
 หน้า   ๑๓๘ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกรมศุลกากร 
ที่  ๑๕๑/๒๕๖๐ 

เร่ือง  หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและ 
ลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากออสเตรเลีย 

_______________________________ 

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย  (Thailand - Australia  
Free  Trade  Agreement)  ตามประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากร
ศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากออสเตรเลีย  ลงวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  มาตรา  ๕๑  และมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๖๐  อธิบดีกรมศุลกากรจงึออกประกาศไว้  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  บัญชีอัตราอากร  ๓  และบัญชีอัตราอากร  ๔  ท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง   
การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากออสเตรเลีย  ลงวันที่  ๑๐  
พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

(๒) การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามข้อ  ๑  (๑)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

(๒.๑) ของตามบัญชีอัตราอากร  ๑  และของตามบัญชีอัตราอากร  ๒   

ให้ผู้นําของเข้าแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกตามความตกลง
การค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย   

(๒.๒) ของตามบัญชีอัตราอากร  ๓ 

(ก) ให้ผู้นําของเข้าแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกตามความ
ตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย 

(ข) ของที่มีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามความตกลง
การค้าเสรีไทย  -  ออสเตรเลีย  สําหรับภาษีในโควตาที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  
หรือหน่วยงานของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย  หากอัตราอากรตามบัญชีอัตราอากร  ๓  



 หน้า   ๑๓๙ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

สูงกว่าอัตราอากรในโควตาที่เรียกเก็บตามข้อผูกพันภายใต้ความตกลงองค์การการค้าโลก  ให้อัตราอากรลดลง
เหลือเท่ากับอัตราอากรในโควตาที่เรียกเก็บตามข้อผูกพันดังกล่าว 

(ค) ของที่มีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามความตกลง
การค้าเสรีไทย  -  ออสเตรเลีย  สําหรับภาษีนอกโควตาท่ีออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  
หรือหน่วยงานของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย  ให้อัตราอากรลดลงเหลือร้อยละเก้าสิบ
ของอัตราอากรนอกโควตาที่เรียกเก็บตามข้อผูกพันภายใต้ความตกลงองค์การการค้าโลก 

(๒.๓) ของตามบัญชีอัตราอากร  ๔   

(ก) ให้ผู้นําของเข้าแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกตามความ
ตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย 

(ข) ของที่ได้รับยกเว้นอากรและลดอัตราอากรต้องมีปริมาณการนําเข้า
รวมกันในแต่ละปีไม่เกินบัญชีปริมาณการนําเข้าท้ายประกาศนี้  ทั้งนี้  ไม่รวมการนําเข้าของที่เสียอากรตาม
อัตราปกติหรืออัตราที่เรียกเก็บตามข้อผูกพันภายใต้ความตกลงองค์การการค้าโลกและมิได้ขอใช้สิทธิการ
คืนอากร 

(ค) ของที่นําเข้าเกินกว่าปริมาณตามที่กําหนดในบัญชีปริมาณการนําเข้า
ท้ายประกาศน้ี  ให้เสียอากรในอัตราฐานตามบัญชีอัตราอากร  ๔  หรืออัตราปกติ  แล้วแต่อัตราใดจะต่ํากว่า  
เว้นแต่ผู้นําของเข้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าของที่นําเข้าได้ส่งออกจากออสเตรเลียมายังราชอาณาจักรไทยก่อน
หรือในวันที่มีการนําเข้าครบตามจํานวนที่กําหนดไว้สําหรับปีปฏิทินใด  ให้เสียอากรตามบัญชีอัตราอากร  ๔  
ในปีปฏิทินนั้น  โดยให้ถือว่าของที่เกินปริมาณดังกล่าวเป็นการใช้ปริมาณการนําเข้าของของนั้นในปีถัดไป 

(๒.๔) การนําเข้าของที่ มีราคา  เอฟ  โอ  บี  ไม่เกินสองร้อยดอลลาร์สหรัฐ   
ไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 

(๒.๕) ในกรณีที่ผู้นําของเข้าไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า   
ก่อนนําของออกจากอารักขาของศุลกากร  แต่ประสงค์จะใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการขอยกเว้น
อากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร  ให้แจ้งความประสงค์  และชําระค่าอากรในอัตราปกติไปก่อน 

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

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้า   

ต้องเป็นไปตามบทที่  ๔  กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า  ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย - 
ออสเตรเลีย  แนบท้ายประกาศนี้  (เอกสารแนบ  ๒  บทที่  ๔  กฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้า) 
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(๑) เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย 

(๑.๑) กรณี ใช้เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าที่ของนั้นได้มาหรือผลิตขึ้นทั้งหมดใน
ประเทศภาคีผู้ส่งออก  (Wholly  Obtained  or  Produced:  WO)  ต้องเป็นไปตามบทที่  ๔  กฎว่าด้วย
ถิ่นกําเนิดสินค้า  ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย   

(๑.๒) กรณี ใช้กฎถิ่นกําเนิดเฉพาะรายสินค้า  (Product  Specific  Rules:  PSR)  
ต้องเป็นไปตาม  กฎเฉพาะเกี่ยวกับถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลียแนบท้าย
ประกาศน้ี  (เอกสารแนบ  ๓  ภาคผนวก  ๔.๑  กฎเฉพาะเกี่ยวกับถิ่นกําเนิดสินค้า  หมายเหตุสําหรับ
ภาคผนวก  และ  เอกสารแนบ  ๔  การได้ถิ่นกําเนิดตามกฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า)   

(๒) กรณีสินค้าที่มีเง่ือนไขการได้ถิ่นกําเนิดสินค้าในข้อ  ๒  (๑) 

(๒.๑) การได้ถิ่นกําเนิดสินค้าตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า  เง่ือนไขการได้ถิ่น
กําเนิดสินค้าเป็นไปตามประเภทและประเภทย่อยของพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี  ๒๐๐๒  (HS  
2002) 

(๒.๒) หากของที่นําเข้าเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ  ๒  (๑)  ข้อ  ๒  (๒.๑)  และ  ข้อ  
๒  (๓)  ให้ถือว่าได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากร  โดยตรวจสอบพิกัดศุลกากรตามบัญชีอัตรา
อากร  ๑   บัญชีอัตราอากร  ๒   บัญชีอัตราอากร  ๓   และบัญชีอัตราอากร  ๔   ท้ายประกาศ
กระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจาก
ออสเตรเลีย  โดยใช้ตารางเปรียบเทียบพิกัดศุลกากร  (Correlation  Table)  แนบท้ายประกาศนี้  
(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) เง่ือนไขและการระบุเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าในช่อง  Origin  Criterion  ของหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  เป็นไปดังต่อไปนี้ 

 



 หน้า   ๑๔๑ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

เง่ือนไขการได้ถิ่นกําเนิดสินค้า 

 

การระบุเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าใน
ช่อง  Origin  Criterion 

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

WO  หรือ 

Wholly  Obtained 

ข.  ของนั้นเป็นไปตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดเฉพาะรายสินค้า
(Product  Specific  Rules)  กําหนดไว้ในภาคผนวก  
๔ .๑  กฎเฉพาะเกี่ยวกับถิ่นกําเนิดสินค้า  ตลอดจน
ข้อกําหนดที่ใช้บังคับใดอื่น  ๆ  ทั้งหมดของบทที่  ๔  
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า  ภายใต้ความตกลงการค้า
เสรีไทย-ออสเตรเลีย   

PS  หรือ 

Product  Specific  Rules 

ข้อ ๓ หลักเกณฑ์เก่ียวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า   

ต้องเป็นไปตามบทที่  ๔  กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า  ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย  
แนบท้ายประกาศนี้  (เอกสารแนบ  ๒  บทที่  ๔  กฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้า)   

 (๑) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้  (เอกสารแนบ  ๖  
ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า)  จะต้องออกโดยหอการค้าและอุตสาหกรรมของออสเตรเลีย  
(Australian  Chamber  of  Commerce  and  Industry)  หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับหอการค้าและ
อุตสาหกรรมของออสเตรเลีย  หรือกลุ่มอุตสาหกรรมของออสเตรเลีย  (Australian  Industry  Group)  
หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบอํานาจจากรัฐบาลของออสเตรเลีย  และต้องมีตราประทับพร้อมลงลายมือชื่อ
ด้วยตนหรือมีตราประทับและลายมือชื่ออยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยผู้มีอํานาจของหน่วยงานดังกล่าว  
ซึ่งได้มีการแจ้งบัญชีรายชื่อ  ที่อยู่  ตัวอย่างลายมือชื่อและตัวอย่างตราประทับของหน่วยงานผู้มีอํานาจในการ
ออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าไว้ต่อกรมศุลกากรแล้ว  นอกจากนี้ยังต้องมีข้อมูลขั้นต่ําปรากฏอย่างน้อย
ตามแนบท้ายประกาศนี้  (เอกสารแนบ  ๑  ภาคผนวก  ๔.๒.๓  ข้อมูลขั้นต่ําในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า) 

(๒) หนังสือ รับรองถิ่น กําเนิดสิน ค้าจะต้องพิมพ์ เป็นภาษาอังกฤษ   ห้ามแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้านั้น  หากจะแก้ไขต้องออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้าฉบับใหม่และใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าหนึ่งฉบับต่อการนําเข้าหนึ่งคร้ัง  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
เสรีไทย - ออสเตรเลีย  โดยย่ืนต้นฉบับหรือสําเนาหนังสือ รับรองถิ่น กําเนิดสินค้า  ในรูปแบบ
เอกสารแนบท้ายประกาศน้ี  (เอกสารแนบ  ๖  ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า)  ที่ผู้นําของเข้าได้
เขียนหรือประทับตราเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าไว้ที่มุมบนด้านขวาของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าต่อ
สํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า  ก่อนการนําของออกจากอารักขาของศุลกากร   

ทั้งนี้  ให้ใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าหนึ่งฉบับต่อการนําเข้าหนึ่งคร้ัง 

(๒) ในกรณีที่ผู้นําของเข้าไม่สามารถแสดงต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
ต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า  แต่ประสงค์จะขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
ในการขอยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร  ให้แจ้งความประสงค์และชําระค่าอากรอัตราปกติก่อน 
นําของออกจากอารักขาของศุลกากร  โดยให้ระบุรหัสเหตุผลในช่อง  Argumentative  Reason  Code  
เป็น  “P14”  และระบุรหัสสิทธิพิเศษในช่อง  Argumentative  Privilege  Code  เป็น  “TAU”  ตามข้อ  ๔  
(๓)  (๓.๒)  ของแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้านั้น  แล้วส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

หากผู้นําของเข้าได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์กรมศุลกากรแล้ว  แต่ไม่ได้
บันทึกข้อมูลแจ้งความประสงค์จะขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการขอยกเว้นอากรหรือลดอัตรา
อากรศุลกากรของแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้านั้น  ให้ผู้นําของเข้าย่ืนคําร้องขอผ่อนผัน  โดยคําร้อง
นั้นต้องมีคําชี้แจงเหตุผลประกอบ  ก่อนการนําของออกจากอารักขาของศุลกากร 

(๓) ให้ผู้นําของเข้าจัดทําข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกําหนด  ดังนี้ 

(๓.๑) ให้ตรวจสอบการขอใช้สิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับ
ของที่มีถิ่นกําเนิดจากออสเตรเลีย  ตามข้อ  ๑  หลักการทั่วไป 

(๓.๒) ในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า  (Import  Declaration  Detail)  
ในช่องรหัสสิทธิพิเศษ  (Privilege  Code)  ให้ระบุเป็น  “TAU” 
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(๓.๓) ในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในส่วนใบอนุญาต  (Import  
Declaration  Detail  Permit) 

(๓.๓.๑) ให้ระบุ เลขที่หนั งสือ รับรองถิ่น กําเนิดสินค้าในช่องเลขที่
ใบอนุญาต  (Permit  No) 

(๓.๓.๒) ให้ระบุวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าในช่องวันที่ออก
ใบอนุญาต  (Issue  Date) 

(๓.๓.๓) ให้ระบุรหัสประเทศออสเตรเลีย  ที่ขอรับสิทธิพิเศษ ฯ  ในช่อง
เลขประจําตัวของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต  (Permit  Issue  Authority) 

(๔) การจัดทําและย่ืนใบขนสินค้าขาเข้าในรูปแบบเอกสาร  ให้ผู้นําของเข้าย่ืนแบบ
รายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้า  พร้อมย่ืนต้นฉบับหรือสําเนาหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  โดยสําแดง
เลขที่หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ชื่อหน่วยงานท่ีออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  และการใช้สิทธิ
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับ
ของที่มีถิ่นกําเนิดจากออสเตรเลียไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า  และประทับตราหรือเขียนตัวบรรจงด้วยหมึกสีแดง
ไว้อย่างชัดเจนที่มุมบนด้านขวาของต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้าและสําเนาทุกฉบับว่า  “TAU” 

(๕) กรณีของที่ได้รับสิทธิการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรโดยไม่ต้องย่ืนหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๕.๑) ของที่นําเข้าต้องมีราคา  เอฟ  โอ  บี  ไม่เกินสองร้อยดอลลาร์สหรัฐ 

(๕.๒) ผู้นําของเข้าต้องย่ืนคําร้องขอรับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรต่อ
สํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า 

(๖) ในกรณีที่มีของหลายรายการสําแดงภายใต้หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าฉบับเดียวกัน
ปัญหาที่พบในรายการหนึ่งรายการใดในหลายรายการนั้น  จะไม่มีผลกระทบหรือทําให้การให้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลียของของรายการอื่น ๆ  ในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
นั้นเสียไปหรือล่าช้า 

(๗) กรณีที่ของถูกระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  ในระหว่างการตรวจสอบไว้
เป็นการชั่วคราวให้ผู้นําของเข้าดําเนินการวางประกันแลว้แต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๗.๑) กรณีรายการข้อมูลในใบขนสินค้าขาเข้า  เอกสารประกอบ  และหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ไม่ถูกต้องตรงกัน  และมีเหตุที่สงสัยหรือจําเป็นต้องสอบถามไปยังหน่วยงานที่ออก
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  และหากของนั้นมิได้เป็นของต้องห้ามหรือของต้องกํากัดในการนําเข้าและ
ไม่มีข้อสงสัยเก่ียวกับการฉ้อฉล  พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายจะสั่งการให้
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ปล่อยของนั้นไปก่อนและอาจให้ชักตัวอย่างไว้  และให้ผู้นําของเข้าดําเนินการวางประกันให้คุ้มค่าอากรใน
อัตราปกติ   

(๗.๒) กรณีพบปัญหาในของรายการหนึ่งรายการใดในหลายรายการที่สําแดง
ภายใต้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับเดียวกัน  จะระงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  เฉพาะรายการท่ี
มีปัญหา  และหากของนั้นมิได้เป็นของต้องห้ามหรือของต้องกํากัดในการนําเข้าและไม่มีข้อสงสัยเก่ียวกับการ
ฉ้อฉล  พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายจะสั่งการให้ปล่อยของนั้นไปก่อนและอาจให้
ชักตัวอย่างไว้  และให้ผู้นําของเข้าวางประกันเฉพาะรายการที่มีปัญหาให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ 

(๗.๓) กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยในถ่ินกําเนิดสินค้าว่า  ของที่นําเข้าไม่อยู่ในข่าย
ได้รับการยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากร  หากจําเป็นต้องสอบถามไปยังหน่วยงานท่ีออกหนังสือรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้า  หรืออยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า  สํานักพิกัดอัตรา
ศุลกากร  และหากของนั้นมิได้เป็นของต้องห้ามหรือของต้องกํากัดในการนําเข้าและไม่มีข้อสงสัยเก่ียวกับ
การฉ้อฉล  พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายจะสั่งการให้ปล่อยของนั้นไปก่อน  และ
ให้ผู้นําของเข้าวางประกันให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ 

(๗.๔) กรณีมีปัญหาการจําแนกประเภทพิกัดศุลกากรของของในหนังสือรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้ากับประเภทพิกัดศุลกากรของของที่ตรวจพบไม่ตรงกัน  หากเป็นที่แน่ชัดว่าของนั้นมีถิ่นกําเนิดใน
ออสเตรเลีย  ตามหลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้าในข้อ  ๒  (๑)  ของของนั้น  ให้ผู้นําของเข้าวางประกันให้
คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ  ตามประเภทพิกัดของของที่ตรวจพบ  และดําเนินการเช่นเดียวกับใบขนสินค้าที่มี
ปัญหาพิกัดศุลกากร 

(๘) การผ่อนผันให้ใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าในกรณีที่มีข้อเท็จจริงสอดคล้อง
ถูกต้องตรงกับของที่นําเข้าและต้องไม่มีข้อสงสัยในถิ่นกําเนิดของสินค้าในออสเตรเลีย  ให้ผ่อนผันได้ใน
กรณีดังต่อไปนี้ 

(๘.๑) กรณีตรวจพบความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย  เช่น  ความคลาดเคลื่อนหรือการ 
ตกหล่นเพียงเล็กน้อย  การพิมพ์ผิด  หรือการใช้พื้นที่ช่องเกินขอบที่กําหนด  เป็นต้น  ของข้อความที่ระบุในหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้ากับข้อความในเอกสารต่าง  ๆ  ที่ย่ืนต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร 

(๘.๒) กรณีที่ปริมาณของของที่นําเข้าน้อยกว่าในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
ให้ผ่อนผันใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าได้เท่ากับปริมาณที่นําเข้าจริง  ในกรณีที่ปริมาณของของนําเข้า
จริงเกินกว่าที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ปริมาณท่ีเกินให้ชําระค่าอากรในอัตราปกติ 

(๙) กรณีซื้อขายผ่านประเทศที่สาม  นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อ  ๔  (๑)  หรือข้อ  ๔  (๒)  
แล้ว  ให้ผู้นําของเข้าแนบบัญชีราคาสินค้า  (Sale  invoice)  ที่ออกโดยบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่สาม  หรือ



 หน้า   ๑๔๕ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

โดยผู้ส่งออกในออสเตรเลียที่รับผิดชอบต่อบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่สาม  หากสินค้านั้นมีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกําหนดของกฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย   

(๑๐) กรณีของที่นําเข้าโดยส่งผ่านอาณาเขตของประเทศที่มิได้เป็นประเทศภาคีความตกลง ฯ  
นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อ  ๔  (๑)  หรือข้อ  ๔  (๒)  แล้ว  ผู้นําของเข้าต้องย่ืนใบตราส่งสินค้าชนิด
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  ผู้นําของเข้าต้องย่ืนต้นฉบับหรือสําเนาหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า  พร้อมได้เขียนหรือประทับตราเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าไว้ที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า  ทั้งนี้การขอคืนอากรจะต้อง
กระทําภายใน  ๑๒  เดือนนับแต่วันที่ชําระอากรศุลกากร 

ข้อ ๕ ของตามบัญชีอัตราอากร  ๓  ตามประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากร
และการลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากออสเตรเลีย  นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อ  ๔  (๑)  
หรือข้อ  ๔  (๒)  แล้ว  ให้ผู้นําของเข้าแนบหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษี  ตามความตกลง
การค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย  สําหรับภาษีในโควตาหรือนอกโควตา  ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ  
หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  พร้อมกับการย่ืนหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 

ข้อ ๖ ของตามบัญชีอัตราอากร  ๔  ตามประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การ
ยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากออสเตรเลีย  นอกจากจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อ  ๔  (๑)  หรือข้อ  ๔  (๒)  แล้ว  ให้ผู้นําของเข้าตรวจสอบการได้รับสิทธิจากข้อมูลปริมาณ
คงเหลือตามบัญชีปริมาณการนําเข้าทางเว็บไซต์กรมศุลกากร  ดังนี้ 

(๑) หากปริมาณนําเข้ารวมกันไม่เกินบัญชีปริมาณการนําเข้า  หรือปริมาณ
นําเข้าคงเหลือในแต่ละปีปฏิทินของข้อ  ๓  (๓)  ของประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากร
และการลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากออสเตรเลีย  แล้วแต่กรณี  ให้ยกเว้นอากรและ
ลดอัตราอากรตามบัญชีอัตราอากร  ๔ 

(๒) หากปริมาณนําเข้ารวมกันเกินบัญชีปริมาณการนําเข้าและผู้นําเข้าสามารถ
พิสูจน์ได้ว่าของที่นําเข้าได้ส่งออกจากออสเตรเลียมายังราชอาณาจักรไทยก่อนหรือในวันที่มีการนําเข้าครบ
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ตามจํานวนที่กําหนดไว้สําหรับปีปฏิทินใด  ให้เสียอากรตามบัญชีอัตราอากร  ๔  ในปีปฏิทินนั้น  โดยให้ถือ
ว่าของที่เกินปริมาณดังกล่าวเป็นการใช้ปริมาณการนําเข้าของของนั้นในปีถัดไป 

(๓) หากปริมาณนําเข้าเกินกว่าบัญชีปริมาณตามที่กําหนดในบัญชีปริมาณ 
การนําเข้าให้เสียอากรในอัตราฐาน  (Base  Rate)  ตามบัญชีอัตราอากร  ๔  หรืออัตราปกติ  (General  Rate)  
แล้วแต่อัตราใดจะตํ่ากว่า  การชําระอากรดังกล่าวไว้แล้วจะไม่เสียสิทธิในการได้รับยกเว้นและลดอัตรา
อากรศุลกากร  หากพิสูจน์ได้ว่าของที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรตามข้อ  ๓  (๓)  ของประกาศ
กระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจาก
ออสเตรเลีย 

ข้อ ๗ กรมศุลกากรอาจจะปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ย่ืนเพื่อขอใช้สิทธิ
ยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากร  หากตรวจพบว่ามีการหลีกเลี่ยงหรือฉ้อฉลค่าอากร 

ข้อ ๘ ให้ผู้นําของเข้าจัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการนําเข้าของที่ขอใช้สิทธิพิเศษทาง
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 
 



 

หน้า ๑ ของ ๑ 

เอกสารแนบ ๑ 

Annex 4.2.3 
Minimum data requirements – 

Certificate of Origin 

ภาคผนวก ๔.๒.๓ 
ข้อมูลขัน้ตํ่า 

ในหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสนิค้า 
The minimum data to be included in the 
Certificate of Origin are: 

ให้มีข้อมูลขั้นตํ่าดังต่อไปน้ีในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
 

1.  Registered Exporter details 
 The name and address of the Registered 

Exporter. 

1.  รายละเอียดของผู้ส่งออกที่ขึ้นทะเบียน 
 ช่ือและที่อยู่ของผู้ส่งออกที่ขึ้นทะเบียน 

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 

2. รายละเอียดของการขนส่งสินค้า (หนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินค้าหน่ึงฉบับต่อการส่งสินค้าหน่ึงครั้ง) 

(1)  ช่ือและที่อยู่ของผู้ส่งออก 
(2)  ข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับการส่งสินค้า เช่น เลขท่ี

ใบสั่งซื้อสินค้าของผู้ซื้อ เลขที่และวันที่บัญชีราคา
สินค้า และใบตราส่งทางอากาศ / ใบตราส่งทาง
เรือ 

(3)  ใบขนสินค้าขาออก 
(4)  เมืองท่าที่ขนสินค้าออกจากเรือ 

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. 

3.  ข้อมูลครบถ้วนของสินค้าที่จดทะเบียน 
 รายละเอียดของสินค้าที่จดทะเบียน รวมทั้งรหัส

พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ของสินค้า และถ้า
เป็นไปได้ให้ระบุเลขที่กํากับสินค้าและตราสินค้า 

4.  Certification by Authorised Body 
 
 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. 

4.  การรับรองของหน่วยงานท่ีมีอํานาจรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้า 

 การรับรองของหน่วยงานท่ีมี อํานาจรับรองถิ่น
กําเนิดสินค้า ให้รับรองบนพ้ืนฐานข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้ส่งออกที่จดทะเบียนและข้อมูลที่ได้รับจากบุคคล
อ่ืนที่เก่ียวข้องรวมทั้งข้อมูลของสินค้าส่งออกที่ระบุ
ในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า โดยสอดคล้องกับ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าในบทที่ 4 และสอดคล้อง
กับข้อมูลที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
และหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าจะต้องลงนาม
และระบุวันที่ของผู้มีอํานาจลงนามพร้อมทั้งช่ือและ
ตําแหน่ง 

5.  Certificate Number 
 A unique number assigned to the 

Certificate by the authorised body. 

5.  หมายเลขหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
 หมายเลขหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้ากําหนดขึ้น

โดยหน่วยงานที่เป็นผู้ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้า และหมายเลขต้องกล่าวต้องไม่ซ้ํากัน 
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CHAPTER 4 
RULES OF ORIGIN 

 

บทที่ 4 
กฎว่าดว้ยถ่ินกําเนิดสินค้า 

ARTICLE 401 
Definitions 

 
For the purposes of this Chapter:  
 
(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);   
 
(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;  
 
(c)  “material” means any matter or substance 
used or consumed in the production of goods, 
and physically incorporated into or classified with 
those goods;  
 
(d)  “originating material” means a material that 
qualifies as originating in accordance with the 
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)  “registered goods” means the particular 

ข้อ 401 
คํานยิาม 

 
เพ่ือความมุ่งประสงค์ของบทน้ี 
 
( เอ )  หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า หมายถึง หนังสือ
รับรองที่ออกตามข้อ 408 และเป็นไปตามข้อกําหนดใน
ภาคผนวก 4.2 ( ข้อกําหนดของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้า ) 
 
( บี )  หลักการทางบัญชีอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป หมายถึง 
ฉันทามติที่ได้ยอมรับหรือการสนับสนุนที่สําคัญซึ่งเช่ือถือได้
ในดินแดนของภาคีในเรื่องการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับรายได้ 
ค่าใช้จ่าย ต้นทุน ทรัพย์สิน และหน้ีสิน การเปิดเผยข้อมูล 
และการเตรียมงบการเงิน มาตรฐานเหล่าน้ีอาจครอบคลุม
แนวทางกว้าง ๆ ของการใช้ทั่วไป รวมทั้งมาตรฐานที่ได้ให้
รายละเอียด การปฏิบัติและกระบวนการ 
 
 
 
 
( ซี )  วัตถุดิบ หมายถึง วัตถุหรือสารใดๆ ที่ใช้หรือใช้
สิ้นเปลืองในการผลิตสินค้า และรวมเป็นส่วนหน่ึงอยู่ในตัว
สินค้าหรือจําแนกอยู่ในประเภทพิกัดเดียวกันกับสินค้า
เหล่าน้ัน 
 
( ดี ) วัตถุดิบที่ได้ถิ่นกําเนิด หมายถึง วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติ
ได้ถิ่นกําเนิดตามข้อบทที่เก่ียวข้องของบทน้ี 
 
 
( อี ) ผู้ส่งออกจดทะเบียน หมายถึง ผู้ส่งออกที่ได้จด
ทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่มีอํานาจในการออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้าว่าเป็นผู้ส่งออกสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดตามข้อ 
407 (2) 
 
( เอฟ ) สินค้าจดทะเบียน หมายถึง สินค้าที่ผู้ส่งออกจด
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CHAPTER 4 
RULES OF ORIGIN 

 

บทที่ 4 
กฎว่าดว้ยถ่ินกําเนิดสินค้า 

goods in respect of which a registered exporter is 
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;  
 
(h)  “wholly obtained goods” means:  
 

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

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

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

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

(v)  goods obtained directly from hunting, 
trapping, fishing, gathering, or capturing in the 
territory of a Party;  

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

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

(viii)  goods taken by a Party, or a person of a 
Party, from the seabed or subsoil beneath the 

ทะเบียนได้จดทะเบียนสินค้าไว้กับหน่วยงานที่มีอํานาจตาม
ข้อ 407 (2) 
 
( จี ) การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ ที่เก่ียวข้องกับข้อ 
407 (4) และ 408 (2) และภาคผนวก 4.2 หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงที่อาจทําให้สินค้าเหล่าน้ันไม่มีคุณสมบัติได้ตาม
ข้อกําหนดของถิ่นกําเนิดตามข้อ 402 อีกต่อไป 
 
 
( เอช ) สินค้าที่กําเนิดหรือผลิตโดยใช้วัตถุดิบในภาคีน้ัน
ทั้งหมด หมายถึง 

(1) สินค้าที่เป็นแร่ธาตุซึ่งสกัดได้ในดินแดนของภาคี
น้ัน 

(2) สินค้าทางการเกษตรที่เก็บเก่ียว เก็บ หรือ
รวบรวมได้ในดินแดนของภาคีน้ัน 

 
(3) สัตว์มีชีวิตที่กําเนิดและเล้ียงเติบโตในดินแดน

ของภาคีน้ัน 
(4) สินค้าที่ได้จากสัตว์มีชีวิตในดินแดนของภาคีน้ัน 
 
(5) สินค้าที่ได้มาโดยตรงจากการล่า การดัก การ

ประมง การรวบรวม หรือการจับในดินแดนของภาคีน้ัน 
 
(6) สินค้า ( ปลา สัตว์นํ้าจําพวกมีเปลือก พืชและ

สิ่งมีชีวิตในน้ําอ่ืนๆ ) ที่ได้มาจากภายในทะเลอาณาเขต หรือ
เขตทางทะเลที่เกี่ยวข้องของภาคีที่ ย่ืนออกไปจากทะเล
อาณาเขตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับของภาคีน้ัน โดยเป็นไป
ตามข้อบทของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเล หรือได้มาจากทะเลหลวงโดยเรือที่มีสิทธ์ิชักธงของ
ภาคีน้ัน 

 
(7) สินค้าที่ได้หรือผลิตขึ้นบนเรือผลิตที่มีสิทธ์ิชักธง

ของภาคีน้ัน โดยใช้สินค้าที่กล่าวถึงในอนุวรรค (6) 
 
(8) สินค้าที่ภาคีน้ันหรือบุคคลของภาคีน้ันได้จาก

พ้ืนดินใต้ทะลหรือดินใต้พ้ืนดินใต้ทะเลของทะเลอาณาเขต



 

หน้า ๓ ของ ๑๙ 

เอกสารแนบ ๒ 

CHAPTER 4 
RULES OF ORIGIN 

 

บทที่ 4 
กฎว่าดว้ยถ่ินกําเนิดสินค้า 

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). 

หรือไหล่ทวีปของภาคีน้ัน โดยเป็นไปตามข้อบทของ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 

 
 
(9) เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่ได้มาจากการผลิตใน

ดินแดนของภาคีน้ัน หรือสินค้าที่ใช้แล้วที่เก็บรวบรวมใน
ดินแดนของภาคีน้ัน หากว่าสินค้าดังกล่าวเหมาะสําหรับการ
นํากลับมาใช้เป็นวัตถุดิบเท่าน้ัน และ 
 

(10) สินค้าที่มีการผลิตทั้งหมดในดินแดนของภาคี
น้ัน โดยใช้สินค้าเฉพาะที่กล่าวถึงในอนุวรรค (1) ถึง (9) 

ARTICLE 402 
Originating Goods 

 
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.  

 
2.  Originating materials from the territory of a 
Party, used in the production of particular 
goods in the territory of the other Party, shall 
be considered to originate in the territory of 
the 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 

ข้อ 402 
สินค้าที่ได้ถ่ินกําเนดิ 

 
1. ให้สินค้าได้ถิ่นกําเนิดในดินแดนของภาคี หากสินค้า
เหล่าน้ัน 

( เอ ) เป็นสินค้าที่กําเนิดหรือผลิตโดยใช้วัตถุดิบใน
ภาคีน้ันทั้งหมด หรือ 

( บี ) เป็นไปตามข้อกําหนดที่ใช้ใดๆ ในภาคผนวก 
4.1 โดยเป็นสินค้าที่มีกระบวนการผลิตทั้งหมดในดินแดน
ของภาคีหน่ึงหรือของทั้งสองภาคี โดยผู้ผลิตรายเดียวหรือ
หลายราย 

 
2. วัตถุดิบที่ได้ถิ่นกําเนิดจากดินแดนของภาคีหน่ึงและถูก
นําไปใช้ในการผลิตสินค้าในดินแดนของภาคีอีกฝ่ายหน่ึง ให้
ถือว่ามีถิ่นกําเนิดในดินแดนของภาคีอีกฝ่ายหน่ึง 
 
 
 
3. สินค้าที่ไม่เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงในข้อกําหนดการ
จําแนกประเภทพิกัดตามภาคผนวก 4.1 เป็นสินค้าที่ยังคง
ได้ถิ่นกําเนิด ถ้า 
 

( เอ ) มูลค่าของวัตถุดิบทั้งหมดที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิด ซึ่ง
ใช้ในการผลิตสินค้าที่ ไม่ผ่านการเปลี่ยนประเภทพิกัด 
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that do not undergo the required change in 
tariff classification does not exceed 10 per 
cent of the Free on Board (FOB) value of the 
goods; and  

(b)  the goods meet all other applicable 
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. 
 

จะต้องมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 10 ของราคา (เอฟ. โอ. บี.) 
ของสินค้าและ 

 
 
( บี ) สินค้าดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ใช้อ่ืนๆ 

ทั้งหมดของข้อน้ี 
 
4. อุปกรณ์ประกอบ ช้ินส่วนสํารอง หรือเคร่ืองมือ ที่ส่งมา
พร้อมกับสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดซึ่งประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ
อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน ช้ินส่วนสํารองมาตรฐาน หรือ
เครื่องมือมาตรฐานสําหรับสินค้าเหล่าน้ัน ให้ถือว่าเป็นสินค้า
ที่ได้ถิ่นกําเนิด และจะต้องไม่นํามาพิจารณาในการวินิจฉัยว่า
วัตถุดิบทั้งหมดที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดซึ่งใช้ในการผลิตของสินค้าที่
ได้ถิ่นกําเนิด ได้ผ่านการเปลี่ยนประเภทพิกัดหรือไม่ หากว่า 
 
 

( เอ ) อุปกรณ์ประกอบ ช้ินส่วนสํารอง หรือเคร่ืองมือ 
ไม่อยู่ในบัญชีราคาสินค้าที่แยกจากบัญชีราคาสินค้าที่ได้ถิ่น
กําเนิด 

( บี ) ปริมาณและมูลค่าของอุปกรณ์ประกอบ ช้ินส่วน
สํารอง หรือเคร่ืองมือ เป็นไปตามปกติทางการค้าของสินค้า
ที่ได้ถิ่นกําเนิด และ 

( ซี ) ถ้าสินค้าน้ันขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของสัดส่วน
มูลค่าวัตถุดิบในภูมิภาค โดยได้นํามูลค่าของอุปกรณ์
ประกอบ ช้ินส่วนสํารอง หรือเคร่ืองมือมาพิจารณาว่าเป็น
วัตถุดิบที่ได้ถิ่นกําเนิดสินค้าหรือไม่ได้ถิ่นกําเนิดสินค้าแล้วแต่
กรณี ในการคํานวณสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบในภูมิภาคของ
สินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิด 
 
 
5. วรรค 4 ไม่นํามาใช้ในกรณีที่อุปกรณ์ประกอบ ช้ินส่วน
สํารอง หรือเคร่ืองมือ ได้นํามาเพ่ิมเติมเพียงเพ่ือความมุ่ง
ประสงค์ในการเพ่ิมสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบในภูมิภาคให้สูงขึ้น
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.  
 
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.  
 
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. 

6. การพิจารณาว่าสินค้าที่ใช้แทนกันได้หรือวัตถุดิบที่ใช้แทน
กันได้ เป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดหรือไม่น้ัน จะต้องทําโดยการ
แยกทางกายภาพของสินค้าหรือวัตถุดิบแต่ละชนิด หรือโดย
การใช้วิธีการบริหารสินค้าคงเหลือ เช่น วิธีเฉลี่ย วิธีเข้าหลัง
ออกก่อน หรือวิธีเข้าก่อนออกก่อน ซึ่งได้รับการยอมรับใน
หลักการทางบัญชีอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปของภาคีที่ได้มีการ
ผลิต หรือมิฉะน้ันได้รับการยอมรับโดยภาคีที่มีการผลิต
สินค้าน้ัน 
 
 
 
 
7. วิธีการบริหารสินค้าคงเหลือที่เลือกภายใต้วรรค 6 
สําหรับสินค้าที่ใช้แทนกันได้หรือวัตถุดิบที่ใช้แทนกันได้ 
จะต้องคงใช้ต่อไปสําหรับสินค้าที่ใช้แทนกันได้หรือวัตถุดิบที่
ใช้แทนกันได้เหล่าน้ัน ตลอดปีงบประมาณของบุคคลที่ได้
เลือกวิธีการบริหารสินค้าคงเหลือน้ัน 
 
 
8. วัตถุดิบที่เป็นหีบห่อและภาชนะที่ใช้บรรจุสินค้าเพ่ือการ
ขายปลีก ถ้าจําแนกเข้าในประเภทพิกัดเดียวกันกับสินค้าน้ัน
หรือเพ่ือการขนส่งสินค้า จะต้องไม่นํามาพิจารณาในการ
วินิจฉัยว่าวัตถุดิบทั้งหมดที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดซึ่งใช้ในการผลิต
ของสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดได้ผ่านการเปลี่ยนประเภทพิกัด
ตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก 4.1 หรือไม่ 

ARTICLE 403 
Regional Value Content 

 
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:  
 

ข้อ 403 
สดัส่วนมูลค่าวัตถุดบิในภูมิภาค 

 
1. โดยขึ้นอยู่กับวรรค 2 ถึง 4 ของข้อน้ีและข้อ 404 ใน
กรณีที่ภาคผนวก 4.1 กําหนดให้สินค้ามีสัดส่วนมูลค่า
วัตถุดิบในภูมิภาค สัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบในภูมิภาคของสินค้า
น้ันจะต้องคํานวณดังต่อไปน้ี 
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FOB – VNM  

RVC   =   ---------------------- x 100 
  FOB 
 

 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:  
 

(i)  in the form in which they were first 
supplied to the producer of the goods, were 
imported into Thailand or Australia; or  

(ii)  in the form in which they were first 
supplied to a producer in the territory of a Party 
of non-originating materials that are supplied to 
the producer of the goods, were imported into 
Thailand or Australia.  

 
2.  Annex 4.1 may specify that the value of non-
originating 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 

 
 (เอฟ . โอ . บี) – (วี . เอ็น . เอ็ม) 

อาร์วีซี  =  -------------------------------------- x 100 
(เอฟ . โอ . บี) 

 
โดยที่ 

(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 

(1) นําเข้ามาในไทยหรือออสเตรเลียในลักษณะ
ที่ได้ส่งเป็นครั้งแรกให้แก่ผู้ผลิตสินค้าเหล่าน้ัน หรือ 

 
(2) นําเข้ามาในไทยหรือออสเตรเลียในลักษณะ

ที่ได้ส่งเป็นครั้งแรกให้แก่ผู้ผลิตในดินแดนของภาคีที่มี
วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิด ซึ่งวัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดน้ันถูก
ส่งให้แก่ผู้ผลิตสินค้า 
 
 
2. ภาคผนวก 4.1 อาจกําหนดว่ามูลค่าของวัตถุดิบที่ไม่ได้
ถิ่นกําเนิดซึ่งผลิตในประเทศกําลังพัฒนาและสถานที่กําลัง
พัฒนา อาจนํามาใช้ในการคํานวณ อาร์ . วี . ซี สําหรับ
เฉพาะสินค้าบาง รายการ ในกรณีดังกล่าว มูลค่าของ
วัตถุดิบเหล่าน้ัน โดยคิดเป็นสัดส่วนมูลค่า เอฟ . โอ . บี ของ
สินค้าที่ไม่มากกว่าสัดส่วนที่อนุญาตให้มีได้สูงสุด ตามท่ีระบุ
ไว้ใน หัวหมายเหตุ ตามภาคผนวก 4.1 สําหรับสินค้า
เหล่าน้ัน จะต้องแยกจาก วี . เอ็น . เอ็ม เพ่ือความมุ่ง
ประสงค์ของวรรค 1 ก่อนการมีผลใช้บังคับของความตกลง
น้ีคู่ภาคีจะต้องกําหนดรายช่ือประเทศและสถานที่ที่ถือว่า
เป็นประเทศกําลังพัฒนาและสถานท่ีกําลังพัฒนาเพ่ือความ
มุ่งประสงค์ของวรรคน้ี คู่ภาคีจะต้องทบทวนและแก้ไข
รายช่ือน้ีโดยคํานึงถึงพัฒนาการระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง
และกําหนดวันที่ที่การแก้ไขดังกล่าวใด ๆ จะมีผลใช้บังคับ 
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Committee on Rules of Origin established in 
Article 415, review and modify this list in the light 
of relevant international developments, and 
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.  
 
4.  Packaging materials and containers in which 
goods are packaged for shipment shall be 
disregarded in calculating the regional value 
content. 

โดยผ่าน คณะกรรมการว่าด้วยกฎของถิ่นกําเนิดสินค้า ซึ่ง
จัดต้ังขึ้นในข้อ 415 ให้วรรคน้ีสิ้นสุดลงเมื่อครบ 20 ปี
หลังจากวันที่มีผลใช้บังคับของความตกลงนี้ 
 
 
 
 
 
3. วัตถุดิบที่เป็นหีบห่อและภาชนะที่ใช้บรรจุสินค้าเพ่ือการ
ขายปลีก ถ้าจําแนกเข้าในประเภทพิกัดเดียวกันกับสินค้าน้ัน 
ให้นํามาพิจารณาเป็นวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกําเนิดหรือวัตถุดิบที่
ไม่ได้ถิ่นกําเนิดแล้วแต่กรณี ในการคํานวณสัดส่วนมูลค่า
วัตถุดิบในภูมิภาค 
 
 
4 . วัตถุดิบที่เป็นหีบห่อและภาชนะที่ใช้บรรจุสินค้า เพ่ือ
การขนส่ง ไม่ให้นํามาพิจารณาในการคํานวณสัดส่วนมูลค่า
วัตถุดิบในภูมิภาค 

ARTICLE 404 
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.  
 
2.  For the purposes of determining whether a 
material acquired in the territory of a Party is 

ข้อ 404 
การคํานวณมลูคา่ 

 
1. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของบทน้ี มูลค่า เอฟ . โอ . บี ของ
สินค้า จะถูกกําหนดภายใต้ข้อ 1 ถึง 8 ข้อ 15 และหมาย
เหตุการตีความที่เก่ียวข้อง ของความตกลงดับบลิวทีโอว่า
ด้วยการประเมินราคาศุลกากร ตามที่ได้มีการปรับให้แยก
ออกจากต้นทุน ค่าภาระ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
สําหรับการขนส่งสินค้า ค่าประกันภัย และค่าบริการท่ี
เก่ียวข้องโดยตรงต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจาก
ประเทศผู้ส่งออกไปยังท่าหรือสถานที่ของการนําเข้า 
 
 
 
 
2. เพ่ือความมุ่งประสงค์ในการกําหนดว่าวัตถุดิบที่ได้มาใน
ดินแดนของภาคีมีถิ่นกําเนิดหรือไม่ มูลค่า เอฟ . โอ . บี 
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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.  
 
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. 

สําหรับวัตถุดิบน้ัน ให้หมายถึงมูลค่าของวัตถุดิบที่กําหนด
ตามข้อ 1 ถึง 8 ข้อ 15 และหมายเหตุการตีความที่
เก่ียวข้อง ของความตกลงดับบลิวทีโอว่าด้วยการประเมิน
ราคาศุลกากร โดยมีการแก้ไขที่สมเหตุสมผลดังกล่าวตาม
ความจําเป็นเพ่ือแสดงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าวัตถุดิบน้ันไม่ได้มี
การนําเข้า 
 
 
 
3. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของบทน้ี มูลค่า ซี . ไอ . เอฟ ของ
วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิด จะถูกกําหนดภายใต้ข้อ 1 ถึง 8 
ข้อ 15 และหมายเหตุการตีความที่เก่ียวข้อง ของความตก
ลงดับบลิวทีโอว่าด้วยการประเมินราคาศุลกากร ตามที่ได้มี
การปรับให้รวมต้นทุน ค่าภาระ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
สําหรับการขนส่งสินค้า ค่าประกันภัย และค่าบริการท่ี
เก่ียวข้องโดยตรงต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจาก
ประเทศผู้ส่งออกไปยังท่าหรือสถานที่ของการนําเข้า 

ARTICLE 405 
Recording of Costs 

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

ข้อ 405 
การบนัทกึตน้ทนุ 

 
เพ่ือความมุ่งประสงค์ของบทนี้ ต้นทุนทั้งหมดจะต้องได้รับ
การบันทึกและรักษาโดยเป็นไปตามหลักการทางบัญชีอัน
เป็นที่ยอมรับทั่วไปที่ใช้ในดินแดนของภาคีซึ่งสินค้าน้ันมีการ
ผลิตขึ้น 

ARTICLE 406 
Consignment 

 
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 

ข้อ 406 
การตราส่ง 

 
สินค้าจะต้องไม่ถือว่าได้ถิ่นกําเนิด หากสินค้าดังกล่าวผ่าน
การผลิตในภายหลังหรือการดําเนินการอ่ืนใดนอกดินแดน
ของคู่ภาคี นอกเหนือจากการดําเนินการที่จําเป็นในการ
รักษาสินค้าน้ันให้อยู่ในสภาพที่ดีหรือเพ่ือขนส่งไปยังดินแดน
ของภาคีอีกฝ่ายหน่ึง โดยมีเง่ือนไขว่าสินค้าน้ันมิได้มีการค้า
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or to transport them to the territory of the 
other Party, provided that the goods are not 
traded or used outside the territories of the 
Parties. 

หรือใช้นอกดินแดนของคู่ภาคี 

ARTICLE 407 
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.  
 
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.  
 
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 

ข้อ 407 
การจดทะเบียนผูส้่งออก 

 
1. โดยขึ้นอยู่กับข้อ 409 เมื่อได้รับคําขอจดทะเบียนเป็นผู้
ส่งออกสินค้าที่มีถิ่นกําเนิด ภาคีผู้ส่งออกจะต้องกําหนดว่า
หน่วยงานที่ได้รับมอบอํานาจที่กล่าวถึงในภาคผนวก 4.2 
( ข้อกําหนดของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ) จะต้อง
ดําเนินการและเสร็จสิ้นการตรวจสอบเอกสารและสิ่งอํานวย
ความสะดวกดังกล่าวตามที่ตนเห็นว่าจําเป็นเพ่ือกําหนดว่า
สินค้าที่อยู่ในคําร้องเป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ 402 
ภายใน 60 วันที่ได้รับคําร้องขอน้ัน 
 
 
 
 
2. โดยข้ึนอยู่กับข้อ 409 ภาคีผู้ส่งออกจะต้องกําหนดว่า ใน
กรณีที่หน่วยงานที่ได้รับมอบอํานาจพบว่าสินค้าน้ันเป็นไป
ตามข้อกําหนดของข้อ 402 ภายหลังจากการดําเนินการ
ตรวจสอบโดยเป็นไปตามวรรค 1 หน่วยงานที่ได้รับมอบ
อํานาจจะต้องจดทะเบียนผู้ย่ืนคําร้องเป็นผู้ส่งออกสินค้าที่มี
ถิ่นกําเนิดในส่วนที่เก่ียวกับสินค้าเหล่าน้ัน และจะต้องแจ้งผู้
ส่งออกให้ทราบภายในสิบ วันทําการ 
 
 
 
 
3. ภาคีผู้ส่งออกจะต้องกําหนดว่า ในกรณีที่หน่วยงานท่ี
ได้รับมอบอํานาจไม่พบว่าสินค้าน้ันเป็นไปตามข้อกําหนด
ของข้อ 402 ภายหลังจากการดําเนินการตรวจสอบโดย
เป็นไปตามวรรค 1 หน่วยงานที่ได้รับมอบอํานาจจะต้องไม่
จดทะเบียนผู้ย่ืนคําร้องเป็นผู้ส่งออกสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดใน
ส่วนที่เก่ียวกับสินค้าเหล่าน้ัน และจะต้องแจ้งผู้ส่งออกให้



 

หน้า ๑๐ ของ ๑๙ 

เอกสารแนบ ๒ 

CHAPTER 4 
RULES OF ORIGIN 

 

บทที่ 4 
กฎว่าดว้ยถ่ินกําเนิดสินค้า 

applicant as an exporter of originating goods 
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.  
 
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. 
 
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.  
 
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 

ทราบภายในสิบวันทําการ 
 
 
 
4. ภาคีผู้ส่งออกจะต้องกําหนดว่าผู้ส่งออกจดทะเบียนต้อง
แจ้งหน่วยงานท่ีได้รับมอบอํานาจซึ่งตนได้จดทะเบียนไว้
โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสําคัญเกิดขึ้นจากมูลฐานในการจดทะเบียนสินค้า 
 
 
 
5. ภาคีผู้ส่งออกจะต้องกําหนดว่าเมื่อได้รับคําแนะนําที่
กล่าวถึงในวรรค 4 หน่วยงานที่ได้รับมอบอํานาจจะต้อง
ดําเนินการตรวจสอบเอกสารและสิ่งอํานวยความสะดวก
ดังกล่าวตามท่ีตนเห็นว่าจําเป็นในการประเมินสินค้าจด
ทะเบียนว่ายังคงเป็นไปตามข้อกําหนดของข้อ 402 หรือไม่ 
โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
 
 
 
6. ในกรณีที่หน่วยงานท่ีได้รับมอบอํานาจ หลังจาก
ดําเนินการตรวจสอบโดยเป็นไปตามวรรค 5 พบว่าสินค้าจด
ทะเบียนเป็นไปตามข้อกําหนดของข้อ 402 จะต้องแจ้งให้ผู้
ส่งออกจดทะเบียนทราบภายในสิบวันทําการว่าการจด
ทะเบียนสินค้าจะต้องดําเนินต่อไปบนมูลฐานของการ
เปลี่ยนแปลงที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
7. ภาคีผู้ส่งออกจะต้องกําหนดว่าหน่วยงานที่ได้รับมอบ
อํานาจที่กล่าวถึงในภาคผนวก 4.2 ( ข้อกําหนดของหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ) ณ เวลาอ่ืนใดที่ไม่ได้ระบุไว้ อาจ
ดําเนินการตรวจสอบเอกสารและสิ่งอํานวยความสะดวก
ดังกล่าวตามท่ีตนเห็นว่าจําเป็น เพ่ือทําให้มั่นใจว่า สินค้าจด
ทะเบียนยังคงเป็นไปตามข้อกําหนดของข้อ 40 
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of Article 402.  
 
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 de-
register 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. 

 
 
8. ภาคีผู้ส่งออกจะต้องกําหนดว่า ในกรณีที่หน่วยงานท่ี
ได้รับมอบอํานาจไม่พบว่าสินค้าจดทะเบียนน้ันเป็นไปตาม
ข้อกําหนดของข้อ 402 ภายหลังจากการดําเนินการ
ตรวจสอบโดยเป็นไปตามวรรค 5 หรือ 7 หรือโดยเหตุผล
อ่ืนใด หน่วยงานที่ได้รับมอบอํานาจจะต้องเพิกถอนการจด
ทะเบียนผู้ส่งออกจดทะเบียนจากการเป็นผู้ส่งออกสินค้าที่มี
ถิ่นกําเนิดในส่วนที่เก่ียวกับสินค้าเหล่าน้ัน และภายในสิบวัน
ทําการจะต้องแจ้ง 
 

( เอ ) ผู้ส่งออก 
( บี ) หน่วยงานที่ได้รับมอบอํานาจอ่ืนทั้งหมดที่

กล่าวถึงในภาคผนวก 4.2 ( ข้อกําหนดของหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า ) ในดินแดนของภาคีผู้ส่งออก และ 

 
( ซี ) หน่วยงานศุลกากรในดินแดนของภาคีผู้นําเข้า 

ARTICLE 408 
Certification of Origin 

 
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.  
 
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 

ข้อ 408 
หนังสือรบัรองถ่ินกําเนดิสนิคา้ 

 
1. เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 409 ภาคีผู้ส่งออกจะต้องให้ความ
แน่ใจว่าผู้ส่งออกที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วมีโอกาสท่ีจะย่ืนคํา
ขอรับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าได้จากหน่วยงานที่มี
อํานาจออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตามภาคผนวก 
4.2 ( ข้อกําหนดของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ) โดยใช้
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 1 ฉบับต่อการส่งออก 1 ครั้ง
ของสินค้าที่ได้จดทะเบียน 
 
2. เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 409 หน่วยงานที่มีอํานาจออก
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าเมื่อได้รับคําขอตามวรรค 1 
ข้างต้นจะต้องออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตามคําขอ
ภายใต้เง่ือนไขต่อไปน้ี 
 
 

( เอ ) เมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงสําคัญในพ้ืนฐานของ
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the basis for the registration of those goods; 
or   

(b)  if a significant change has occurred in 
the basis for the registration of those goods, 
the authorised body is satisfied that the goods 
meet the requirements of Article 402.  

 
3.  An authorised body shall not issue a 
Certificate of Origin:   
 
 

(a)  for goods that are not registered 
goods; or 

(b)  where the circumstances set out in 
Paragraph 2 are not met.   

 
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).  
 
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.  
 
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. 
 
 

การจดทะเบียนสินค้า หรือ 
 
( บี ) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญในพ้ืนฐานการจด

ทะเบียนสินค้า แต่หน่วยงานท่ีมีอํานาจออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้าเห็นว่าสินค้ายังคงมีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อ 
402 

 
3. หน่วยงานที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
จะไม่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด สินค้า ตามเง่ือนไข
ต่อไปน้ี 
 

( เอ ) สินค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือ 
 
( บี ) สินค้าที่ไม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อ 2 ข้างต้น 
 
 

4. ภาคีผู้ส่งออกจะกําหนดว่าคําขอรับหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินค้าและหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าจะต้อง
ถูกต้องตามข้อกําหนดในภาคผนวก 4.2 ( ข้อกําหนดของ
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ) 

 
 

5. ภาคีผู้ส่งออกจะกําหนดว่าการยกเลิกหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินค้าจะดําเนินการได้โดยการแจ้งยกเลิกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าจะใช้ไม่ได้
นับต้ังแต่วันที่ระบุในหนังสือแจ้งขอยกเลิก 
 
 
6. ภาคีผู้ส่งออกจะต้องส่งสําเนาหนังสือที่แจ้งยกเลิกหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าไปให้ผู้ที่ย่ืนคําขอรับหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้าและภาคีผู้นําเข้าทันทีที่ออกหนังสือแจ้ง
ดังกล่าว 
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ARTICLE 409 
Exporter Sanctions 

 
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.  

 
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.  
                                                                
2  With such modifications as may be required to 
reflect the fact that the Parties to the transaction 
are within the same country. 
 
3.  The exporting Party shall require that, where 

ข้อ 409 
บทลงโทษผูส้ง่ออก 

 
1. ภาคีผู้ส่งออกจะต้องมีบทลงโทษอย่างเพียงพอต่อผู้
ส่งออกที่กระทําผิดดังน้ี 
 

( เอ ) การแจ้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือที่ทําให้เข้าใจผิด
ในกรณีใดๆ ก็ตามรวมทั้งในกรณีละเลยการแจ้งของผู้ส่งออก
ที่มาขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดในภาคี
ผู้ส่งออกหรือเป็นผู้ส่งออกที่ขอรับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้า 

 
( บี ) การปลอมแปลงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
( ซี ) ไม่ได้แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสําคัญให้กับ

หน่วยงานที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
ทราบตามข้อ 407(4) หรือ 

( ดี ) การกระทําที่ไม่ถูกต้องเพ่ือพยายามลงทะเบียน
เป็นผู้ส่งออกสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดในภาคีหรือในการขอรับ
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 

 
2. ในกรณีผู้ส่งออกกระทําผิดตามวรรค 1 ข้างต้น หรือ
บุคคลที่เก่ียวข้องกับผู้ส่งออกดังกล่าวตามความตกลงว่าด้วย
การประเมินราคาศุลกากรภายใต้ดับบลิวทีโอ บทลงโทษมี
ดังน้ี 
 

( เอ ) เพิกถอนการลงทะเบียนบางส่วนหรือทั้งหมด
ของสินค้าที่ได้จดทะเบียนในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 

( บี ) ไม่รับพิจารณาคําขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก
สินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดในภาคี หรือขอรับหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินค้าเป็นระยะเวลาหน่ึง 
                                                                  
โดยการแก้ไขเท่าที่จําเป็น เพ่ือสะท้อนความจริงที่ว่าคู่ภาคีที่
ทําการค้าขายอยู่ในประเทศเดียวกัน 
 
 
3. ภาคีผู้ส่งออกจะต้องแจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ทราบ
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sanctions are imposed under Paragraph 1, the 
following are notified within ten working days of 
the decision to impose sanctions:  

(a)  the exporter;  
(b)  all 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. 

ภายใน 10 วันทําการเมื่อได้มีการตัดสินลงโทษ 
 
 

( เอ ) ผู้ส่งออก 
( บี ) หน่วยงานทั้งหมดที่มีอํานาจออกหนังสือรับรอง

ถิ่นกําเนิดสินค้าตามภาคผนวก 4.2 ( ข้อกําหนดของหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ) ในภาคีผู้ส่งออก และ 

( ซี ) หน่วยงานศุลกากรในดินแดนของภาคีผู้นําเข้า 

ARTICLE 410 
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.  
 
2.  The importing Party may waive the 
requirement for a Certificate of Origin in certain 
circumstances, in accordance with its laws, 
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 

ข้อ 410 
การขอรบัสทิธพิเิศษทางภาษศีุลกากร 

 
1. เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 413 ภาคีผู้นําเข้าจะต้องให้สิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากรแก่สินค้าที่นําเข้าจากภาคีผู้ส่งออก 
หากว่าเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดในประเทศภาคีผู้ส่งออกและ
เป็นไปตามเกณฑ์การตราส่งที่ระบุในข้อ 406 และผู้นําเข้า
ที่ขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจะต้องปฏิบัติดังน้ี 
 
 

( เอ ) มีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าต้นฉบับที่ยังไม่
หมดอายุหรือสําเนาหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าเมื่อขอรับ
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร และ 

( บี ) ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าดังกล่าว 
หากภาคีผู้นําเข้าต้องการ 

 
2. ภาคีผู้นําเข้าอาจยกเว้นการใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้า โดยข้ึนอยู่กับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและนโยบาย
ภายในของภาคีผู้นําเข้า 
 
 
3. ภาคีผู้นําเข้าจะให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่สินค้า
นําเข้าภายในหลังวันที่ความตกลงน้ีมีผลบังคับใช้และให้สิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากรแก่สินค้าที่ยังไม่ได้ขอใช้สิทธิในกรณี
ต่อไปน้ี 
 

( เอ ) เป็นการขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
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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. 

ภายใน 12 เดือนนับต้ังแต่วันที่ต้องชําระอากรศุลกากรโดย
ขึ้นอยู่กับกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายภายในของภาคีผู้
นําเข้า และ 

 
( บี ) ผู้นําเข้าจะต้องย่ืนสําเนาหนังสือรับรองถิ่น

กําเนิดสินค้าที่ยังไม่หมดอายุของสินค้าน้ัน 
ARTICLE 411 

Records 
 

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.  
 
2.  The records to be maintained pursuant to this 
Article shall include electronic records.  Any such 
records in electronic form shall be maintained in 
accordance with the laws, regulations and 
policies of the relevant Party. 

ข้อ 411 
การจดัเกบ็ข้อมูล 

 
1. ภาคีแต่ละฝ่ายจะมีข้อกําหนด ดังน้ี 

( เอ ) ผู้ประกอบการผลิต หรือผู้ส่งออก จะต้องเก็บ
รักษาข้อมูลทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับถิ่นกําเนิดของสินค้าที่ได้
ขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในภาคีผู้นําเข้าและหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าหรือสําเนาของหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินค้าเป็นเวลา 5 ปี นับต้ังแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า 

 
( บี ) ผู้นําเข้าที่ขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรต้อง

จัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับนําเข้าสินค้าที่ขอใช้ใช้สิทธิสิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากรและหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
หรือสําเนาของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าเป็นเวลา 5 ปี 
หลังจากวันนําเข้าสินค้า 

 
 

2. ข้อมูลที่จัดเก็บตามข้อน้ีให้รวมถึงข้อมูลที่จัดเก็บทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและ
นโยบายของภาคีที่จัดเก็บข้อมูล 

ARTICLE 412 
Origin Verification 

 
1.  The importing Party may verify the eligibility 
of goods for preferential tariff treatment in 
accordance with its laws, regulations and policies.  
 

ข้อ 412 
การตรวจสอบถ่ินกําเนดิสนิคา้ 

 
1. ภาคีผู้นําเข้าอาจตรวจสอบสินค้าว่าจะให้ใช้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากรได้หรือไม่ตามกฎหมาย ระเบียบและ
นโยบายของภาคีผู้นําเข้า 
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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.  
 
3.  The importing Party shall notify the exporting 
Party in writing when it approaches any party 
listed in Sub-paragraph (2)(d) within the territory 
of the exporting Party during an action to verify 
eligibility. 
 
4.  The importing Party shall not visit the factory 
or premises of any party listed in Sub-paragraph 

2. การตรวจสอบสินค้าว่าจะได้รับใช้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรได้หรือไม่จะดําเนินการโดยภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
ตามขั้นตอนที่เห็นชอบร่วมกันของคู่ภาคีดังน้ี 

 
( เอ ) การกําหนดวันหมดอายุของหนังสือรับรองถิ่น

กําเนิดสินค้า 
( บี ) การส่งแบบสอบถามให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือ

ผู้นําเข้าสินค้า ที่เก่ียวข้องกับการขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรในภาคีผู้นําเข้า หรือที่เก่ียวข้องกับวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิตสินค้า เป็นผู้กรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 

 
 
 
( ซี ) การขอข้อมูลการผลิตสินค้าหรือข้อมูลการ

ส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรในภาคีผู้นําเข้า หรือที่เก่ียวข้องกับวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิตสินค้า และ 

 
 
( ดี ) การเย่ียมชมโรงงานหรือสถานที่ของผู้ผลิต ผู้นํา

เข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีส่วนร่วมอ่ืนๆ ในการผลิต การนําเข้า 
หรือการส่งออกสินค้าที่เก่ียวข้องกับการขอใช้สิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากรในประเทศภาคีผู้นําเข้า หรือที่เก่ียวข้องกับ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า 

 
 
 
 

3. ภาคีผู้นําเข้าจะต้องแจ้งภาคีผู้ส่งออกเป็นลายลักษณ์
อักษรเมื่อมีการดําเนินการกับผู้ที่เก่ียวข้องตามวรรคย่อย 2 
( ดี ) ในประเทศภาคีผู้ส่งออก 
 
 
 
4. ภาคีผู้นําเข้าจะไม่เย่ียมชมโรงงานหรือสถานที่ของผู้ที่
เก่ียวข้องตามวรรคย่อย 2 ( ดี ) ในประเทศภาคี ผู้ส่งออก
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(2)(d) within the territory of the exporting Party 
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.  
 
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. 
 

ข้างต้น หากไม่ได้รับความยินยอมจากภาคีผู้ส่งออก 
 
 
5. ภาคีผู้ส่งออกจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงใดๆ เก่ียวกับการขอใช้สิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากร และกําหนดให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกจะต้องให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบด้วย เท่าที่จะอนุญาตได้โดย
กฎหมาย ระเบียบและนโยบายของภาคีน้ัน 
 
6. การตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับการใช้สิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากรจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน
นับต้ังแต่วันเริ่มตรวจสอบ และแจ้งผลการตรวจสอบแก่ผู้ที่
เก่ียวข้องทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 10 วัน
นับต้ังแต่วันทราบผลการตรวจสอบ 

ARTICLE 413 
Suspension and Denial of Preferential Tariff 

Treatment 
 

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.  
 
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 

ข้อ 413 
การระงบัและปฏเิสธการใหส้ทิธพิเิศษทางภาษศีลุกากร 

 
 
1. โดยไม่คํานึงถึงข้อ 410 (1) ภาคีผู้นําเข้าอาจจะระงับ
การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่สินค้าทั้งหมดหรือ
บางส่วนในช่วงเวลาที่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับถิ่น
กําเนิดสินค้าตามข้อ 412 
 
 
2. ภาคีผู้นําเข้าอาจจะปฏิเสธการให้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรแก่สินค้าหรือเรียกเก็บภาษีศุลกากรที่ไม่ได้ชําระใน
กรณีต่อไปน้ี 

( เอ ) สินค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อกําหนดของ
บทน้ี 

( บี ) ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือ ผู้นําเข้าสินค้าไม่สามารถ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดการขอใช้สิทธิพิเศษทาง ภาษีศุลกากร 
หรือ 



 

หน้า ๑๘ ของ ๑๙ 

เอกสารแนบ ๒ 

CHAPTER 4 
RULES OF ORIGIN 

 

บทที่ 4 
กฎว่าดว้ยถ่ินกําเนิดสินค้า 

preferential tariff treatment; or  
(c)  action taken under Article 412 failed to 

verify the eligibility of the goods for preferential 
tariff treatment. 

 
( ซี ) เมื่อมีการปฏิบัติตามข้อ 412 แล้วแต่ยังไม่

สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ว่าสินค้ามีสิทธิใช้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากร 

ARTICLE 414 
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. 

ข้อ 414 
การทบทวนและอุทธรณ ์

 
ภาคีผู้นําเข้าจะต้องให้สิทธิการอุทธรณ์ที่เก่ียวข้องกับการให้
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นําเข้า
สินค้าที่ได้ทําการค้าหรือที่จะทําการค้าระหว่างคู่ภาคี โดย
สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบของภาคีผู้นําเข้า 

ARTICLE 415 
Committee on Rules of Origin 

 
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.  

 
 

ข้อ 415 
คณะกรรมการกฎว่าด้วยถ่ินกาํเนดิสนิคา้ 

 
1. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของการมีผลบังคับใช้ของบทน้ีและ
การนําไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและในแนวทางเดียวกัน 
ให้ จั ด ต้ั งคณะกรรมการกฎ ว่า ด้วยถิ่ น กํ า เ นิดสิ นค้ า 
(“คณะกรรมการ”) ขึ้น โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังน้ี 
 

( เอ ) ติดตามผลการดําเนินงานและการบริหาร
จัดการในข้อบทของบทนี้ 

 
( บี ) พิจารณาประเด็นใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ดํา เ นินงานรวม ท้ั งประ เ ด็น ใดก็ ตามที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
คณะกรรมการร่วม 

 
 
( ซี ) พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิด

สินค้าภายใต้บทน้ี และ 
 
( ดี ) ประชุมหารือในประเด็นที่เก่ียวข้องกับกฎว่าด้วย

ถิ่นกําเนิดสินค้าและการให้ความร่วมมือในการบริหาร
จัดการ 
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2.  The Committee shall be comprised of 
representatives of the Parties. It shall meet at 
least once a year and more often as may be 
mutually determined from time to time between 
the Parties. 

2. คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนของคู่ภาคี และจะ
ประชุมหารือกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือมากกว่า ตามแต่
ที่คู่ภาคีจะตกลงร่วมกัน 
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หมายเหตุสําหรับภาคผนวก 
1.  The specific rule, or specific set of rules, that 
applies to a particular heading (4-digit code), 
subheading (6-digit code) or split subheading (ex. 
6-digit code) is set out immediately adjacent to 
the heading, subheading or split subheading. 
 

1. กฎเฉพาะหรือกลุ่มของกฎเฉพาะ ซึ่งใช้กับประเภท 
(รหัส 4 หลัก) ประเภทย่อย (รหัส 6 หลัก) หรือประเภท
ย่อยแยกย่อย (รหัส 6 หลักเฉพาะ) จะถูกใส่เพ่ือกํากับ
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. (เว้นเสียแต่ว่าจะมีกําหนดไว้ในที่อ่ืนใดในภาคผนวก) 
กฎที่ใช้กับประเภทย่อยแยกย่อยน้ันจะครอบคลุมประเภท
ย่อยด้วยในทํานองเดียวกัน กฎที่ใช้กับประเภทย่อยก็จะ
ครอบคลุมประเภทด้วยตามลําดับเช่นน้ีเรื่อยไป 
 

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. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในพิกัดอัตราศุลกากรระบบ
ฮาร์โมไนซ์ การกล่าวอ้างถึงคําว่า นํ้าหนักในกฎสําหรับ
สินค้าที่กําหนดไว้ในตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 24 ของพิกัดอัตรา
ศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  หมายถึง นํ้าหนักในสภาพแห้ง 

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

4. การเปลี่ยนแปลงพิกัดน้ันจะใช้เฉพาะกับวัตถุที่นําเข้า
จากต่างประเทศ (Non-originating) เท่าน้ัน 

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. สินค้าของตอนท่ี 1-40 จะไม่ถือว่าได้ถิ่นกําเนิดสินค้า
โดยเหตุเพียงการเจือจาง (Dilution) กับนํ้า หรือ สารอ่ืน 
ซึ่งไม่เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะตัว
ของสินค้าน้ัน 
 

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. สําหรับวัตถุประสงค์ของตอนที่ 27-40 น้ัน คําว่า
ปฏิกิริยาเคมี (Chemical Reaction) หมายถึง ขบวนการ 
(รวมถึงขบวนการทางชีวเคมีด้วย) ซึ่งเป็นผลทําให้เกิด
โครงสร้างใหม่ โดยการแยกพันธะระหว่างโมเลกุลเดิมเพ่ือ
ไปสร้างเป็นพันธะระหว่างโมเลกุลขึ้นมาใหม่หรือโดยการ
จัดตัวใหม่ของอะตอมภายในโมเลกุล 
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ภาคผนวก ๔.๑ 
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หมายเหตุสําหรับภาคผนวก 
 
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. 
 

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. 
 

 
ความหมายต่อไปน้ีไม่ถือว่าเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 
     (เอ) การละลายด้วยนํ้าหรือตัวทําละลายอ่ืน 
     (บี) การกําจัดสารละลายรวมทั้งสารละลายที่เป็นนํ้า 
หรือ 
     (ซี) การเติมหรือการกําจัดนํ้าในขบวนการตกผลึก 
 
 
การเกิดปฏิกิริยาเคมีดังระบุข้างต้นถือว่าสินค้าได้ถิ่นกําเนิด 
 
 
ถึงแม้ว่าจะมีการกําหนดกฎเฉพาะเพ่ือใช้กับสินค้าแต่ละ
รายการแล้วก็ตาม  กฎว่าด้วยการเกิดปฏิกิริยาเคมี
(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. เพ่ือวัตถุประสงค์ของตอนที่ 39  สัดส่วนโพลิเมอร์ใน
ประเทศ (regional polymer content)  หมายถึง 
สัดส่วนนํ้าหนักของโพลิเมอร์ซึ่งได้ถูกทําให้เกิดขึ้นหรือถูก
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
ของวัตถุดิบที่ ไม่ได้ถิ่นกําเนิดสินค้า (Non-originating 
materials) ซึ่งผลิตในประเทศกําลังพัฒนา อาจนําไป
คํานวณ RVC สําหรับสินค้าในตอนดังกล่าวได้ โดยสัดส่วน
สูงสุดของวัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดสินค้าดังกล่าวสามารถ
นําไปรวมในการคํานวณ ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า 
FOB ของสินค้าน้ัน 
 

9. The following definitions apply: 
 
(a) Chapter means a chapter of the 
Harmonized System; 
 
(b) Heading means the first four digits in the 
tariff classification number under the 

9. ให้ใช้นิยามดังต่อไปน้ี 
 
(เอ) ตอน (Chapter) หมายถึง  ตอนในพิกัดอัตราศุลกากร
ในระบบฮาร์โมไนซ์ 
 
(บี) ประเภท (Heading) หมายถึง ตัวเลขสี่หลักแรกในการ
จําแนกพิกัดอัตราศุลกากรภายใต้ระบบฮาร์โมไนซ์ 
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Annex 4.1 
Product-Specific Rules of Origin – Part I 

Headnotes to the Annex 

ภาคผนวก ๔.๑ 
กฎเฉพาะเก่ียวกับถ่ินกําเนิดสินค้า 

หมายเหตุสําหรับภาคผนวก 
Harmonised System; 
(c) Section means a section of the 
Harmonized System; 
 
(d) Subheading means the first six digits in 
the tariff classification number under the 
Harmonized System; and 
 
(e) Split subheading means specific products 
which are a subset of a subheading. 

 
(ซี) หมวด (Section) หมายถึง หมวดในพิกัดอัตรา
ศุลกากรของระบบฮาร์โมไนซ์  
 
(ดี) ประเภทย่อย (Subheading) หมายถึง ตัวเลขหกหลัก
แรกในการจําแนกพิกัดศุลกากรภายใต้ระบบฮาร์โมไนซ์   
 
 
 (อี) ประเภทย่อยแยกย่อย(Split Subheading) 
หมายถึง ผลิตภัณฑ์เฉพาะที่เป็นเซตย่อย (Subset) ซึ่ง
อยู่ในประเภทย่อย (Subheading) 
 

 



เอกสารแนบ ๔

หมายเหตุ :  ประเภท และประเภทยอยเป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2002
ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

01.01 0101.10 - ส าหรับท าพันธุ์ สินคาภายใตประเภท 0101 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0101.901 - - - มา สินคาภายใตประเภท 0101 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0101.909 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0101 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

01.02 0102.10 - ส าหรับท าพันธุ์ สินคาภายใตประเภท 0102 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0102.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0102 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

01.03 0103.10 - ส าหรับท าพันธุ์ สินคาภายใตประเภท 0103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0103.91 - - น้ าหนักนอยกวา 50 กโิลกรัม สินคาภายใตประเภท 0103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0103.92 - - น้ าหนักต้ังแต 50 กโิลกรัมขึ้นไป สินคาภายใตประเภท 0103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

01.04 0104.101 - - - ส าหรับท าพันธุ์ สินคาภายใตประเภท 0104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0104.109 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0104.201 - - - ส าหรับท าพันธุ์ สินคาภายใตประเภท 0104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0104.209 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

01.05 0105.111 - - - ส าหรับท าพันธุ์ สินคาภายใตประเภท 0105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0105.119 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0105.121 - - - ส าหรับท าพันธุ์ สินคาภายใตประเภท 0105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0105.129 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0105.191 - - - ส าหรับท าพันธุ์ สินคาภายใตประเภท 0105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0105.199 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0105.921 - - - ส าหรับท าพันธุ์ สินคาภายใตประเภท 0105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0105.929 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0105.931 - - - ส าหรับท าพันธุ์ สินคาภายใตประเภท 0105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0105.939 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0105.991 - - - ส าหรับท าพันธุ์ สินคาภายใตประเภท 0105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0105.999 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

01.06 0106.111 - - - เฉพาะที่ใชงาน ใชบริโภคเนื้อ นม ไข ซ่ึงน าเขามาส าหรับท าพันธุ์ สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0106.112 - - - เฉพาะที่องค์การสาธารณะซ่ึงไมไดด าเนินการคาหาก าไร สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

        น าเขามาเพือ่แสดงในลักษณะที่เปิดใหประชาชนดูไดเป็นการประจ า

0106.119 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0106.121 - - - เฉพาะที่ใชงาน ใชบริโภคเนื้อ นม ไข ซ่ึงน าเขามาส าหรับท าพันธุ์ สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0106.122 - - - เฉพาะที่องค์การสาธารณะซ่ึงไมไดด าเนินการคาหาก าไร สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

        น าเขามาเพือ่แสดงในลักษณะที่เปิดใหประชาชนดูไดเป็นการประจ า

0106.129 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0106.191 - - - เฉพาะที่ใชงาน ใชบริโภคเนื้อ นม ไข ซ่ึงน าเขามาส าหรับท าพันธุ์ สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

การไดถิ่นก าเนิดสินคาตามกฎวาดวยถิ่นก าเนิดสินคาเฉพาะรายสินคา
ตามบัญชีอัตราอากร 1 - 4 ทายประกาศกระทรวงการคลังเร่ือง การยกเวนและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับของที่มีถิ่นก าเนิดจากออสเตรเลีย

1 บัญชอีตัราอากร ๑
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ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

0106.192 - - - เฉพาะที่องค์การสาธารณะซ่ึงไมไดด าเนินการคาหาก าไร สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

        น าเขามาเพือ่แสดงในลักษณะที่เปิดใหประชาชนดูไดเป็นการประจ า

0106.199 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0106.201 - - - เฉพาะที่ใชงาน ใชบริโภคเนื้อ นม ไข ซ่ึงน าเขามาส าหรับท าพันธุ์ สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0106.202 - - - เฉพาะที่องค์การสาธารณะซ่ึงไมไดด าเนินการคาหาก าไร สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

        น าเขามาเพือ่แสดงในลักษณะที่เปิดใหประชาชนดูไดเป็นการประจ า

0106.209 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0106.311 - - - เฉพาะที่ใชงาน ใชบริโภคเนื้อ นม ไข ซ่ึงน าเขามาส าหรับท าพันธุ์ สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0106.312 - - - เฉพาะที่องค์การสาธารณะซ่ึงไมไดด าเนินการคาหาก าไร สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

        น าเขามาเพือ่แสดงในลักษณะที่เปิดใหประชาชนดูไดเป็นการประจ า

0106.319 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0106.321 - - - เฉพาะที่ใชงาน ใชบริโภคเนื้อ นม ไข ซ่ึงน าเขามาส าหรับท าพันธุ์ สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0106.322 - - - เฉพาะที่องค์การสาธารณะซ่ึงไมไดด าเนินการคาหาก าไร สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

        น าเขามาเพือ่แสดงในลักษณะที่เปิดใหประชาชนดูไดเป็นการประจ า

0106.329 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0106.391 - - - เฉพาะที่ใชงาน ใชบริโภคเนื้อ นม ไข ซ่ึงน าเขามาส าหรับท าพันธุ์ สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0106.392 - - - เฉพาะที่องค์การสาธารณะซ่ึงไมไดด าเนินการคาหาก าไร สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

        น าเขามาเพือ่แสดงในลักษณะที่เปิดใหประชาชนดูไดเป็นการประจ า

0106.399 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0106.901 - - - เฉพาะที่ใชงาน ใชบริโภคเนื้อ นม ไข ซ่ึงน าเขามาส าหรับท าพันธุ์ สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

        รวมทั้งผ้ึง

0106.902 - - - เฉพาะที่องค์การสาธารณะซ่ึงไมไดด าเนินการคาหาก าไร สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

        น าเขามาเพือ่แสดงในลักษณะที่เปิดใหประชาชนดูไดเป็นการประจ า

0106.909 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

02.01 0201.10 - ทั้งตัวและคร่ึงตัว สินคาภายใตประเภท 0201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ
0201.20 - สวนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก สินคาภายใตประเภท 0201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ
0201.30 - ไมมีกระดูก สินคาภายใตประเภท 0201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

02.02 0202.10 - ทั้งตัวและคร่ึงตัว สินคาภายใตประเภท 0202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ
0202.20 - สวนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก สินคาภายใตประเภท 0202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ
0202.30 - ไมมีกระดูก สินคาภายใตประเภท 0202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

02.03 0203.11 - - ทั้งตัวและคร่ึงตัว สินคาภายใตประเภท 2003 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
 0203.12 - - ขาหลัง ขาหนา และสวนตัดของขาดังกลาว ที่มีกระดูก สินคาภายใตประเภท 2003 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0203.19 - - อื่น ๆ สินคาภายใตประเภท 2003 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
0203.21 - - ทั้งตัวและคร่ึงตัว สินคาภายใตประเภท 2003 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
0203.22 - - ขาหลัง ขาหนา และสวนตัดของขาดังกลาว ที่มีกระดูก สินคาภายใตประเภท 2003 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
0203.29 - - อื่น ๆ สินคาภายใตประเภท 2003 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

02.04 0204.10 - ลูกแกะทั้งตัวและคร่ึงตัว สดหรือแชเยน็ สินคาภายใตประเภท 0204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0204.21 - - ทั้งตัวและคร่ึงตัว สินคาภายใตประเภท 0204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ
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0204.22 - - สวนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก สินคาภายใตประเภท 0204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0204.23 - - ไมมีกระดูก สินคาภายใตประเภท 0204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0204.30 - ลูกแกะทั้งตัวและคร่ึงตัว แชเยน็จนแขง็ สินคาภายใตประเภท 0204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0204.41 - - ทั้งตัวและคร่ึงตัว สินคาภายใตประเภท 0204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0204.42 - - สวนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก สินคาภายใตประเภท 0204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0204.43 - - ไมมีกระดูก สินคาภายใตประเภท 0204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0204.50 - เนื้อแพะ สินคาภายใตประเภท 0204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

02.05 0205.00 เนื้อมา เนื้อลาหรือเนื้อลอ สด แชเยน็ หรือแชเยน็จนแขง็ สินคาภายใตประเภท 0205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

02.06 0206.10 - ของสัตว์จ าพวกโคกระบือ สดหรือแชเยน็ สินคาภายใตประเภท 0206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0206.21 - - ล้ิน สินคาภายใตประเภท 0206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0206.22 - - ตับ สินคาภายใตประเภท 0206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0206.29 - - อื่น ๆ สินคาภายใตประเภท 0206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0206.30 - ของสุกร สดหรือแชเยน็ สินคาภายใตประเภท 0206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0206.41 - - ตับ สินคาภายใตประเภท 0206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0206.49 - - อื่น ๆ สินคาภายใตประเภท 0206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0206.80 - อื่นๆ สดหรือแชเยน็ สินคาภายใตประเภท 0206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0206.90 - อื่นๆ แชเยน็จนแขง็ สินคาภายใตประเภท 0206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

02.07 0207.11 - - ทั้งตัว สดหรือแชเยน็ สินคาภายใตประเภท 0207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนตอนที่ 01

0207.12 - - ทั้งตัว แชเยน็จนแขง็ สินคาภายใตประเภท 0207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนตอนที่ 01

0207.13 - - ชิ้นเนื้อและสวนอื่น สดหรือแชเยน็ สินคาภายใตประเภท 0207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนตอนที่ 01

0207.14 - - ชิ้นเนื้อและสวนอื่น แชเยน็จนแขง็ สินคาภายใตประเภท 0207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนตอนที่ 01

0207.24 - - ทั้งตัว สดหรือแชเยน็ สินคาภายใตประเภท 0207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนตอนที่ 01

0207.25 - - ทั้งตัว แชเยน็จนแขง็ สินคาภายใตประเภท 0207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนตอนที่ 01

0207.26 - - ชิ้นเนื้อและสวนอื่น สดหรือแชเยน็ สินคาภายใตประเภท 0207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนตอนที่ 01

0207.27 - - ชิ้นเนื้อและสวนอื่น แชเยน็จนแขง็ สินคาภายใตประเภท 0207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนตอนที่ 01

0207.32 - - ทั้งตัว สดหรือแชเยน็ สินคาภายใตประเภท 0207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนตอนที่ 01

0207.33 - - ทั้งตัว แชเยน็จนแขง็ สินคาภายใตประเภท 0207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนตอนที่ 01

0207.34 - - ตับชนิดที่มีไขมันมาก สดหรือแชเยน็ สินคาภายใตประเภท 0207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนตอนที่ 01

0207.35 - - อื่นๆ สดหรือแชเยน็ สินคาภายใตประเภท 0207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนตอนที่ 01

0207.36 - - อื่นๆ แชเยน็จนแขง็ สินคาภายใตประเภท 0207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนตอนที่ 01

02.08 0208.10 - ของกระตายหรือของกระตายปุา สินคาภายใตประเภท 0208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0208.20 - ขากบ สินคาภายใตประเภท 0208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0208.30 - ของไพรเมต สินคาภายใตประเภท 0208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0208.40 - ของปลาวาฬ  ปลาโลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เล้ียงลูกดวยนม สินคาภายใตประเภท 0208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

  ในอนัดับเซตาเซีย) แมนาทีและพะยนู (สัตว์เล้ียงลูกดวยนมในอนัดับไซเรเนีย)

0208.50 - ของสัตว์เล้ือยคลาน (รวมถงึงูและสัตว์จ าพวกเตา) สินคาภายใตประเภท 0208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0208.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

02.09 0209.00 มันหมูไมมีเนื้อติดและมันสัตว์ปีก ยงัไมเจียวหรือสกดัโดยวิธีอื่น สด สินคาภายใตประเภท 0209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ
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แชเยน็ แชเยน็จนแขง็ ใสเกลือ แชน้ าเกลือ ท าใหแหงหรือรมควัน

02.10 0210.11 - - ขาหลัง ขาหนา และสวนตัดของขาดังกลาวที่มีกระดูก สินคาภายใตประเภท 0210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ
0210.12 - - เนื้อสวนทอง และสวนตัดของเนื้อดังกลาว สินคาภายใตประเภท 0210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ
0210.19 - - อื่น ๆ สินคาภายใตประเภท 0210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ
0210.20 - เนื้อสัตว์จ าพวกโคกระบือ สินคาภายใตประเภท 0210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ
0210.91 - - ของไพรเมต สินคาภายใตประเภท 0210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0210.92 - - ของปลาวาฬ  ปลาโลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เล้ียงลูกดวยนม สินคาภายใตประเภท 0210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

     ในอนัดับเซตาเซีย) แมนาทีและพะยนู (สัตว์เล้ียงลูกดวยนมในอนัดับไซเรเนีย)

0210.93 - - ของสัตว์เล้ือยคลาน (รวมถงึงูและสัตว์จ าพวกเตา) สินคาภายใตประเภท 0210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0210.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

03.01 0301.10 - ปลาเล้ียงสวยงาม สินคาภายใตประเภทยอย 030110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือมาจากพันธุ์ปลาหรือลูกปลาสวยงาม

0301.91 - - ปลาเทราต์  (แซลโมทรุตตา  ออน-โค-ริน-คัส  มายคิส สินคาภายใตประเภท 0301จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

      ออน-โค-ริน-คัส คลาร์ก ิ  ออน-โค-ริน-คัส อะกวัโบนิตา

      ออน-โค-ริน-คัส กลีิ ออน-โค-ริน-คัส อาปาเช

      และ ออน-โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์)

0301.92 - - ปลาไหล (ชนิดแองกลูลา) สินคาภายใตประเภท 0301จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0301.93 - - ปลาคาร์ป สินคาภายใตประเภท 0301จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0301.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0301จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

03.02 0302.11 - - ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา  ออน-โค-ริน-คัส มายคิส สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

     ออน-โค-ริน-คัส คลาร์ก ิออน-โค-ริน-คัส อะกวัโบนิตา

     ออน-โค-ริน-คัส กลีิ   ออน-โค-ริน-คัส อาปาเช

     และออน-โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์)

4 บัญชอีตัราอากร ๑



เอกสารแนบ ๔

ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

0302.12 - - ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออน-โค-ริน-คัส เนอรกา ออน-โค-ริน-คัส สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

      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 สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0302.21 - - ปลาล้ินหมาพวกจักรผาน (เรนฮาร์ดเชียสฮิปโปกลอสซอยเดส สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

      ฮิปโปกลอสซัสฮิปโปกลอสซัส ฮิปโปกลอสซัสสตีโนเลพิส )

0302.22 - - ปลาเพลซ (พลูโรเนกเทสพลาเทสซา) สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0302.23 - - ปลาโซล (ชนิดโซเลีย) สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0302.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0302.31 - - ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทูนาครีบยาว (ทูนนัสอะลาลังกา) สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0302.32 - - ปลาทูนาครีบเหลือง (ทูนนัสอลับาคาเรส) สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0302.33 - - ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอทองแถบ สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0302.34 - - ปลาบิกอายทูนา  (ทูนนัสโอเบซัส) สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0302.35 - - ปลาบลูฟินทูนา  (ทูนนัสทินนัส) สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0302.36 - - ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา  (ทูนนัสแมคโคยไิอ) สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0302.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0302.40 - ปลาเฮอร์ริง (คลูเพียฮาเรนกสั คลูเพียแพลลาซิไอ) ไมรวมถงึตับและไข สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0302.50 - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาลัส ) ไมรวมถงึตับและไข สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0302.61 - - ปลาซาร์ดีน (ซาร์ดินาพิลคาร์ดัส ชนิดซาร์ดินอป) ปลาซาร์ดิเนลลา สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

      (ชนิดซาร์ดิเนลลา) ปลาบริสล่ิง หรือปลาสแปรต (สแปรตทัสสแปรตทัส)

0302.62 - - ปลาแฮดด็อก (เมลาโนแกรมมัสอกีลีฟินัส) สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0302.63 - - ปลาโคล (พอลลาชิอสัไวเรนส์) สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0302.64 - - ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัส สคอมเบอร์ สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

      ออสตราลาซิกสั สคอมเบอร์จาโพนิกสั)

0302.65 - - ปลาฉลามหนูและปลาฉลามอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0302.66 - - ปลาไหล (ชนิดแองกลูลา) สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0302.69 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0302.70 - ตับและไข สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

03.03 0303.11 - - ปลาซอคอายแซลมอน (เรดแซลมอน) (ออน-โค-ริน-คัส เนอรกา) สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0303.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0303.21 - - ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา  ออน-โค-ริน-คัส มายคิส สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

      ออน-โค-ริน-คัส คลาร์ก ิ  ออน-โค-ริน-คัส อะกวัโบนิตา

      ออน-โค-ริน- คัส กลีิ   ออน-โค-ริน-คัส อาปาเช  และ

      ออน-โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์)

0303.22 - - ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซาลาร์) ปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก) สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0303.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

5 บัญชอีตัราอากร ๑
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0303.31 - - ปลาล้ินหมาพวกจักรผาน (เรนฮาร์ดเชียสฮิปโปกลอสซอยเดส สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

      ฮิปโปกลอสซัสฮิปโปกลอสซัส ฮิปโปกลอสซัสสตีโนเลพิส )

0303.32 - - ปลาเพลซ (พลูโรเนกเทสพลาเทสซา) สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0303.33 - - ปลาโซล (ชนิดโซเลีย) สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0303.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0303.41 - - ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทูนาครีบยาว (ทูนนัสอะลาลังกา) ผลิตภัณฑ์ที่ผานกระบวนการ 3 ขั้นตอนหรือมากกวา  ซ่ึงไดแก การแชแขง็ ท าความสะอาด เอาไสหรือเคร่ืองในออก เอาเหงือกออก ขอดเกล็ด และตัดหัวปลาออก

0303.42 - - ปลาทูนาครีบเหลือง (ทูนนัสอลับาคาเรส) ผลิตภัณฑ์ที่ผานกระบวนการ 3 ขั้นตอนหรือมากกวา  ซ่ึงไดแก การแชแขง็ ท าความสะอาด เอาไสหรือเคร่ืองในออก เอาเหงือกออก ขอดเกล็ด และตัดหัวปลาออก

0303.43 - - ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอทองแถบ สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0303.44 - - ปลาบิกอายทูนา  (ทูนนัสโอเบซัส) ผลิตภัณฑ์ที่ผานกระบวนการ 3 ขั้นตอนหรือมากกวา  ซ่ึงไดแก การแชแขง็ ท าความสะอาด เอาไสหรือเคร่ืองในออก เอาเหงือกออก ขอดเกล็ด และตัดหัวปลาออก

0303.45 - - ปลาบลูฟินทูนา  (ทูนนัสทินนัส) ผลิตภัณฑ์ที่ผานกระบวนการ 3 ขั้นตอนหรือมากกวา  ซ่ึงไดแก การแชแขง็ ท าความสะอาด เอาไสหรือเคร่ืองในออก เอาเหงือกออก ขอดเกล็ด และตัดหัวปลาออก

0303.46 - - ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา  (ทูนนัสแมคโคยไิอ) ผลิตภัณฑ์ที่ผานกระบวนการ 3 ขั้นตอนหรือมากกวา  ซ่ึงไดแก การแชแขง็ ท าความสะอาด เอาไสหรือเคร่ืองในออก เอาเหงือกออก ขอดเกล็ด และตัดหัวปลาออก

0303.49 - - อื่นๆ ผลิตภัณฑ์ที่ผานกระบวนการ 3 ขั้นตอนหรือมากกวา  ซ่ึงไดแก การแชแขง็ ท าความสะอาด เอาไสหรือเคร่ืองในออก เอาเหงือกออก ขอดเกล็ด และตัดหัวปลาออก

0303.50 - ปลาเฮอร์ริง (คลูเพียฮาเรนกสั คลูเพียแพลลาซิไอ) ไมรวมถงึตับและไข สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0303.60 - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาลัส ) ไมรวมถงึตับและไข สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0303.71 - - ปลาซาร์ดีน (ซาร์ดินาพิลคาร์ดัส ชนิดซาร์ดินอป) ปลาซาร์ดิเนลลา สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

      (ชนิดซาร์ดิเนลลา) ปลาบริสล่ิงหรือปลาสแปรต (สแปรตทัสสแปรตทัส)

0303.72 - - ปลาแฮดด็อก (เมลาโนแกรมมัสอกีลีฟินัส) สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0303.73 - - ปลาโคล (พอลลาชิอสัไวเรนส์) สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0303.74 - - ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัส สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

      สคอมเบอร์ออสตราลาซิกสั สคอมเบอร์จาโพนิกสั)

0303.75 - - ปลาฉลามหนูและปลาฉลามอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0303.76 - - ปลาไหล (ชนิดแองกลูลา) สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0303.77 - - ปลากะพงทะเล (ไดเซนทราคัสลาแบรกซ์ ไดเซนทราคัสพังตาตัส) สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0303.78 - - ปลาเฮก (ชนิดเมอร์ลักเซียส ชนิดยโูรไฟซีส) สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0303.79 - - อื่นๆ ผลิตภัณฑ์ที่ผานกระบวนการ 3 ขั้นตอนหรือมากกวา  ซ่ึงไดแก การแชแขง็ ท าความสะอาด เอาไสหรือเคร่ืองในออก เอาเหงือกออก ขอดเกล็ด และตัดหัวปลาออก

0303.80 - ตับและไข สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

03.04 0304.10 - สดหรือแชเยน็ สินคาภายใตประเภท 0304 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0304.20 - เนื้อปลาแบบฟิลเล แชเยน็จนแขง็ สินคาภายใตประเภท 0304 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0304.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0304 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

03.05 0305.10 - ปลาที่ปุนและที่ท าเป็นเพลเลตซ่ึงเหมาะส าหรับมนุษยบ์ริโภค สินคาภายใตประเภท 0305 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0305.20 - ตับและไข ของปลา แหง รมควัน ใสเกลือ หรือแชน้ าเกลือ สินคาภายใตประเภท 0305 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0305.30 - เนื้อปลาแบบฟิลเล แหง ใสเกลือ หรือแชน้ าเกลือ แตไมรมควัน สินคาภายใตประเภท 0305 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0305.41 - - ปลาแซลมอนแปซิฟิก  (ออน-โค-ริน-คัส เนอรกา สินคาภายใตประเภท 0305 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

      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 (คลูเพียฮาเรนกสั คลูเพียแพลลาสซิไอ) สินคาภายใตประเภท 0305 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
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0305.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0305 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0305.51 - - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาลัส ) สินคาภายใตประเภท 0305 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0305.591 - - - หูฉลาม สินคาภายใตประเภท 0305 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0305.599 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0305 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0305.61 - - ปลาเฮอร์ริง (คลูเพียฮาเรนกสั คลูเพียแพลลาสซิไอ) สินคาภายใตประเภท 0305 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0305.62 - - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาลัส ) สินคาภายใตประเภท 0305 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0305.63 - - ปลาแอนโชวี (ชนิดเองกรัวลิส) สินคาภายใตประเภท 0305 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0305.69 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0305 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

03.06 0306.11 - - ร็อกลอบสเตอร์และกุงหัวโขนอื่นๆ (ชนิดพาลินูรัส ชนิดพานูลิรัส ชนิดจาซัส) สินคาภายใตประเภท 0306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0306.12 - - ลอบสเตอร์ (ชนิดโฮมารัส) สินคาภายใตประเภท 0306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0306.13 - - กุงอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0306.14 - - ปู สินคาภายใตประเภท 0306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0306.19 - - อื่นๆ รวมถงึสัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซียที่ปุนและที่ท าเป็นเพลเลต สินคาภายใตประเภท 0306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

     ซ่ึงเหมาะส าหรับมนุษยบ์ริโภค

0306.21 - - ร็อกลอบสเตอร์และกุงหัวโขนอื่นๆ (ชนิดพาลินูรัส ชนิดพานูลิรัส ชนิดจาซัส) สินคาภายใตประเภท 0306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0306.22 - - ลอบสเตอร์ (ชนิดโฮมารัส) สินคาภายใตประเภท 0306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0306.23 - - กุงอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0306.24 - - ปู สินคาภายใตประเภท 0306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0306.29 - - อื่นๆ รวมถงึสัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซียที่ปุนและที่ท าเป็นเพลเลต สินคาภายใตประเภท 0306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

     ซ่ึงเหมาะส าหรับมนุษยบ์ริโภค

03.07 0307.10 - หอยนางรม สินคาภายใตประเภท 0307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0307.21 - - มีชีวิต สด หรือแชเยน็ สินคาภายใตประเภท 0307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0307.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0307.31 - - มีชีวิต สดหรือแชเยน็ สินคาภายใตประเภท 0307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0307.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0307.41 - - มีชีวิต สดหรือแชเยน็ สินคาภายใตประเภท 0307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0307.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0307.51 - - มีชีวิต สดหรือแชเยน็ สินคาภายใตประเภท 0307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0307.59 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0307.60 - หอยสเนล นอกจากหอยสเนลทะเล สินคาภายใตประเภท 0307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0307.91 - - เฉพาะเปาฮ้ือ สินคาภายใตประเภท 0307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0307.99 - - เฉพาะเปาฮ้ือ สินคาภายใตประเภท 0307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

04.01 0401.10 - มีไขมันไมเกนิรอยละ 1 โดยน้ าหนัก สินคาภายใตประเภท 0401 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
0401.20 - มีไขมันเกนิรอยละ 1 แตไมเกนิรอยละ 6 โดยน้ าหนัก สินคาภายใตประเภท 0401 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
0401.30 - มีไขมันเกนิรอยละ 6 โดยน้ าหนัก สินคาภายใตประเภท 0401 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

04.02 0402.10 - เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะของแขง็อื่นๆ มีไขมันไมเกนิ รอยละ 1.5 โดยน้ าหนัก สินคาภายใตประเภท 0402 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
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0402.21 - - ไมเติมน้ าตาลหรือสารท าใหหวานอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0402 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0402.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0402 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0402.91 - - ไมเติมน้ าตาลหรือสารท าใหหวานอื่น ๆ สินคาภายใตประเภท 0402 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
0402.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0402 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

04.03 0403.10 - เฉพาะที่มีสภาพเหลว รวมทั้งขน สินคาภายใตประเภท 0403 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- อื่นๆ ไมรวมถงึที่มีสภาพเหลว รวมทั้งขน สินคาภายใตประเภท 0403 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0403.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0403 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

04.04 0404.101 - - - ที่มีสภาพเหลว รวมทั้งขน สินคาภายใตประเภท 0404 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
0404.109 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0404 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0404.901 - - - ที่มีสภาพเหลว รวมทั้งขน สินคาภายใตประเภท 0404 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
0404.909 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0404 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

04.05 0405.10 - เนย สินคาภายใตประเภท 0405 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
0405.20 - เดรีสเปรด สินคาภายใตประเภท 0405 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0405.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0405 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

04.06 0406.10 - เนยแขง็สด (ไมไดบม) รวมถงึเนยแขง็ที่ท าจากหางนม (เวย)์ และเคิร์ด สินคาภายใตประเภท 0406 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
0406.20 - เนยแขง็ทุกชนิด เป็นฝอยหรือผง สินคาภายใตประเภท 0406 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
0406.30 - เนยแขง็ผานกรรมวิธีแลวไมเป็นฝอยหรือผง สินคาภายใตประเภท 0406 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
0406.40 - เนยแขง็ชนิดบลูเวน สินคาภายใตประเภท 0406 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

0406.90 - เนยแขง็อื่น ๆ สินคาภายใตประเภท 0406 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
04.07 0407.001 - - - ไขฟัก สินคาภายใตประเภท 0407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 0105

0407.009 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 0105

04.08 0408.11 - - แหง สินคาภายใตประเภท 0408 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 0105

0408.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0408 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 0105

0408.91 - - แหง สินคาภายใตประเภท 0408 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 0105

0408.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0408 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 0105

04.09 0409.00 น้ าผ้ึงธรรมชาติ สินคาภายใตประเภท 0409 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนของปรุงแตงจากนมซ่ึงมี milk solids ตามประเภทยอยที่ 1901.90  มากกวารอยละ 10
 โดยน้ าหนัก และผลิตภัณฑ์ที่มี milk solids ตามประเภทยอยที่ 2106.90 มากกวารอยละ 10 โดยน้ าหนั

04.10 0410.001 - - - รังนกนางแอน สินคาภายใตประเภท 0410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนของปรุงแตงจากนมซ่ึงมี milk solids ตามประเภทยอยที่ 1901.90  มากกวารอยละ 10
 โดยน้ าหนัก และผลิตภัณฑ์ที่มี milk solids ตามประเภทยอยที่ 2106.90 มากกวารอยละ 10 โดยน้ าหนัก

0410.009 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนของปรุงแตงจากนมซ่ึงมี milk solids ตามประเภทยอยที่ 1901.90  มากกวารอยละ 10
 โดยน้ าหนัก และผลิตภัณฑ์ที่มี milk solids ตามประเภทยอยที่ 2106.90 มากกวารอยละ 10 โดยน้ าหนัก

05.01 0501.00 ผมคนที่ยงัไมไดจัดท า จะลางหรือแปรงแลวหรือไมกต็าม  รวมทั้งเศษผมคน สินคาภายใตประเภท 0501 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

05.02 0502.10 - ขนหมูและเศษขนหมู สินคาภายใตประเภท 0502 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0502.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0502 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

05.03 0503.00 ขนมาและเศษขนมา จะท าเป็นแผงโดยมีหรือไมมีวัตถรุองรับหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภท 0503 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

05.04 0504.00 ไส ถงุกระเพาะ (แบลดเดอร์) และกระเพาะอาหารของสัตว์  (นอกจากของปลา) ทั้งอนัหรือ
แบงเป็นชิ้น สด แชเยน็ แชเยน็จนแขง็ ใสเกลือ แชน้ าเกลือ แหงหรือรมควัน

สินคาภายใตประเภท 0504 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

05.05 0505.10 - ขนแขง็ชนิดที่ใชส าหรับยดัไส และขนออน สินคาภายใตประเภท 0505 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0505.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0505 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ
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ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

05.06 0506.10 - สวนที่แขง็เหมือนกระดูก (ออสเซอนิ) และกระดูกที่ผานกรรมวิธีโดยใชกรด สินคาภายใตประเภท 0506 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0506.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0506 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

05.07 0507.10 - เขี้ยวงา รวมทั้งผงและเศษของเขี้ยวงา สินคาภายใตประเภท 0507 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0507.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0507 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

05.08 0508.00 หินปะการังและส่ิงที่คลายกนั ที่ยงัไมไดจัดท าหรือจัดท าอยางงายๆ สินคาภายใตประเภท 0508 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

แตตองไมจัดท ามากไปกวานี้ เปลือกของสัตว์น้ าจ าพวกโมลลุสก ์ครัสตาเซีย

หรือเอคไคโนเดิร์ม และล้ินทะเล ที่ยงัไมไดจัดท าหรือจัดท าอยางงายๆ

แตไมไดตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผงและเศษของส่ิงดังกลาว

05.09 0509.00 ฟองน้ าธรรมชาติที่ไดจากสัตว์ สินคาภายใตประเภท 0509 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

05.10 0510.00 อ าพันขี้ปลา คาสโตเรียม ชะมดเช็ด ชะมดเชียง แมลงวันสเปน ดีสัตว์จะแหง สินคาภายใตประเภท 0510 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

หรือไมกต็าม รวมทั้งตอมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของสัตว์ที่ใชในการท าผลิตภัณฑ์

ทางเภสัชกรรม สด แชเยน็ แชเยน็จนแขง็ หรือท าไวไมใหเสียชั่วคราวโดยวิธีอื่น

05.11 0511.10 - เชื้อพันธุ์ของสัตว์จ าพวกโคกระบือ สินคาภายใตประเภท 0511 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0511.911 - - - กระเพาะปลา สินคาภายใตประเภท 0511 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0511.919 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0511 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0511.991 - - - เชื้อพันธุ์สัตว์เล้ียงส าหรับใชปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมเทียม สินคาภายใตประเภท 0511 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0511.999 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0511 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

06.01 0601.10 - หัว หนอ แขนง เหงา ตุมตา และแงง ที่ยงัไมงอก สินคาภายใตประเภทยอย 060110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

0601.20 - หัว หนอ แขนง เหงา ตุมตา และแงง ที่งอกหรือมีดอก  รวมทั้งตนและรากชิโคร่ี สินคาภายใตประเภทยอย 060120 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

06.02 0602.10 - กิ่งช าที่ไมมีราก และกิ่งตอน สินคาภายใตประเภทยอย 060210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

0602.20 - ไมตน ไมพุม และไมกอ ชนิดที่ใหผลไมหรือลูกนัตที่บริโภคได สินคาภายใตประเภทยอย 060220 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

   จะติดตาหรือตอกิ่งหรือไมกต็าม

0602.30 - ตนโรโดเดนดรอน และอะเซเลีย จะติดตาหรือตอกิ่ง หรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภทยอย 060230 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

0602.40 - กหุลาบ จะติดตาหรือตอกิ่ง หรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภทยอย 060240 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

0602.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 060290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

06.03 0603.10 - สด สินคาภายใตประเภท 0603 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0603.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0603 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

06.04 0604.10 - มอสและไลเคน สินคาภายใตประเภท 0604 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0604.91 - - สด สินคาภายใตประเภท 0604 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0604.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0604 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

07.01 0701.10 - ใชส าหรับการเพาะปลูก สินคาภายใตประเภท 0701 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0701.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0701 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ
07.02 0702.00 มะเขอืเทศ สดหรือแชเยน็ สินคาภายใตประเภท 0702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

07.03 0703.10 - หอมหัวใหญ และหอมหัวเล็ก สินคาภายใตประเภท 0703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0703.20 - กระเทียม สินคาภายใตประเภท 0703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0703.90 - ลีก และพืชผักจ าพวกหอมกระเทียมอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

07.04 0704.10 - กะหล่ าดอกและบรอกโคลี สินคาภายใตประเภท 0704 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0704.20 - บรัสเซลสเปราต์ สินคาภายใตประเภท 0704 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ
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0704.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0704 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

07.05 0705.11 - - ผักกาดหอมหอหัว สินคาภายใตประเภท 0705 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0705.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0705 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0705.21 - - วิทลูฟชิโคร่ี (ชิโคเร่ียมอนิไทบัสพันธุ์โฟลิโอซัม) สินคาภายใตประเภท 0705 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0705.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0705 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

07.06 0706.10 - แคร์รอตและเทอร์นิป สินคาภายใตประเภท 0706 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0706.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0706 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

07.07 0707.00 แตงรานและแตงกวา สดหรือแชเยน็ สินคาภายใตประเภท 0707 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

07.08 0708.10 - ถั่วลันเตา (พิซุมซาติวุม) สินคาภายใตประเภท 0708 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0708.20 - ถั่วบีน (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซิโอลัส) สินคาภายใตประเภท 0708 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0708.90 - พืชผักตระกลูถั่วอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0708 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

07.09 0709.10 - โกลบอาติโชก สินคาภายใตประเภท 0709 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0709.20 - หนอไมฝร่ัง สินคาภายใตประเภท 0709 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0709.30 - มะเขอืมวง สินคาภายใตประเภท 0709 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0709.40 - ค่ืนไช นอกจากเซเลริแอก สินคาภายใตประเภท 0709 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0709.51 - - เห็ดชนิดมัชรูมในตระกลูอะการิคัส สินคาภายใตประเภท 0709 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0709.52 - - เห็ดชนิดทรัฟเฟิล สินคาภายใตประเภท 0709 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0709.59 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0709 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0709.60 - พริกในตระกลูแคบซิกมัหรือตระกลูพิเมนตา สินคาภายใตประเภท 0709 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0709.70 - สปิแนช นิวซีแลนด์สปิแนช และโอราเชสปิแนช (การ์เดนสปิแนช) สินคาภายใตประเภท 0709 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0709.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0709 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

07.10 0710.10 - มันฝร่ัง สินคาภายใตประเภท 0710 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0710.21 - - ถั่วลันเตา (พิซุมซาติวุม) สินคาภายใตประเภท 0710 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0710.22 - - ถั่วบีน (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซิโอลัส) สินคาภายใตประเภท 0710 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0710.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0710 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0710.30 - สปิแนช นิวซีแลนด์สปิแนช และโอราเชสปิแนช (การ์เดนสปิแนช) สินคาภายใตประเภท 0710 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0710.40 - ขาวโพดหวาน สินคาภายใตประเภท 0710 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0710.80 - พืชผักอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0710 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0710.90 - พืชผักตาง ๆ ผสมกนั สินคาภายใตประเภท 0710 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

07.11 0711.20 - ผลมะกอก สินคาภายใตประเภท 0711 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0711.30 - เคเปอร์ สินคาภายใตประเภท 0711 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0711.40 - แตงรานและแตงกวา สินคาภายใตประเภท 0711 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0711.51 - - เห็ดชนิดมัชรูมในตระกลูอะการิคัส สินคาภายใตประเภท 0711 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0711.59 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0711 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0711.90 - พืชผักอื่นๆ รวมทั้งพืชผักตาง ๆ ผสมกนั สินคาภายใตประเภท 0711 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

07.12 0712.20 - หอมหัวใหญ สินคาภายใตประเภท 0712 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0712.31 - - เห็ดชนิดมัชรูมในตระกลูอะการิคัส สินคาภายใตประเภท 0712 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0712.32 - - เห็ดหูหนู (ชนิดออริคูลาเรีย) สินคาภายใตประเภท 0712 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
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0712.33 - - เจลลีฟังไจ (ชนิดทรีเมลลา) สินคาภายใตประเภท 0712 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0712.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0712 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0712.90 - เฉพาะกระเทียม สินคาภายใตประเภท 0712 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0712 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

07.13 0713.10 - ถั่วลันเตา (พิซุมซาติวุม) สินคาภายใตประเภท 0713 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0713.20 - ถั่วมะแฮะ (การ์แบนโช) สินคาภายใตประเภท 0713 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0713.31 - - ถั่วบีนชนิดวิกนามังโกเฮปเปอร์ หรือชนิดวิกนาราดิอาตาวิลเซ็ก สินคาภายใตประเภท 0713 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0713.32 - - ถั่วแดงเมล็ดเล็ก (ฟาซิโอลัสแองกลูาริส หรือวิกนาแองกลูาริส ) สินคาภายใตประเภท 0713 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0713.33 - - คิดนียบ์ีน รวมถงึไวต์พีบีน (ฟาซิโอลัสวัลการิส) สินคาภายใตประเภท 0713 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0713.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0713 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0713.40 - ถั่วแขก สินคาภายใตประเภท 0713 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0713.50 - บรอดบีน (วิเซียฟาบาพันธุ์เมเจอร์) และฮอร์สบีน สินคาภายใตประเภท 0713 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

   (วิเซียฟาบาพันธุ์อคิีวนาและวิเซียฟาบาพันธุ์ไมเนอร์)

0713.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0713 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

07.14 0714.10 - มันส าปะหลัง สินคาภายใตประเภท 0714 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0714.20 - มันเทศ สินคาภายใตประเภท 0714 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0714.90 - เฉพาะที่แชเยน็จนแขง็ สินคาภายใตประเภท 0714 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0714 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

08.01 0801.11 - - ท าใหแหง สินคาภายใตประเภท 0801 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0801.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0801 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0801.21 - - ทั้งเปลือก สินคาภายใตประเภท 0801 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0801.22 - - เอาเปลือกออก สินคาภายใตประเภท 0801 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0801.31 - - ทั้งเปลือก สินคาภายใตประเภท 0801 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0801.32 - - เอาเปลือกออก สินคาภายใตประเภท 0801 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

08.02 0802.11 - - ทั้งเปลือก สินคาภายใตประเภท 0802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0802.12 - - เอาเปลือกออก สินคาภายใตประเภท 0802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0802.21 - - ทั้งเปลือก สินคาภายใตประเภท 0802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0802.22 - - เอาเปลือกออก สินคาภายใตประเภท 0802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0802.31 - - ทั้งเปลือก สินคาภายใตประเภท 0802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0802.32 - - เอาเปลือกออก สินคาภายใตประเภท 0802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0802.40 - เมล็ดเกาลัด (ชนิดคาสตาเนีย) สินคาภายใตประเภท 0802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0802.50 - พิสตาชิโอ สินคาภายใตประเภท 0802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0802.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

08.03 0803.00 กลวยรวมถงึกลาย  สดหรือแหง สินคาภายใตประเภท 0803 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

08.04 0804.10 - อนิทผลัม สินคาภายใตประเภท 0804 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0804.20 - มะเด่ือ สินคาภายใตประเภท 0804 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0804.30 - สับปะรด สินคาภายใตประเภท 0804 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0804.40 - อโวกาโด สินคาภายใตประเภท 0804 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ
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0804.50 - ฝร่ัง มะมวงและมังคุด สินคาภายใตประเภท 0804 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

08.05 0805.10 - สมเปลือกบาง สินคาภายใตประเภท 0805 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0805.20 - สมแมนดาริน (รวมถงึสมเขยีวหวานและสมซัตสุมา) รวมทั้งสมคลีเมนทีน สมวิลกิ้ง และสม
พันธุ์ผสมที่คลายกนั

สินคาภายใตประเภท 0805 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0805.40 - เกรปฟรุต สินคาภายใตประเภท 0805 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0805.50 - มะนาวฝร่ัง (ซิทรัสไลมอน ซิทรัสไลโมนัม) และมะนาว สินคาภายใตประเภท 0805 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

   (ซิทรัสออแรนติโฟเลีย  ซิทรัสลาติโฟเลีย)

0805.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0805 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

08.06 0806.10 - สด สินคาภายใตประเภท 0806 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ
0806.20 - แหง สินคาภายใตประเภท 0806 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

08.07 0807.11 - - แตงโม สินคาภายใตประเภท 0807 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0807.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0807 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0807.20 - มะละกอ สินคาภายใตประเภท 0807 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

08.08 0808.10 - แอปเปิล้ สินคาภายใตประเภท 0808 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0808.20 - แพร์และควินซ์ สินคาภายใตประเภท 0808 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

08.09 0809.10 - แอปริคอต สินคาภายใตประเภท 0809 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0809.20 - เชอร์ร่ี สินคาภายใตประเภท 0809 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0809.30 - ทอ รวมถงึเนกทารีน สินคาภายใตประเภท 0809 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0809.40 - พลัมและสโล สินคาภายใตประเภท 0809 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

08.10 0810.10 - สตรอเบอร์ร่ี สินคาภายใตประเภท 0810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0810.20 - ราสพ์เบอร์ร่ี แบล็กเบอร์ร่ี มัลเบอร์ร่ี และโลแกนเบอร์ร่ี สินคาภายใตประเภท 0810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0810.30 - เคอร์แรนต์ชนิดด า ขาว หรือแดง และกสูเบอร์ร่ี สินคาภายใตประเภท 0810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0810.40 - แครนเบอร์ร่ี บิลเบอร์ร่ี และผลไมอื่นๆ ในตระกลูแวกซิเนียม สินคาภายใตประเภท 0810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0810.50 - กวีีฟรุต สินคาภายใตประเภท 0810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0810.60 - ทุเรียน สินคาภายใตประเภท 0810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0810.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

08.11 0811.10 - สตรอเบอร์ร่ี สินคาภายใตประเภท 0811 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0811.20 - ราสพ์เบอร์ร่ี แบล็กเบอร์ร่ี มัลเบอร์ร่ี โลแกนเบอร์ร่ี เคอร์แรนต์ชนิดด า สินคาภายใตประเภท 0811 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

   ขาว หรือแดง และกสูเบอร์ร่ี

0811.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0811 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

08.12 0812.10 - เชอร์ร่ี สินคาภายใตประเภท 0812 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0812.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0812 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

08.13 0813.10 - แอปริคอต สินคาภายใตประเภท 0813 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0813.20 - พรุน สินคาภายใตประเภท 0813 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0813.30 - แอปเปิล้ สินคาภายใตประเภท 0813 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0813.40 - เฉพาะล าไย สินคาภายใตประเภท 0813 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- ผลไมอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 0813 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0813.50 - ลูกนัตหรือผลไมแหงในตอนนี้ผสมกนั สินคาภายใตประเภท 0813 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
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08.14 0814.00 เปลือกผลไมจ าพวกสมหรือเปลือกแตง (รวมถงึแตงโม) สด แชเยน็จนแขง็ แหง สินคาภายใตประเภท 0814 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

หรือท าไวไมใหเสียชั่วคราวโดยแชน้ าเกลือ แชน้ าก ามะถนั หรือน้ ายากนัเสียอื่นๆ

09.01 0901.11 - - ไมไดแยกเอากาเฟอนีออก สินคาภายใตประเภทยอย 090111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
0901.12 - - แยกเอากาเฟอนีออกแลว สินคาภายใตประเภทยอย 090112 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
0901.21 - - ไมไดแยกเอากาเฟอนีออก สินคาภายใตประเภทยอย 090121 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
0901.22 - - แยกเอากาเฟอนีออกแลว สินคาภายใตประเภทยอย 090122 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
0901.90 - อื่น ๆ สินคาภายใตประเภทยอย 090122 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

09.02 0902.10 - ชาเขยีว (ไมหมัก) บรรจุหีบหอน้ าหนักไมเกนิ 3 กโิลกรัม สินคาภายใตประเภท 0902 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0902.20 - ชาเขยีวอื่นๆ (ไมหมัก) สินคาภายใตประเภท 0902 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

0902.30 - ชาด า (หมักแลว) และชาที่หมักบางแลว บรรจุหีบหอน้ าหนักไมเกนิ 3 กโิลกรัม สินคาภายใตประเภท 0902 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
0902.40 - ชาด าอื่นๆ (หมักแลว) และชาอื่น ๆ ที่หมักบางแลว สินคาภายใตประเภท 0902 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

09.03 0903.00 ชามาเต สินคาภายใตประเภท 0903 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

09.04 0904.11 - - ไมบดและไมปุน สินคาภายใตประเภท 0904 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0904.12 - - บดหรือปุน สินคาภายใตประเภทยอย 090412 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

0904.20 - พริกในตระกลูแคปซิกมัหรือตระกลูพิเมนตาที่แหงหรือบดหรือปุน สินคาภายใตประเภท 0904 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

09.05 0905.00 วานิลา สินคาภายใตประเภท 0905 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

09.06 0906.10 - ไมบดและไมปุน สินคาภายใตประเภท 0906 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0906.20 - บดหรือปุน สินคาภายใตประเภทยอย 090620 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

09.07 0907.00 กานพลู (ผล ดอกและกานดอก) สินคาภายใตประเภท 0907 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

09.08 0908.10 - ลูกจันทน์เทศ สินคาภายใตประเภท 0908 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0908.20 - ดอกจันทน์เทศ สินคาภายใตประเภท 0908 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0908.30 - กระวาน สินคาภายใตประเภท 0908 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

09.09 0909.10 - เมล็ดยี่หราหรือเมล็ดโปฺยกั๊ก สินคาภายใตประเภท 0909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0909.20 - เมล็ดผักชี สินคาภายใตประเภท 0909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0909.30 - เมล็ดเทียนขาว สินคาภายใตประเภท 0909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0909.40 - เมล็ดคาราเวย์ สินคาภายใตประเภท 0909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0909.50 - เมล็ดเทียนขาวเปลือก และจูนิเปอร์เบอร์ร่ี สินคาภายใตประเภท 0909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

09.10 0910.10 - ขงิ สินคาภายใตประเภท 0910 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0910.20 - หญาฝร่ัน สินคาภายใตประเภท 0910 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0910.30 - ขมิ้น สินคาภายใตประเภท 0910 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0910.40 - ไทม์และใบเบย์ สินคาภายใตประเภท 0910 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0910.50 - หอมแขก สินคาภายใตประเภท 0910 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0910.91 - - ของผสมที่ระบุไวในหมายเหตุ 1 (ข) ของตอนนี้ สินคาภายใตประเภท 0910 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

0910.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 091099 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

10.01 1001.10 - ขาวสาลีดูรัม สินคาภายใตประเภท 1001 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1001.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1001 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

10.02 1002.00 ขาวไรย์ สินคาภายใตประเภท 1002 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

10.03 1003.00 ขาวบาร์เลย์ สินคาภายใตประเภท 1003 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ
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10.04 1004.00 ขาวโอต สินคาภายใตประเภท 1004 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

10.05 1005.10 - ใชส าหรับการเพาะปลูก สินคาภายใตประเภท 1005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1005.90 - อื่น ๆ สินคาภายใตประเภท 1005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ
10.06 1006.10 - ขาวเปลือก สินคาภายใตประเภท 1006 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1006.20 - ขาวกลอง สินคาภายใตประเภท 1006 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1006.30 - ขาวที่สีบางแลวหรือสีทั้งหมด จะขดัหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภท 1006 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1006.40 - ปลายขาว สินคาภายใตประเภท 1006 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

10.07 1007.00 ขาวซอร์กมั สินคาภายใตประเภท 1007 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

10.08 1008.10 - บักกว์ีต สินคาภายใตประเภท 1008 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1008.20 - ขาวฟุางนกเขา สินคาภายใตประเภท 1008 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1008.30 - ขาวนก สินคาภายใตประเภท 1008 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1008.90 - เมล็ดธัญพืชอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1008 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

11.01 1101.00 แปูงขาวสาลีหรือแปูงเมสลิน สินคาภายใตประเภท 1101 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

11.02 1102.10 - แปูงขาวไรย์ สินคาภายใตประเภท 1102 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1102.20 - แปูงขาวโพด สินคาภายใตประเภท 1102 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1102.30 - แปูงขาว สินคาภายใตประเภท 1102 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1102.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1102 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

11.03 1103.11 - - ของขาวสาลี สินคาภายใตประเภท 1103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1103.13 - - ของขาวโพด สินคาภายใตประเภท 1103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1103.19 - - ของธัญพืชอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1103.20 - เพลเลต สินคาภายใตประเภท 1103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

11.04 1104.12 - - ของขาวโอต สินคาภายใตประเภท 1104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1104.19 - - ของธัญพืชอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1104.22 - - ของขาวโอต สินคาภายใตประเภท 1104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1104.23 - - ของขาวโพด สินคาภายใตประเภท 1104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1104.29 - - ของธัญพืชอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1104.30 - เยร์ิมของธัญพืช ทั้งอนั หรือที่ท าใหแบน ท าเป็นเกล็ด หรือบด สินคาภายใตประเภท 1104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

11.05 1105.10 - แปูง แปูงหยาบ และผง สินคาภายใตประเภท 1105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1105.20 - เกล็ด เม็ด และเพลเลต สินคาภายใตประเภท 1105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

11.06 1106.10 - ที่ท าจากพืชผักตระกลูถั่วที่แหงตามประเภทที่ 07.13 สินคาภายใตประเภท 1106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1106.20 - ที่ท าจากสาคูหรือจากรากหรือหัวของพืชตามประเภทที่ 07.14 สินคาภายใตประเภท 1106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1106.30 - ที่ท าจากผลิตภัณฑ์ในตอนที่ 8 สินคาภายใตประเภท 1106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

11.07 1107.10 - ไมไดค่ัว สินคาภายใตประเภท 1107 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1107.20 - ค่ัวแลว สินคาภายใตประเภท 1107 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

11.08 1108.11 - - สตาร์ชท าจากขาวสาลี สินคาภายใตประเภท 1108 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ  ยกเวนมาจากประเภทที่ 0714

1108.12 - - สตาร์ชท าจากขาวโพด สินคาภายใตประเภท 1108 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ  ยกเวนมาจากประเภทที่ 0714

1108.13 - - สตาร์ชท าจากมันฝร่ัง สินคาภายใตประเภท 1108 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ  ยกเวนมาจากประเภทที่ 0714

1108.14 - - สตาร์ชท าจากมันส าปะหลัง สินคาภายใตประเภท 1108 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ  ยกเวนมาจากประเภทที่ 0714
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1108.19 - - สตาร์ชอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1108 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ  ยกเวนมาจากประเภทที่ 0714

1108.20 - อนิูลิน สินคาภายใตประเภท 1108 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ  ยกเวนมาจากประเภทที่ 0714

11.09 1109.00 กลูเทนจากขาวสาลี จะแหงหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภท 1109 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

12.01 1201.001 - - - ชนิดที่บริโภคได สินคาภายใตประเภท 1201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1201.009 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

12.02 1202.101 - - - ชนิดที่บริโภคได สินคาภายใตประเภท 1202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1202.109 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1202.201 - - - ชนิดที่บริโภคได สินคาภายใตประเภท 1202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1202.209 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

12.03 1203.00 เนื้อมะพราวแหง (โคปรา) สินคาภายใตประเภท 1203 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

12.04 1204.00 ลินสีด จะท าใหแตกหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภท 1204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

12.05 1205.10 - เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซาที่มีกรดอรูีสิกต่ า สินคาภายใตประเภท 1205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1205.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

12.06 1206.001 - - - ชนิดที่บริโภคได สินคาภายใตประเภท 1206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1206.009 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

12.07 1207.10 - เมล็ดปาล์มและเนื้อในเมล็ดปาล์ม สินคาภายใตประเภท 1207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1207.20 - เมล็ดฝูาย สินคาภายใตประเภท 1207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1207.30 - เมล็ดละหุง สินคาภายใตประเภท 1207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1207.401 - - - ชนิดที่บริโภคได สินคาภายใตประเภท 1207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1207.409 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1207.50 - เมล็ดมัสตาร์ด สินคาภายใตประเภท 1207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1207.60 - เมล็ดดอกค าฝอย สินคาภายใตประเภท 1207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1207.91 - - เมล็ดฝ่ิน สินคาภายใตประเภท 1207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1207.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

12.08 1208.10 - เฉพาะแปูงถั่วเหลืองพรองไขมัน สินคาภายใตประเภท 1208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1208.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

12.09 1209.10 - เมล็ดชูการ์บีต สินคาภายใตประเภท 1209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1209.21 - - เมล็ดหญาลูเซอร์น (หญาแอลฟาลฟา) สินคาภายใตประเภท 1209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1209.22 - - เมล็ดโคลเวอร์ (ชนิดทริโฟเลียม) สินคาภายใตประเภท 1209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1209.23 - - เมล็ดเฟสคิว สินคาภายใตประเภท 1209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1209.24 - - เมล็ดหญาเคนตักกบีลู (โพพราเทนซิส) สินคาภายใตประเภท 1209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1209.25 - - เมล็ดหญาไรย ์(โลเลียมมัลติโฟลรัมแลม และโลเลียมพีเรนนี) สินคาภายใตประเภท 1209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1209.26 - - เมล็ดหญาทิโมที สินคาภายใตประเภท 1209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1209.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1209.30 - เมล็ดพืชล าตนออนที่ปลูกเพือ่ใชดอกเป็นสวนใหญ สินคาภายใตประเภท 1209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1209.91 - - เมล็ดพืชผัก สินคาภายใตประเภท 1209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1209.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

15 บัญชอีตัราอากร ๑



เอกสารแนบ ๔

ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

12.10 1210.10 - ดอกฮอป ไมบด ไมท าเป็นผงและไมท าเป็นเพลเลต สินคาภายใตประเภท 1210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1210.20 - ดอกฮอป บด ท าเป็นผง หรือท าเป็นเพลเลต รวมทั้งผงยางดอกฮอป สินคาภายใตประเภท 1210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

12.11 1211.10 - รากชะเอม สินคาภายใตประเภท 1211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1211.20 - รากโสม สินคาภายใตประเภท 1211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1211.30 - ใบโคคา สินคาภายใตประเภท 1211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1211.40 - ตนฝ่ินแหง สินคาภายใตประเภท 1211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1211.901 - - - ไพเรทรัม สินคาภายใตประเภท 1211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1211.902 - - - พรรณไมและสวนของพรรณไม  (รวมถงึเมล็ดและผล) สินคาภายใตประเภท 1211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

        ที่ใชเป็นยารักษาหรือปูองกนัโรค

1211.909 - - - เฉพาะเปลือกไมบง สินคาภายใตประเภท 1211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

- - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

12.12 1212.10 - โลคัสต์บีนรวมถงึเมล็ดโลคัสต์บีน สินคาภายใตประเภท 1212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1212.201 - - - ชนิดที่ใชเป็นยารักษาหรือปูองกนัโรค สินคาภายใตประเภท 1212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1212.209 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1212.30 - เมล็ดแขง็และเนื้อในเมล็ดของแอปริคอต ทอ (รวมทั้งเนกทารีน) หรือพลัม สินคาภายใตประเภท 1212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1212.91 - - ชูการ์บีต สินคาภายใตประเภท 1212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1212.991 - - - เมล็ดแตงโม สินคาภายใตประเภท 1212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1212.999 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

12.13 1213.00 ฟางและแกลบของธัญพืชที่ไมไดจัดท า จะสับ บด อดั หรือท าเป็นเพลเลตหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภท 1213 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

12.14 1214.10 - ลูเซอร์น (แอลฟาลฟา) ที่เป็นผงหยาบและเพลเลต สินคาภายใตประเภท 1214 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1214.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1214 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

13.01 1301.10 - คร่ัง สินคาภายใตประเภท 1301 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1301.20 - กมัอะราบิก สินคาภายใตประเภท 1301 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1301.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1301 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

13.02 1302.11 - - ฝ่ิน สินคาภายใตประเภท 1302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1302.12 - - จากชะเอม สินคาภายใตประเภท 1302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1302.13 - - จากฮอป สินคาภายใตประเภท 1302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1302.14 - - จากไพเรทรัมหรือจากรากพืชที่มีโรทีโนน สินคาภายใตประเภท 1302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1302.191 - - - น้ ารัก สินคาภายใตประเภท 1302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1302.199 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1302.20 - สารจ าพวกเพกติก เกลือของกรดเพกตินิก และเกลือของกรดเพกติก สินคาภายใตประเภท 1302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1302.31 - - วุนที่ไดจากสาหรายทะเล สินคาภายใตประเภท 1302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1302.32 - - วุนและยางขน ที่ไดจากโลคัสต์บีน เมล็ดโลคัสต์บีน หรือเมล็ดกวัร์ สินคาภายใตประเภท 1302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

      จะดัดแปลงหรือไมกต็าม

1302.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

14.01 1401.10 - ไมไผ สินคาภายใตประเภท 1401 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1401.20 - หวาย สินคาภายใตประเภท 1401 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1401.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1401 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

16 บัญชอีตัราอากร ๑
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14.02 1402.00 วัตถจุากพืชชนิดที่ใชประโยชน์หลักส าหรับยดัหรืออดัไสใน (เชน นุน ปุยพืช และ สินคาภายใตประเภท 1402 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

พืชจ าพวกสาหรายทะเล) จะจัดท าขึ้นเป็นชั้นที่มีหรือไมมีวัตถรุองรับหรือไมกต็าม

14.03 1403.00 วัตถจุากพืชชนิดที่ใชประโยชน์หลักส าหรับท าไมกวาดหรือแปรง (เชน ซังขาวฟุาง สินคาภายใตประเภท 1403 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

ใยใบปาล์ม รากหญาแคะและใยที่ไดจากตนปุาน) จะเป็นเขด็หรือเป็นมัด

หรือไมกต็าม

14.04 1404.10 - วัตถจุากพืชที่เป็นวัตถดิุบ ชนิดที่ใชประโยชน์หลักในการยอมสี หรือฟอกหนัง สินคาภายใตประเภท 1404 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1404.20 - ใยฝูาย (ลินเตอร์) สินคาภายใตประเภท 1404 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1404.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1404 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

15.01 1501.001 - - - ที่บริโภคได สินคาภายใตประเภท 1501 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1501.009 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1501 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

15.02 1502.001 - - - ที่บริโภคได สินคาภายใตประเภท 1502 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1502.009 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1502 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

15.03 1503.001 - - - ที่บริโภคได สินคาภายใตประเภท 1503 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1503.009 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1503 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

15.04 1504.101 - - - ที่บริโภคได สินคาภายใตประเภท 1504 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1504.109 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1504 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1504.201 - - - ที่บริโภคได สินคาภายใตประเภท 1504 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1504.209 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1504 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1504.301 - - - ที่บริโภคได สินคาภายใตประเภท 1504 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1504.309 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1504 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

15.05 1505.00 ไขขนสัตว์ และสารจ าพวกไขมันที่ไดจากไขขนสัตว์ (รวมถงึลาโนลิน) สินคาภายใตประเภท 1505 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

15.06 1506.001 - - - ที่บริโภคได สินคาภายใตประเภท 1506 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1506.009 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1506 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

15.07 1507.10 - น้ ามันดิบ จะเอากมัออกหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภท 1507 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1507.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1507 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

15.08 1508.10 - น้ ามันดิบ สินคาภายใตประเภท 1508 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1508.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1508 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

15.09 1509.10 - น้ ามันดิบ (เวอร์จิน) สินคาภายใตประเภท 1509 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1509.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1509 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

15.10 1510.00 น้ ามันอื่นๆ ที่ไดจากมะกอกและแฟรกชันของน้ ามันดังกลาว จะท าใหบริสุทธิ์ สินคาภายใตประเภท 1510 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

หรือไมกต็าม แตตองไมดัดแปลงทางเคมี รวมถงึน้ ามันหรือแฟรกชันของน้ ามัน

ดังกลาวผสมกบัน้ ามันหรือแฟรกชันของน้ ามันตามประเภทที่ 15.09

15.11 1511.10 - น้ ามันดิบ สินคาภายใตประเภท 1511 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1511.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1511 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

15.12 1512.11 - - น้ ามันดิบ สินคาภายใตประเภท 1512 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1512.191 - - - ที่บริโภคได สินคาภายใตประเภท 1512 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1512.199 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1512 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1512.21 - - น้ ามันดิบจะเอากอสซิพอลออกหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภท 1512 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

17 บัญชอีตัราอากร ๑
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1512.291 - - - ที่บริโภคได สินคาภายใตประเภท 1512 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1512.299 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1512 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

15.13 1513.11 - - น้ ามันดิบ สินคาภายใตประเภท 1513 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1513.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1513 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1513.21 - - น้ ามันดิบ สินคาภายใตประเภท 1513 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1513.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1513 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

15.14 1514.11 - - น้ ามันดิบ สินคาภายใตประเภท 1514 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1514.191 - - - ที่บริโภคได สินคาภายใตประเภท 1514 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1514.199 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1514 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1514.91 - - น้ ามันดิบ สินคาภายใตประเภท 1514 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1514.991 - - - ที่บริโภคได สินคาภายใตประเภท 1514 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1514.999 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1514 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

15.15 1515.11 - - น้ ามันดิบ สินคาภายใตประเภท 1515 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1515.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1515 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1515.21 - - น้ ามันดิบ สินคาภายใตประเภท 1515 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1515.291 - - - ที่บริโภคได สินคาภายใตประเภท 1515 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1515.299 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1515 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1515.301 - - - ที่บริโภคได สินคาภายใตประเภท 1515 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1515.309 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1515 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1515.40 - น้ ามันตังและแฟรกชันของน้ ามันตัง สินคาภายใตประเภท 1515 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1515.501 - - - ที่บริโภคได สินคาภายใตประเภท 1515 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1515.509 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1515 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1515.901 - - - ที่บริโภคได สินคาภายใตประเภท 1515 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1515.902 - - - น้ ามันโจโจบาและแฟรกชันของน้ ามันโจโจบา สินคาภายใตประเภท 1515 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1515.909 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1515 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

15.16 1516.101 - - - ที่บริโภคได สินคาภายใตประเภท 1516 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1516.109 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1516 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1516.201 - - - จากมะกอก สินคาภายใตประเภท 1516 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1516.202 - - - จากลินสีด สินคาภายใตประเภท 1516 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1516.203 - - - จากถั่วลิสง ถั่วเหลือง ปาล์ม และมะพราว สินคาภายใตประเภท 1516 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1516.208 - - - จากพืชอื่นๆ บริโภคได สินคาภายใตประเภท 1516 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1516.209 - - - จากพืชอื่นๆ บริโภคไมได สินคาภายใตประเภท 1516 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

15.17 1517.10 - เนยเทียม ไมรวมถงึเนยเทียมเหลว สินคาภายใตประเภท 1517 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1517.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1517 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

15.18 1518.001 - - - จากมะกอก สินคาภายใตประเภท 1518 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1518.002 - - - จากลินสีด สินคาภายใตประเภท 1518 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1518.003 - - - จากถั่วลิสง ถั่วเหลือง ปาล์มและมะพราว สินคาภายใตประเภท 1518 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

1518.008 - - - จากพืชอื่นๆ หรือจากสัตว์ บริโภคได สินคาภายใตประเภท 1518 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
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1518.009 - - - จากพืชอื่นๆ หรือจากสัตว์ บริโภคไมได สินคาภายใตประเภท 1518 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

15.20 1520.00 กลีเซอรอล ดิบ รวมทั้งน้ ากลีเซอรอลและดางกลีเซอรอล สินคาภายใตประเภท 1520 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

15.21 1521.10 - ไขที่ไดจากพืช สินคาภายใตประเภท 1521 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1521.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1521 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

15.22 1522.00 ไขเด็กกราส กากที่เหลือจากการน าสารไขมันหรือไขที่ไดจากสัตว์ สินคาภายใตประเภท 1522 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

หรือพืชไปผานกรรมวิธี

16.01 1601.00 ไสกรอกและผลิตภัณฑ์ที่คลายกนั ท าดวยเนื้อสัตว์ สวนอื่นของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 1601 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 02

หรือเลือดสัตว์ รวมทั้งอาหารปรุงแตงที่มีสวนผสมของผลิตภัณฑ์เหลานี้เป็นหลัก

16.02 1602.10 - ของปรุงแตงที่ผสมเขาเป็นเนื้อเดียวกนั สินคาภายใตประเภท 1602 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 02

1602.20 - ตับสัตว์ สินคาภายใตประเภท 1602 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 02

1602.31 - - ไกงวง สินคาภายใตประเภท 1602 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 02

1602.32 - - ไกชนิดแกลลัสโดเมสติกสั สินคาภายใตประเภท 1602 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 02

1602.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1602 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 02

1602.41 - - ขาหลังและสวนตัดของขาหลัง สินคาภายใตประเภท 1602 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 02

1602.42 - - ขาหนาและสวนตัดของขาหนา สินคาภายใตประเภท 1602 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 02

1602.49 - - อื่นๆ รวมถงึของผสม สินคาภายใตประเภท 1602 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 02

1602.50 - ของสัตว์จ าพวกโคกระบือ สินคาภายใตประเภท 1602 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 02

1602.90 - อื่นๆ รวมถงึของปรุงแตงที่ท าจากเลือดสัตว์ สินคาภายใตประเภท 1602 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 02

16.03 1603.00 ส่ิงสกดัและน้ าค้ัน ที่ไดจากเนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซีย สินคาภายใตประเภท 1603 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

โมลลุสก ์หรือจากสัตว์น้ าที่ไมมีกระดูกสันหลังอื่นๆ

16.04 1604.11 - - ปลาแซลมอน สินคาภายใตประเภท 1604 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1604.12 - - ปลาเฮอร์ริง สินคาภายใตประเภท 1604 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1604.13 - - ปลาซาร์ดีน ปลาซาร์ดีนเนลลาและปลาบริสลิง หรือปลาสแปรต สินคาภายใตประเภท 1604 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1604.14 - - ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก และปลาโบนิโต (ชนิดซาร์ดา) สินคาภายใตประเภท 1604 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1604.15 - - ปลาแมกเคอเรล สินคาภายใตประเภท 1604 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1604.16 - - ปลาองัโชวี สินคาภายใตประเภท 1604 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1604.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1604 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1604.20 - ปลาที่ปรุงแตงหรือท าไวไมใหเสียอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1604 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1604.30 - คาร์เวียร์และของที่ใชแทนคาร์เวียร์ สินคาภายใตประเภท 1604 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

16.05 1605.10 - ปู สินคาภายใตประเภท 1605 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1605.20 - กุง สินคาภายใตประเภท 1605 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1605.30 - ลอบสเตอร์ สินคาภายใตประเภท 1605 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1605.40 - สัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซียอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1605 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1605.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1605 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

17.01 1701.11 - - น้ าตาลที่ไดจากออย สินคาภายใตประเภท 1701 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1212
1701.12 - - น้ าตาลที่ไดจากหัวบีต สินคาภายใตประเภท 1701 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1212
1701.91 - - ที่เติมสารปรุงกล่ินรสหรือสารแตงสี สินคาภายใตประเภท 1701 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1212
1701.99 - - อื่น ๆ สินคาภายใตประเภท 1701 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1212
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17.02 1702.11 - - มีแล็กโทสต้ังแตรอยละ 99 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ซ่ึงค านวณใน สินคาภายใตประเภท 1702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

      สภาพแหงและในรูปของแอนไฮดรัสแล็กโทส

1702.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1702.20 - น้ าตาลเมเปิลและน้ าเชื่อมเมเปิล สินคาภายใตประเภท 1702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1702.301 - - - ที่บริสุทธิ์ในทางเคมี สินคาภายใตประเภท 1702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1702.309 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1702.40 - กลูโคสและน้ าเชื่อมกลูโคส ที่มีฟรักโทสในสภาพแหงต้ังแตรอยละ 20 สินคาภายใตประเภท 1702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

   แตไมเกนิรอยละ 50 โดยน้ าหนัก  ไมรวมถงึน้ าตาลอนิเวิร์ต

1702.50 - ฟรักโทสที่บริสุทธิ์ในทางเคมี สินคาภายใตประเภท 1702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1702.60 - ฟรักโทสและน้ าเชื่อมฟรักโทสอื่นๆ ที่มีฟรักโทสในสภาพแหงเกนิ สินคาภายใตประเภท 1702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

   รอยละ 50 โดยน้ าหนัก  ไมรวมถงึน้ าตาลอนิเวิร์ต

1702.901 - - - มอลโทสและน้ าเชื่อมมอลโทส ที่บริสุทธิ์ในทางเคมี สินคาภายใตประเภท 1702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1702.902 - - - น้ าเชื่อมอื่นๆ และน้ าผ้ึงเทียม สินคาภายใตประเภท 1702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1702.909 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

17.03 1703.101 - - - ที่เติมสารปรุงกล่ินรสหรือแตงสี สินคาภายใตประเภท 1703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1212

1703.109 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1212

1703.901 - - - ที่เติมสารปรุงกล่ินรสหรือแตงสี สินคาภายใตประเภท 1703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1212

1703.909 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1212

17.04 1704.10 - หมากฝร่ังจะเคลือบน้ าตาลหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภท 1704 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

1704.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1704 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

18.01 1801.00 เมล็ดโกโก ทั้งเมล็ดหรือที่แตก ดิบหรือค่ัว สินคาภายใตประเภท 1801 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

18.02 1802.00 เปลือกนอก เปลือกใน เยื่อและสวนอื่นที่ใชไมไดของเมล็ดโกโก สินคาภายใตประเภท 1802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

18.03 1803.10 - ไมเอาไขมันออก สินคาภายใตประเภท 1803 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1801 หรือ 1802

1803.20 - เอาไขมันออกทั้งหมดหรือบางสวน สินคาภายใตประเภท 1803 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1801 หรือ 1802

18.04 1804.00 โกโกบัตเตอร์ ไขมันและน้ ามันของโกโก สินคาภายใตประเภท 1804 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1803

18.05 1805.00 ผงโกโก ที่ไมเติมน้ าตาลหรือสารท าใหหวานอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1805 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

18.06 1806.10 - ผงโกโกที่เติมน้ าตาลหรือสารท าใหหวานอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 180610 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

1806.20 - ของปรุงแตงอื่นๆ เป็นกอน เป็นแผน หรือเป็นแทง ที่หนักเกนิ สินคาภายใตประเภทยอย 180620 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

   2 กโิลกรัม หรือเป็นของเหลว เพสต์ ผง เม็ด หรือลักษณะเป็นของกอง

   อื่นๆ บรรจุภาชนะหรือหีบหอ น้ าหนักสุทธิเกนิ 2 กโิลกรัม

1806.31 - - มีไส สินคาภายใตประเภทยอย 180631 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

1806.32 - - ไมมีไส สินคาภายใตประเภทยอย 180632 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

1806.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 180690 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

19.01 1901.101 - - - ที่ปนนม สินคาภายใตประเภทยอย 1901101 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

1901.109 - - - เฉพาะอาหารปรุงแตงที่เหมาะส าหรับใชเล้ียงทารกซ่ึงแพนม สินคาภายใตประเภทยอย 1901109 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

        หรือขาดน้ ายอยแลคเตส

- - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 1901109 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

1901.20 - ของผสมและแปูงที่จัดท าไวส าหรับท าขนมจ าพวกเบเกอร่ีตามประเภทที่ 19.05 สินคาภายใตประเภทยอย 190120 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

20 บัญชอีตัราอากร ๑



เอกสารแนบ ๔

ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

1901.901 - - - ส่ิงสกดัจากมอลต์ สินคาภายใตประเภทยอย 1901901  จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1901.902 - - - อาหารปรุงแตงที่ปนนมส าหรับใชเล้ียงทารก ไมไดจัดท าขึ้นเพือ่การขายปลีก สินคาภายใตประเภทยอย 1901902  จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1901.909 - - - เฉพาะอาหารปรุงแตงที่เหมาะส าหรับใชเล้ียงทารกซ่ึงแพนม สินคาภายใตประเภทยอย 1901909  จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

         หรือขาดน้ ายอยแลคเตส

- - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 1901909  จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

19.02 1902.11 - - ใสไข สินคาภายใตประเภท 1902 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1902.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1902 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1902.20 - พาสตายดัไส จะท าใหสุกหรือปรุงแตงโดยวิธีอื่นหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภท 1902 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1902.30 - พาสตาอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1902 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1902.40 - คัสคัส สินคาภายใตประเภท 1902 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

19.03 1903.00 ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังและของที่ใชแทนผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง สินคาภายใตประเภท 1903 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

ท าจากสตาร์ช เป็นเกล็ด เป็นเม็ด หรือลักษณะที่คลายกนั

19.04 1904.10 - อาหารปรุงแตงที่ท าจากธัญพืชหรือผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่ท าใหพองฟู ค่ัว อบ หรือปิง้ สินคาภายใตประเภท 1904 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1904.20 - อาหารปรุงแตงที่ท าจากเกล็ดธัญพืชที่ไมไดค่ัว อบ หรือปิง้ หรือท าจาก สินคาภายใตประเภท 1904 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

   ของผสมของเกล็ดธัญพืชที่ไมไดค่ัว อบหรือปิง้ กบัเกล็ดธัญพืชที่ค่ัว

   อบหรือปิง้แลวหรือกบัธัญพืชที่ท าใหพองฟูแลว

1904.30 - บัลเกอร์วีต สินคาภายใตประเภท 1904 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1904.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1904 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

19.05 1905.10 - ขนมปังกรอบ สินคาภายใตประเภท 1905 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1905.20 - ขนมปังขงิและขนมปังที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 1905 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1905.31 - - บิสกติหวาน สินคาภายใตประเภท 1905 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1905.32 - - แวฟเฟิลและเวเฟอร์ สินคาภายใตประเภท 1905 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1905.40 - รัสค์ ขนมปังปิง้และผลิตภัณฑ์ปิง้ที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 1905 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

1905.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 1905 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

ตอนที 20 ผลไม ลูกนัต และพืชผักในตอนที่ 20 ที่ปรุงแตงหรือที่ท าไวไมใหเสียโดยการแชแขง็ บรรจุ (รวมทั้งการบรรจุกระปอง)ในน้ า น้ าเกลือหรือน้ าผลไมตามธรรมชาติหรือโดยการค่ัว ท าใหแหง
หรือหลอเล้ียงดวยน้ ามัน (รวมทั้งขบวนการแชแขง็ บรรจุ หรือค่ัวตามปกติ ) จะถอืวาเป็นสินคาที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศนั้น ถาตัวสินคานั้นมีการผลิตหรือไดมาทั้งหมดภายในอาณาเขต
ของประเทศคูสัญญาประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ

20.01 2001.10 - แตงรานและแตงกวา สินคาภายใตประเภท 2001 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2001.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2001 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

20.02 2002.10 - มะเขอืเทศ ทั้งผลหรือเป็นชิ้น สินคาภายใตประเภท 2002 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2002.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2002 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

20.03 2003.10 - เห็ดชนิดมัชรูมในตระกลูอะการิคัส สินคาภายใตประเภท 2003 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2003.20 - เห็ดชนิดทรัฟเฟิล สินคาภายใตประเภท 2003 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2003.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2003 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

20.04 2004.10 - มันฝร่ัง สินคาภายใตประเภท 2004 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
2004.90 - พืชผักอื่นๆ และพืชผักตาง ๆ ผสมกนั สินคาภายใตประเภท 2004 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

20.05 2005.10 - พืชผักที่ผสมเขาเป็นเนื้อเดียวกนั สินคาภายใตประเภท 2005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2005.20 - มันฝร่ัง สินคาภายใตประเภท 2005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

21 บัญชอีตัราอากร ๑
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2005.40 - ถั่วลันเตา (พิซุมซาติวุม) สินคาภายใตประเภท 2005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2005.51 - - เอาเปลือกออก สินคาภายใตประเภท 2005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2005.59 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2005.60 - หนอไมฝร่ัง สินคาภายใตประเภท 2005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2005.70 - มะกอก สินคาภายใตประเภท 2005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2005.80 - ขาวโพดหวาน (ซีเมยพ์ันธุ์แซกคาราตา) สินคาภายใตประเภท 2005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2005.90 - พืชผักอื่นๆ และพืชผักตาง ๆ ผสมกนั สินคาภายใตประเภท 2005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

20.06 2006.00 พืชผัก ผลไม ลูกนัต เปลือกผลไมและสวนอื่นของพืชที่ท าไวไมใหเสีย สินคาภายใตประเภท 2006 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

โดยใชน้ าตาล (แชอิ่ม เชื่อมหรือฉาบ)

20.07 2007.10 - ของปรุงแตงที่ผสมเขาเป็นเนื้อเดียวกนั สินคาภายใตประเภท 2007 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2007.91 - - ผลไมจ าพวกสม สินคาภายใตประเภท 2007 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2007.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2007 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

20.08 2008.11 - - ถั่วลิสง สินคาภายใตประเภท 2008 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2008.19 - - อื่นๆ รวมถงึของผสม สินคาภายใตประเภท 2008 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2008.20 - สับปะรด สินคาภายใตประเภท 2008 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2008.30 - ผลไมจ าพวกสม สินคาภายใตประเภท 2008 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2008.40 - แพร์ สินคาภายใตประเภท 2008 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2008.50 - แอปริคอต สินคาภายใตประเภท 2008 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2008.60 - เชอร์ร่ี สินคาภายใตประเภท 2008 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2008.70 - ทอรวมทั้งเนกทารีน สินคาภายใตประเภท 2008 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2008.80 - สตรอเบอร์ร่ี สินคาภายใตประเภท 2008 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2008.91 - - ยอดออนตนปาล์ม สินคาภายใตประเภท 2008 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2008.92 - - ของผสม สินคาภายใตประเภท 2008 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2008.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2008 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

20.09 2009.11 - - แชเยน็จนแขง็ สินคาภายใตประเภทยอย 200911 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2009.12 - - ไมแชเยน็จนแขง็ที่มีคาบริกซ์ไมเกนิ  20 สินคาภายใตประเภทยอย 200912 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2009.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 200919 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2009.21 - - มีคาบริกซ์ไมเกนิ  20 สินคาภายใตประเภทยอย 200921 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2009.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 200929 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2009.31 - - มีคาบริกซ์ไมเกนิ  20 สินคาภายใตประเภทยอย 200931 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2009.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 200939 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2009.41 - - มีคาบริกซ์ไมเกนิ  20 สินคาภายใตประเภทยอย 200941 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 0804

2009.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 200949 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 0804

2009.50 - น้ ามะเขอืเทศ สินคาภายใตประเภทยอย 200950 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2009.61 - - มีคาบริกซ์ไมเกนิ  30 สินคาภายใตประเภทยอย 200961 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2009.69 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 200969 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2009.71 - - มีคาบริกซ์ไมเกนิ  20 สินคาภายใตประเภทยอย 200971 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2009.79 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 200979 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
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2009.80 - น้ าผลไมหรือน้ าพืชผักอื่นๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง สินคาภายใตประเภทยอย 200980 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2009.90 - น้ าผลไมหรือน้ าพืชผักตาง ๆ ผสมกนั สินคาภายใตประเภทยอย 200990 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 200990 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯใน
ระดับประเภทยอยอื่นๆ ในตอนที่ 20 โดยจะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆหรือไมกต็าม ถามีน้ าผลไมอยางหนึ่งเป็นองค์ประกอบ หรือน้ าผลไมที่เป็นองค์ประกอบมาจาก
ประเทศนอกภาคีประเทศหนึ่งมีความเขมขนไมเกนิ 60% โดยปริมาตรของสินคา

21.01 2101.11 - - ส่ิงสกดั หัวเชื้อและส่ิงเขมขน นาภายใตประเภทพิกดันี้จะไดถิ่นก าเนิด เมื่อนาดังกลาวไดมาในสภาพที่เป็นธรรมชาติ
2101.12 - - ของปรุงแตงที่มีส่ิงสกดั หัวเชื้อหรือส่ิงเขมขนเป็นหลัก หรือที่มีกาแฟเป็นหลัก นาภายใตประเภทพิกดันี้จะไดถิ่นก าเนิด เมื่อนาดังกลาวไดมาในสภาพที่เป็นธรรมชาติ
2101.20 - ส่ิงสกดั หัวเชื้อและส่ิงเขมขนของชาหรือของชามาเต และของปรุงแตงที่มีส่ิงสกดั สินคาภายใตประเภทยอย 210120 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

   หัวเชื้อ หรือส่ิงเขมขนเหลานี้เป็นหลัก หรือที่มีชา หรือชามาเตเป็นหลัก

2101.30 - ชิโคร่ีค่ัว และของอื่นๆ ค่ัวที่ใชแทนกาแฟ และส่ิงสกดั หัวเชื้อและ สินคาภายใตประเภทยอย 210130 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

   ส่ิงเขมขนของของดังกลาว

21.02 2102.10 - ยสีต์ชนิดทวีตัวได สินคาภายใตประเภท 2102 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2102.20 - ยสีต์ชนิดทวีตัวไมได จุลินทรียเ์ซลเดียวอื่นๆ ที่ตายแลว สินคาภายใตประเภท 2102 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2102.30 - ผงฟูปรุงแตง สินคาภายใตประเภท 2102 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

21.03 2103.10 - ซอสถั่วเหลือง สินคาภายใตประเภท 2103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

2103.20 - ซอสมะเขอืเทศชนิดขนและซอสมะเขอืเทศอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 210320 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2103.30 - ผงละเอยีดและผงหยาบของมัสตาร์ดและมัสตาร์ดปรุงแตง สินคาภายใตประเภท 2103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

2103.901 - - - ผงปรุงรส สินคาภายใตประเภท 2103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

2103.909 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

21.04 2104.10 - ซุปและซุป  ขน และของปรุงแตงส าหรับท าซุปดังกลาว สินคาภายใตประเภท 2104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

2104.20 - อาหารปรุงแตงที่มีสวนผสมรวมเขาเป็นเนื้อเดียวกนั สินคาภายใตประเภท 2104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

21.05 2105.00 ไอศกรีมและน้ าแขง็อื่นๆ ที่บริโภคได จะมีโกโกหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภท 2105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

21.06 2106.10 - โปรตีนเขมขนและสารเทกซ์เจอร์โปรตีน สินคาภายใตประเภทยอย 210610 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2106.90 - เฉพาะวิตามินผสม (Vitamin Premix) ที่ใชเสริมในผลิตภัณฑ์อาหาร สินคาภายใตประเภทยอย 210690 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- เฉพาะอาหารปรุงแตงที่เหมาะส าหรับใชเล้ียงทารก สินคาภายใตประเภทยอย 210690 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

   ซ่ึงแพนมหรือขาดน้ ายอยแลกโตส

- เฉพาะอาหารเสริมส าหรับผูปุวยหนัก สินคาภายใตประเภทยอย 210690 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- เฉพาะของปรุงแตงแอลกอฮอล์เชิงประกอบชนิดที่ใชส าหรับผลิตเคร่ืองด่ืม สินคาภายใตประเภทยอย 210690 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่น ๆ สินคาภายใตประเภทยอย 210690 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

22.01 2201.10 - น้ าแร และน้ าอดัลม น้ าภายใตประเภทนี้จะไดถิ่นก าเนิด เมื่อน้ าดังกลาวไดมาในสภาพที่เป็นธรรมชาติ

2201.90 - อื่นๆ น้ าภายใตประเภทนี้จะไดถิ่นก าเนิด เมื่อน้ าดังกลาวไดมาในสภาพที่เป็นธรรมชาติ

22.02 2202.10 - น้ า รวมถงึน้ าแรและน้ าอดัลม ที่เติมน้ าตาลหรือสารท าใหหวานอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 220210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

   หรือที่ปรุงกล่ินรส

2202.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 220290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

22.03 2203.00 เบียร์ที่ท าจากมอลต์ สินคาภายใตประเภท 2203 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

22.04 2204.10 - สปาร์กล้ิงไวน์ สินคาภายใตประเภท 2204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2204.21 - - ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือนอยกวา สินคาภายใตประเภท 2204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2204.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2204.30 - เกรปมัสต์อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
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22.05 2205.10 - ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือนอยกวา สินคาภายใตประเภท 2205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2205.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

22.06 2206.00 เคร่ืองด่ืมอื่นๆ ที่ไดจากการหมัก (เชน ไซเดอร์ เพอร์ร่ีและมี้ด) รวมทั้ง สินคาภายใตประเภท 2206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

ของผสมของเคร่ืองด่ืมที่ไดจากการหมัก และของผสมของเคร่ืองด่ืมที่ไดจาก

การหมักผสมกบัเคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล์ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น

22.07 2207.101 - - - ที่น าเขามาเพือ่แปลงสภาพทั้งนี้ตองเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดี สินคาภายใตประเภท 2207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

        กรมศุลกากรก าหนด

2207.109 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2207.20 - เอทิลแอลกอฮอล์และสุราอื่นๆ ที่แปลงสภาพแลว จะมีความแรง สินคาภายใตประเภท 2207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

   แอลกอฮอล์เทาใดกต็าม

22.08 2208.20 - สุราไดจากการกล่ันไวน์องุนหรือเกรปมัสต์ สินคาภายใตประเภท 2208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2203 ถงึ 2207 และ 2209

2208.30 - วิสกี้ สินคาภายใตประเภท 2208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2203 ถงึ 2207 และ 2209

2208.40 - รัมและทาเฟีย สินคาภายใตประเภท 2208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2203 ถงึ 2207 และ 2209

2208.50 - จินและเจนีวา สินคาภายใตประเภท 2208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2203 ถงึ 2207 และ 2209

2208.60 - วอดกา สินคาภายใตประเภท 2208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2203 ถงึ 2207 และ 2209

2208.70 - ลิเคียวร์และคอร์เดียลส์ สินคาภายใตประเภท 2208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2203 ถงึ 2207 และ 2209

2208.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2203 ถงึ 2207 และ 2209

22.09 2209.00 น้ าสมสายชูและของที่ใชแทนน้ าสมสายชูที่ไดจากกรดอะซิติก สินคาภายใตประเภท 2209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2203 ถงึ 2208

23.01 2301.10 - เนื้อสัตว์หรือสวนอื่นของสัตว์ ที่ปุน ที่ท าเป็นเพลเลต กากมันสัตว์ สินคาภายใตประเภท 2301 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 03

   ที่เจียวน้ ามันออกแลว

2301.20 - เฉพาะปลาปุนที่มีโปรตีนนอยกวารอยละ 60 สินคาภายใตประเภท 2301 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 03

- เฉพาะปลาปุนที่มีโปรตีนต้ังแตรอยละ 60 ขึ้นไป สินคาภายใตประเภท 2301 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 03

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2301 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 03

23.02 2302.10 - ของขาวโพด สินคาภายใตประเภท 2302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2302.20 - ของขาว สินคาภายใตประเภท 2302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2302.30 - ของขาวสาลี สินคาภายใตประเภท 2302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2302.40 - ของธัญพืชอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2302.50 - ของพืชผักตระกลูถั่ว สินคาภายใตประเภท 2302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

23.03 2303.10 - กากเหลือจากการผลิตสตาร์ช และกากที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 2303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนประเภทที่ 0714

2303.20 - กากหัวบีต ชานออยและเศษอื่นๆ ที่ไดจากการผลิตน้ าตาล สินคาภายใตประเภท 2303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนประเภทที่ 0714

2303.30 - ขี้ตะกอนและเศษจากการตมกล่ัน สินคาภายใตประเภท 2303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนประเภทที่ 0714

23.04 2304.00 กากน้ ามัน (ออยล์เคก) และกากแขง็อื่นๆ ที่ไดจากการสกดัน้ ามัน สินคาภายใตประเภท 2304 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

ถั่วเหลือง จะบดหรือท าเป็นเพลเลตหรือไมกต็าม

23.05 2305.00 กากน้ ามัน (ออยล์เคก) และกากแขง็อื่นๆ ที่ไดจากการสกดัน้ ามัน สินคาภายใตประเภท 2305 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

ถั่วลิสง จะบดหรือท าเป็นเพลเลตหรือไมกต็าม

23.06 2306.10 - ของเมล็ดฝูาย สินคาภายใตประเภท 2306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2306.20 - ของลินสีด สินคาภายใตประเภท 2306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2306.30 - ของเมล็ดทานตะวัน สินคาภายใตประเภท 2306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
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2306.41 - - เฉพาะของเมล็ดเรป (คาโนลา) สินคาภายใตประเภท 2306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2306.49 - - เฉพาะของเมล็ดเรป (คาโนลา) สินคาภายใตประเภท 2306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - อื่น ๆ สินคาภายใตประเภท 2306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2306.50 - ของมะพราวหรือเนื้อมะพราวแหง (โคปรา) สินคาภายใตประเภท 2306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2306.60 - ของผลปาล์มหรือเนื้อในเมล็ดปาล์ม สินคาภายใตประเภท 2306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2306.70 - ของเยร์ิมขาวโพด สินคาภายใตประเภท 2306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2306.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

23.07 2307.00 ตะกอนที่ไดจากการหมักและบมไวน์ รวมทั้งอาร์กอล สินคาภายใตประเภท 2307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

23.08 2308.00 วัตถทุี่ไดจากพืช เศษพืช กากและผลพลอยไดจากพืช จะท าเป็นเพลเลต สินคาภายใตประเภท 2308 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

หรือไมกต็าม ชนิดที่ใชในการเล้ียงสัตว์ ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น

23.09 2309.10 - อาหารสุนัขหรือแมว จัดท าขึ้นเพือ่การขายปลีก สินคาภายใตประเภทยอย 230910 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2309.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 230990 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

24.01 2401.10 - ใบยาสูบที่ไมเอากานใบออก ยาสูบภายใตประเภท 2401 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อไดมาในสภาพตามธรรมชาติหรือไมไดผานขบวนการใดๆ

2401.20 - ใบยาสูบที่เอากานใบออกเพียงบางสวนหรือทั้งหมด ยาสูบภายใตประเภท 2401 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อไดมาในสภาพตามธรรมชาติหรือไมไดผานขบวนการใดๆ

2401.30 - เศษของยาสูบ ยาสูบภายใตประเภท 2401 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อไดมาในสภาพตามธรรมชาติหรือไมไดผานขบวนการใดๆ

24.02 2402.10 - ซิการ์ เชอรูตและซิการิลโลที่มียาสูบ สินคาภายใตประเภท 2402 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2402.20 - บุหร่ีที่มียาสูบ สินคาภายใตประเภท 2402 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2402.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2402 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

24.03 2403.10 - ยาเสนส าหรับสูบ จะมีของที่ใชแทนยาสูบในอตัราสวนเทาใด หรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภท 2403 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2403.91 - - ยาสูบชนิด "โฮโมจีไนส์" หรือชนิด "รีคอนสติติวเตด" สินคาภายใตประเภท 2403 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2403.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2403 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

25.01 2501.00 เกลือ (รวมถงึเกลือปุนส าหรับรับประทานและเกลือแปลงสภาพ ) สินคาภายใตประเภท 2501 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

และโซเดียมคลอไรด์บริสุทธิ์ จะเป็นสารละลายในน้ าหรือเติมสาร

กนัการจับตัวหรือสารท าใหวัตถไุหลคลองหรือไมกต็าม รวมทั้งน้ าทะเล

25.02 2502.00 ไอออนไพไรต์ ที่ไมไดยางหรืออบ สินคาภายใตประเภท 2502 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

25.03 2503.00 ก ามะถนัทุกชนิด นอกจากชนิดระเหิด ชนิดตกตะกอน และชนิดคอลลอยด์ สินคาภายใตประเภท 2503 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

25.04 2504.10 - เป็นผงหรือเป็นเกล็ด สินคาภายใตประเภท 2504 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2504.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2504 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

25.05 2505.10 - ทรายซิลิกาและทรายควอร์ตซ์ สินคาภายใตประเภท 2505 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2505.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2505 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

25.06 2506.10 - ควอร์ตซ์ สินคาภายใตประเภท 2506 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2506.21 - - ดิบหรือแตงอยางหยาบ ๆ สินคาภายใตประเภท 2506 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2506.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2506 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

25.07 2507.00 เคโอลินและดินอื่นที่มีเคโอลินปนอยู จะผานการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภท 2507 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

25.08 2508.10 - เบนทอไนต์ สินคาภายใตประเภท 2508 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2508.20 - ดินส าหรับฟอกสีและฟุลเลอร์เอร์ิท สินคาภายใตประเภท 2508 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2508.30 - ไฟร์เคลย์ สินคาภายใตประเภท 2508 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

25 บัญชอีตัราอากร ๑
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2508.40 - ดินอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2508 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2508.50 - แอนดาลูไซต์ ไคยาไนต์และซิลลิมาไนต์ สินคาภายใตประเภท 2508 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2508.60 - มุลไลต์ สินคาภายใตประเภท 2508 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2508.70 - ชามอตต์เอร์ิทหรือดีนาสเอร์ิท สินคาภายใตประเภท 2508 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

25.09 2509.00 ชอล์ก สินคาภายใตประเภท 2509 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

25.10 2510.10 - ไมไดบด สินคาภายใตประเภท 2510 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2510.20 - บด สินคาภายใตประเภท 2510 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

25.11 2511.10 - แบเรียมซัลเฟตธรรมชาติ (แบไรต์) สินคาภายใตประเภท 2511 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2511.20 - แบเรียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (วิเทอไรต์) สินคาภายใตประเภท 2511 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

25.12 2512.00 ดินซากหอย (เชน คีเซลกหูร์ ไทรโพไลต์ และ ไดอะโตไมต์) และ สินคาภายใตประเภท 2512 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

ดินทรายที่คลายกนั จะผานการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือไมกต็าม

ที่มีความถวงจ าเพาะปรากฏไมเกนิ 1

25.13 2513.11 - - ดิบหรือเป็นกอนที่มีลักษณะไมสม่ าเสมอ รวมถงึหินพัมมิสที่ยอยแลว ("บิมสกส์ี") สินคาภายใตประเภท 2513 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2513.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2513 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2513.20 - เอเมอรี คอรันดัมธรรมชาติ การ์เนตธรรมชาติ และวัตถขุดัถธูรรมชาติอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2513 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

25.14 2514.00 หินชนวน จะแตงอยางหยาบๆ หรือเพียงแตเล่ือยหรือตัดโดยวิธีอื่น ใหเป็น สินคาภายใตประเภท 2514 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

กอนเหล่ียมหรือเป็นแผนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา (รวมถงึส่ีเหล่ียมจัตุรัส) หรือไมกต็าม

25.15 2515.11 - - ดิบหรือแตงอยางหยาบ ๆ สินคาภายใตประเภท 2515 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2515.12 - - เพียงแตเล่ือยหรือตัดโดยวิธีอื่น ใหเป็นกอนเหล่ียมหรือเป็นแผน สินคาภายใตประเภท 2515 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

      รูปส่ีเหล่ียมผืนผา (รวมถงึส่ีเหล่ียมจัตุรัส)

2515.20 - อคีอสซิน และหินอื่นๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต ส าหรับใชท า สินคาภายใตประเภท 2515 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

   อนุสาวรียห์รือใชในการกอสราง รวมทั้งหินอะลาบาสเตอร์

25.16 2516.11 - - ดิบหรือแตงอยางหยาบ ๆ สินคาภายใตประเภท 2516 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2516.12 - - เพียงแตเล่ือยหรือตัดโดยวิธีอื่น ใหเป็นกอนเหล่ียมหรือเป็นแผน สินคาภายใตประเภท 2516 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

      รูปส่ีเหล่ียมผืนผา (รวมถงึส่ีเหล่ียมจัตุรัส)

2516.21 - - ดิบหรือแตงอยางหยาบ ๆ สินคาภายใตประเภท 2516 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2516.22 - - เพียงแตเล่ือยหรือตัดโดยวิธีอื่น ใหเป็นกอนเหล่ียมหรือเป็นแผน สินคาภายใตประเภท 2516 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

      รูปส่ีเหล่ียมผืนผา (รวมถงึส่ีเหล่ียมจัตุรัส)

2516.90 - หินอื่นๆ ส าหรับใชท าอนุสาวรียห์รือใชในการกอสราง สินคาภายใตประเภท 2516 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

25.17 2517.10 - กรวด หินที่ยอยหรือโมแลว ชนิดที่โดยปกติใชผสมคอนกรีต สินคาภายใตประเภทยอย 251710 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

   ใชโรยถนน ทางรถไฟ หรือโรยทางอยางอื่น กรวดหินจากชายฝ่ัง

   และหินฟลินต์ จะผานกรรมวิธีใชความรอนหรือไมกต็าม

2517.20 - แมกคาดัมที่ไดจากขี้แร จากขี้ตะกอนหรือเศษที่คลายกนัจากอตุสาหกรรม สินคาภายใตประเภทยอย 251720 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

   จะมีวัตถตุามประเภทยอยที่ 2517.10 รวมอยูดวยหรือไมกต็าม

2517.30 - แมกคาดัมคลุกน้ ามันดิน สินคาภายใตประเภทยอย 251730 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2517.41 - - จากหินออน สินคาภายใตประเภทยอย 251741 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2517.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 251749 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

25.18 2518.10 - โดโลไมต์ที่ไมไดผานการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือไมไดผานการเผาแบบซินเตอร์ สินคาภายใตประเภท 2518 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
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2518.20 - โดโลไมต์ที่ผานการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือผานการเผาแบบซินเตอร์ สินคาภายใตประเภท 2518 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2518.30 - โดโลไมต์แรมมิงมิกซ์ สินคาภายใตประเภท 2518 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

25.19 2519.10 - แมกนีเซียมคาร์บอเนตธรรมชาติ(แมกนีไซต์) สินคาภายใตประเภท 2519 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2519.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2519 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

25.20 2520.10 - ยปิซัม แอนไฮไดรต์ สินคาภายใตประเภท 2520 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2520.201 - - - ปลาสเตอร์ที่ใชในการท าฟัน สินคาภายใตประเภท 2520 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2520.209 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2520 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

25.21 2521.00 ไลม์สโตนฟลักซ์ หินปูนและหินอื่นๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต สินคาภายใตประเภท 2521 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

ชนิดที่ใชส าหรับการผลิตปูนขาวหรือซีเมนต์

25.22 2522.10 - ควิกไลม์ สินคาภายใตประเภท 2522 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2522.20 - สเลกไลม์ สินคาภายใตประเภท 2522 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2522.30 - ไฮดรอลิกไลม์ สินคาภายใตประเภท 2522 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

25.23 2523.10 - ซีเมนต์เม็ด สินคาภายใตประเภท 2523 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2523.21 - - ซีเมนต์ขาวจะแตงสีหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภท 2523 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2523.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2523 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2523.30 - อะลูมินัสซีเมนต์ สินคาภายใตประเภท 2523 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2523.90 - ไฮดรอลิกซีเมนต์อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2523 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

25.24 2524.00 แอสเบสทอส สินคาภายใตประเภท 2524 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

25.25 2525.10 - ไมกาดิบ และไมกาที่แยกเป็นแผนหรือไมกาที่แตก สินคาภายใตประเภท 2525 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2525.20 - ผงไมกา สินคาภายใตประเภท 2525 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2525.30 - เศษไมกา สินคาภายใตประเภท 2525 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

25.26 2526.10 - ไมไดยอย ไมเป็นผง สินคาภายใตประเภท 2526 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2526.20 - ยอยหรือเป็นผง สินคาภายใตประเภท 2526 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

25.28 2528.10 - โซเดียมโบเรตธรรมชาติ และหัวแรโซเดียมโบเรต สินคาภายใตประเภท 2528 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

   (จะผานการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือไมกต็าม)

2528.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2528 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

25.29 2529.10 - เฟลสปาร์ สินคาภายใตประเภท 2529 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2529.21 - - มีแคลเซียมฟลูออไรด์รอยละ 97 หรือนอยกวาโดยน้ าหนัก สินคาภายใตประเภท 2529 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2529.22 - - มีแคลเซียมฟลูออไรด์มากกวารอยละ 97 โดยน้ าหนัก สินคาภายใตประเภท 2529 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2529.30 - ลูไซต์ เนฟิลีน และเนฟิลีนไซเอไนต์ สินคาภายใตประเภท 2529 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

25.30 2530.10 - เวอร์มิคิวไลต์ เพอร์ไลต์และคลอไรต์ ชนิดอนัเอกซแพนเด็ด สินคาภายใตประเภท 2530 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2530.20 - คีเซอไรต์ เอปโซไมต์ (แมกนีเซียมซัลเฟตธรรมชาติ) สินคาภายใตประเภท 2530 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2530.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2530 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

26.01 2601.11 - - ไมท าใหเกาะหรือติดรวมกนั สินคาภายใตประเภท 2601 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2601.12 - - ท าใหเกาะหรือติดรวมกนั สินคาภายใตประเภท 2601 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2601.20 - แรเหล็กไพไรต์ที่ยางแลว สินคาภายใตประเภท 2601 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

26.02 2602.00 สินแรและหัวแรแมงกานีส รวมถงึสินแรและหัวแรเฟอร์รูจินัสแมงกานีส สินคาภายใตประเภท 2602 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

ที่มีแมงกานีสต้ังแตรอยละ 20  ขึ้นไปโดยน้ าหนักเมื่อค านวณในสภาพแหง
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26.03 2603.00 สินแรและหัวแรทองแดง สินคาภายใตประเภท 2603 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

26.04 2604.00 สินแรและหัวแรนิกเกลิ สินคาภายใตประเภท 2604 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

26.05 2605.00 สินแรและหัวแรโคบอลต์ สินคาภายใตประเภท 2605 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

26.06 2606.00 สินแรและหัวแรอะลูมิเนียม สินคาภายใตประเภท 2606 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

26.07 2607.00 สินแรและหัวแรตะกั่ว สินคาภายใตประเภท 2607 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

26.08 2608.00 สินแรและหัวแรสังกะสี สินคาภายใตประเภท 2608 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

26.09 2609.00 สินแรและหัวแรดีบุก สินคาภายใตประเภท 2609 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

26.10 2610.00 สินแรและหัวแรโครเมียม สินคาภายใตประเภท 2610 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

26.11 2611.00 สินแรและหัวแรทังสเตน สินคาภายใตประเภท 2611 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

26.12 2612.10 - สินแรและหัวแรยเูรเนียม สินคาภายใตประเภท 2612 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2612.20 - สินแรและหัวแรทอเรียม สินคาภายใตประเภท 2612 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

26.13 2613.10 - ยางแลว สินคาภายใตประเภท 2613 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2613.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2613 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

26.14 2614.00 สินแรและหัวแรไทเทเนียม สินคาภายใตประเภท 2614 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

26.15 2615.10 - สินแรและหัวแรเซอร์โคเนียม สินคาภายใตประเภท 2615 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2615.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2615 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

26.16 2616.10 - สินแรและหัวแรเงิน สินคาภายใตประเภท 2616 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2616.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2616 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

26.17 2617.10 - สินแรและหัวแรพลวง สินคาภายใตประเภท 2617 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2617.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2617 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

26.18 2618.00 เม็ดขี้แร (สแลกแซนด์) ซ่ึงไดจากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกลา สินคาภายใตประเภท 2618 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

26.19 2619.00 ขี้แร ขี้ตะกอน (นอกจากเม็ดขี้แร) สเกลลิงและเศษอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2619 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

ที่ไดจากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกลา

26.20 2620.11 - - ฮาร์ดซิงค์สเปลเตอร์ สินคาภายใตประเภท 2620 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2620.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2620 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2620.21 - - ตะกอนของน้ ามันเบนซินชนิดเติมสารตะกั่วและตะกอน สินคาภายใตประเภท 2620 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

      ของสารกนัเคร่ืองยนต์เคาะที่มีตะกั่ว

2620.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2620 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2620.30 - มีทองแดงเป็นสวนใหญ สินคาภายใตประเภท 2620 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2620.40 - มีอะลูมิเนียมเป็นสวนใหญ สินคาภายใตประเภท 2620 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2620.60 - มีอาร์เซนิก ปรอท แทลเลียม หรือของผสมของของดังกลาว ชนิดที่ใช สินคาภายใตประเภท 2620 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

   เพือ่การสกดัแยกอาร์เซนิกหรือโลหะเหลานั้น  หรือใชส าหรับ

   การผลิตสารประกอบทางเคมีของของดังกลาว

2620.91 - - มีพลวง  เบริลเลียม  แคดเมียม  โครเมียม  หรือของผสมของของดังกลาว สินคาภายใตประเภท 2620 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2620.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2620 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

26.21 2621.10 - เถาและกากที่ไดจากการเผาขยะเทศบาล สินคาภายใตประเภท 2621 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2621.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2621 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

27.01 2701.11 - - แอนทราไซต์ สินคาภายใตประเภท 2701 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
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2701.12 - - ถานหินบิทูมินัส สินคาภายใตประเภท 2701 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2701.19 - - ถานหินอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2701 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2701.20 - ผงถานหินอดัเป็นกอนรูปเหล่ียม รูปไข และเชื้อเพลิงแขง็ที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 2701 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

   ซ่ึงผลิตจากถานหิน

27.02 2702.10 - ลิกไนต์จะท าเป็นผงหรือไมกต็าม แตไมท าใหเกาะหรือติดรวมกนั สินคาภายใตประเภท 2702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2702.20 - ลิกไนต์ที่ท าใหเกาะหรือติดรวมกนั สินคาภายใตประเภท 2702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

27.03 2703.00 พีต (รวมถงึพีตลิตเตอร์) จะท าใหเกาะหรือติดรวมกนัหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภท 2703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

27.04 2704.00 โคกและเซมิโคกที่ไดจากถานหิน จากลิกไนต์หรือพีต จะท าใหเกาะ สินคาภายใตประเภท 2704 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

หรือติดรวมกนัหรือไมกต็าม รวมทั้งรีทอร์ตคาร์บอน

27.05 2705.00 ก฿าซถานหิน วอเตอร์ก฿าซ โพรดิวเซอร์ก฿าซ และก฿าซที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 2705 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

นอกจากก฿าซปิโตรเลียมและก฿าซไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ

27.06 2706.00 ทาร์ที่กล่ันจากถานหิน จากลิกไนต์หรือพีต และทาร์อื่นๆ ที่ไดจากแรจะแยก สินคาภายใตประเภท 2706 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

เอาน้ าออกหรือกล่ันเพียงบางสวนหรือไมกต็าม รวมถงึรีคอนสติติวเตดทาร์

27.07 2707.10 - เบนโซล  (เบนซีน) สินคาภายใตประเภทยอย 270710 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ  หรือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภท
ยอย 270710 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริิยาเคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

2707.20 - โทลูโอล  (โทลูอนี) สินคาภายใตประเภทยอย 270720 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ  หรือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภท
ยอย 270720 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริิยาเคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

2707.30 - ไซโลล  (ไซลีน) สินคาภายใตประเภทยอย 270730 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ  หรือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภท
ยอย 270730 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริิยาเคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

2707.40 - แนฟทาลีน สินคาภายใตประเภทยอย 270740 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ  หรือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภท
ยอย 270740 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริิยาเคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

2707.50 - ของผสมอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ ซ่ึงกล่ันไดต้ังแตรอยละ 65 สินคาภายใตประเภทยอย 270750 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ  หรือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภท

   ขึ้นไปโดยปริมาตร (รวมถงึสวนสูญเสีย) ที่อณุหภูมิ 250 องศาเซลเซียส ยอยอื่นๆ  ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภทยอย 270750 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริิยาเคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

   โดยวิธีเอเอสทีเอม็ ดี 86

2707.60 - ฟีนอล สินคาภายใตประเภทยอย 270760 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ  หรือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภท
ยอย 270760 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริิยาเคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

2707.91 - - น้ ามันครีโอโสต สินคาภายใตประเภทยอย 270791 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ  หรือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภท
ยอย 270791 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริิยาเคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

2707.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 270799 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ  หรือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภท
ยอย 270799 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริิยาเคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

27.08 2708.10 - พิตช์ สินคาภายใตประเภท 2708 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2708.20 - พิตช์โคก สินคาภายใตประเภท 2708 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

27.09 2709.00 น้ ามันปิโตรเลียมดิบและน้ ามันดิบที่ไดจากแรบิทูมินัส สินคาภายใตประเภท 2709 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

27.10 2710.111 - - - น้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คลายกนัส าหรับเคร่ืองยนต์ สินคาภายใตประเภท 2710 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ  หรือเปล่ียนมาจากสินคาอื่นๆในประเภท 2710  ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภท 2710 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริิยาเคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

2710.119 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2710 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ  หรือเปล่ียนมาจากสินคาอื่นๆในประเภท 2710  ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภท 2710 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริิยาเคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

2710.191 - - - น้ ามันก฿าด (เคโรซีน) และน้ ามันที่จุดใหแสงสวางที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 2710 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ  หรือเปล่ียนมาจากสินคาอื่นๆในประเภท 2710  ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภท 2710 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริิยาเคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

2710.192 - - - น้ ามันดีเซลและน้ ามันอื่นๆ ที่คลายกนัส าหรับเคร่ืองยนต์ สินคาภายใตประเภท 2710 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ  หรือเปล่ียนมาจากสินคาอื่นๆในประเภท 2710  ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภท 2710 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริิยาเคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

29 บัญชอีตัราอากร ๑
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ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

2710.193 - - - น้ ามันเชื้อเพลิงหนักส าหรับใชกบัเตาบอยเลอร์ สินคาภายใตประเภท 2710 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ  หรือเปล่ียนมาจากสินคาอื่นๆในประเภท 2710  ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภท 2710 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริิยาเคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

2710.194 - - - น้ ามันอื่นๆ ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดพิสูจน์แลววา สินคาภายใตประเภท 2710 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ  หรือเปล่ียนมาจากสินคาอื่นๆในประเภท 2710

        น าเขามาเพือ่ใชกล่ันเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภท 2710 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริิยาเคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

2710.199 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2710 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ  หรือเปล่ียนมาจากสินคาอื่นๆในประเภท 2710  ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภท 2710 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริิยาเคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

2710.91 - - ที่มีโพลิคลอริเนเต็ดไบฟีนิล (พีซีบีเอส)  โพลิคลอริเนเต็ดเทอร์ฟีนิล สินคาภายใตประเภท 2710 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ  หรือเปล่ียนมาจากสินคาอื่นๆในประเภท 2710

      (พีซีทีเอส)  หรือโพลิโบรมิเนเต็ดไบฟีนิล (พีบีบีเอส) ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภท 2710 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริิยาเคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

2710.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2710 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ  หรือเปล่ียนมาจากสินคาอื่นๆในประเภท 2710  ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภท 2710 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริิยาเคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

27.11 2711.11 - - ก฿าซธรรมชาติ สินคาภายใตประเภทยอย 271111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 271121

2711.12 - - โพรเพน สินคาภายใตประเภทยอย 271112 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 271129

2711.13 - - บิวเทน สินคาภายใตประเภทยอย 271113 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 271129

2711.14 - - เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีนและบิวทาไดอนี สินคาภายใตประเภทยอย 271114 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 271129

2711.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 271119 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 271129

2711.21 - - ก฿าซธรรมชาติ สินคาภายใตประเภทยอย 271121 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 271111

2711.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 271129 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 271112 ถงึ 271121

27.12 2712.10 - ปิโตรเลียมเยลลี สินคาภายใตประเภท 2712 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2712.20 - ไขพาราฟินที่มีน้ ามันนอยกวารอยละ 0.75  โดยน้ าหนัก สินคาภายใตประเภท 2712 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2712.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2712 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

27.13 2713.11 - - ไมไดเผาโดยวิธีคาลซีเนชัน สินคาภายใตประเภท 2713 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2713.12 - - เผาโดยวิธีคาลซีเนชัน สินคาภายใตประเภท 2713 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2713.20 - ปิโตรเลียมบิทูเมน สินคาภายใตประเภท 2713 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2713.90 - กากอื่นๆ ที่ไดจากน้ ามันปิโตรเลียมหรือจากน้ ามันที่ไดจากแรบิทูมินัส สินคาภายใตประเภท 2713 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

27.14 2714.10 - หินดินดานบิทูมินัสหรือหินน้ ามัน และทาร์แซนด์ สินคาภายใตประเภท 2714 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2714.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2714 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

27.15 2715.00 ของผสมบิทูมินัส ซ่ึงมีแอสฟัลต์ธรรมชาติ บิทูเมนธรรมชาติ ปิโตรเลียมบิทูเมน สินคาภายใตประเภท 2715 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2714 หรือ ประเภทยอยที่

ทาร์ที่ไดจากแร หรือมีทาร์พิตช์ที่ไดจากแร (เชน บิทูมินัสแมสติก คัตแบก) เป็นหลัก 271320

27.16 2716.00 พลังงานไฟฟูา ไมมีในSpecific Rule

ตอนที่ 28 สินคาภายใตตอนที่ 28 ที่ไดมาจากปฏิกริิยาเคมีตามที่ไดก าหนดความหมายไวในหมายเหตุ(Headnote) จะถอืวาเป็นสินคาที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศสมาชิกคูสัญญาประเทศใดประเทศหนึ่ง

28.01 2801.10 - คลอรีน สินคาภายใตประเภทยอย 280110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2801.20 - ไอโอดีน สินคาภายใตประเภทยอย 280120 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2801.30 - ฟลูออรีน และโบรมีน สินคาภายใตประเภทยอย 280130 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

28.02 2802.00 ก ามะถนัชนิดระเหิดหรือชนิดตกตะกอน ก ามะถนัชนิดคอลลอยด์ สินคาภายใตประเภท 2802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2503

28.03 2803.00 คาร์บอน (คาร์บอนแบล็กและคาร์บอนในรูปอื่นที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น ) สินคาภายใตประเภท 2803 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

28.04 2804.10 - ไฮโดรเจน สินคาภายใตประเภทยอย 280410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2804.21 - - อาร์กอน สินคาภายใตประเภทยอย 280421 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2804.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 280429 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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2804.30 - ไนโตรเจน สินคาภายใตประเภทยอย 280430 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2804.40 - ออกซิเจน สินคาภายใตประเภทยอย 280440 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2804.50 - โบรอน และเทลลูเรียม สินคาภายใตประเภทยอย 280450 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2804.61 - - ที่มีซิลิคอนไมนอยกวารอยละ 99.99 โดยน้ าหนัก สินคาภายใตประเภทยอย 280461 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 280469

2804.69 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 280469 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 280461

2804.70 - ฟอสฟอรัส สินคาภายใตประเภทยอย 280470 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2804.80 - อาร์เซนิก สินคาภายใตประเภทยอย 280480 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2804.90 - ซีลีเนียม สินคาภายใตประเภทยอย 280490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

28.05 2805.11 - - โซเดียม สินคาภายใตประเภท 2805 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2805.12 - - แคลเซียม สินคาภายใตประเภท 2805 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2805.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2805 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2805.30 - โลหะแรร์เอร์ิท สแคนเดียมและอติเทรียม จะผสมระหวางกนั สินคาภายใตประเภท 2805 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

   หรือระหวางโลหะเจือของโลหะดังกลาวหรือไมกต็าม

2805.40 - ปรอท สินคาภายใตประเภท 2805 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

28.06 2806.10 - ไฮโดรเจนคลอไรด์ (กรดเกลือ) สินคาภายใตประเภทยอย 280610 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2806.20 - กรดคลอโรซัลฟิวริก สินคาภายใตประเภทยอย 280620 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

28.07 2807.00 กรดซัลฟิวริก และโอเล่ียม สินคาภายใตประเภท 2807 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

28.08 2808.00 กรดไนตริก กรดซัลโฟไนตริก สินคาภายใตประเภท 2808 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

28.09 2809.10 - ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์ สินคาภายใตประเภทยอย 280910 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2809.20 - กรดฟอสฟอริกและกรดโพลิฟอสฟอริก สินคาภายใตประเภทยอย 280920 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

28.10 2810.00 ออกไซด์ของโบรอน กรดโบริก สินคาภายใตประเภท 2810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

28.11 2811.11 - - ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (กรดไฮโดรฟลูออริก) สินคาภายใตประเภทยอย 281111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2811.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 281119 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 281122

2811.21 - - คาร์บอนไดออกไซด์ สินคาภายใตประเภทยอย 281121 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2811.22 - - ซิลิคอนไดออกไซด์ สินคาภายใตประเภทยอย 281122 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 250510  250610 หรือ 281119

2811.23 - - ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สินคาภายใตประเภทยอย 281123 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2811.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 281129 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

28.12 2812.10 - คลอไรด์และคลอไรด์ออกไซด์ สินคาภายใตประเภทยอย 281210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2812.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 281290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

28.13 2813.10 - คาร์บอนไดซัลไฟด์ สินคาภายใตประเภทยอย 281310 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2813.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 281390 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

28.14 2814.10 - แอมโมเนียมชนิดที่ปราศจากน้ า สินคาภายใตประเภท 2814 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2814.20 - แอมโมเนียมชนิดที่เป็นสารละลายในน้ า สินคาภายใตประเภท 2814 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

28.15 2815.11 - - เป็นของแขง็ สินคาภายใตประเภทยอย 281511 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 281512

2815.12 - - เป็นสารละลายในน้ า (โซดาไลยห์รือโซดาเหลว) สินคาภายใตประเภทยอย 281512 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 281511

2815.20 - โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโพแทช) สินคาภายใตประเภทยอย 281520 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2815.30 - เพอร์ออกไซด์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม สินคาภายใตประเภทยอย 281530 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

28.16 2816.10 - ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของแมกนีเซียม สินคาภายใตประเภทยอย 281610 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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2816.40 - ออกไซด์ ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของสตรอนเชียมหรือแบเรียม สินคาภายใตประเภทยอย 281640 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

28.17 2817.00 สังกะสีออกไซด์ และสังกะสีเพอร์ออกไซด์ สินคาภายใตประเภท 2817 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทที่ 2608

28.18 2818.10 - คอรันดัมประดิษฐ์ จะนิยามไวในทางเคมีหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภทยอย 281810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทที่ 2606 หรือ ประเภทยอยที่ 262040

2818.20 - อะลูมิเนียมออกไซด์ นอกจากคอรันดัมประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภทยอย 281820 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทที่ 2606 หรือ ประเภทยอยที่ 262040

2818.30 - อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ สินคาภายใตประเภทยอย 281830 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทที่ 2606 หรือ ประเภทยอยที่ 262040

28.19 2819.10 - โครเมียมไตรออกไซด์ สินคาภายใตประเภทยอย 281910 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2819.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 281990 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

28.20 2820.10 - แมงกานีสไดออกไซด์ สินคาภายใตประเภทยอย 282010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 253090 หรือ ประเภทที่ 2602

2820.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 282090 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 253090 หรือ ประเภทที่ 2602

28.21 2821.10 - เหล็กออกไซด์และเหล็กไฮดรอกไซด์ สินคาภายใตประเภทยอย 282110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2821.20 - ดินสี สินคาภายใตประเภทยอย 282120 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 260111 ถงึ 260120 หรือจากดินสีตามประเภท
ยอยที่ 253090

28.22 2822.00 โคบอลต์ออกไซด์และโคบอลต์ไฮดรอกไซด์ รวมทั้งโคบอลต์ออกไซด์ สินคาภายใตประเภท 2822 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทที่ 2605

ชนิดที่ใชในทางการคา

28.23 2823.00 ไทเทเนียมออกไซด์ สินคาภายใตประเภท 2823 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

28.24 2824.10 - ตะกั่วโมนอกไซด์ (ลิทาร์จ แมสซิคอต) สินคาภายใตประเภทยอย 282410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากพิกดัประเภทที่ 2607

2824.20 - ตะกั่วแดงและตะกั่วสม สินคาภายใตประเภทยอย 282420 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากพิกดัประเภทที่ 2607

2824.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 282490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากพิกดัประเภทที่ 2607

28.25 2825.10 - ไฮดราซีนและไฮดรอกซิลามีน และเกลืออนินทรียข์องของดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 282510 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2825.20 - ลิเทียมออกไซด์และไฮดรอกไซด์ สินคาภายใตประเภทยอย 282520 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2825.30 - วาเนเดียมออกไซด์และไฮดรอกไซด์ สินคาภายใตประเภทยอย 282530 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2825.40 - นิกเกลิออกไซด์และไฮดรอกไซด์ สินคาภายใตประเภทยอย 282540 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2825.50 - ทองแดงออกไซด์และไฮดรอกไซด์ สินคาภายใตประเภทยอย 282550 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทที่ 2603

2825.60 - เจอร์เมเนียมออกไซด์ และเซอร์โคเนียมไดออกไซด์ สินคาภายใตประเภทยอย 282560 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 261510

2825.70 - โมลิบดีนัมออกไซด์และไฮดรอกไซด์ สินคาภายใตประเภทยอย 282570 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 261310

2825.80 - พลวงออกไซด์ สินคาภายใตประเภทยอย 282580 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 261710

2825.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 282590 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภทยอยที่ 282590 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจาก
ปฏิกริิยาเคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

28.26 2826.11 - - ของแอมโมเนียมหรือของโซเดียม สินคาภายใตประเภทยอย 282611 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2826.12 - - ของอะลูมิเนียม สินคาภายใตประเภทยอย 282612 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2826.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 282619 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2826.20 - ฟลูออโรซิลิเกตของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม สินคาภายใตประเภทยอย 282620 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2826.30 - โซเดียมเฮกซะฟลูออโรอะลูมิเนต (ไครโอไลต์สังเคราะห์) สินคาภายใตประเภทยอย 282630 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2826.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 282690 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

28.27 2827.10 - แอมโมเนียมคลอไรด์ สินคาภายใตประเภทยอย 282710 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2827.20 - แคลเซียมคลอไรด์ สินคาภายใตประเภทยอย 282720 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2827.31 - - ของแมกนีเซียม สินคาภายใตประเภทยอย 282731 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2827.32 - - ของอะลูมิเนียม สินคาภายใตประเภทยอย 282732 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

32 บัญชอีตัราอากร ๑
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ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

2827.33 - - ของเหล็ก สินคาภายใตประเภทยอย 282733 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2827.34 - - ของโคบอลต์ สินคาภายใตประเภทยอย 282734 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2827.35 - - ของนิกเกลิ สินคาภายใตประเภทยอย 282735 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2827.36 - - ของสังกะสี สินคาภายใตประเภทยอย 282736 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2827.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 282739 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2827.41 - - ของทองแดง สินคาภายใตประเภทยอย 282741 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2827.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 282749 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2827.51 - - โบรไมด์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม สินคาภายใตประเภทยอย 282751 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2827.59 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 282759 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2827.60 - ไอโอไดด์และไอโอไดด์ออกไซด์ สินคาภายใตประเภทยอย 282760 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

28.28 2828.10 - แคลเซียมไฮโพคลอไรต์ชนิดที่ใชในทางการคา และแคลเซียมไฮโพคลอไรต์อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 282810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2828.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 282890 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

28.29 2829.11 - - ของโซเดียม สินคาภายใตประเภทยอย 282911 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2829.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 282919 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2829.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 282990 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

28.30 2830.10 - โซเดียมซัลไฟด์ สินคาภายใตประเภทยอย 283010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2830.20 - สังกะสีซัลไฟด์ สินคาภายใตประเภทยอย 283020 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2830.30 - แคดเมียมซัลไฟด์ สินคาภายใตประเภทยอย 283030 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2830.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 283090 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

28.31 2831.10 - ของโซเดียม สินคาภายใตประเภทยอย 283110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2831.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 283190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

28.32 2832.10 - โซเดียมซัลไฟต์ สินคาภายใตประเภทยอย 283210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2832.20 - ซัลไฟต์อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 283220 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2832.30 - ไทโอซัลเฟต สินคาภายใตประเภทยอย 283230 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

28.33 2833.11 - - ไดโซเดียมซัลเฟต สินคาภายใตประเภทยอย 283311 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2833.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 283319 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2833.21 - - ของแมกนีเซียม สินคาภายใตประเภทยอย 283321 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 253020

2833.22 - - ของอะลูมิเนียม สินคาภายใตประเภทยอย 283322 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2833.23 - - ของโครเมียม สินคาภายใตประเภทยอย 283323 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2833.24 - - ของนิกเกลิ สินคาภายใตประเภทยอย 283324 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2833.25 - - ของทองแดง สินคาภายใตประเภทยอย 283325 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2833.26 - - ของสังกะสี สินคาภายใตประเภทยอย 283326 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2833.27 - - ของแบเรียม สินคาภายใตประเภทยอย 283327 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 251110

2833.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 283329 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทที่ 2520

2833.30 - อะลัม สินคาภายใตประเภทยอย 283330 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2833.40 - เพอร์ออกโซซัลเฟต (เพอร์ซัลเฟต) สินคาภายใตประเภทยอย 283340 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

28.34 2834.10 - ไนไตรต์ สินคาภายใตประเภทยอย 283410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2834.21 - - ของโพแทสเซียม สินคาภายใตประเภทยอย 283421 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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2834.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 283429 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

28.35 2835.10 - ฟอสฟิเนต (ไฮโพฟอสไฟต์) และฟอสโฟเนต (ฟอสไฟต์) สินคาภายใตประเภทยอย 283510 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2835.22 - - ของโมโนหรือไดโซเดียม สินคาภายใตประเภทยอย 283522 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2835.23 - - ของไตรโซเดียม สินคาภายใตประเภทยอย 283523 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2835.24 - - ของโพแทสเซียม สินคาภายใตประเภทยอย 283524 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2835.25 - - แคลเซียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต ("ไดแคลเซียมฟอสเฟต") สินคาภายใตประเภทยอย 283525 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2835.26 - - ฟอสเฟตอื่นๆ ของแคลเซียม สินคาภายใตประเภทยอย 283526 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทที่ 2510

2835.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 283529 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2835.31 - - โซเดียมไตรฟอสเฟต (โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟต) สินคาภายใตประเภทยอย 283531 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2835.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 283539 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

28.36 2836.10 - แอมโมเนียมคาร์บอเนตชนิดที่ใชในทางการคาและแอมโมเนียมคาร์บอเนตอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 283610 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2836.20 - ไดโซเดียมคาร์บอเนต สินคาภายใตประเภทยอย 283620 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 253090

2836.30 - โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (โซเดียมไบคาร์บอเนต) สินคาภายใตประเภทยอย 283630 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2836.40 - โพแทสเซียมคาร์บอเนต สินคาภายใตประเภทยอย 283640 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2836.50 - แคลเซียมคาร์บอเนต สินคาภายใตประเภทยอย 283650 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2509 ประเภทยอยที่ 251741 หรือ 251749 
ประเภทที่ 2521 หรือประเภทยอยที่ 253090

2836.60 - แบเรียมคาร์บอเนต สินคาภายใตประเภทยอย 283660 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 251120

2836.70 - ตะกั่วคาร์บอเนต สินคาภายใตประเภทยอย 283670 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทที่ 2607

2836.91 - - ลิเทียมคาร์บอเนต สินคาภายใตประเภทยอย 283691 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2836.92 - - สตรอนเชียมคาร์บอเนต สินคาภายใตประเภทยอย 283692 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 253090

2836.99 - - อื่นๆ บิสมัท คาร์บอเนตภายใตประเภทยอย 283699 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 261790 หรือ สินคาภายใตประเภท
ยอยที่ 283699 นอกจากบิสมัท คาร์บอเนตจะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภทยอย 283699 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจาก
ปฏิกริิยาเคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

28.37 2837.11 - - ของโซเดียม สินคาภายใตประเภทยอย 283711 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2837.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 283719 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2837.20 - ไซยาไนด์เชิงซอน สินคาภายใตประเภทยอย 283720 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

28.38 2838.00 ฟูลมิเนต ไซยาเนตและไทโอไซยาเนต สินคาภายใตประเภท 2838 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

28.39 2839.11 - - โซเดียมเมตะซิลิเกต สินคาภายใตประเภทยอย 283911 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 283719

2839.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 283919 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 283711

2839.20 - ของโพแทสเซียม สินคาภายใตประเภทยอย 283920 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2839.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 283990 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

28.40 2840.11 - - ชนิดที่ปราศจากน้ า สินคาภายใตประเภทยอย 284011 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 284019 284020 และ 252810

2840.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 284019 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 284011 284020 และ 252810

2840.20 - บอเรตอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 284020 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 284011 284019 และ 252810

2840.30 - เพอร์ออกโซบอเรต (เพอร์บอเรต) สินคาภายใตประเภทยอย 284030 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

28.41 2841.10 - อะลูมิเนต สินคาภายใตประเภทยอย 284110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2841.20 - โครเมตของสังกะสีหรือของตะกั่ว สินคาภายใตประเภทยอย 284120 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2841.30 - โซเดียมไดโครเมต สินคาภายใตประเภทยอย 284130 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2841.50 - โครเมตและไดโครเมตอื่นๆ รวมทั้งเพอร์ออกโซโครเมต สินคาภายใตประเภทยอย 284150 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทที่ 2610
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2841.61 - - โพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต สินคาภายใตประเภทยอย 284161 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 284169

2841.69 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 284169 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 284161

2841.70 - โมลิบเดต สินคาภายใตประเภทยอย 284170 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 261390

2841.80 - ทังสเตต (วุลแฟรเมต) สินคาภายใตประเภทยอย 284180 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทที่ 2611

2841.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 284190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภทยอยที่ 284190 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจาก
ปฏิกริิยาเคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

28.42 2842.10 - ซิลิเกตสองเชิง และซิลิเกตเชิงซอน  รวมถงึอะลูมิโนซิลิเกตจะนิยามไวในทางเคมี สินคาภายใตประเภทยอย 284210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

   หรือไมกต็าม

2842.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 284290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภทยอยที่ 284290 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจาก
ปฏิกริิยาเคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

28.43 2843.10 - โลหะมีคาชนิดคอลลอยด์ สินคาภายใตประเภทยอย 284310 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทที่ 7106 7108 7110 หรือ 7112

2843.21 - - เงินไนเตรต สินคาภายใตประเภทยอย 284321 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2843.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 284329 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2843.30 - สารประกอบของทอง สินคาภายใตประเภทยอย 284330 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 261690

2843.90 - สารประกอบอื่นๆ และโลหะมีคาเจือปรอท สินคาภายใตประเภทยอย 284390 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 261690

28.44 2844.101 - - - ยเูรเนียมธรรมชาติและสารประกอบของยเูรเนียมธรรมชาติ สินคาภายใตประเภทยอย 2844101 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 261210

2844.109 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 2844109 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 261210

2844.201 - - - ยเูรเนียมและสารประกอบของยเูรเนียม พลูโตเนียมและ สินคาภายใตประเภทยอย 2844201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

        สารประกอบของพลูโตเนียม

2844.209 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 2844209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2844.301 - - - ยเูรเนียมและสารประกอบของยเูรเนียม ทอเรียมและสารประกอบของทอเรียม สินคาภายใตประเภทยอย 2844301 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 2844201 2844209

2844.309 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 2844309 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 2844201 2844209

2844.401 - - - ธาตุกมัมันตรังสี ไอโซโทปกมัมันตรังสี และสารประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 2844401 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

        กมัมันตรังสี รวมทั้งกากกมัมันตรังสี

2844.409 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 2844409 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2844.50 - แทงเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ใชแลว (แผรังสีแลว) ของเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ สินคาภายใตประเภทยอย 284450 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

28.45 2845.10 - เฮฟวีวอเตอร์ (ดิวเทอเรียมออกไซด์) สินคาภายใตประเภท 2845 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2845.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2845 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

28.46 2846.10 - สารประกอบของซีเรียม สินคาภายใตประเภท 2846 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 253090

2846.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2846 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 253090

28.47 2847.00 ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์จะท าใหแขง็ดวยยเูรียหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภท 2847 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

28.48 2848.00 ฟอสไฟด์ จะนิยามไวในทางเคมีหรือไมกต็าม แตไมรวมถงึเฟอร์โรฟอสฟอรัส สินคาภายใตประเภท 2848 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

28.49 2849.10 - ของแคลเซียม สินคาภายใตประเภทยอย 284910 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2849.20 - ของซิลิคอน สินคาภายใตประเภทยอย 284920 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2849.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 284990 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

28.50 2850.00 ไฮไดรด์ ไนไตรด์ อะไซด์ ซิลิไซด์ และบอไรด์ จะนิยามไวในทางเคมีหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภท 2850 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

นอกจากสารประกอบดังกลาวที่จัดเป็นทั้งคาร์ไบด์ตามประเภทที่ 28.49 ไดดวย

28.51 2851.00 สารประกอบอนินทรียอ์ื่นๆ (รวมถงึน้ ากล่ันหรือน้ าที่เป็นส่ือกระแสไฟฟูา สินคาภายใตประเภท 2851 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

และน้ าที่มีความบริสุทธิ์คลายกนั) อากาศเหลว (จะเอาแรร์ก฿าซออกแลว
35 บัญชอีตัราอากร ๑



เอกสารแนบ ๔

ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

หรือไมกต็าม) อากาศอดั โลหะเจือปรอท นอกจากโลหะมีคาเจือปรอท

ตอนที่ 29 สินคาภายใตตอนที่ 29 ที่ไดมาจากปฏิกริิยาเคมีตามที่ไดก าหนดความหมายไวในหมายเหตุ(Headnote) จะถอืวาเป็นสินคาที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศสมาชิกคูสัญญาประเทศใดประเทศหนึ่ง

29.01 2901.10 - ที่อิ่มตัว สินคาภายใตประเภทยอย 290110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากน้ ามันปิโตรเลียมชนิดอะไซคลิกตามประเภทที่ 2710 หรือจาก
ประเภทยอยที่ 271113  271114  271119 หรือ 271129

2901.21 - - เอทิลีน สินคาภายใตประเภทยอย 290121 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากน้ ามันปิโตรเลียมชนิดอะไซคลิกตามประเภทที่ 2710 หรือจาก
ประเภทยอยที่ 271113  271114  271119 หรือ 271129

2901.22 - - โพรพีน  (โพรพิลีน) สินคาภายใตประเภทยอย 290122 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากน้ ามันปิโตรเลียมชนิดอะไซคลิกตามประเภทที่ 2710 หรือจาก
ประเภทยอยที่ 271113  271114  271119 หรือ 271129

2901.23 - - บิวทีน  (บิวทิลีน)  และไอโซเมอร์ของบิวทีน สินคาภายใตประเภทยอย 290123 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากน้ ามันปิโตรเลียมชนิดอะไซคลิกตามประเภทที่ 2710 หรือจาก
ประเภทยอยที่ 271113  271114  271119 หรือ 271129

2901.24 - - บิวทา-1,3-ไดอนี  และไอโซพรีน สินคาภายใตประเภทยอย 290124 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากน้ ามันปิโตรเลียมชนิดอะไซคลิกตามประเภทที่ 2710 หรือจาก
ประเภทยอยที่ 271113  271114  271119 หรือ 271129

2901.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 290129 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากน้ ามันปิโตรเลียมชนิดอะไซคลิกตามประเภทที่ 2710 หรือจาก
ประเภทยอยที่ 271113  271114  271119 หรือ 271129

29.02 2902.11 - - ไซโคลเฮกเซน สินคาภายใตประเภทยอย 290211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2902.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 290219 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากน้ ามันปิโตรเลียมชนิดนอนอะโรมาติกไซคลิกตามประเภทยอยที่ 
270750  270799 หรือประเภทที่ 2710

2902.20 - เบนซีน สินคาภายใตประเภทยอย 290220 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270710  270750 หรือ 270799

2902.30 - โทลูอนี สินคาภายใตประเภทยอย 290230 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270720 270750 หรือ 270799

2902.41 - - ออร์โท-ไซลีน สินคาภายใตประเภทยอย 290241 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270730  270750 หรือ 270799

2902.42 - - เมตา-ไซลีน สินคาภายใตประเภทยอย 290242 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270730  270750 หรือ 270799

2902.43 - - พารา-ไซลีน สินคาภายใตประเภทยอย 290243 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270730  270750 หรือ 270799

2902.44 - - ไอโซเมอร์ผสมของไซลีน สินคาภายใตประเภทยอย 290244 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270730  270750 หรือ 270799

2902.50 - สไตรีน สินคาภายใตประเภทยอย 290250 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2902.60 - เอทิลเบนซีน สินคาภายใตประเภทยอย 290260 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270730  270750  270799 หรือ ประเภทที่ 
2710

2902.70 - คิวมีน สินคาภายใตประเภทยอย 290270 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270750  270799 หรือ ประเภทที่ 2710

2902.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 290290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270750  270799 หรือ ประเภทที่ 2710

29.03 2903.11 - - คลอโรมีเทน  (เมทิลคลอไรด์) และคลอโรอเีทน (เอทิลคลอไรด์) สินคาภายใตประเภทยอย 290311 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2903.12 - - ไดคลอโรมีเทน  (เมทิลีนคลอไรด์) สินคาภายใตประเภทยอย 290312 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2903.13 - - คลอโรฟอร์ม (ไตรคลอโรมีเทน) สินคาภายใตประเภทยอย 290313 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2903.14 - - คาร์บอนเตตระคลอไรด์ สินคาภายใตประเภทยอย 290314 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2903.15 - - 1,2-ไดคลอโรอเีทน  (เอทิลีนไดคลอไรด์) สินคาภายใตประเภทยอย 290315 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2903.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 290319 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2903.21 - - ไวนิลคลอไรด์  (คลอโรเอทิลีน) สินคาภายใตประเภทยอย 290321 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2903.22 - - ไตรคลอโรเอทิลีน สินคาภายใตประเภทยอย 290322 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2903.23 - - เตตระคลอโรเอทิลีน (เพอร์คลอโรเอทิลีน) สินคาภายใตประเภทยอย 290323 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2903.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 290329 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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2903.30 - อนุพันธ์ชนิดฟลูออริเนเต็ด โบรมิเนเต็ดหรือไอโอดิเนเต็ด สินคาภายใตประเภทยอย 290330 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

   ของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอน

2903.41 - - ไตรคลอโรฟลูออโรมีเทน สินคาภายใตประเภทยอย 290341 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 290342 290343 290344 290345 
290346 290347 หรือ 290349

2903.42 - - ไดคลอโรไดฟลูออโรมีเทน สินคาภายใตประเภทยอย 290342 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 290341 290343 290344 290345 
290346 290347 หรือ 290349

2903.43 - - ไตรคลอโรไตรฟลูออโรอเีทน สินคาภายใตประเภทยอย 290343 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 290341 290342 290344 290345 
290346 290347 หรือ 290349

2903.44 - - ไดคลอโรเตตระฟลูออโรอเีทน และคลอโรเพนตะฟลูออโรอเีทน สินคาภายใตประเภทยอย 290344 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 290341 290342 290343 290345 
290346 290347 หรือ 290349

2903.45 - - อนุพันธ์ชนิดเพอร์ฮาโลเจเนเต็ดอื่นๆ ที่มีฟลูออรีน และคลอรีนเทานั้น สินคาภายใตประเภทยอย 290345 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 290341 290342 290343 290344 
290346 290347 หรือ 290349

2903.46 - - โบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน โบรโมไตรฟลูออโรมีเทน สินคาภายใตประเภทยอย 290346 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 290341

      และไดโบรโมเตตระฟลูออโรอเีทน 290342 290343 290344 290345 290347 หรือ 290349 
2903.47 - - อนุพันธ์ชนิดเพอร์ฮาโลเจเนเต็ดอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 290347 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 290341 290342 290343 290344 

290345 290346 หรือ 290349
2903.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 290349 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 290341 290342 290343 290344 

290345 290346 หรือ 290347
2903.51 - - 1,2,3,4,5,6-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน สินคาภายใตประเภทยอย 290351 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2903.59 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 290359 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2903.61 - - คลอโรเบนซีน ออร์โท-ไดคลอโรเบนซีนและพารา-ไดคลอโรเบนซีน สินคาภายใตประเภทยอย 290361 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2903.62 - - เฮกซะคลอโรเบนซีนและดีดีที (1,1,1-ไตรคลอโร-2,2-บิส สินคาภายใตประเภทยอย 290362 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

     (พารา-คลอโรฟีนิล)อเีทน)

2903.69 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 290369 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

29.04 2904.10 - อนุพันธ์ที่มีเฉพาะหมูซัลโฟ รวมทั้งเกลือและเอทิลเอสเทอร์ของอนุพันธ์ดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 290410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2904.20 - อนุพันธ์ที่มีเฉพาะหมูไนโตร หรือหมูไนโตรโซ สินคาภายใตประเภทยอย 290420 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2904.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 290490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

29.05 2905.11 - - เมทานอล (เมทิลแอลกอฮอล์) สินคาภายใตประเภทยอย 290511 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2905.12 - - โพรแพน-1-ออล (โพรพิลแอลกอฮอล์) และ โพรแพน-2-ออล สินคาภายใตประเภทยอย 290512 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

      (ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์)

2905.13 - - บิวแทน-1-ออล (นอร์มัล-บิวทิลแอลกอฮอล์) สินคาภายใตประเภทยอย 290513 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2905.14 - - บิวทานอลอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 290514 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2905.15 - - เพนทานอล (อะมิลแอลกอฮอล์) และไอโซเมอร์ของเพนทานอล สินคาภายใตประเภทยอย 290515 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2905.16 - - ออกทานอล (ออกทิลแอลกอฮอล์) และไอโซเมอร์ของออกทานอล สินคาภายใตประเภทยอย 290516 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2905.17 - - โดเดแคน-1-ออล (ลอริลแอลกอฮอล์) เฮกซะเดแคน-1-ออล สินคาภายใตประเภทยอย 290517 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

     (ซีทิลแอลกอฮอล์) และออกตะเดแคน-1-ออล (สเตียริลแอลกอฮอล์)

2905.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 290519 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2905.22 - - อะไซคลิกเทอร์พีนแอลกอฮอล์ สินคาภายใตประเภทยอย 290522 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 130190 330190 380590

2905.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 290529 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 130190 330190 380590

2905.31 - - เอทิลีนไกลคอล (อเีทนไดออล) สินคาภายใตประเภทยอย 290531 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
37 บัญชอีตัราอากร ๑



เอกสารแนบ ๔

ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

2905.32 - - โพรพิลีนไกลคอล (โพรเพน-1,2-ไดออล) สินคาภายใตประเภทยอย 290532 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2905.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 290539 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2905.41 - - 2-เอทิล-2-(ไฮดรอกซิเมทิล) โพรเพน-1,3-ไดออล (ไตรเมทิลออลโพรเพน) สินคาภายใตประเภทยอย 290541 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2905.42 - - เพนตะอริีทริทอล สินคาภายใตประเภทยอย 290542 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2905.43 - - แมนนิทอล สินคาภายใตประเภทยอย 290543 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2905.44 - - ดี-กลูซิทอล (ซอร์บิทอล) สินคาภายใตประเภทยอย 290544 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2905.45 - - กลีเซอรอล สินคาภายใตประเภทยอย 290545 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทที่ 1520

2905.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 290549 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2905.51 - - เอทคลอร์วินอล (ไอเอน็เอน็) สินคาภายใตประเภทยอย 290551 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2905.59 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 290559 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

29.06 2906.11 - - เมนทอล สินคาภายใตประเภทยอย 290611 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330124 หรือ 330125

2906.12 - - ไซโคลเฮกซานอล  เมทิลไซโคลเฮกซานอลและไดเมทิลไซโคลเฮกซานอล สินคาภายใตประเภทยอย 290612 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2906.13 - - สเตอรอล และไอโนซิทอล สินคาภายใตประเภทยอย 290613 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2906.14 - - เทอร์พินีออล สินคาภายใตประเภทยอย 290614 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทที่ 3805

2906.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 290619 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประภทยอยที่ 380190 หรือ 380590

2906.21 - - เบนซิลแอลกอฮอล์ สินคาภายใตประเภทยอย 290621 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2906.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 290629 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270760 หรือ 330190

29.07 2907.11 - - ฟีนอล (ไฮดรอกซิเบนซีน) และเกลือของฟีนอล สินคาภายใตประเภทยอย 290711 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270760

2907.12 - - ครีซอล และเกลือของครีซอล สินคาภายใตประเภทยอย 290712 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270799

2907.13 - - ออกทิลฟีนอล โนนิลฟีนอล และไอโซเมอร์ของของเหลานี้ สินคาภายใตประเภทยอย 290713 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270799

      รวมทั้งเกลือของของดังกลาว

2907.14 - - ไซลีนอล และเกลือของไซลีนอล สินคาภายใตประเภทยอย 290714 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270799

2907.15 - - แนฟทอล และเกลือของแนฟทอล สินคาภายใตประเภทยอย 290715 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270799

2907.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 290719 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270799

2907.21 - - รีซอร์ซินอล และเกลือของรีซอร์ซินอล สินคาภายใตประเภทยอย 290721 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270799

2907.22 - - ไฮโดรควิโนน (ควินอล) และเกลือของไฮโดรควิโนน สินคาภายใตประเภทยอย 290722 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270799

2907.23 - - 4,4'-ไอโซโพรพิลิดีนไดฟีนอล (บิสฟีนอลเอ ไดฟีนิลออลโพรเพน) สินคาภายใตประเภทยอย 290723 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

      และเกลือของของดังกลาว

2907.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 290729 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270799

29.08 2908.10 - อนุพันธ์ที่มีตัวแทนที่ (ซับสติติวเอนต์) ซ่ึงเป็นฮาโลเจน สินคาภายใตประเภท 2908 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

   และเกลือของอนุพันธ์ดังกลาว

2908.20 - อนุพันธ์ที่มีเฉพาะหมูซัลโฟ รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของอนุพันธ์ดังกลาว สินคาภายใตประเภท 2908 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2908.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2908 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

29.09 2909.11 - - ไดเอทิลอเีทอร์ สินคาภายใตประเภทยอย 290911 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2909.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 290919 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2909.20 - ไซเคลนิก ไซคลีนิก หรือไซโคลเทอร์พีนิกอเีทอร์และอนุพันธ์ชนิด สินคาภายใตประเภทยอย 290920 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

   ฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกลาว

2909.30 - อะโรมาติกอเีทอร์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด สินคาภายใตประเภทยอย 290930 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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   ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกลาว

2909.41 - - 2,2'-ออกซิไดเอทานอล (ไดเอทิลีนไกลคอลไดกอล) สินคาภายใตประเภทยอย 290941 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2909.42 - - โมโนเมทิลอเีทอร์ของเอทิลีนไกลคอลหรือของไดเอทิลีนไกลคอล สินคาภายใตประเภทยอย 290942 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2909.43 - - โมโนบิวทิลอเีทอร์ของเอทิลีนไกลคอลหรือของไดเอทิลีนไกลคอล สินคาภายใตประเภทยอย 290943 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2909.44 - - โมโนแอลคิลอเีทอร์อื่นๆ ของเอทิลีนไกลคอล หรือของไดเอทิลีนไกลคอล สินคาภายใตประเภทยอย 290944 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2909.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 290949 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2909.50 - อเีทอร์-ฟีนอล อเีทอร์-แอลกอฮอล์-ฟีนอล และอนุพันธ์ชนิด สินคาภายใตประเภทยอย 290950 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

   ฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกลาว

2909.60 - แอลกอฮอล์เพอร์ออกไซด์ อเีทอร์เพอร์ออกไซด์ คีโทนเพอร์ออกไซด์ สินคาภายใตประเภทยอย 290960 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

   และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิด

   ไนโตรเซเต็ดของของดังกลาว

29.10 2910.10 - ออกซิเรน (เอทิลีนออกไซด์) สินคาภายใตประเภทยอย 291010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2910.20 - เมทิลออกซิเรน (โพรพิลีนออกไซด์) สินคาภายใตประเภทยอย 291020 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2910.30 - 1-คลอโร-2,3-อพีอกซิโพรเพน (อพีิคลอโรไฮดริน) สินคาภายใตประเภทยอย 291030 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2910.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 291090 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

29.11 2911.00 อะซีทัลและเฮมิอะซีทัล จะมีออกซิเจนฟังกช์ันอื่นดวยหรือไมกต็าม และอนุพันธ์ สินคาภายใตประเภท 2911 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกลาว

29.12 2912.11 - - เมทานัล (ฟอร์มัลดีไฮด์) สินคาภายใตประเภทยอย 291211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2912.12 - - เอทานัล (อะซีทัลดีไฮด์) สินคาภายใตประเภทยอย 291212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2912.13 - - บิวทานัล (บิวทิรัลดีไฮด์ นอร์มัลไอโซเมอร์) สินคาภายใตประเภทยอย 291213 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2912.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 291219 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

2912.21 - - เบนซัลดีไฮด์ สินคาภายใตประเภทยอย 291221 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

2912.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 291229 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

2912.30 - แอลดีไฮด์-แอลกอฮอล์ สินคาภายใตประเภทยอย 291230 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

2912.41 - - วานิลลิน (4-ไฮดรอกซิ-3-เมทอกซิเบนซัลดีไฮด์) สินคาภายใตประเภทยอย 291241 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

2912.42 - - เอทิลวานิลลิน (3-เอทอกซิ-4-ไฮดรอกซิเบนซัลดีไฮด์) สินคาภายใตประเภทยอย 291242 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

2912.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 291249 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

2912.50 - ไซคลิกโพลิเมอร์ของแอลดีไฮด์ สินคาภายใตประเภทยอย 291250 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2912.60 - พาราฟอร์มัลดีไฮด์ สินคาภายใตประเภทยอย 291260 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

29.13 2913.00 อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ด สินคาภายใตประเภท 2913 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

ของผลิตภัณฑ์ตามประเภทที่ 29.12

29.14 2914.11 - - อะซีโทน สินคาภายใตประเภทยอย 291411 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

2914.12 - - บิวทาโนน (เมทิลเอทิลคีโทน) สินคาภายใตประเภทยอย 291412 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

2914.13 - - 4-เมทิลเพนแทน-2-โอน (เมทิลไอโซบิวทิลคีโทน) สินคาภายใตประเภทยอย 291413 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

2914.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 291419 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

2914.21 - - การบูร สินคาภายใตประเภทยอย 291421 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2914.22 - - ไซโคลเฮกซาโนน และเมทิลไซโคลเฮกซาโนน สินคาภายใตประเภทยอย 291422 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2914.23 - - ไอโอโนน และเมทิลไอโอโนน สินคาภายใตประเภทยอย 291423 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190
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2914.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 291429 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190 หรือ 380590

2914.31 - - ฟีนิลอะซีโทน (ฟีนิลโพรแพน-2-โอน) สินคาภายใตประเภทยอย 291431 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 291439 หรือ 330190

2914.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 291439 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 291431 หรือ 330190

2914.40 - คีโทน-แอลกอฮอล์ และคีโทน-แอลดีไฮด์ สินคาภายใตประเภทยอย 291440 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

2914.50 - คีโทน-ฟีนอล และคีโทนที่มีออกซิเจนฟังกช์ันอื่น สินคาภายใตประเภทยอย 291450 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

2914.61 - - แอนทราควิโนน สินคาภายใตประเภทยอย 291461 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

2914.69 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 291469 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

2914.70 - อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ด สินคาภายใตประเภทยอย 291470 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

29.15 2915.11 - - กรดฟอร์มิก สินคาภายใตประเภทยอย 291511 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2915.12 - - เกลือของกรดฟอร์มิก สินคาภายใตประเภทยอย 291512 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2915.13 - - เอสเทอร์ของกรดฟอร์มิก สินคาภายใตประเภทยอย 291513 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2915.21 - - กรดอะซีติก สินคาภายใตประเภทยอย 291521 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2915.22 - - โซเดียมอะซีเทต สินคาภายใตประเภทยอย 291522 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2915.23 - - โคบอลต์อะซีเทต สินคาภายใตประเภทยอย 291523 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2915.24 - - อะซีติกแอนไฮไดรด์ สินคาภายใตประเภทยอย 291524 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2915.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 291529 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2915.31 - - เอทิลอะซีเทต สินคาภายใตประเภทยอย 291531 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2915.32 - - ไวนิลอะซีเทต สินคาภายใตประเภทยอย 291532 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2915.33 - - นอร์มัล-บิวทิลอะซีเทต สินคาภายใตประเภทยอย 291533 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2915.34 - - ไอโซบิวทิลอะซีเทต สินคาภายใตประเภทยอย 291534 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2915.35 - - 2-เอทอกซิเอทิลอะซีเทต สินคาภายใตประเภทยอย 291535 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2915.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 291539 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

2915.40 - กรดโมโน- ได- หรือไตรคลอโรอะซีติก  รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ สินคาภายใตประเภทยอย 291540 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

   ของกรดดังกลาว

2915.50 - กรดโพรพิโอนิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 291550 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2915.60 - กรดบิวทาโนอกิ กรดเพนตะโนอกิ  รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 291560 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2915.70 - กรดแพลมิติก กรดสเตียริก รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 291570 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2915.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 291590 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

29.16 2916.11 - - กรดอะคริลิก และเกลือของกรดอะคริลิก สินคาภายใตประเภทยอย 291611 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2916.12 - - เอสเทอร์ของกรดอะคริลิก สินคาภายใตประเภทยอย 291612 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2916.13 - - กรดเมทาคริลิก และเกลือของกรดเมทาคริลิก สินคาภายใตประเภทยอย 291613 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2916.14 - - เอสเทอร์ของกรดเมทาคริลิก สินคาภายใตประเภทยอย 291614 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2916.15 - - กรดโอเลอกิ กรดลิโนเลอกิ หรือกรดลิโนเลนิก  รวมทั้งเกลือ สินคาภายใตประเภทยอย 291615 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

      และเอสเทอร์ของกรดดังกลาว

2916.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 291619 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2916.20 - ไซเคลนิก ไซคลีนิกหรือไซโคลเทอร์พีนิกโมโนคาร์บอกซิลิกแอซิด สินคาภายใตประเภทยอย 291620 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

   และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรด

   ดังกลาว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกลาว

40 บัญชอีตัราอากร ๑



เอกสารแนบ ๔

ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

2916.31 - - กรดเบนโซอกิ เกลือและเอสเทอร์ของกรดเบนโซอกิ สินคาภายใตประเภทยอย 291631 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

2916.32 - - เบนโซอลิเพอร์ออกไซด์ และเบนโซอลิคลอไรด์ สินคาภายใตประเภทยอย 291632 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

2916.34 - - กรดฟีนิลอะซีติก และเกลือของกรดฟีนิลอะซีติก สินคาภายใตประเภทยอย 291634 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

2916.35 - - เอสเทอร์ของกรดฟีนิลอะซีติก สินคาภายใตประเภทยอย 291635 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

2916.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 291639 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

29.17 2917.11 - - กรดออกซาลิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดออกซาลิก สินคาภายใตประเภทยอย 291711 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2917.12 - - กรดอะดิพิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดอะดิพิก สินคาภายใตประเภทยอย 291712 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2917.13 - - กรดอะเซลาอกิ กรดเซบาซิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 291713 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2917.14 - - มาเลอกิแอนไฮไดรด์ สินคาภายใตประเภทยอย 291714 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2917.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 291719 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2917.20 - ไซเคลนิก ไซคลีนิกหรือไซโคลเทอร์พีนิกโพลิคาร์บอกซิลิกแอซิด สินคาภายใตประเภทยอย 291720 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

   และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกลาว

   รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกลาว

2917.31 - - ไดบิวทิลออร์โทฟทาเลต สินคาภายใตประเภทยอย 291731 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2917.32 - - ไดออกทิลออร์โทฟทาเลต สินคาภายใตประเภทยอย 291732 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2917.33 - - ไดโนนิล หรือไดเดกซิลออร์โทฟทาเลต สินคาภายใตประเภทยอย 291733 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2917.34 - - เอสเทอร์อื่นๆ ของกรดออร์โทฟทาลิก สินคาภายใตประเภทยอย 291734 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2917.35 - - ฟทาลิกแอนไฮไดรด์ สินคาภายใตประเภทยอย 291735 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2917.36 - - กรดเทเรฟทาลิก และเกลือของกรดเทเรฟทาลิก สินคาภายใตประเภทยอย 291736 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2917.37 - - ไดเมทิลเทเรฟทาเลต สินคาภายใตประเภทยอย 291737 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2917.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 291739 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

29.18 2918.11 - - กรดแล็กติก เกลือและเอสเทอร์ของกรดแล็กติก สินคาภายใตประเภทยอย 291811 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2918.12 - - กรดทาร์ทาริก สินคาภายใตประเภทยอย 291812 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2918.13 - - เกลือและเอสเทอร์ของกรดทาร์ทาริก สินคาภายใตประเภทยอย 291813 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2918.14 - - กรดซิทริก สินคาภายใตประเภทยอย 291814 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2918.15 - - เกลือและเอสเทอร์ของกรดซิทริก สินคาภายใตประเภทยอย 291815 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2918.16 - - กรดกลูโคนิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดกลูโคนิก สินคาภายใตประเภทยอย 291816 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2918.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 291819 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2918.21 - - กรดซาลิซิลิก และเกลือของกรดซาลิซิลิก สินคาภายใตประเภทยอย 291821 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2918.22 - - กรดโอ-อะซีทิลซาลิซิลิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 291822 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2918.23 - - เอสเทอร์อื่นๆ ของกรดซาลิซิลิก และเกลือของของดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 291823 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

2918.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 291829 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2918.30 - กรดคาร์บอกซิลิกที่มีแอลดีไฮด์หรือคีโทนฟังกช์ันแตไมมีออกซิเจน สินคาภายใตประเภทยอย 291830 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

   ฟังกช์ันอื่น และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิด

   ของกรดดังกลาว  รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกลาว

2918.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 291890 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

29.19 2919.00 ฟอสฟอริกเอสเทอร์ เกลือของฟอสฟอริกเอสเทอร์ และแล็กโทฟอสเฟต สินคาภายใตประเภท 2919 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือ
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ชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกลาว

29.20 2920.10 - ไทโอฟอสฟอริกเอสเทอร์ (ฟอสฟอโรไทโอเอต) และเกลือของ สินคาภายใตประเภทยอย 292010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

   ไทโอฟอสฟอริกเอสเทอร์ รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด

   ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกลาว

2920.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 292090 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

29.21 2921.11 - - เมทิลอะมีน ได-หรือไตรเมทิลอะมีน และเกลือของของดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 292111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2921.12 - - ไดเอทิลอะมีน และเกลือของไดเอทิลอะมีน สินคาภายใตประเภทยอย 292112 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2921.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 292119 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2921.21 - - เอทิลีนไดอะมีน และเกลือของเอทิลีนไดอะมีน สินคาภายใตประเภทยอย 292121 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2921.22 - - เฮกซะเมทิลีนไดอะมีน และเกลือของเฮกซะเมทิลีนไดอะมีน สินคาภายใตประเภทยอย 292122 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2921.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 292129 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2921.30 - ไซเคลนิก ไซคลีนิกหรือไซโคลเทอร์พีนิกโมโน-หรือโพลิอะมีน สินคาภายใตประเภทยอย 292130 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

   และอนุพันธ์ของของเหลานี้ รวมทั้งเกลือของของดังกลาว

2921.41 - - อะนิลีน และเกลือของอะนิลีน สินคาภายใตประเภทยอย 292141 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2921.42 - - อนุพันธ์ของอะนิลีน และเกลือของของดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 292142 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2921.43 - - ทอลูอดีินและอนุพันธ์ของทอลูอดีิน รวมทั้งเกลือของของดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 292143 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2921.44 - - ไดฟีนิลอะมีนและอนุพันธ์ของไดฟีนิลอะมีน รวมทั้งเกลือของของดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 292144 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2921.45 - - 1-แนฟทิลอะมีน (อลัฟา-แนฟทิลอะมีน) 2-แนฟทิลอะมีน (เบตา- สินคาภายใตประเภทยอย 292145 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

     แนฟทิลอะมีน) และอนุพันธ์ของของเหลานี้ รวมทั้งเกลือของของดังกลาว

2921.46 - - แอมเฟตามีน (ไอเอน็เอน็)  เบ็นซ์เฟตามีน (ไอเอน็เอน็) สินคาภายใตประเภทยอย 292146 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

      เดกซ์แอมเฟตามีน (ไอเอน็เอน็)  เอทิลแอมเฟตามีน

      (ไอเอน็เอน็) เฟนแคมฟามิน (ไอเอน็เอน็)  เลเฟตามีน

      (ไอเอน็เอน็) เลแวมเฟตามีน (ไอเอน็เอน็)  เมเฟนอเร็กซ์

      (ไอเอน็เอน็) และเฟนเทอร์มีน (ไอเอน็เอน็)  รวมทั้งเกลือ

2921.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 292149 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2921.51 - - ออร์โท- เมตา- พารา-ฟีนิลีนไดอะมีน ไดอะมิโนทอลูอนี สินคาภายใตประเภทยอย 292151 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

      และอนุพันธ์ของของเหลานี้ รวมทั้งเกลือของของดังกลาว

2921.59 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 292159 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

29.22 2922.11 - - โมโนเอทานอลอะมีน และเกลือของของดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 292211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2922.12 - - ไดเอทานอลอะมีน และเกลือของของดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 292212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2922.13 - - ไตรเอทานอลอะมีน และเกลือของของดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 292213 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2922.14 - - เดกซ์โตรโพรพอกซีฟีน (ไอเอน็เอน็) และเกลือของเดกซ์โตรโพรพอกซีฟีน สินคาภายใตประเภทยอย 292214 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2922.191 - - - เอแทมบูทอล รวมถงึเกลือ เอสเทอร์และอนุพันธ์อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 2922191 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

         ของของดังกลาว ส าหรับใชท ายาบ าบัดวัณโรค

2922.199 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 2922199 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2922.21 - - กรดอะมิโนไฮดรอกซิแนฟทาลีนซัลโฟนิกและเกลือของกรดดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 292221 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2922.22 - - อะนิซิดีน ไดอะนิซิดีน ฟีเนทิดีน และเกลือของของดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 292222 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2922.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 292229 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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2922.31 - - แอมฟีพราโมน (ไอเอน็เอน็)  เมทาโดน (ไอเอน็เอน็) และ สินคาภายใตประเภทยอย 292231 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

      นอร์เมทาโดน (ไอเอน็เอน็)  รวมทั้งเกลือของของดังกลาว

2922.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 292239 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2922.41 - - ไลซีน และเอสเทอร์ของไลซีน รวมทั้งเกลือของของดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 292241 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2922.421 - - - กรดกลูทามิกและโมโนโซเดียมกลูทาเมต สินคาภายใตประเภทยอย 2922421 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2922.429 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 2922429 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2922.43 - - กรดแอนทรานิลิก และเกลือของกรดแอนทรานิลิก สินคาภายใตประเภทยอย 292243 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2922.44 - - ไทลิดีน (ไอเอน็เอน็) และเกลือของไทลิดีน สินคาภายใตประเภทยอย 292244 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2922.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 292249 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2922.501 - - - กรดพารา-อะมิโน-ซาลิซิลิก รวมถงึเกลือเอสเทอร์และ สินคาภายใตประเภทยอย 2922501 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

        อนุพันธ์อื่นๆ ของของดังกลาว ส าหรับใชท ายาบ าบัดวัณโรค

2922.509 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 2922509 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

29.23 2923.10 - โคลีน และเกลือของโคลีน สินคาภายใตประเภทยอย 292310 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2923.20 - เลซิทิน และฟอสโฟอะมิโนไลปิดอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 292320 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2923.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 292390 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

29.24 2924.11 - - เมโพรบาเมต (ไอเอน็เอน็) สินคาภายใตประเภทยอย 292411 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2924.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 292419 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2924.21 - - ยเูรอนีและอนุพันธ์ของยเูรอนี รวมทั้งเกลือของของดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 292421 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2924.23 - - 2-กรดอะซีทามิโดเบนโซอกิ  (กรดเอน็-อะซีทิลแอนทรานิลิก) สินคาภายใตประเภทยอย 292423 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

      และเกลือของของดังกลาว

2924.24 - - อทีินาเมต (ไอเอน็เอน็) สินคาภายใตประเภทยอย 292424 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2924.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 292429 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

29.25 2925.11 - - แซกคาริน และเกลือของแซกคาริน สินคาภายใตประเภทยอย 292511 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2925.12 - - กลูเททิไมด์ (ไอเอน็เอน็) สินคาภายใตประเภทยอย 292512 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2925.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 292519 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2925.20 - อมิีน และอนุพันธ์ของอมิีน รวมทั้งเกลือของของดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 292520 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

29.26 2926.10 - อะคริโลไนไทรล์ สินคาภายใตประเภทยอย 292610 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2926.20 - 1-ไซยาโนกวันิดีน (ไดไซยานไดอะไมด์) สินคาภายใตประเภทยอย 292620 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2926.30 - เฟนโพรพอเร็กซ์ (ไอเอน็เอน็)  และเกลือของเฟนโพรพอเร็กซ์ สินคาภายใตประเภทยอย 292630 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

   เมทาโดน (ไอเอน็เอน็) อนิเตอร์มิเดียต (4-ไซยาโน-2-

   ไดเมทิลอะมิโน-4,4-ไดฟีนิลบิวเทน)

2926.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 292690 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

29.27 2927.00 สารประกอบไดอะโซ สารประกอบอะโซ หรือสารประกอบอะซอกซิ สินคาภายใตประเภท 2927 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

29.28 2928.00 อนุพันธ์อนิทรียข์องไฮดราซีนหรือของไฮดรอกซิลามีน สินคาภายใตประเภท 2928 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

29.29 2929.10 - ไอโซไซยาเนต สินคาภายใตประเภทยอย 292910 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2929.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 292990 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

29.30 2930.10 - ไดไทโอคาร์บอเนต (แซนเทต) สินคาภายใตประเภทยอย 293010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2930.20 - ไทโอคาร์บาเมต และไดไทโอคาร์บาเมต สินคาภายใตประเภทยอย 293020 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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2930.30 - ไทยแูรมโมโน- ได- หรือเตตระซัลไฟด์ สินคาภายใตประเภทยอย 293030 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2930.40 - เมไทโอนีน สินคาภายใตประเภทยอย 293040 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2930.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 293090 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

29.31 2931.00 สารประกอบออร์แกโน-อนิออร์แกนิกอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2931 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

29.32 2932.11 - - เตตระไฮโดรฟิวแรน สินคาภายใตประเภทยอย 293211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

2932.12 - - 2-ฟิวรัลดีไฮด์ (เฟอฟิวรัลดีไฮด์) สินคาภายใตประเภทยอย 293212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

2932.13 - - เฟอฟิวริลแอลกอฮอล์ และเตตระไฮโดรเฟอฟิวริลแอลกอฮอล์ สินคาภายใตประเภทยอย 293213 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

2932.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 293219 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

2932.21 - - คูมาริน เมทิลคูมาริน และเอทิลคูมาริน สินคาภายใตประเภทยอย 293221 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

2932.29 - - แล็กโทนอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 293229 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

2932.91 - - ไอโซแซฟโรล สินคาภายใตประเภทยอย 293291 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

2932.92 - - 1-(1,3-เบนโซไดออกซอล-5-อลิ)  โพรแพน-2-โอน สินคาภายใตประเภทยอย 293292 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

2932.93 - - ไพเพอโรนอล สินคาภายใตประเภทยอย 293293 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

2932.94 - - แซฟโรล สินคาภายใตประเภทยอย 293294 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

2932.95 - - เตตระไฮโดรแคนนาบินอล (ทุกไอโซเมอร์) สินคาภายใตประเภทยอย 293295 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

2932.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 293299 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

29.33 2933.11 - - ฟีนาโซน (แอนติไพริน) และอนุพันธ์ของของดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 293311 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2933.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 293319 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2933.21 - - ไฮแดนโทอนิ และอนุพันธ์ของไฮแดนโทอนิ สินคาภายใตประเภทยอย 293321 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2933.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 293329 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2933.31 - - ไพริดีน และเกลือของไพริดีน สินคาภายใตประเภทยอย 293331 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2933.32 - - ไพเพอริดีนและเกลือของไพเพอริดีน สินคาภายใตประเภทยอย 293332 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2933.33 - - อลัเฟนทานิล (ไอเอน็เอน็)  อานิเลอริดีน (ไอเอน็เอน็) สินคาภายใตประเภทยอย 293333 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

      เบซิตราไมด์ (ไอเอน็เอน็)  โบรมาซีแพม (ไอเอน็เอน็)

      ไดเฟนอกซิน (ไอเอน็เอน็)  ไดเฟนอกไซเลต (ไอเอน็เอน็)

      ไดพิพาโนน (ไอเอน็เอน็)  เฟนทานิล (ไอเอน็เอน็)

      คีโทเบมิโดน (ไอเอน็เอน็)  เมทิลเฟนิเดต (ไอเอน็เอน็)

      เพนตาโซซีน (ไอเอน็เอน็) เพทิดีน (ไอเอน็เอน็)

      เพทิดีน (ไอเอน็เอน็) อนิเตอร์มิเดียตเอ เฟนไซคลิดีน (ไอเอน็เอน็)

      (พีซีพี) ฟีโนเพอริดีน (ไอเอน็เอน็)  พิพราดรอล (ไอเอน็เอน็)

      พิริตราไมด์ (ไอเอน็เอน็)  โพรพิแรม (ไอเอน็เอน็)

      และไตรเมเพอริดีน (ไอเอน็เอน็) รวมทั้งเกลือของของดังกลาว

2933.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 293339 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2933.41 - - เลวอร์ฟานอล (ไอเอน็เอน็) และเกลือของเลวอร์ฟานอล สินคาภายใตประเภทยอย 293341 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2933.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 293349 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2933.52 - - มาโลนิลยเูรีย (กรดบาร์บิทิวริก) และเกลือของมาโลนิลยเูรีย สินคาภายใตประเภทยอย 293352 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2933.53 - - อลัโลบาร์บิทัล (ไอเอน็เอน็)  อะโมบาร์บิทัล (ไอเอน็เอน็) สินคาภายใตประเภทยอย 293353 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

      บาร์บิทัล (ไอเอน็เอน็)  บิวทัลบิทัล (ไอเอน็เอน็)
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      บิวโตบาร์บิทัล ไซโคลบาร์บิทัล (ไอเอน็เอน็) เมทิลฟีโนบาร์บิทัล (ไอเอน็เอน็)

      เพนโตบาร์บิทัล (ไอเอน็เอน็)  ฟีโนบาร์บิทัล (ไอเอน็เอน็)

      เซคบิวตาบาร์บิทัล (ไอเอน็เอน็)  เซโคบาร์บิทัล (ไอเอน็เอน็)

      และไวนิลบิทัล (ไอเอน็เอน็)  รวมทั้งเกลือของของดังกลาว

2933.54 - - อนุพันธ์อื่นๆ ของมาโลนิลยเูรีย (กรดบาร์บิทิวริก) และเกลือของของดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 293354 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2933.55 - - โลพราโซแลม (ไอเอน็เอน็)  เมโคลควาโลน (ไอเอน็เอน็) สินคาภายใตประเภทยอย 293355 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

      เมทาควาโลน (ไอเอน็เอน็)  และไซเพพรอล (ไอเอน็เอน็)

      รวมทั้งเกลือของของดังกลาว

2933.59 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 293359 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2933.61 - - เมลามีน สินคาภายใตประเภทยอย 293361 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2933.69 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 293369 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2933.71 - - 6-เฮกเซนแล็กแทม (เอปซิลอน-คาโพรแล็กแทม) สินคาภายใตประเภทยอย 293371 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2933.72 - - โคลบาแซม (ไอเอน็เอน็) เมทิไพรลอน (ไอเอน็เอน็) สินคาภายใตประเภทยอย 293372 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2933.79 - - แล็กแทมอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 293379 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2933.91 - - อลัพราโซแลม (ไอเอน็เอน็)  คามาซีแพม (ไอเอน็เอน็) สินคาภายใตประเภทยอย 293391 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

      คลอร์ไดอาซีพอกไซด์ (ไอเอน็เอน็)  โคลนาซีแพม (ไอเอน็เอน็)

      คลอราซีเพท ดีลอราซีแพม (ไอเอน็เอน็) ไดอาซีแพม (ไอเอน็เอน็)

      เอสตาโซแลม (ไอเอน็เอน็)  เอทิลโลฟลาซีเพท (ไอเอน็เอน็)

      ฟลูไดอาซีแพม (ไอเอน็เอน็)  ฟลูไนตราซีแพม (ไอเอน็เอน็)

      ฟลูราซีแพม (ไอเอน็เอน็)  ฮาลาซีแพม (ไอเอน็เอน็)

      โลราซีแพม (ไอเอน็เอน็)  ลอร์เมตาซีแพม (ไอเอน็เอน็)

      มาซินดอล (ไอเอน็เอน็)  เมดาซีแพม (ไอเอน็เอน็)

      ไมดาโซแลม (ไอเอน็เอน็)  ไนเมตาซีแพม (ไอเอน็เอน็)

      ไนตราซีแพม (ไอเอน็เอน็)  นอร์ดาซีแพม (ไอเอน็เอน็)

      ออกซาซีแพม (ไอเอน็เอน็)  ไพนาซีแพม (ไอเอน็เอน็)

      พราซีแพม (ไอเอน็เอน็)  ไพโรวาเลโรน (ไอเอน็เอน็)

      ทีมาซีแพม (ไอเอน็เอน็)  เตตระซีแพม (ไอเอน็เอน็)

      และไตรอาโซแลม (ไอเอน็เอน็) รวมทั้งเกลือของของดังกลาว

2933.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 293399 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

29.34 2934.10 - สารประกอบที่ในโครงสรางมีอนัฟิวส์ไทอะโซลริง สินคาภายใตประเภทยอย 293410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

   (จะเป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ดหรือไมกต็าม)

2934.20 - สารประกอบที่ในโครงสรางมีเบนโซไทอะโซลริงซิสเต็ม (จะเป็นชนิด สินคาภายใตประเภทยอย 293420 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

   ไฮโดรเจเนเต็ดหรือไมกต็าม) ที่ไมไดฟิวส์ตอไป

2934.30 - สารประกอบที่ในโครงสรางมีฟีโนไทอะซีนริงซิสเต็ม  (จะเป็นชนิด สินคาภายใตประเภทยอย 293430 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

   ไฮโดรเจเนเต็ดหรือไมกต็าม) ที่ไมไดฟิวส์ตอไป

2934.91 - - อะมิโนเรกซ์ (ไอเอน็เอน็)  โบรติโซแลม (ไอเอน็เอน็) สินคาภายใตประเภทยอย 293491 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

      โคลติอะซีแพม (ไอเอน็เอน็)  โคลซะโซแลม (ไอเอน็เอน็)

      เดกซ์โตรโมราไมด์ (ไอเอน็เอน็)  ฮาโลซะโซแลม (ไอเอน็เอน็)

45 บัญชอีตัราอากร ๑



เอกสารแนบ ๔

ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

      คีตะโซแลม (ไอเอน็เอน็)  เมโซคาร์บ (ไอเอน็เอน็)

      ออกซาโซแลม (ไอเอน็เอน็)  พีโมลีน (ไอเอน็เอน็)

      เฟนไดเมตราซีน (ไอเอน็เอน็)  เฟนเมทราซีน (ไอเอน็เอน็)

      และซูเฟนทานิล (ไอเอน็เอน็)  รวมทั้งเกลือของของดังกลาว

2934.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 293499 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

29.35 2935.00 ซัลโฟนาไมด์ สินคาภายใตประเภท 2935 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

29.36 2936.10 - โพรไวตามิน ไมไดผสม สินคาภายใตประเภทยอย 293610 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2936.21 - - ไวตามินเอ และอนุพันธ์ของไวตามินเอ สินคาภายใตประเภทยอย 293621 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2936.22 - - ไวตามินบี 1 และอนุพันธ์ของไวตามินบี 1 สินคาภายใตประเภทยอย 293622 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2936.23 - - ไวตามินบี 2 และอนุพันธ์ของไวตามินบี 2 สินคาภายใตประเภทยอย 293623 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2936.24 - - กรดดี-แพนโททีนิก หรือดีแอล-แพนโททีนิก (ไวตามินบี 3 สินคาภายใตประเภทยอย 293624 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

     หรือไวตามินบี 5) และอนุพันธ์ของของดังกลาว

2936.25 - - ไวตามินบี 6 และอนุพันธ์ของไวตามินบี 6 สินคาภายใตประเภทยอย 293625 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2936.26 - - ไวตามินบี 12 และอนุพันธ์ของไวตามินบี 12 สินคาภายใตประเภทยอย 293626 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2936.27 - - ไวตามินซี และอนุพันธ์ของไวตามินซี สินคาภายใตประเภทยอย 293627 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2936.28 - - ไวตามินอ ีและอนุพันธ์ของไวตามินอี สินคาภายใตประเภทยอย 293628 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2936.29 - - ไวตามินอื่นๆ และอนุพันธ์ของไวตามินดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 293629 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2936.90 - อื่นๆ รวมถงึไวตามินธรรมชาติที่เขมขน สินคาภายใตประเภทยอย 293690 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจาก 293610 ถงึ 293629

29.37 2937.11 - - โซมาโททรอปิน  อนุพันธ์และของที่มีโครงสรางคลายกนัของโซมาโททรอปิน สินคาภายใตประเภท 2937 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2937.12 - - อนิซูลิน  และเกลือของอนิซูลิน สินคาภายใตประเภท 2937 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2937.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2937 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2937.21 - - คอร์ทิโซน ไฮโดรคอร์ทิโซน เพรดนิโซน (ดีไฮโดรคอร์ทิโซน) สินคาภายใตประเภท 2937 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

      และเพรดนิโซโลน (ดีไฮโดรไฮโดรคอร์ทิโซน)

2937.22 - - อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ดของคอร์ทิโคสเตอรอยดัลฮอร์โมน สินคาภายใตประเภท 2937 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2937.23 - - อสิโตรเจนและโพรเจสโตเจน สินคาภายใตประเภท 2937 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2937.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2937 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2937.31 - - อพีิเนฟริน สินคาภายใตประเภท 2937 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2937.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2937 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2937.40 - อนุพันธ์ของกรดอะมิโน สินคาภายใตประเภท 2937 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2937.50 - พรอสทาแกลนดิน  ทรอมโบแซน  และลิวโคทรีน  อนุพันธ์และ สินคาภายใตประเภท 2937 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

   ของที่มีโครงสรางคลายกนัของของดังกลาว

2937.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2937 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

29.38 2938.10 - รูโทไซด์ (รูทิน) และอนุพันธ์ของรูโทไซด์ สินคาภายใตประเภท 2938 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2938.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2938 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

29.39 2939.11 - - ส่ิงเขมขนของตนฝ่ินแหง  บูพรีนอร์ฟีน (ไอเอน็เอน็) สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

      โคเดอนี ไดไฮโดรโคเดอนี (ไอเอน็เอน็) เอทิลมอร์ฟีน อทีอร์ฟีน (ไอเอน็เอน็)

      เฮโรอนี  ไฮโดรโคโดน (ไอเอน็เอน็) ไฮโดรมอร์โฟน (ไอเอน็เอน็)

      มอร์ฟีน นิโคมอร์ฟีน (ไอเอน็เอน็) ออกซิโคโดน (ไอเอน็เอน็)
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ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

      ออกซิมอร์โฟน (ไอเอน็เอน็) ฟอลโคดีน (ไอเอน็เอน็)

      เทบาคอน (ไอเอน็เอน็) และเทบาอนี รวมทั้งเกลือของของดังกลาว

2939.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2939.21 - - ควินิน และเกลือของควินิน สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2939.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2939.30 - กาเฟอนี และเกลือของกาเฟอนี สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2939.41 - - เอฟีดรีน และเกลือของเอฟีดรีน สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2939.42 - - ซิวโดเอฟีดรีน (ไอเอน็เอน็) และเกลือของซิวโดเอฟีดรีน สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2939.43 - - คาทีน (ไอเอน็เอน็) และเกลือของคาทีน สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2939.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2939.51 - - เฟเนทิลลีน (ไอเอน็เอน็) และเกลือของเฟเนทิลลีน สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2939.59 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2939.61 - - เออโกเมทรีน (ไอเอน็เอน็) และเกลือของเออโกเมทรีน สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2939.62 - - เออโกทามีน (ไอเอน็เอน็) และเกลือของเออโกทามีน สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2939.63 - - กรดไลเซอร์จิก และเกลือของกรดไลเซอร์จิก สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2939.69 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2939.91 - - โคคาอนี  เอกโกนีน  ลีโวเมทแอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน (ไอเอน็เอน็) สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

      เมทแอมเฟตามีนราเซเมทรวมทั้งเกลือเอสเทอร์และอนุพันธ์อื่นๆ

       ของของดังกลาว

2939.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

29.40 2940.00 น้ าตาลที่บริสุทธิ์ในทางเคมี (นอกจากซูโครส แล็กโทส มอลโทส กลูโคส สินคาภายใตประเภท 2940 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

และฟรักโทส)  ชูการ์อเีทอร์  ชูการ์อะซีทัล  และชูการ์เอสเทอร์

และเกลือของชูการ์อเีทอร์  ชูการ์อะซีทัล  และชูการ์เอสเทอร์

นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภทที่  29.37  29.38  หรือ  29.39

29.41 2941.10 - เพนิซิลลิน และอนุพันธ์ของเพนิซิลลิน ที่มีโครงสรางของกรด สินคาภายใตประเภท 2941 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

   เพนิซิลลานิก รวมทั้งเกลือของของดังกลาว

2941.20 - สเตรปโตไมซิน และอนุพันธ์ของสเตรปโตไมซิน รวมทั้งเกลือของของดังกลาว สินคาภายใตประเภท 2941 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2941.30 - เตตระไซคลิน และอนุพันธ์ของเตตระไซคลิน รวมทั้งเกลือของของดังกลาว สินคาภายใตประเภท 2941 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2941.40 - คลอแรมฟีนิคอล และอนุพันธ์ของคลอแรมฟีนิคอล รวมทั้งเกลือของของดังกลาว สินคาภายใตประเภท 2941 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2941.50 - อริีโทรไมซิน และอนุพันธ์ของอริีโทรไมซิน รวมทั้งเกลือของของดังกลาว สินคาภายใตประเภท 2941 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

2941.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2941 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

29.42 2942.00 สารประกอบอนิทรียอ์ื่นๆ สินคาภายใตประเภท 2942 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

ตอนที่ 30 สินคาภายใตตอนที่ 30 ที่ไดมาจากปฏิกริิยาเคมีตามที่ไดก าหนดความหมายไวในหมายเหตุ(Headnote) จะถอืวาเป็นสินคาที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศสมาชิกคูสัญญาประเทศใดประเทศหนึ่ง

30.01 3001.10 - ตอมและอวัยวะอื่น ที่แหง จะท าเป็นผงหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภทยอย 300110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 020610 ถงึ 020890 หรือ 030520  ประเภทที่ 
0504 หรือ 0510 หรือประเภทยอยที่ 051199 ถาไมใชการเปล่ียนมาเป็นผงตามประเภทยอยที่ 300110

3001.20 - ส่ิงสกดัที่ไดจากตอมหรืออวัยวะอื่นหรือที่ไดจากส่ิงที่ขบัออกจากตอม สินคาภายใตประเภทยอย 300120 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

   หรือจากอวัยวะดังกลาว

3001.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 300190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ
47 บัญชอีตัราอากร ๑



เอกสารแนบ ๔

ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

30.02 3002.101 - - - แอนติซีราและผลิตภัณฑ์ภูมิคุมกนัวิทยาดัดแปลงที่ไดจาก สินคาภายใตประเภทยอย 3002101 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

        กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพหรือไมกต็าม

3002.109 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 3002109 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3002.20 - วัคซีนใชเป็นยาส าหรับมนุษย์ สินคาภายใตประเภทยอย 300220 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3002.30 - วัคซีนใชเป็นยาส าหรับสัตว์ สินคาภายใตประเภทยอย 300230 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3002.901 - - - เลือดสัตว์ที่จัดท าส าหรับใชรักษาโรค ปูองกนัโรคหรือวินิจฉยัโรค สินคาภายใตประเภทยอย 3002901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3002.909 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 3002909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

30.03 3003.10 - เฉพาะยาบ าบัดมาเลเรีย สินคาภายใตประเภทยอย 300310 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 294110  294120 หรือ 300320

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 300310 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 294110  294120 หรือ 300320

3003.20 - เฉพาะยาบ าบัดมาเลเรีย สินคาภายใตประเภทยอย 300320 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 294130  ถงึ 294190

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 300320 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 294130  ถงึ 294190

3003.31 - - เฉพาะยาบ าบัดมาเลเรีย สินคาภายใตประเภทยอย 300331 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 293712

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 300331 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 293712

3003.39 - - เฉพาะยาบ าบัดมาเลเรีย สินคาภายใตประเภทยอย 300339 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากฮอร์โมนหรืออนุพันธ์ของฮอร์โมนตามตอนที่ 29

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 300339 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากฮอร์โมนหรืออนุพันธ์ของฮอร์โมนตามตอนที่ 29

3003.40 - เฉพาะยาบ าบัดมาเลเรีย สินคาภายใตประเภทยอย 300340 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1211ประเภทยอยที่ 130211 130219 130220 หรือ 
130239 หรือ แอลคาลอยด์หรืออนุพันธ์ของแอลคาลอยด์ตามตอนที่ 29

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 300340 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1211ประเภทยอยที่ 130211 130219 130220 หรือ 
130239 หรือ แอลคาลอยด์หรืออนุพันธ์ของแอลคาลอยด์ตามตอนที่ 29

3003.90 - เฉพาะยาบ าบัดมาเลเรีย สินคาภายใตประเภทยอย 300390 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนขององค์ประกอบในประเทศที่มีคุณสมบัติใชรักษาหรือปูองกนัโรคไมนอยกวารอยละ 
40 โดยน้ าหนัก ของปริมาณองค์ประกอบทั้งหมดที่มีคุณสมบัติดังกลาว

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 300390 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนขององค์ประกอบในประเทศที่มีคุณสมบัติใชรักษาหรือปูองกนัโรคไมนอยกวารอยละ 
40 โดยน้ าหนัก ของปริมาณองค์ประกอบทั้งหมดที่มีคุณสมบัติดังกลาว

30.04 3004.10 - เฉพาะควินิน เกลือของควินิน และยาบ าบัดมาเลเรียอื่น ๆ สินคาภายใตประเภทยอย 300410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 294110 294120 300310 หรือ 300320

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 300410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 294110 294120 300310 หรือ 300320

3004.20 - เฉพาะควินิน เกลือของควินิน และยาบ าบัดมาเลเรียอื่น ๆ สินคาภายใตประเภทยอย 300420 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 294130 ถงึ 294190 หรือ 300320

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 300420 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 294130 ถงึ 294190 หรือ 300320

3004.31 - - เฉพาะควินิน เกลือของควินิน และยาบ าบัดมาเลเรียอื่น ๆ สินคาภายใตประเภทยอย 300431 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 293712 300331 หรือ 300339

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 300431 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 293712 300331 หรือ 300339

3004.32 - - เฉพาะควินิน เกลือของควินิน และยาบ าบัดมาเลเรียอื่น ๆ สินคาภายใตประเภทยอย 300432 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 300339 หรือ อะดรีนัลคอร์ทิโคสเตอรอยด์ฮอร์โมน  
ตามตอนที่ 29

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 300432 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 300339 หรือ อะดรีนัลคอร์ทิโคสเตอรอยด์ฮอร์โมน  
ตามตอนที่ 29

3004.39 - - เฉพาะควินิน เกลือของควินิน และยาบ าบัดมาเลเรียอื่น ๆ สินคาภายใตประเภทยอย 300439 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 300339 หรือฮอร์โมนหรืออนุพันธ์ของฮอร์โมนตามตอน
ที่ 29

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 300439 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 300339 หรือฮอร์โมนหรืออนุพันธ์ของฮอร์โมนตามตอน
ที่ 29

3004.40 - เฉพาะควินิน เกลือของควินิน และยาบ าบัดมาเลเรียอื่น ๆ สินคาภายใตประเภทยอย 300440 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1211  ประเภทยอยที่ 130211 130219 130220 
130239 หรือ 300340 หรือแอลคาลอยด์หรืออนุพันธ์ของแอลคาลอยด์ตามตอนที่ 29
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- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 300440 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1211  ประเภทยอยที่ 130211 130219 130220 
130239 หรือ 300340 หรือแอลคาลอยด์หรืออนุพันธ์ของแอลคาลอยด์ตามตอนที่ 29

3004.50 - เฉพาะควินิน เกลือของควินิน และยาบ าบัดมาเลเรียอื่น ๆ สินคาภายใตประเภทยอย 300450 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 300390 หรือไวตามินตามตอนที่ 29 หรือผลิตภัณฑ์
ตามประเภทที่ 2936

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 300450 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 300390 หรือไวตามินตามตอนที่ 29 หรือผลิตภัณฑ์
ตามประเภทที่ 2936

3004.90 - เฉพาะควินิน เกลือของควินิน และยาบ าบัดมาเลเรียอื่น ๆ สินคาภายใตประเภทยอย 300490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 300390

- เฉพาะยาเดสเฟอรัส (Desferal) สินคาภายใตประเภทยอย 300490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 300390

- เฉพาะยาตานไวรัสเอดส์ สินคาภายใตประเภทยอย 300490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 300390

- เฉพาะของปรุงแตงที่เป็นยาบ าบัดโรคตามเภสัชต ารับมีแอลกอฮอล์ สินคาภายใตประเภทยอย 300490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 300390

   บริสุทธิ์เกนิ 5%

- เฉพาะยารักษาโรคมะเร็ง สินคาภายใตประเภทยอย 300490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 300390

- เฉพาะยารักษาโรคเร้ือน สินคาภายใตประเภทยอย 300490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 300390

- อื่น ๆ สินคาภายใตประเภทยอย 300490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 300390

30.05 3005.10 - ของที่ใชแตงแผลที่มีสารยดึติด และของอื่นๆ ที่มีสารยดึติด สินคาภายใตประเภทยอย 300510 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3005.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 300590 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

30.06 3006.10 - เอน็เยบ็แผล วัตถใุชเยบ็แผลที่คลายกนั และกาวเนื้อเยื่อส าหรับ สินคาภายใตประเภทยอย 300610 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 121220 หรือ

   ปิดแผลในทางศัลยกรรม ที่ผานการฆาเชื้อแลว แลมิแนเรียและ 420610

   แลมิแนเรียเต็นต์ ที่ผานการฆาเชื้อแลว รวมทั้งของใชหามและ

   ซับเลือดซ่ึงใชในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผานการฆาเชื้อแลว

3006.20 - รีเอเจนต์ที่ใชในการตรวจกลุมเลือด สินคาภายใตประเภทยอย 300620 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3006.301 - - - รีเอเจนต์ที่ใชในการวินิจฉยัโรคที่ท าจากจุลินทรีย์ สินคาภายใตประเภทยอย 3006301 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3006.309 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 3006309 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3006.40 - ซีเมนต์อดุฟันและของอื่นที่ใชอดุฟัน รวมทั้งซีเมนต์ที่ใชเสริมกระดูก สินคาภายใตประเภทยอย 300640 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3006.50 - หีบและชุดส าหรับการปฐมพยาบาล สินคาภายใตประเภทยอย 300650 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3006.60 - เคมีปรุงแตงที่ใชคุมก าเนิดซ่ึงมีฮอร์โมนหรือมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 300660 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

   ตามประเภทที่  29.37  หรือมีสเปอร์มิไซด์เป็นหลัก

3006.70 - เยลปรุงแตงที่ท าขึ้นใชในทางการแพทยห์รือสัตวแพทย์ สินคาภายใตประเภทยอย 300670 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

   เป็นสารหลอล่ืนส าหรับสวนตางๆ ของรางกายเพือ่การผาตัด

   ทางศัลยกรรมหรือเพือ่การตรวจรางกายทางกายภาพ หรือเป็น

   สารเชื่อมตอ (คับปลิงเอเจนต์) ระหวางรางกายกบัเคร่ืองมือแพทย์

3006.80 - ของเสียทางเภสัชกรรม สินคาภายใตประเภทยอย 300680 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

ตอนที่ 31 สินคาภายใตตอนที่ 31 ที่ไดมาจากปฏิกริิยาเคมีตามที่ไดก าหนดความหมายไวในหมายเหตุ(Headnote) จะถอืวาเป็นสินคาที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศสมาชิกคูสัญญาประเทศใดประเทศหนึ่ง

31.01 3101.00 ปุยจากสัตว์หรือปุยจากพืช จะผสมกนัหรือจะผานกรรมวิธีทางเคมี สินคาภายใตประเภท 3101 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนมาจากประเภทยอยที่ 230120 หรือจากผง

หรือไมกต็าม รวมทั้งปุยที่ผลิตโดยการผสมผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือพืช และของปุนตามประเภทยอยที่ 050690 ประเภทที่ 0508 หรือประเภทยอยที่ 051191 หรือ 051199

หรือโดยการผานกรรมวิธีทางเคมีของผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือพืช

31.02 3102.10 - ยเูรีย จะเป็นสารละลายในน้ าหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภทยอย 310210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3102.21 - - แอมโมเนียมซัลเฟต สินคาภายใตประเภทยอย 310221 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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3102.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 310229 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 310221 หรือ 310230

3102.30 - แอมโมเนียมไนเตรต จะเป็นสารละลายในน้ าหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภทยอย 310230 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3102.40 - ของผสมของแอมโมเนียมไนเตรตกบัแคลเซียมคาร์บอเนต สินคาภายใตประเภทยอย 310240 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆยกเวนจากประเภทยอยที่ 310230

   หรือกบัสารอนินทรียอ์ื่นที่ไมใชปุย

3102.50 - โซเดียมไนเตรต สินคาภายใตประเภทยอย 310250 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3102.60 - เกลือสองเชิงและของผสมของแคลเซียมไนเตรตกบัแอมโมเนียมไนเตรต สินคาภายใตประเภทยอย 310260 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 283429 หรือ 310230

3102.70 - แคลเซียมไซยานาไมด์ สินคาภายใตประเภทยอย 310270 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3102.80 - ของผสมของยเูรียกบัแอมโมเนียมไนเตรต ที่เป็นสารละลายในน้ า สินคาภายใตประเภทยอย 310280 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 310210

   หรือในสารละลายที่มีแอมโมเนีย หรือ 310230

3102.90 - อื่นๆ รวมถงึของผสมที่ไมไดระบุไวตามประเภทยอยดังกลาวขางตน สินคาภายใตประเภทยอย 310290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 310210 หรือ 310280

31.03 3103.10 - ซุปเปอร์ฟอสเฟต สินคาภายใตประเภทยอย 310310 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3103.20 - เบสิกสแลก สินคาภายใตประเภทยอย 310320 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3103.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 310390 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 310310 หรือ 310320

31.04 3104.10 - คาร์นัลไลต์ ซิลไวต์ และเกลือโพแทสเซียมตามสภาพธรรมชาติอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 310410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3104.20 - โพแทสเซียมคลอไรด์ สินคาภายใตประเภทยอย 310420 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3104.30 - โพแทสเซียมซัลเฟต สินคาภายใตประเภทยอย 310430 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3104.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 310490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 310410 ถงึ 310430

31.05 3105.10 - ของในตอนนี้ที่ท าเป็นเม็ดหรือลักษณะที่คลายกนัหรือที่บรรจุ สินคาภายใตประเภทยอย 310510 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 31

   ภาชนะซ่ึงมีน้ าหนักรวมภาชนะไมเกนิ 10 กโิลกรัม

3105.20 - ปุยที่ไดจากแรหรือปุยเคมีที่มีธาตุปุยสามชนิดคือ ไนโตรเจน สินคาภายใตประเภทยอย 310520 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3102 ถงึ 3104

   ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม

3105.30 - ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต) สินคาภายใตประเภทยอย 310530 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3105.40 - แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต) สินคาภายใตประเภทยอย 310540 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

   และของผสมของของดังกลาวกบัไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนออร์โท

   ฟอสเฟต (ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต)

3105.51 - - ที่มีไนเตรตและฟอสเฟต สินคาภายใตประเภทยอย 310551 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 310210 ถงึ 310390 หรือ 310530 ถงึ 
310540

3105.59 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 310559 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 310210 ถงึ 310390 หรือ 310530 ถงึ 
310540

3105.60 - ปุยที่ไดจากแรหรือปุยเคมีอื่นๆ ที่มีธาตุปุยสองชนิด คือ สินคาภายใตประเภทยอย 310560 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3103 ถงึ 3104

   ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม

3105.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 310590 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 283421

ตอนที่ 32 สินคาภายใตตอนที่ 32 ที่ไดมาจากปฏิกริิยาเคมีตามที่ไดก าหนดความหมายไวในหมายเหตุ(Headnote) จะถอืวาเป็นสินคาที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศสมาชิกคูสัญญาประเทศใดประเทศหนึ่ง

32.01 3201.10 - ส่ิงสกดัที่ไดจากควีบราโซ สินคาภายใตประเภท 3201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3201.20 - ส่ิงสกดัที่ไดจากแวตเทิล สินคาภายใตประเภท 3201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3201.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

32.02 3202.10 - สารอนิทรียสั์งเคราะห์ที่ใชฟอกหนัง สินคาภายใตประเภทยอย 320210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3202.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 320290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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32.03 3203.00 วัตถแุตงสีที่ไดจากพืชหรือสัตว์ (รวมถงึส่ิงสกดัที่ใชยอมสี  แตไมรวมถงึ สินคาภายใตประเภท 3203 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

แอนิมอลแบล็ก) จะนิยามไวในทางเคมีหรือไมกต็าม รวมทั้งส่ิงปรุงแตง

ที่ระบุไวใน หมายเหตุ 3  ของตอนนี้ที่มีวัตถแุตงสีซ่ึงไดจากพืช

หรือสัตว์เป็นหลัก

32.04 3204.11 - - สียอมชนิดดิสเพอร์สและส่ิงปรุงแตงที่มีสียอมดังกลาวเป็นหลัก สินคาภายใตประเภทยอย 320411 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3204.12 - - สียอมชนิดแอซิดจะพรีเมทัลไลส์หรือไมกต็ามและส่ิงปรุงแตง สินคาภายใตประเภทยอย 320412 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

      ที่มีสียอมดังกลาวเป็นหลัก รวมทั้งสียอมชนิดมอร์แดนต์และ

      ส่ิงปรุงแตงที่มีสียอมชนิดมอร์แดนต์เป็นหลัก

3204.13 - - สียอมชนิดเบสิกและส่ิงปรุงแตงที่มีสียอมดังกลาวเป็นหลัก สินคาภายใตประเภทยอย 320413 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3204.14 - - สียอมชนิดไดเร็กและส่ิงปรุงแตงที่มีสียอมดังกลาวเป็นหลัก สินคาภายใตประเภทยอย 320414 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3204.15 - - สียอมชนิดแวต (รวมถงึที่ใชประโยชน์เป็นสารสี) และส่ิงปรุงแตง สินคาภายใตประเภทยอย 320415 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

      ที่มีสียอมดังกลาวเป็นหลัก

3204.16 - - สียอมชนิดรีแอกทีฟและส่ิงปรุงแตงที่มีสียอมดังกลาวเป็นหลัก สินคาภายใตประเภทยอย 320416 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3204.17 - - สารสีและส่ิงปรุงแตงที่มีสารสีเป็นหลัก สินคาภายใตประเภทยอย 320417 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3204.19 - - อื่นๆ รวมถงึของผสมของวัตถแุตงสีตามประเภทยอยที่ 3204.11 สินคาภายใตประเภทยอย 320419 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

      ถงึ 3204.19 ต้ังแตสองประเภทขึ้นไป

3204.20 - ผลิตภัณฑ์อนิทรียสั์งเคราะห์ชนิดที่ใชเป็นตัวใหความขาวสวางชนิดฟลูออเรสเซนต์ สินคาภายใตประเภทยอย 320420 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3204.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 320490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

32.05 3205.00 คัลเลอร์เลก ส่ิงปรุงแตงที่ระบุไวในหมายเหตุ 3 ของตอนนี้ที่มีคัลเลอร์เลกเป็นหลัก สินคาภายใตประเภท 3205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

32.06 3206.11 - - ที่มีไททาเนียมไดออกไซด์ต้ังแตรอยละ 80  ขึ้นไปโดยน้ าหนัก สินคาภายใตประเภทยอย 320611 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 320619

      ซ่ึงค านวณในสภาพแหง

3206.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 320619 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 320611

3206.20 - สารสีและส่ิงปรุงแตงที่มีสารประกอบโครเมียมเป็นหลัก สินคาภายใตประเภทยอย 320620 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3206.30 - สารสีและส่ิงปรุงแตงที่มีสารประกอบแคดเมียมเป็นหลัก สินคาภายใตประเภทยอย 320630 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3206.41 - - อลัตรามารีนและส่ิงปรุงแตงที่มีอลัตรามารีนเป็นหลัก สินคาภายใตประเภทยอย 320641 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3206.42 - - ลิโทโพน สารสีและส่ิงปรุงแตงอื่นๆ ที่มีซิงค์ซัลไฟด์เป็นหลัก สินคาภายใตประเภทยอย 320642 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3206.43 - - สารสีและส่ิงปรุงแตงที่มีเฮกซาไซยาโนเฟอร์เรต (เฟอร์โรไซยาไนด์ สินคาภายใตประเภทยอย 320643 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

      และเฟอร์ริไซยาไนด์) เป็นหลัก

3206.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 320649 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3206.50 - ผลิตภัณฑ์อนินทรียช์นิดที่ใชเป็นลูมิโนฟอร์ สินคาภายใตประเภทยอย 320650 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

32.07 3207.10 - สารสีปรุงแตง ส่ิงปรุงแตงที่ใชท าใหทึบแสง สีปรุงแตง และส่ิงปรุงแตงที่คลายกนั สินคาภายใตประเภทยอย 320710 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3207.20 - เอนาเมลและเกลซ เอนโกป (สลิป) และส่ิงปรุงแตงที่คลายกนั สินคาภายใตประเภทยอย 320720 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3207.30 - น้ ายาชักเงาและส่ิงปรุงแตงที่คลายกนั สินคาภายใตประเภทยอย 320730 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3207.40 - กลาสฟริตและแกวอื่นๆ ในลักษณะเป็นผง เม็ด หรือเกล็ด สินคาภายใตประเภทยอย 320740 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

32.08 3208.10 - ที่มีโพลิเอสเตอร์เป็นหลัก สินคาภายใตประเภท 3208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3208.20 - ที่มีอะคริลิกโพลิเมอร์หรือไวนิลโพลิเมอร์เป็นหลัก สินคาภายใตประเภท 3208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3208.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

32.09 3209.10 - ที่มีอะคริลิกโพลิเมอร์หรือไวนิลโพลิเมอร์เป็นหลัก สินคาภายใตประเภท 3209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
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3209.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

32.10 3210.00 สีทาอื่นๆ และวาร์นิชอื่นๆ (รวมถงึเอนาเมล แลกเกอร์ และดิสเทมเปอร์) สินคาภายใตประเภท 3210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

สารสีน้ าปรุงแตงชนิดที่ใชตกแตงหนังฟอก

32.11 3211.00 ไดรเออร์ปรุงแตง สินคาภายใตประเภท 3211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 380620

32.12 3212.10 - แสตมปิง้ฟอยล์ สินคาภายใตประเภทยอย 321210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3212.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 321290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

32.13 3213.10 - สีเป็นชุด สินคาภายใตประเภท 3213 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3213.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3213 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

32.14 3214.10 - พัตต้ีส าหรับยากระจก พัตต้ีส าหรับยาแนวตอ เรซินซีเมนต์ สินคาภายใตประเภทยอย 321410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 382450

   สารประกอบที่ใชในการตอกหมัน  และมาสติกอื่นๆ  รวมทั้งสีโปฺ

3214.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 321490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 382450

32.15 3215.11 - - สีด า สินคาภายใตประเภทยอย 321511 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปล่ียนมาจากเปล่ียนพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบใน
ประเทศไมนอยกวารอยละ 45

3215.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 321519 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปล่ียนมาจากเปล่ียนพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบใน
ประเทศไมนอยกวารอยละ 45

3215.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 321590 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

ตอนที่ 33 สินคาภายใตตอนที่ 33 ที่ไดมาจากปฏิกริิยาเคมีตามที่ไดก าหนดความหมายไวในหมายเหตุ(Headnote) จะถอืวาเป็นสินคาที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศสมาชิกคูสัญญาประเทศใดประเทศหนึ่ง

33.01 3301.11 - - ของเบอร์กามอต สินคาภายใตประเภทยอย 330111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3301.12 - - ของสมชนิดออเรนจ์ สินคาภายใตประเภทยอย 330112 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3301.13 - - ของมะนาวฝร่ัง (เลมอน) สินคาภายใตประเภทยอย 330113 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3301.14 - - ของมะนาว (ไลม์) สินคาภายใตประเภทยอย 330114 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3301.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 330119 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3301.21 - - ของเจอราเนียม สินคาภายใตประเภทยอย 330121 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3301.22 - - ของมะลิ สินคาภายใตประเภทยอย 330122 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3301.23 - - ของลาเวนเดอร์ หรือของลาแวนดิน สินคาภายใตประเภทยอย 330123 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3301.24 - - ของเพปเพอร์มินต์ (เมนทาไพเพอร์ริทา) สินคาภายใตประเภทยอย 330124 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3301.25 - - ของมินต์อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 330125 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3301.26 - - ของเวทิเวอร์ สินคาภายใตประเภทยอย 330126 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3301.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 330129 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3301.30 - เรซินอยด์ สินคาภายใตประเภทยอย 330130 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3301.901 - - - ออลีโอเรซินที่สกดัแลว สินคาภายใตประเภทยอย 3301901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3301.909 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 3301909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

33.02 3302.10 - ชนิดที่ใชในอตุสาหกรรมผลิตอาหารหรือเคร่ืองด่ืม สินคาภายใตประเภท 3302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 210690 หรือประเภทที่ 2207  2208 หรือ 3301

3302.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 210690 หรือประเภทที่ 2207  2208 หรือ 3301

33.03 3303.00 หัวน้ าหอมและน้ าหอม สินคาภายใตประเภท 3303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330290

33.04 3304.10 - ส่ิงปรุงแตงที่ใชแตงริมฝีปาก สินคาภายใตประเภทยอย 330410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3304.20 - ส่ิงปรุงแตงที่ใชแตงตา สินคาภายใตประเภทยอย 330420 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3304.30 - ส่ิงปรุงแตงที่ใชแตงเล็บมือหรือเล็บเทา สินคาภายใตประเภทยอย 330430 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
52 บัญชอีตัราอากร ๑



เอกสารแนบ ๔

ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

3304.91 - - เป็นผง จะอดัหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภทยอย 330491 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3304.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 330499 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

33.05 3305.10 - แชมพู สินคาภายใตประเภทยอย 330510 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3305.20 - ส่ิงปรุงแตงส าหรับดัดหรือยดืผม สินคาภายใตประเภทยอย 330520 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3305.30 - แล็กเกอร์ส าหรับใชกบัผม สินคาภายใตประเภทยอย 330530 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3305.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 330590 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

33.06 3306.10 - ยาสีฟัน สินคาภายใตประเภทยอย 330610 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3306.20 - ดายใชท าความสะอาดซอกฟัน (เดนทัลฟลอส) สินคาภายใตประเภทยอย 330620 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 54

3306.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 330690 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

33.07 3307.10 - ส่ิงปรุงแตงที่ใชกอน ระหวางหรือหลังการโกนหนวด สินคาภายใตประเภทยอย 330710 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3307.20 - ส่ิงที่ใชดับกล่ินตัว และใชระงับเหง่ือ สินคาภายใตประเภทยอย 330720 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3307.30 - เกลือหอมและส่ิงปรุงแตงอื่นๆ ส าหรับใชอาบน้ า สินคาภายใตประเภทยอย 330730 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3307.41 - - "อะการ์บัตตี" และส่ิงปรุงแตงอื่นๆ ที่ใหกล่ินหอมโดยการเผา สินคาภายใตประเภทยอย 330741 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3307.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 330749 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3307.901 - - - สารละลายที่ใชลางคอนแทกเลนส์หรือตาเทียม สินคาภายใตประเภทยอย 3307901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3307.909 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 3307909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

ตอนที่ 34 สินคาภายใตตอนที่ 34 ที่ไดมาจากปฏิกริิยาเคมีตามที่ไดก าหนดความหมายไวในหมายเหตุ(Headnote) จะถอืวาเป็นสินคาที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศสมาชิกคูสัญญาประเทศใดประเทศหนึ่ง

34.01 3401.111 - - - สบู ผลิตภัณฑ์อนิทรียแ์ละสารอนิทรียป์รุงแตงที่มีคุณสมบัติ ลดแรงตึงผิว สินคาภายใตประเภท 3401 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

         ซ่ึงมีลักษณะเป็นแทง เป็นกอน หลอหรืออดัเป็นชิ้น หรือเป็นรูปทรง

3401.112 - - - กระดาษ แวดด้ิง สักหลาดและผาไมทอ ที่อาบซึม สินคาภายใตประเภท 3401 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

         เคลือบหรือหุมดวยสบูหรือสารซักฟอก

3401.191 - - - สบู ผลิตภัณฑ์อนิทรียแ์ละสารอนิทรียป์รุงแตงที่มีคุณสมบัติ ลดแรงตึงผิว สินคาภายใตประเภท 3401 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

         ซ่ึงมีลักษณะเป็นแทง เป็นกอน หลอหรืออดัเป็นชิ้น หรือเป็นรูปทรง

3401.192 - - - กระดาษ แวดด้ิง สักหลาด และผาไมทอ ที่อาบซึม สินคาภายใตประเภท 3401 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

         เคลือบหรือหุมดวยสบูหรือสารซักฟอก

3401.20 - สบูในลักษณะอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3401 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3401.30 - ผลิตภัณฑ์อนิทรียแ์ละสารอนิทรียป์รุงแตงที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว สินคาภายใตประเภท 3401 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   ส าหรับท าความสะอาดผิวซ่ึงมีลักษณะเป็นของเหลวหรือครีมและ

   จัดท าขึ้นเพือ่การขายปลีก จะมีสบูหรือไมกต็าม

34.02 3402.111 - - - โซเดียมลอริลซัลเฟตและโซเดียมลอริลอเีทอร์ซัลเฟต สินคาภายใตประเภทยอย 3402111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3402.119 - - - เฉพาะเวทต้ิงเอเจนต์ที่ใชในอตุสาหกรรมผลิตยาก าจัดวัชพืช สินคาภายใตประเภทยอย 3402119 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - - เฉพาะฟอร์มัลดิไฮด์-คอนเดนเสต ของเกลือโซเดียมของ สินคาภายใตประเภทยอย 3402119 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

         กรดแนฟทาลีนซัลโฟนิกที่ใชในอตุสาหกรรมผลิตสียอม

- - - อื่น ๆ สินคาภายใตประเภทยอย 3402119 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3402.12 - - เฉพาะเวทต้ิงเอเจนต์ที่ใชในอตุสาหกรรมผลิตยาก าจัดวัชพืช สินคาภายใตประเภทยอย 340212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 340212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3402.13 - - น็อน-ไอออนิก สินคาภายใตประเภทยอย 340213 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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3402.19 - - เฉพาะเวทต้ิงเอเจนต์ที่ใชในอตุสาหกรรมผลิตยาก าจัดวัชพืช สินคาภายใตประเภทยอย 340219 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 340219 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3402.201 - - - สารซักฟอก สินคาภายใตประเภทยอย 3402201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3402.209 - - - เฉพาะส่ิงปรุงแตงที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการกระจายคราบน้ ามันบนผิวน้ า สินคาภายใตประเภทยอย 3402209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 3402209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3402.90 - เฉพาะเวทต้ิงเอเจนต์ที่ใชในอตุสาหกรรมผลิตยาก าจัดวัชพืช สินคาภายใตประเภทยอย 340290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

- เฉพาะส่ิงปรุงแตงที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการกระจายคราบน้ ามันบนผิวน้ า สินคาภายใตประเภทยอย 340290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

- เฉพาะโซเดียม เอน็- เบนซิลซัลฟาเนตที่ใชในอตุสาหกรรมผลิตสียอม สินคาภายใตประเภทยอย 340290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

- อื่น ๆ สินคาภายใตประเภทยอย 340290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

34.03 3403.11 - - ส่ิงปรุงแตงที่ใชในการผานกรรมวิธีของวัตถทุอ หนังฟอก หนังเฟอร์หรือวัตถอุื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 340311 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3403.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 340319 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3403.91 - - ส่ิงปรุงแตงที่ใชในการผานกรรมวิธีของวัตถทุอ หนังฟอก หนังเฟอร์หรือวัตถอุื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 340391 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3403.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 340399 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

34.04 3404.10 - ท าจากลิกไนต์ที่ดัดแปลงโครงสรางทางเคมี สินคาภายใตประเภทยอย 340410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3404.20 - ท าจากโพลิ (ออกซิเอทิลีน) (โพลิเอทิลีนไกลคอล) สินคาภายใตประเภทยอย 340420 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3404.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 340490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนมาจากประเภทที่ 1521 หรือประเภทยอยที่ 271220 หรือ 271290

34.05 3405.10 - ยาขดัเงา ครีมขดัเงา และส่ิงปรุงแตงที่คลายกนั ส าหรับใชกบัรองเทาหรือเคร่ืองหนัง สินคาภายใตประเภทยอย 340510 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3405.20 - ยาขดัเงา ครีมขดัเงา และส่ิงปรุงแตงที่คลายกนัส าหรับบ ารุงรักษา สินคาภายใตประเภทยอย 340520 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

   เฟอร์นิเจอร์ พืน้หรือส่ิงอื่นๆ ที่ท าดวยไม

3405.30 - ยาขดัเงาและส่ิงปรุงแตงที่คลายกนั ส าหรับใชกบัตัวถงัรถ นอกจากยาขดัเงาโลหะ สินคาภายใตประเภทยอย 340530 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3405.40 - เพสต์และผงส าหรับขดัถ ูและส่ิงปรุงแตงอื่นๆ ส าหรับขดัถู สินคาภายใตประเภทยอย 340540 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3405.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 340590 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

34.06 3406.00 เทียนไข เทเพอร์ และส่ิงที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 3406 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

34.07 3407.001 - - - ส่ิงปรุงแตงส าหรับใชทางทันตกรรมที่มีปลาสเตอร์เป็นหลัก สินคาภายใตประเภท 3407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3407.009 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

ตอนที่ 35 ตอนที่ 35 สินคาภายใตตอนที่ 35 ที่ไดมาจากปฏิกริิยาเคมีตามที่ไดก าหนดความหมายไวในหมายเหตุ(Headnote) จะถอืวาเป็นสินคาที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศสมาชิกคูสัญญาประเทศใดประเทศหนึ่ง

35.01 3501.10 - เคซีอนิ สินคาภายใตประเภทยอย 350110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3501.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 350190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

35.02 3502.11 - - แหง สินคาภายใตประเภทยอย 350211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3502.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 350219 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 0407 หรือ 0408

3502.20 - แอลบูมินที่ไดจากนม รวมถงึส่ิงเขมขนที่ไดจากโปรตีนของหางนม สินคาภายใตประเภทยอย 350220 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

   (เวย)์ ต้ังแตสองชนิดขึ้นไป

3502.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 350290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

35.03 3503.001 - - - ไอซิงกลาส สินคาภายใตประเภท 3503 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3503.009 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3503 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

35.04 3504.00 เพปโทนและอนุพันธ์ของเพปโทน สารโปรตีนอื่นๆ และอนุพันธ์ของสารโปรตีน สินคาภายใตประเภท 3504 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

เหลานั้นที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น ผงหนังดิบจะใสโครมอลัมดวยหรือไมกต็าม
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35.05 3505.10 - เดกซ์ทริน และโมดิไฟด์สตาร์ชอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 350510 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3505.20 - กาว สินคาภายใตประเภทยอย 350520 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

35.06 3506.10 - ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะส าหรับใชเป็นกาวหรือสารยดึติด ซ่ึงจัดท าขึ้นเพือ่การขายปลีก สินคาภายใตประเภทยอย 350610 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3503 หรือ กาว

   เป็นกาวหรือสารยดึติด โดยมีน้ าหนักสุทธิไมเกนิ 1 กโิลกรัม เคซีอนิ ของประเภทยอยที่ 350190
3506.91 - - สารยดึติดที่มีโพลิเมอร์ตามประเภทที่ 39.01 ถงึ 39.13 หรือยางเป็นหลัก สินคาภายใตประเภทยอย 350691 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3506.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 350699 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

35.07 3507.10 - เรนเนต และส่ิงเขมขนของเรนเนต สินคาภายใตประเภทยอย 350710 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3507.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 350790 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

ตอนที่ 36 สินคาภายใตตอนที่ 36 ที่ไดมาจากปฏิกริิยาเคมีตามที่ไดก าหนดความหมายไวในหมายเหตุ(Headnote) จะถอืวาเป็นสินคาที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศสมาชิกคูสัญญาประเทศใดประเทศหนึ่ง

36.01 3601.00 ดินขบั สินคาภายใตประเภท 3601 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

36.02 3602.00 วัตถรุะเบิด นอกจากดินขบั สินคาภายใตประเภท 3602 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

36.03 3603.00 สายชนวนจุดระเบิด ชนวนระเบิด แก฿ปกนกระสุนปืน หรือแก฿ป สินคาภายใตประเภท 3603 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

หัวชนวนระเบิด เชื้อจุดระเบิด เชื้อปะทุไฟฟูา ส าหรับจุดระเบิด

36.04 3604.10 - ดอกไมเพลิง สินคาภายใตประเภท 3604 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3604.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3604 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

36.05 3605.00 ไมขดีไฟ นอกจากของจ าพวกดอกไมเพลิงตามประเภทที่ 36.04 สินคาภายใตประเภท 3605 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

36.06 3606.10 - เชื้อเพลิงเหลวหรือเชื้อเพลิงที่เป็นก฿าซเหลวบรรจุในภาชนะชนิดใชบรรจุ หรือเติม สินคาภายใตประเภท 3606 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   ไฟแช็กหรือเคร่ืองขดีไฟที่คลายกนั และมีความจุไมเกนิ 300 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร

3606.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3606 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

ตอนที่ 37 สินคาภายใตตอนที่ 37 ที่ไดมาจากปฏิกริิยาเคมีตามที่ไดก าหนดความหมายไวในหมายเหตุ(Headnote) จะถอืวาเป็นสินคาที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศสมาชิกคูสัญญาประเทศใดประเทศหนึ่ง

37.01 3701.10 - ส าหรับเอกซเรย์ สินคาภายใตประเภท 3701 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3702 หรือ 3703

3701.20 - ฟิล์มชนิดถายแลวใหภาพทันที สินคาภายใตประเภท 3701 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3702 หรือ 3703

3701.30 - แผนและฟิล์มอื่นๆ ที่ดานใดกต็ามเกนิ 255 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 3701 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3702 หรือ 3703

3701.91 - - ส าหรับใชในการถายรูปสี (โพลิโครม) สินคาภายใตประเภท 3701 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3702 หรือ 3703

3701.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3701 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3702 หรือ 3703

37.02 3702.10 - ส าหรับเอกซเรย์ สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703

3702.20 - ฟิล์มชนิดถายแลวใหภาพทันที สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703

3702.31 - - ส าหรับใชในการถายรูปสี (โพลิโครม) สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703

3702.32 - - อื่นๆ ที่มีซิลเวอร์ฮาไลด์อมิัลชัน สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703

3702.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703

3702.41 - - มีความกวางเกนิ 610 มิลลิเมตร และมีความยาวเกนิ 200 เมตร สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703

      ส าหรับใชในการถายรูปสี (โพลิโครม)

3702.42 - - มีความกวางเกนิ 610 มิลลิเมตร และมีความยาวเกนิ 200 เมตร สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703

      นอกจากที่ใชในการถายรูปสี

3702.43 - - มีความกวางเกนิ 610 มิลลิเมตร และมีความยาวไมเกนิ 200 เมตร สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703

3702.44 - - มีความกวางเกนิ 105 มิลลิเมตร แตไมเกนิ 610 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703

3702.51 - - มีความกวางไมเกนิ 16 มิลลิเมตร และมีความยาวไมเกนิ 14 เมตร สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703
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3702.52 - - มีความกวางไมเกนิ 16 มิลลิเมตร และมีความยาวเกนิ 14 เมตร สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703

3702.53 - - มีความกวางเกนิ 16 มิลลิเมตร แตไมเกนิ 35 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703

      และมีความยาวไมเกนิ 30 เมตร ส าหรับท าสไลด์

3702.54 - - มีความกวางเกนิ 16 มิลลิเมตร แตไมเกนิ 35 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703

      และมีความยาวไมเกนิ 30 เมตร นอกจากส าหรับท าสไลด์

3702.55 - - มีความกวางเกนิ 16 มิลลิเมตร แตไมเกนิ 35 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703

      และมีความยาวเกนิ 30 เมตร

3702.56 - - มีความกวางเกนิ 35 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703

3702.91 - - มีความกวางไมเกนิ 16 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703

3702.93 - - มีความกวางเกนิ 16 มิลลิเมตร แตไมเกนิ 35 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703

      และมีความยาวไมเกนิ 30 เมตร

3702.94 - - มีความกวางเกนิ 16 มิลลิเมตร แตไมเกนิ 35 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703

      และมีความยาวเกนิ 30 เมตร

3702.95 - - มีความกวางเกนิ 35 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703

37.03 3703.10 - เป็นมวนและมีความกวางเกนิ 610 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 3703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3702

3703.20 - อื่นๆ ส าหรับใชในการถายรูปสี (โพลิโครม) สินคาภายใตประเภท 3703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3702

3703.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3702

37.04 3704.00 แผน ฟิล์ม กระดาษ กระดาษแขง็และส่ิงทอ ใชในการถายรูป สินคาภายใตประเภท 3704 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

ที่ถายหรืออดัแลว แตยงัไมไดลาง

37.05 3705.10 - ส าหรับใชในการถายท าออฟเซ็ต สินคาภายใตประเภท 3705 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3705.20 - ไมโครฟิล์ม สินคาภายใตประเภท 3705 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3705.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3705 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

37.06 3706.101 - - - ฟิล์มภาพยนตร์ซ่ึงพิสูจน์ใหเป็นที่พอใจอธิบดีกรมศุลกากร สินคาภายใตประเภท 3706 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

         วาเป็นฟิล์มภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์และสถานที่ตามที่เป็นจริง

         โดยมิไดแตงขึ้นหรือเป็นฟิล์มภาพยนตร์ที่แสดงในดานวิชาการ

3706.102 - - - ฟิล์มภาพยนตร์ที่ไดจากการถายท าในตางประเทศนอกจากที่ระบุ สินคาภายใตประเภท 3706 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

         ไวตามประเภทยอยที่  3706.101

3706.103 - - - ฟิล์มภาพยนตร์ที่ไดจากการถายท าในประเทศนอกจากที่ระบุ สินคาภายใตประเภท 3706 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

         ไวตามประเภทยอยที่ 3706.101

3706.109 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3706 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3706.901 - - - ฟิล์มภาพยนตร์ซ่ึงพิสูจน์ใหเป็นที่พอใจอธิบดีกรมศุลกากร สินคาภายใตประเภท 3706 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

         วาเป็นฟิล์มภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์และสถานที่ตามที่เป็นจริง

         โดยมิไดแตงขึ้นหรือเป็นฟิล์มภาพยนตร์ที่แสดงในดานวิชาการ

3706.902 - - - ฟิล์มภาพยนตร์ที่บันทึกแตเสียงเทานั้น สินคาภายใตประเภท 3706 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3706.909 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3706 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

37.07 3707.10 - อมิัลชันไวแสง สินคาภายใตประเภทยอย 370710 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3707.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 370790 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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ตอนที่ 38 สินคาภายใตตอนที่ 38 ที่ไดมาจากปฏิกริิยาเคมีตามที่ไดก าหนดความหมายไวในหมายเหตุ(Headnote) จะถอืวาเป็นสินคาที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศสมาชิกคูสัญญาประเทศใดประเทศหนึ่ง

38.01 3801.10 - กราไฟต์เทียม สินคาภายใตประเภทยอย 380110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3801.20 - กราไฟต์ชนิดคอลลอยด์หรือกึ่งคอลลอยด์ สินคาภายใตประเภทยอย 380120 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2504 หรือประเภทยอยที่ 380110

3801.30 - คาร์บอเนเซียสเพสต์ส าหรับท าอเิล็กโทรด และเพสต์ที่คลายกนัส าหรับบุผนังเตา สินคาภายใตประเภทยอย 380130 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3801.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 380190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2504

38.02 3802.10 - คาร์บอนกมัมันต์ สินคาภายใตประเภท 3802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3802.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

38.03 3803.00 ทอลล์ออยล์ จะท าใหบริสุทธิ์หรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภท 3803 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

38.04 3804.00 ดางที่เหลือจากการผลิตเยื่อไม จะท าใหเขมขน แยกเอาน้ าตาลออก สินคาภายใตประเภท 3804 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

หรือจะผานกรรมวิธีทางเคมีหรือไมกต็าม รวมถงึลิกนินซัลโฟเนต

แตไมรวมถงึทอลล์ออยล์ตามประเภทที่ 38.03

38.05 3805.10 - น้ ามันกมัเทอร์เพนไทน์ น้ ามันวูดเทอร์เพนไทน์หรือน้ ามันซัลเฟตเทอร์เพนไทน์ สินคาภายใตประเภท 3805 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3805.20 - ไพน์ออยล์ สินคาภายใตประเภท 3805 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3805.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3805 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

38.06 3806.10 - โรซินและกรดเรซิน สินคาภายใตประเภทยอย 380610 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3806.20 - เกลือของโรซิน เกลือของกรดเรซิน เกลือของอนุพันธ์โรซิน สินคาภายใตประเภทยอย 380620 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

   หรือเกลือของอนุพันธ์กรดเรซิน นอกจากเกลือของโรซินแอดดัก

3806.30 - เอสเทอร์กมั สินคาภายใตประเภทยอย 380630 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3806.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 380690 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

38.07 3807.00 วูดทาร์ น้ ามันวูดทาร์ วูดครีโอโซต วูดแนฟทา พิตซ์ที่ไดจากพืชผัก บริวเวอร์พิตซ์ สินคาภายใตประเภท 3807 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

และส่ิงปรุงแตงที่คลายกนัที่มีโรซิน กรดเรซินหรือพิตซ์ที่ไดจากพืชผักเป็นหลัก

38.08 3808.10 - สารฆาแมลง สินคาภายใตประเภทยอย 380810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 130214 หรือ จากสารฆาแมลงใดๆที่จัดอยูในตอนที่
 28 หรือ 29

3808.20 - สารฆารา สินคาภายใตประเภทยอย 380820 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากสารฆาราใดๆที่จัดอยูในตอนที่ 28 หรือ 29

3808.30 - สารฆาวัชพืช ผลิตภัณฑ์ที่ใชปูองกนัการงอกของพืช และผลิตภัณฑ์ สินคาภายใตประเภทยอย 380830 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากสารฆาวัชพืช  ผลิตภัณฑ์ที่ใช

   ที่ใชควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ปูองกนัการงอกของพืช  และผลิตภัณฑ์ที่ใชควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่จัดอยูในตอนที่ 28 หรือ 29 หรือของผสมของประเภทยอยที่ 380830 

จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากประเภทยอยอื่นๆ  ถาของผสมนั้นท ามาจากสวนผสมหลักสองหรือมากกวาสองชนิด และตองมีสวนผสมหลักใน

ประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณสวนผสมหลักทั้งหมด

3808.401 - - - ชนิดที่มีกรดน้ ามันดินปนกบัดางแอลคาไล  และชนิดอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 3808401 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

         ตามที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศก าหนด

3808.409 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 3808409 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3808.901 - - - สารเบือ่หนู สินคาภายใตประเภทยอยที่ 3808901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากสารฆาสัตว์แทะ และยาปราบศัตรูพืชที่จัดอยูในตอนที่ 28 หรือ
29 หรือ ของผสมของประเภทยอยที่ 3808901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากประเภทยอยอื่นๆ  ถาของผสมนั้นท ามาจากสวนผสมหลักสองหรือมากกวาสองชนิด และตองมี
สวนผสมหลักในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณสวนผสมหลักทั้งหมด

3808.909 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 3808909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากสารฆาสัตว์แทะ และยาปราบศัตรูพืชที่จัดอยูในตอนที่ 28 หรือ 29
 หรือ ของผสมของประเภทยอยที่ 3808909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากประเภทยอยอื่นๆ  ถาของผสมนั้นท ามาจากสวนผสมหลักสองหรือมากกวาสองชนิด และตองมีสวนผสม
หลักในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณสวนผสมหลักทั้งหมด

38.09 3809.10 - ที่มีสารจ าพวกอะมิเลเชียสเป็นหลัก สินคาภายใตประเภทยอย 380910 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 350510

57 บัญชอีตัราอากร ๑
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ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

3809.91 - - ชนิดที่ใชในอตุสาหกรรมส่ิงทอหรืออตุสาหกรรมที่คลายกนั สินคาภายใตประเภทยอย 380991 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3809.92 - - ชนิดที่ใชในอตุสาหกรรมกระดาษหรืออตุสาหกรรมที่คลายกนั สินคาภายใตประเภทยอย 380992 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3809.93 - - ชนิดที่ใชในอตุสาหกรรมหนังหรืออตุสาหกรรมที่คลายกนั สินคาภายใตประเภทยอย 380993 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

38.10 3810.10 - ส่ิงปรุงแตงส าหรับกดัลางผิวโลหะ ผงและเพสต์ที่ประกอบดวยโลหะ สินคาภายใตประเภท 3810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   และวัตถอุื่นๆ ส าหรับใชในการบัดกรี เปุาแลนหรือการเชื่อม

3810.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

38.11 3811.11 - - ที่มีสารประกอบของตะกั่วเป็นหลัก สินคาภายใตประเภท 3811จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3811.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3811จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3811.21 - - ที่มีน้ ามันปิโตรเลียมหรือน้ ามันที่ไดจากแรบิทูมินัส สินคาภายใตประเภท 3811จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3811.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3811จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3811.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3811จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

38.12 3812.10 - ส่ิงปรุงแตงที่ใชเป็นตัวเรงส าหรับยาง สินคาภายใตประเภท 3812 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3812.20 - คอมพาวนด์พลาสติไซเซอร์ส าหรับยางหรือพลาสติก สินคาภายใตประเภท 3812 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3812.30 - ส่ิงปรุงแตงกนัออกซิไดส์และคอมพาวนด์สเตบิไลเซอร์อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3812 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   ส าหรับยางหรือพลาสติก

38.13 3813.00 ส่ิงปรุงแตงและส่ิงดับเพลิง (ชาร์จ) ส าหรับเคร่ืองดับเพลิง สินคาภายใตประเภท 3813 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

ลูกระเบิดดับเพลิงที่บรรจุส่ิงดับเพลิงแลว

38.14 3814.00 ตัวท าละลายและทินเนอร์ที่เป็นสารอนิทรียผ์สม ที่ไมไดระบุ สินคาภายใตประเภท 3814 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

หรือรวมไวในที่อื่น ส่ิงปรุงแตงที่ใชลอกสีหรือลอกวาร์นิช

38.15 3815.11 - - ที่มีนิกเกลิหรือสารประกอบของนิกเกลิ เป็นสารกมัมันต์ สินคาภายใตประเภท 3815 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3815.12 - - ที่มีโลหะมีคาหรือสารประกอบโลหะมีคา เป็นสารกมัมันต์ สินคาภายใตประเภท 3815 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3815.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3815 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3815.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3815 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

38.16 3816.00 ซีเมนต์ มอร์ทาร์ คอนกรีต และของที่มีสวนผสมคลายกนัที่ทนไฟ สินคาภายใตประเภท 3816 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภทที่ 38.01

38.17 3817.00 แอลคิลเบนซีนผสม และแอลคิลแนฟทาลีนผสม นอกจากที่ระบุไว สินคาภายใตประเภท 3817 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 290290

ตามประเภทที่ 27.07 หรือ 29.02

38.18 3818.00 ธาตุเคมีที่โด฿ปแลวส าหรับใชในทางอเิล็กทรอนิกส์ มีลักษณะเป็นแผนกลมเป็นเวเฟอร์ สินคาภายใตประเภท 3818 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

หรือลักษณะที่คลายกนั สารประกอบเคมีที่โด฿ปแลวส าหรับใชในทางอเิล็กทรอนิกส์

38.19 3819.00 น้ ามันเบรกไฮดรอลิก และของเหลวปรุงแตงอื่นๆ ที่ใชส าหรับการสงก าลังไฮดรอลิก สินคาภายใตประเภท 3819 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2710

ที่ไมมีหรือมีน้ ามันปิโตรเลียมหรือน้ ามันจากแรบิทูมินัสนอยกวารอยละ 70

โดยน้ าหนัก

38.20 3820.00 ส่ิงปรุงแตงกนัการเยอืกแขง็ และของเหลวปรุงแตงขจัดน้ าแขง็ สินคาภายใตประเภท 3820 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 290531

38.21 3821.00 อาหารเพาะเชื้อปรุงแตงส าหรับเล้ียงจุลินทรีย์ สินคาภายใตประเภท 3821 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

38.22 3822.00 รีเอเจนต์ที่มีวัตถรุองรับหรือรีเอเจนต์ปรุงแตงแลวจะมีวัตถรุองรับ สินคาภายใตประเภท 3822 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 300210 หรือ 350290

หรือไมกต็ามส าหรับใชในการวินิจฉยัหรือใชตามหองปฏิบัติการ หรือประเภทที่ 3504

นอกจากที่ระบุไวตามประเภทที่ 30.02 หรือ 30.06 วัตถอุางองิที่รับรองแลว

38.23 3823.11 - - สเตียริกแอซิด สินคาภายใตประเภทยอย 382311 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1520
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3823.12 - - โอเลอกิแอซิด สินคาภายใตประเภทยอย 382312 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1520

3823.13 - - ทอลออยล์แฟตต้ีแอซิด สินคาภายใตประเภทยอย 382313 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1520

3823.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 382319 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3823.70 - แฟตต้ีแอลกอฮอล์ที่ใชในทางอตุสาหกรรม สินคาภายใตประเภทยอย 382370 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1520

38.24 3824.10 - สารยดึปรุงแตงส าหรับท าแบบหลอหรือแกนหลอ สินคาภายใตประเภทยอย 382410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3505 ประเภทยอยที่ 380610 หรือ 380620 หรือ
ประเภทที่ 3903  3905  3906  3909  3911 หรือ 3913

3824.20 - กรดแนฟทีนิกรวมทั้งเกลือที่ไมละลายน้ าและเอสเทอร์ของกรดแนฟทีนิก สินคาภายใตประเภทยอย 382420 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3824.30 - เมทัลคาร์ไบด์ที่ผสมเขาดวยกนัหรือที่ผสมกบัสารยดึที่มีโลหะ สินคาภายใตประเภทยอย 3823430 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2849

   ซ่ึงไมไดเกาะหรือติดรวมกนั

3824.40 - สารเติมแตงที่ปรุงแตงแลวส าหรับใชกบัซีเมนต์ มอร์ทาร์ หรือคอนกรีต สินคาภายใตประเภทยอย 382440 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3824.50 - มอร์ทาร์และคอนกรีต ชนิดไมทนไฟ สินคาภายใตประเภทยอย 382450 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 321490

3824.60 - ซอร์บิทอล นอกจากของตามประเภทยอยที่ 2905.44 สินคาภายใตประเภทยอย 382460 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3824.71 - - ของผสมที่มีอนุพันธ์ชนิดเพอร์ฮาโลเจเนเต็ดของอะไซคลิกไฮโดร สินคาภายใตประเภทยอย 382471 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ถาสารหรือสารประกอบแตละชนิดที่อยู

      คาร์บอนที่มีฟลูออรีนและคลอรีนเทานั้น ในของผสมในประเภทยอยนี้มีความเขมขนไมมากกวารอยละ 60 โดยน้ าหนักของของผสมนี้

3824.79 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 382479 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ถาสารหรือสารประกอบแตละชนิดที่อยูในของผสมในประเภทยอยนี้มีความ
เขมขนไมมากกวารอยละ 60 โดยน้ าหนักของของผสมนี้

3824.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 382490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ถาสารหรือสารประกอบแตละชนิดที่อยูในของผสมในประเภทยอยนี้มีความ
เขมขนไมมากกวารอยละ 60 โดยน้ าหนักของของผสมนี้

38.25 3825.10 - ขยะเทศบาล สินคาภายใตประเภท 3825 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ

3825.20 - ตะกอนจากน้ าเสีย สินคาภายใตประเภท 3825 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ

3825.30 - ของเสียจากสถานพยาบาล สินคาภายใตประเภท 3825 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ

3825.41 - - ชนิดฮาโลเจเนเต็ด สินคาภายใตประเภท 3825 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ

3825.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3825 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ

3825.50 - ของเสียที่เป็นของเหลวกดัลางโลหะ  น้ ามันไฮดรอลิก  น้ ามันเบรค สินคาภายใตประเภท 3825 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ

   และของเหลวกนัการเยอืกแขง็

3825.61 - - มีองค์ประกอบสวนใหญเป็นสารอนิทรีย์ สินคาภายใตประเภท 3825 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ

3825.69 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3825 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ

3825.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3825 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ

ตอนที่ 39 สินคาภายใตตอนที่ 39 ที่ไดมาจากปฏิกริิยาเคมีตามที่ไดก าหนดความหมายไวในหมายเหตุ(Headnote) จะถอืวาเป็นสินคาที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศสมาชิกคูสัญญาประเทศใดประเทศหนึ่ง

39.01 3901.10 - เฉพาะโพลิเอทิลีนส าหรับใชในอตุสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา สินคาภายใตประเภท 3901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

- เฉพาะโพลิเอทิลีนส าหรับใชในอตุสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร สินคาภายใตประเภท 3901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ

   หรือเคร่ืองด่ืมในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยเูอชที 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

3901.20 - เฉพาะโพลิเอทิลีนส าหรับใชในอตุสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา สินคาภายใตประเภท 3901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
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3901.30 - เฉพาะโพลิเอทิลีนส าหรับใชในอตุสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา สินคาภายใตประเภท 3901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

3901.90 - เฉพาะโพลิเอทิลีนส าหรับใชในอตุสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา สินคาภายใตประเภท 3901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

39.02 3902.10 - เฉพาะที่ใชในอตุสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา สินคาภายใตประเภท 3902 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3902 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

3902.20 - เฉพาะโพลิไอโซบิวทิลีน ที่น าเขามาผลิตน้ ามันเคร่ืองรถจักรยานยนต์ สินคาภายใตประเภท 3902 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ

   2 จังหวะชนิดลดควันขาว 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3902 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

3902.30 - เฉพาะที่ใชในอตุสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา สินคาภายใตประเภท 3902 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3902 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

3902.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3902 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

39.03 3903.11 - - ชนิดเอกซแพนซิเบิล สินคาภายใตประเภท 3903 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

3903.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3903 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

3903.20 - สไตรีน-อะคริโลไนไทรล์ (เอสเอเอน็) โคโพลิเมอร์ สินคาภายใตประเภท 3903 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

3903.30 - อะคริโลไนไทรล์-บิวทาไดอนี-สไตรีน (เอบีเอส) โคโพลิเมอร์ สินคาภายใตประเภท 3903 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

3903.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3903 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

39.04 3904.10 - โพลิ(ไวนิลคลอไรด์) ที่ไมไดผสมกบัสารอื่นใด สินคาภายใตประเภท 3904 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

3904.21 - - ชนิดน็อนพลาสติไซด์ สินคาภายใตประเภท 3904 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

3904.22 - - ชนิดพลาสติไซด์ สินคาภายใตประเภท 3904 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

3904.30 - ไวนิลคลอไรด์-ไวนิลอะซีเทตโคโพลิเมอร์ สินคาภายใตประเภท 3904 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

3904.40 - ไวนิลคลอไรด์โคโพลิเมอร์อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3904 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
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3904.50 - ไวนิลิดีนคลอไรด์โพลิเมอร์ สินคาภายใตประเภท 3904 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

3904.61 - - โพลิเตตระฟลูโอโรเอทิลีน สินคาภายใตประเภท 3904 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

3904.69 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3904 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

3904.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3904 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

39.05 3905.12 - - ที่เป็นดิสเพอร์ชันในน้ า สินคาภายใตประเภท 3905 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

3905.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3905 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

3905.21 - - ที่เป็นดิสเพอร์ชันในน้ า สินคาภายใตประเภท 3905 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

3905.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3905 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

3905.30 - โพลิ(ไวนิลแอลกอฮอล์) จะมีหมูอนัไฮโดรไลส์อะซีเทตหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภท 3905 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

3905.91 - - โคโพลิเมอร์ สินคาภายใตประเภท 3905 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

3905.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3905 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

39.06 3906.10 - โพลิ(เมทิลเมทาคริเลต) สินคาภายใตประเภท 3906 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

3906.90 - เฉพาะคาร์บอกซิโพลิเมทิลีน สินคาภายใตประเภท 3906 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3906 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

39.07 3907.10 - โพลิอะซีทัล สินคาภายใตประเภท 3907 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

3907.20 - โพลิอเีทอร์อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3907 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

3907.30 - อพีอกไซด์เรซิน สินคาภายใตประเภท 3907 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

3907.40 - โพลิคาร์บอเนต สินคาภายใตประเภท 3907 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

3907.50 - แอลคิดเรซิน สินคาภายใตประเภท 3907 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

3907.60 - โพลิ(เอทิลีนเทเรฟทาเลต) สินคาภายใตประเภท 3907 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

3907.91 - - ชนิดไมอิ่มตัว สินคาภายใตประเภท 3907 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
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3907.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3907 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

39.08 3908.10 - โพลิอะไมด์-6  โพลิอะไมด์-11  โพลิอะไมด์-12  โพลิอะไมด์-6, สินคาภายใตประเภท 3908 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ

   6 โพลิอะไมด์-6,9  โพลิอะไมด์-6,10 หรือ โพลิอะไมด์-6,12 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด
3908.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3908 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์

ทั้งหมด
39.09 3909.10 - ยเูรียเรซิน และไทโอยเูรียเรซิน สินคาภายใตประเภท 3909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์

ทั้งหมด
3909.20 - เมลามีนเรซิน สินคาภายใตประเภท 3909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์

ทั้งหมด
3909.30 - อะมิโนเรซินอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์

ทั้งหมด
3909.40 - ฟีโนลิกเรซิน สินคาภายใตประเภท 3909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์

ทั้งหมด
3909.50 - โพลิยรีูเทน สินคาภายใตประเภท 3909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์

ทั้งหมด
39.10 3910.00 ซิลิโคน ในลักษณะขั้นปฐม สินคาภายใตประเภท 3910 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์

ทั้งหมด
39.11 3911.10 - ปิโตรเลียมเรซิน คิวมาโรน อนิดีนหรือคิวมาโรน-อนิดีนเรซิน และโพลิเทอร์พีน สินคาภายใตประเภท 3911 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์

ทั้งหมด
3911.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3911 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์

ทั้งหมด
39.12 3912.11 - - ชนิดน็อนพลาสติไซด์ สินคาภายใตประเภท 3912 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์

ทั้งหมด
3912.12 - - ชนิดพลาสติไซด์ สินคาภายใตประเภท 3912 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์

ทั้งหมด
3912.20 - เซลลูโลสไนเทรต (รวมถงึคอลโลเดียน) สินคาภายใตประเภท 3912 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์

ทั้งหมด
3912.31 - - คาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส และเกลือของคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส สินคาภายใตประเภท 3912 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์

ทั้งหมด
3912.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3912 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์

ทั้งหมด
3912.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3912 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์

ทั้งหมด
39.13 3913.10 - กรดแอลจินิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดแอลจินิก สินคาภายใตประเภท 3913 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์

ทั้งหมด
3913.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3913 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์

ทั้งหมด
39.14 3914.00 ไอออนเอกซ์เชนเจอร์ ที่มีโพลิเมอร์ตามประเภทที่ 39.01 ถงึ 39.13 สินคาภายใตประเภท 3914 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ

เป็นหลัก ในลักษณะขั้นปฐม 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด

39.15 3915.10 - ของโพลิเมอร์ของเอทิลีน สินคาภายใตประเภท 3915 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

62 บัญชอีตัราอากร ๑



เอกสารแนบ ๔

ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

3915.20 - ของโพลิเมอร์ของสไตรีน สินคาภายใตประเภท 3915 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

3915.30 - ของโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์ สินคาภายใตประเภท 3915 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

3915.90 - ของพลาสติกอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3915 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด

39.16 3916.10 - ของโพลิเมอร์ของเอทิลีน สินคาภายใตประเภทยอย 391610 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3916.20 - ของโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์ สินคาภายใตประเภทยอย 391620 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3916.90 - ของพลาสติกอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 391690 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

39.17 3917.10 - ไสเทียม (ปลอกไสกรอก) ท าดวยโปรตีนแขง็หรือวัตถจุ าพวกเซลลูโลส สินคาภายใตประเภทยอย 391710 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3917.21 - - ท าดวยโพลิเมอร์ของเอทิลีน สินคาภายใตประเภทยอย 391721 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3917.22 - - ท าดวยโพลิเมอร์ของโพรพิลีน สินคาภายใตประเภทยอย 391722 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3917.23 - - ท าดวยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์ สินคาภายใตประเภทยอย 391723 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3917.29 - - ท าดวยพลาสติกอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 391729 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3917.31 - - หลอดหรือทอและทอออน ที่ออนงอได มีความตานทานแรงดัน สินคาภายใตประเภทยอย 391731 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

      ต่ าสุด 27.6 เมกะปาสกาล

3917.32 - - อื่นๆ ที่ไมเสริมใหแขง็แรงหรือไมมีวัตถอุื่นอยูดวย ไมมีอปุกรณ์ติดต้ัง สินคาภายใตประเภทยอย 391732 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3917.33 - - อื่นๆ ที่ไมเสริมใหแขง็แรงหรือไมมีวัตถอุื่นอยูดวย มีอปุกรณ์ติดต้ัง สินคาภายใตประเภทยอย 391733 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3917.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 391739 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3917.40 - อปุกรณ์ติดต้ัง สินคาภายใตประเภทยอย 391740 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

39.18 3918.10 - ท าดวยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์ สินคาภายใตประเภทยอย 391810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3918.90 - ท าดวยพลาสติกอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 391890 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

39.19 3919.10 - เฉพาะเทปส าหรับใชในอตุสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 391910 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 391990

- เฉพาะที่น าเขามาเพือ่ใชในอตุสาหกรรมปลาสเตอร์ปิดแผล สินคาภายใตประเภทยอย 391910 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 391990

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 391910 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 391990

3919.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 391990 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 391910

39.20 3920.10 - เฉพาะเทปส าหรับใชในอตุสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 392010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 392010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3920.20 - ท าดวยโพลิเมอร์ของโพรพิลีน สินคาภายใตประเภทยอย 392020 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3920.30 - เฉพาะเทปส าหรับใชในอตุสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 392030 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 392030 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3920.43 - - เฉพาะเทปส าหรับใชในอตุสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 392043 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 392043 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3920.49 - - เฉพาะเทปส าหรับใชในอตุสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 392049 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 392049 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3920.51 - - เฉพาะเทปส าหรับใชในอตุสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 392051 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 392051 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3920.59 - - เฉพาะเทปส าหรับใชในอตุสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 392059 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 392059 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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3920.61 - - เฉพาะเทปส าหรับใชในอตุสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 392061 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 392061 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3920.62 - - เฉพาะเทปส าหรับใชในอตุสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 392062 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 392062 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3920.63 - - ท าดวยโพลิเอสเทอร์ที่ไมอิ่มตัว สินคาภายใตประเภทยอย 392063 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3920.69 - - เฉพาะเทปส าหรับใชในอตุสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 392069 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - เฉพาะที่เคลือบดวยสารแมเหล็กที่เหมาะท าเทปวีดีโอ สินคาภายใตประเภทยอย 392069 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 392069 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3920.71 - - ท าดวยรีเจเนอเรเต็ดเซลลูโลส สินคาภายใตประเภทยอย 392071 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3920.72 - - ท าดวยวัลแคไนซ์ไฟเบอร์ สินคาภายใตประเภทยอย 392072 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3920.73 - - ท าดวยเซลลูโลสอะซีเทต สินคาภายใตประเภทยอย 392073 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3920.79 - - ท าดวยอนุพันธ์อื่นๆ ของเซลลูโลส สินคาภายใตประเภทยอย 392079 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3920.91 - - ท าดวยโพลิ(ไวนิลบิวทิรัล) สินคาภายใตประเภทยอย 392091 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3920.92 - - เฉพาะเทปส าหรับใชในอตุสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 392092 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียมาจากนพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 392092 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียมาจากนพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3920.93 - - ท าดวยอะมิโนเรซิน สินคาภายใตประเภทยอย 392093 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3920.94 - - ท าดวยฟีโนลิกเรซิน สินคาภายใตประเภทยอย 392094 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3920.99 - - เฉพาะเทปส าหรับใชในอตุสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 392099 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 392099 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

39.21 3921.11 - - เฉพาะเทปส าหรับใชในอตุสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 392111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 392111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3921.12 - - เฉพาะเทปส าหรับใชในอตุสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 392112 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 392112 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3921.13 - - เฉพาะเทปส าหรับใชในอตุสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 392113 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - เฉพาะที่เสริมใหแขง็แรง อดัเป็นชั้น เสริมรอง หรือประกบโดยวิธีที่คลายกนั สินคาภายใตประเภทยอย 392113 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

      ดวยวัตถทุอ และน าเขามาเพือ่ใชในอตุสาหกรรมผลิตรองเทา และของ

      ตามประเภทที่ 42.02

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 392113 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3921.14 - - ท าดวยรีเจเนอเรเต็ดเซลลูโลส สินคาภายใตประเภทยอย 392114 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3921.19 - - เฉพาะเทปส าหรับใชในอตุสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 392119 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 392119 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3921.90 - เฉพาะที่มีความหนาไมเกนิ 10 ไมครอน สินคาภายใตประเภทยอย 392190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- เฉพาะเทปส าหรับใชในอตุสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 392190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 392190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

39.22 3922.10 - อางอาบน้ า ที่อาบน้ าชนิดฝักบัว อางลางชาม อางลางหนา สินคาภายใตประเภท 3922 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3922.20 - ที่รองนั่งและฝาปิดโถสวม สินคาภายใตประเภท 3922 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3922.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3922 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

39.23 3923.10 - กลอง หีบ หีบโปรง และของที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 3923 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
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3923.21 - - เฉพาะถงุพลาสติกปลอดเชื้อเคลือบอะลูมิเนียมและมีฝาปิด สินคาภายใตประเภท 3923 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

- - เฉพาะถงุพลาสติกเคลือบอะลูมิเนียม สินคาภายใตประเภท 3923 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3923 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3923.29 - - เฉพาะถงุพลาสติกปลอดเชื้อเคลือบอะลูมิเนียมและมีฝาปิด สินคาภายใตประเภท 3923 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

- - เฉพาะถงุพลาสติกเคลือบอะลูมิเนียม สินคาภายใตประเภท 3923 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3923 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3923.30 - ขวดขนาดใหญ ขวด ขวดคอคอด และของที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 3923 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3923.40 - แกนมวน กรวยมวน กระสวยและของรองรับที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 3923 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3923.50 - จุก ฝาและที่ปิดครอบอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3923 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3923.90 - เฉพาะถงับรรจุก฿าซธรรมชาติอดัท าจากวัสดุผสม (คอมโพสิท) เป็นหลัก สินคาภายใตประเภท 3923 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   ซ่ึงประกอบดวยวัสดุผสมเสริมแรงดวยใยแกว (เรนฟอร์ดไฟเบอร์กลาส)

   และหุมดวยพสาสติกเรซิน (อพีอกซีเรซิน)

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3923 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

39.24 3924.10 - เคร่ืองใชบนโต฿ะอาหาร และเคร่ืองครัว สินคาภายใตประเภท 3924 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3924.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3924 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

39.25 3925.10 - เรเซอร์วัวร์ แท็งก ์แวต และภาชนะส าหรับบรรจุที่คลายกนัมีความจุเกนิ 300 ลิตร สินคาภายใตประเภท 3925 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3925.20 - ประตู หนาตาง และกรอบของของดังกลาว รวมทั้งธรณีประตู สินคาภายใตประเภท 3925 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3925.30 - บานเล่ือน ฉากบังตาหรือมูล่ี (รวมถงึบานเกล็ดนอน) สินคาภายใตประเภท 3925 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   และของที่คลายกนั รวมทั้งสวนประกอบของของดังกลาว

3925.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3925 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

39.26 3926.10 - ของใชส านักงานหรือโรงเรียน สินคาภายใตประเภท 3926 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3926.20 - เฉพาะเคร่ืองแตงกายส าหรับใชปูองกนัสารเคมี ปูองกนัรังสี สินคาภายใตประเภท 3926 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   หรือใชส าหรับผจญเพลิง

- เฉพาะแผนรองในเคร่ืองรัดทรง (คอร์เซท บัสก)์ สินคาภายใตประเภท 3926 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3926 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3926.30 - อปุกรณ์ติดต้ังส าหรับเฟอร์นิเจอร์ ส าหรับตัวถงัรถยนต์ หรือส่ิงที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 3926 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3926.40 - รูปปัน้ขนาดเล็กและเคร่ืองประดับอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 3926 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3926.90 - เฉพาะชนิดที่ใชเป็นสวนประกอบในยานยนต์โดยสาร สินคาภายใตประเภท 3926 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

- เฉพาะเบาะรองรับการกระโดดจากที่สูงเพือ่ชวยชีวิต สินคาภายใตประเภท 3926 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

- เฉพาะแบบพลาสติกที่พิมพ์รอยฟันแลว สินคาภายใตประเภท 3926 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

- เฉพาะลูกกระสงส าหรับใชในการประมง สินคาภายใตประเภท 3926 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

- เฉพาะทุนกกัน้ ามัน สินคาภายใตประเภท 3926 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

- เฉพาะครอบหูกนัเสียง ส่ิงอดุหูลดเสียง อปุกรณ์วัดไอของสารอนิทรีย์ สินคาภายใตประเภท 3926 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   หรือวัดไอของปรอทบรรดาที่เป็นอปุกรณ์เพือ่ความปลอดภัย

- เฉพาะเอน็ส าหรับใชกบัแรกเกต็ที่มีความยาวไมเกนิ 15 เมตร สินคาภายใตประเภท 3926 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   และบรรจุภาชนะเพือ่การขายปลีก

- เฉพาะตาขอ หวงและตัวล็อค ที่น าเขามาเพือ่ใชในอตุสาหกรรมผลิตรองเทา สินคาภายใตประเภท 3926 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   และของตามประเภทที่ 42.02

65 บัญชอีตัราอากร ๑



เอกสารแนบ ๔

ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

- อื่น ๆ สินคาภายใตประเภท 3926 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

ตอนที่ 40 สินคาภายใตตอนที่ 40 ที่ไดมาจากปฏิกริิยาเคมีตามที่ไดก าหนดความหมายไวในหมายเหตุ(Headnote) จะถอืวาเป็นสินคาที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศสมาชิกคูสัญญาประเทศใดประเทศหนึ่ง

40.01 4001.10 - น้ ายางธรรมชาติ จะผานกรรมวิธีพรีวัลแคไนซ์เซชันหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภทยอย 400110 จะตองมาจากพืชตามธรรมชาติที่เติบโตในอาณาเขตของประเทศสมาชิกคูสัญญา

4001.21 - - ยางแผนรมควัน สินคาภายใตประเภทยอย 400121 จะตองมาจากพืชตามธรรมชาติที่เติบโตในอาณาเขตของประเทศสมาชิกคูสัญญา

4001.22 - - ยางธรรมชาติที่ก าหนดไวในทางเทคนิค (ทีเอสเอน็อาร์) สินคาภายใตประเภทยอย 400122 จะตองมาจากพืชตามธรรมชาติที่เติบโตในอาณาเขตของประเทศสมาชิกคูสัญญา

4001.291 - - - ในลักษณะขั้นปฐม สินคาภายใตประเภทยอย 4001291 จะตองมาจากพืชตามธรรมชาติที่เติบโตในอาณาเขตของประเทศสมาชิกคูสัญญา

4001.292 - - - เป็นแผน แผนบางหรือเป็นแถบ สินคาภายใตประเภทยอย 4001292 จะตองมาจากพืชตามธรรมชาติที่เติบโตในอาณาเขตของประเทศสมาชิกคูสัญญา

4001.301 - - - ในลักษณะขั้นปฐม สินคาภายใตประเภทยอย 4001301 จะตองมาจากพืชตามธรรมชาติที่เติบโตในอาณาเขตของประเทศสมาชิกคูสัญญา

4001.302 - - - เป็นแผน แผนบางหรือเป็นแถบ สินคาภายใตประเภทยอย 4001302 จะตองมาจากพืชตามธรรมชาติที่เติบโตในอาณาเขตของประเทศสมาชิกคูสัญญา

40.02 4002.11 - - น้ ายาง สินคาภายใตประเภทยอย 400211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4002.191 - - - ในลักษณะขั้นปฐม สินคาภายใตประเภทยอย 4002191 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4002.192 - - - เป็นแผน แผนบางหรือเป็นแถบ สินคาภายใตประเภทยอย 4002192 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4002.201 - - - ในลักษณะขั้นปฐม สินคาภายใตประเภทยอย 4002201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4002.202 - - - เป็นแผน แผนบางหรือเป็นแถบ สินคาภายใตประเภทยอย 4002202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4002.311 - - - ในลักษณะขั้นปฐม สินคาภายใตประเภทยอย 4002311 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4002.312 - - - เป็นแผน แผนบางหรือเป็นแถบ สินคาภายใตประเภทยอย 4002312 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4002.391 - - - ในลักษณะขั้นปฐม สินคาภายใตประเภทยอย 4002391 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4002.392 - - - เป็นแผน แผนบางหรือเป็นแถบ สินคาภายใตประเภทยอย 4002392 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4002.41 - - น้ ายาง สินคาภายใตประเภทยอย 400241 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4002.491 - - - ในลักษณะขั้นปฐม สินคาภายใตประเภทยอย 4002491 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4002.492 - - - เป็นแผน แผนบางหรือเป็นแถบ สินคาภายใตประเภทยอย 4002492 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4002.51 - - น้ ายาง สินคาภายใตประเภทยอย 400251 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4002.591 - - - ในลักษณะขั้นปฐม สินคาภายใตประเภทยอย 4002591 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4002.592 - - - เป็นแผน แผนบางหรือเป็นแถบ สินคาภายใตประเภทยอย 4002592 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4002.601 - - - ในลักษณะขั้นปฐม สินคาภายใตประเภทยอย 4002601 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4002.602 - - - เป็นแผน แผนบางหรือเป็นแถบ สินคาภายใตประเภทยอย 4002602 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4002.701 - - - ในลักษณะขั้นปฐม สินคาภายใตประเภทยอย 4002701 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4002.702 - - - เป็นแผน แผนบางหรือเป็นแถบ สินคาภายใตประเภทยอย 4002702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4002.801 - - - ของผสมที่ไดจากน้ ายางธรรมชาติและน้ ายางสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภทยอย 4002801 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ถามีสัดสวนปริมาณยางในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของ
ปริมาณยางทั้งหมด

4002.809 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 4002809 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ถามีสัดสวนปริมาณยางในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของ
ปริมาณยางทั้งหมด

4002.91 - - น้ ายาง สินคาภายใตประเภทยอย 400291 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ถามีสัดสวนปริมาณยางในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของ
ปริมาณยางทั้งหมด

4002.991 - - - ในลักษณะขั้นปฐม สินคาภายใตประเภทยอย 4002991 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ถามีสัดสวนปริมาณยางในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของ
ปริมาณยางทั้งหมด

4002.992 - - - เป็นแผน แผนบางหรือเป็นแถบ สินคาภายใตประเภทยอย 4002992 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ถามีสัดสวนปริมาณยางในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้ าหนักของ
ปริมาณยางทั้งหมด
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40.03 4003.00 ยางปรับสภาพ (รีเคลม) ในลักษณะขั้นปฐมหรือเป็นแผน แผนบางหรือเป็นแถบ สินคาภายใตประเภท 4003 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

40.04 4004.00 เศษ เศษตัด และของที่ใชไมได ที่เป็นยาง (นอกจากยางแขง็) สินคาภายใตประเภท 4004 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

รวมทั้งผงและเม็ดที่ไดจากส่ิงดังกลาว

40.05 4005.10 - ที่ผสมกบัคาร์บอนแบล็กหรือซิลิกา สินคาภายใตประเภท 4005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 4001 หรือ 4002

4005.20 - สารละลาย รวมทั้งดิสเปอร์ชันนอกจากของตามประเภทยอยที่ 4005.10 สินคาภายใตประเภท 4005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 4001 หรือ 4002

4005.91 - - เป็นแผน แผนบาง และเป็นแถบ สินคาภายใตประเภท 4005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 4001 หรือ 4002

4005.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 4001 หรือ 4002

40.06 4006.10 - แถบ "คาเมลแบล็ก" ส าหรับหลอดอกยางนอก สินคาภายใตประเภท 4006 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4006.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4006 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

40.07 4007.00 ดายและดายชนิดคอร์ด ท าดวยยางวัลแคไนซ์ สินคาภายใตประเภท 4007 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

40.08 4008.111 - - - กระเบือ้งปูพืน้ กระเบือ้งติดผนัง สินคาภายใตประเภท 4008 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4008.119 - - - เฉพาะแผนยางส าหรับปิดไมปิงปอง สินคาภายใตประเภท 4008 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

- - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4008 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4008.191 - - - กระเบือ้งปูพืน้ กระเบือ้งติดผนัง สินคาภายใตประเภท 4008 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4008.199 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4008 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4008.211 - - - กระเบือ้งปูพืน้ กระเบือ้งติดผนัง สินคาภายใตประเภท 4008 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4008.219 - - - เฉพาะแผนยางส าหรับปิดไมปิงปอง สินคาภายใตประเภท 4008 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

- - - เฉพาะฝายยาง สินคาภายใตประเภท 4008 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

- - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4008 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4008.291 - - - กระเบือ้งปูพืน้ กระเบือ้งติดผนัง สินคาภายใตประเภท 4008 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4008.299 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4008 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

40.09 4009.11 - - ไมมีอปุกรณ์ติดต้ัง สินคาภายใตประเภท 4009 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4009.12 - - มีอปุกรณ์ติดต้ัง สินคาภายใตประเภท 4009 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4009.21 - - ไมมีอปุกรณ์ติดต้ัง สินคาภายใตประเภท 4009 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4009.22 - - มีอปุกรณ์ติดต้ัง สินคาภายใตประเภท 4009 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4009.31 - - ไมมีอปุกรณ์ติดต้ัง สินคาภายใตประเภท 4009 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4009.32 - - มีอปุกรณ์ติดต้ัง สินคาภายใตประเภท 4009 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4009.41 - - ไมมีอปุกรณ์ติดต้ัง สินคาภายใตประเภท 4009 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4009.42 - - มีอปุกรณ์ติดต้ัง สินคาภายใตประเภท 4009 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

40.10 4010.11 - - เสริมใหแขง็แรงดวยโลหะเทานั้น สินคาภายใตประเภท 4010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4010.12 - - เสริมใหแขง็แรงดวยวัตถทุอเทานั้น สินคาภายใตประเภท 4010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4010.13 - - เสริมใหแขง็แรงดวยพลาสติกเทานั้น สินคาภายใตประเภท 4010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4010.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4010.31 - - สายพานสงก าลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปส่ีเหล่ียมคางหมู สินคาภายใตประเภท 4010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

      (สายพานรูปตัววี) สายพานหลายล่ิม (วีริบด์) ที่มีเสนรอบวงภายนอก

      เกนิ 60 เซนติเมตร แตไมเกนิ 180 เซนติเมตร

4010.32 - - สายพานสงก าลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปส่ีเหล่ียมคางหมู สินคาภายใตประเภท 4010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

      (สายพานรูปตัววี) นอกจากสายพานหลายล่ิม (วีริบด์) ที่มีเสนรอบวง
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      ภายนอกเกนิ 60 เซนติเมตร แตไมเกนิ 180 เซนติเมตร

4010.33 - - สายพานสงก าลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปส่ีเหล่ียมคางหมู สินคาภายใตประเภท 4010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

      (สายพานรูปตัววี) สายพานหลายล่ิม (วีริบด์) ที่มีเสนรอบวง

      ภายนอกเกนิ 180 เซนติเมตร แตไมเกนิ 240 เซนติเมตร

4010.34 - - สายพานสงก าลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปส่ีเหล่ียมคางหมู สินคาภายใตประเภท 4010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

      (สายพานรูปตัววี) นอกจากสายพานหลายล่ิม (วีริบด์) ที่มีเสนรอบวง

      ภายนอกเกนิ 180 เซนติเมตร แตไมเกนิ 240 เซนติเมตร

4010.35 - - สายพานซินโครนัสเป็นวงมีเสนรอบวงภายนอกเกนิ 60 เซนติเมตร สินคาภายใตประเภท 4010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

      แตไมเกนิ 150 เซนติเมตร

4010.36 - - สายพานซินโครนัสเป็นวงมีเสนรอบวงภายนอกเกนิ 150 เซนติเมตร สินคาภายใตประเภท 4010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

      แตไมเกนิ 198 เซนติเมตร

4010.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

40.11 4011.101 - - - ยางเรเดียล สินคาภายใตประเภทยอย 4011101 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4011.109 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 4011109 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4011.201 - - - ยางเรเดียล สินคาภายใตประเภทยอย 4011201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4011.209 - - - เฉพาะที่ใชกบัขอบลอขนาดเกนิกวา 20 นิ้วขึ้นไป สินคาภายใตประเภทยอย 4011209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 4011209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4011.30 - ชนิดที่ใชกบัอากาศยาน สินคาภายใตประเภทยอย 401130 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4011.40 - ชนิดที่ใชกบัจักรยานยนต์ สินคาภายใตประเภทยอย 401140 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4011.50 - ชนิดที่ใชกบัรถจักรยาน สินคาภายใตประเภทยอย 401150 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4011.61 - - ชนิดที่ใชกบัยานบกและเคร่ืองจักรส าหรับใชในการเกษตรหรือการปุาไม สินคาภายใตประเภทยอย 401161 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4011.62 - - ชนิดที่ใชกบัยานบกและเคร่ืองจักรส าหรับใชในการกอสราง หรือการขนยาย สินคาภายใตประเภทยอย 401162 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

      ในทางอตุสาหกรรม  และมีขนาดขอบลอไมเกนิ 61  เซนติเมตร

4011.63 - - ชนิดที่ใชกบัยานบกและเคร่ืองจักรส าหรับใชในการกอสราง หรือการขนยาย สินคาภายใตประเภทยอย 401163 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

      ในทางอตุสาหกรรม  และมีขนาดขอบลอเกนิ 61  เซนติเมตร

4011.69 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 401169 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4011.92 - - ชนิดที่ใชกบัยานบกและเคร่ืองจักรส าหรับใชในการเกษตรหรือการปุาไม สินคาภายใตประเภทยอย 401192 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4011.93 - - ชนิดที่ใชกบัยานบกและเคร่ืองจักรส าหรับใชในการกอสราง หรือการขนยาย สินคาภายใตประเภทยอย 401193 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

      ในทางอตุสาหกรรม  และมีขนาดขอบลอไมเกนิ 61  เซนติเมตร

4011.94 - - ชนิดที่ใชกบัยานบกและเคร่ืองจักรส าหรับใชในการกอสราง หรือการขนยาย สินคาภายใตประเภทยอย 401194 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

      ในทางอตุสาหกรรม  และมีขนาดขอบลอเกนิ 61  เซนติเมตร

4011.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 401199 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

40.12 4012.11 - - ชนิดที่ใชกบัรถยนต์นั่ง (รวมถงึสเตชันแวกอนและรถแขง) สินคาภายใตประเภทยอย 401211จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4012.12 - - เฉพาะชนิดอดัลมที่ใชกบัขอบลอขนาดเกนิกวา 20 นิ้วขึ้นไป สินคาภายใตประเภทยอย 401212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

      เวนแตที่ใชกบัของตามประเภทที่ 87.11

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 401212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4012.13 - - ชนิดที่ใชกบัอากาศยาน สินคาภายใตประเภทยอย 401213 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4012.191 - - - ชนิดที่ใชกบัของตามประเภทที่ 84.25 ถงึ 84.30 หรือประเภทที่ 87.01 สินคาภายใตประเภทยอย 4012191 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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4012.192 - - - ชนิดที่ใชกบัรถจักรยาน สินคาภายใตประเภทยอย 4012192 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4012.199 - - - เฉพาะชนิดอดัลมที่ใชกบัขอบลอขนาดเกนิกวา  20 นิ้วขึ้นไป สินคาภายใตประเภทยอย 4012199 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

         เวนแตที่ใชกบัของตามประเภทที่ 87.11

- - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 4012199 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4012.201 - - - ชนิดที่ใชกบัของตามประเภทที่ 84.25 ถงึ 84.30 หรือประเภทที่ 87.01 สินคาภายใตประเภทยอย 4012201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4012.202 - - - ชนิดที่ใชกบัรถจักรยาน สินคาภายใตประเภทยอย 4012202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4012.209 - - - เฉพาะยางนอกชนิดอดัลมส าหรับใชกบัอากาศยานที่ใชแลว สินคาภายใตประเภทยอย 4012209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

        และเหมาะส าหรับน าเขามาหลอดอก

- - - เฉพาะชนิดอดัลมที่ใชกบัขอบลอขนาดเกนิกวา 20 นิ้วขึ้นไป สินคาภายใตประเภทยอย 4012209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

        เวนแตที่ใชกบัของตามประเภทที่ 87.11

- - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 4012209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4012.901 - - - ยางตันหรือยางคูชัน สินคาภายใตประเภทยอย 4012901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4012.909 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 4012909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

40.13 4013.10 - ชนิดที่ใชกบัรถยนต์นั่ง (รวมถงึสเตชันแวกอนและรถแขง) รถบัสหรือรถบรรทุก สินคาภายใตประเภท 4013 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4013.20 - ชนิดที่ใชกบัรถจักรยาน สินคาภายใตประเภท 4013 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4013.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4013 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

40.14 4014.10 - ถงุยางคุมก าเนิด สินคาภายใตประเภทยอย 401410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4014.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 401490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

40.15 4015.11 - - ใชในทางศัลยกรรม สินคาภายใตประเภท 4015 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4015.19 - - เฉพาะถงุมือส าหรับเลนกฬีา สินคาภายใตประเภท 4015 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4015 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4015.90 - เฉพาะชุดประดาน้ า เวทสูท และชุดที่คลายกนัทุกชนิด สินคาภายใตประเภท 4015 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

- เฉพาะชุดปูองกนัรังสี ชุดปูองกนัการติดเชื้อ และชุดปูองกนัที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 4015 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4015 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

40.16 4016.101 - - - กระเบือ้งปูพืน้ กระเบือ้งติดผนัง สินคาภายใตประเภทยอย 4016101 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4016.109 - - - เฉพาะลูกกระสงส าหรับใชในการประมง สินคาภายใตประเภทยอย 4016109 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - - เฉพาะส่ิงอดุหูลดเสียงที่เป็นอปุกรณ์เพือ่ความปลอดภัย สินคาภายใตประเภทยอย 4016109 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 4016109 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4016.911 - - - กระเบือ้งปูพืน้ สินคาภายใตประเภทยอย 4016911 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4016.919 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 4016919 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4016.92 - - ยางลบ สินคาภายใตประเภทยอย 401692 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4016.93 - - ปะเกน็ แหวนรอง และซีลอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 401693 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4016.94 - - เคร่ืองปูองกนัการกระแทกของเรือหรืออูเรือ  จะอดัลมไดหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภทยอย 401694 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4016.95 - - ของอื่นๆ ที่อดัลมได สินคาภายใตประเภทยอย 401695 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4016.991 - - - กระเบือ้งติดผนัง สินคาภายใตประเภทยอย 4016991 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4016.999 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 4016999 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

40.17 4017.001 - - - กระเบือ้งปูพืน้ กระเบือ้งติดผนัง สินคาภายใตประเภท 4017 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4017.009 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4017 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
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41.01 4101.20 - หนังทั้งตัว เมื่อเพียงแตท าใหแหงมีน้ าหนักตอผืนไมเกนิ 8 กโิลกรัม สินคาภายใตประเภท 4101 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   เมื่อใสเกลือแลวท าใหแหงมีน้ าหนักไมเกนิ 10 กโิลกรัม เมื่อสดหรือ

   หมักเกลือหรือท าไวไมใหเสียโดยวิธีอื่นมีน้ าหนักไมเกนิ 16 กโิลกรัม

4101.50 - หนังทั้งตัว มีน้ าหนักเกนิ 16 กโิลกรัม สินคาภายใตประเภท 4101 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4101.90 - อื่นๆ รวมถงึสวนหลัง (บัตต์) คร่ึงของสวนหลัง (เบนด์) และสวนทอง (เบลลีส์) สินคาภายใตประเภท 4101 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

41.02 4102.10 - มีขนติด สินคาภายใตประเภท 4102 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4102.21 - - หมัก สินคาภายใตประเภท 4102 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4102.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4102 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

41.03 4103.10 - ของแพะหรือลูกแพะ สินคาภายใตประเภท 4103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4103.20 - ของสัตว์เล้ือยคลาน สินคาภายใตประเภท 4103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4103.30 - ของสุกร สินคาภายใตประเภท 4103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4103.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

41.04 4104.11 - - ฟูลเกรน  ไมผา  รวมทั้งเกรนสปลิต สินคาภายใตประเภท 4104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4104.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4104.41 - - ฟูลเกรน  ไมผา  รวมทั้งเกรนสปลิต สินคาภายใตประเภท 4104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4104.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

41.05 4105.10 - ในสภาพเปียก (รวมถงึเวตบลู) สินคาภายใตประเภที่ 4105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4105.30 - ในสภาพแหง (ครัสต์) สินคาภายใตประเภที่ 4105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

41.06 4106.21 - - ในสภาพเปียก (รวมถงึเวตบลู) สินคาภายใตประเภท 4106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4106.22 - - ในสภาพแหง (ครัสต์) สินคาภายใตประเภท 4106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4106.31 - - ในสภาพเปียก (รวมถงึเวตบลู) สินคาภายใตประเภท 4106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4106.32 - - ในสภาพแหง (ครัสต์) สินคาภายใตประเภท 4106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4106.401 - - - ในสภาพเปียก (รวมถงึเวตบลู) สินคาภายใตประเภท 4106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4106.402 - - - ในสภาพแหง (ครัสต์) สินคาภายใตประเภท 4106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4106.91 - - ในสภาพเปียก (รวมถงึเวตบลู) สินคาภายใตประเภท 4106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4106.92 - - ในสภาพแหง (ครัสต์) สินคาภายใตประเภท 4106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

41.07 4107.11 - - ฟูลเกรน  ไมผา สินคาภายใตประเภท 4107 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4107.12 - - เกรนสปลิต สินคาภายใตประเภท 4107 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4107.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4107 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4107.91 - - ฟูลเกรน  ไมผา สินคาภายใตประเภท 4107 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4107.92 - - เกรนสปลิต สินคาภายใตประเภท 4107 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4107.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4107 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

41.12 4112.00 หนังฟอกที่จัดท าเพิม่เติมภายหลังการฟอกหรือครัสต้ิง  รวมถงึหนังฟอก สินคาภายใตประเภท 4112 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

ที่ตกแตงแบบพาร์ชเมนต์  ของสัตว์จ าพวกแกะหรือลูกแกะ ไมมีขนติด

จะผาหรือไมกต็าม  นอกจากหนังฟอกตามประเภทที่ 41.14

41.13 4113.10 - ของแพะหรือลูกแพะ สินคาภายใตประเภท 4113 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4113.20 - ของสุกร สินคาภายใตประเภท 4113 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4113.30 - ของสัตว์เล้ือยคลาน สินคาภายใตประเภท 4113 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
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4113.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4113 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

41.14 4114.10 - หนังฟอกชนิดชามัว (รวมถงึชนิดคอมบิเนชันชามัว) สินคาภายใตประเภท 4114 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4114.20 - หนังฟอกชนิดเพเทนต์และชนิดเพเทนต์ลามิเนเต็ด รวมทั้งหนังฟอก สินคาภายใตประเภท 4114 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   ที่เคลือบดวยโลหะ

41.15 4115.10 - หนังอดัที่มีหนังฟอกหรือเสนใยหนังฟอกเป็นหลัก ที่เป็นแผนหนา สินคาภายใตประเภท 4115 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   แผนบางหรือเป็นแถบ จะเป็นมวนหรือไมกต็าม

4115.20 - เศษตัดและเศษอื่นๆ ของหนังฟอกหรือของหนังอดั ที่ไมเหมาะส าหรับ สินคาภายใตประเภท 4115 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   การผลิตเคร่ืองหนัง รวมทั้งฝุุนหนัง ผงหนัง และหนังปุน

42.01 4201.00 เคร่ืองอานและเคร่ืองเทียมลาก ส าหรับสัตว์ทุกชนิด (รวมถงึสายโยง สินคาภายใตประเภท 4201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

เชือกจูง สนับเขา ตะกรอสวมปาก ผารองอาน กระเปาอานมา

เส้ือส าหรับสุนัข และของที่คลายกนั) ท าดวยวัตถใุดกต็าม

42.02 4202.11 - - ดานนอกเป็นหนังฟอก หนังอดั หรือหนังฟอกชนิดเพเทนต์ สินคาภายใตประเภท 4202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถกูประกอบโดยสมบูรณ์ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ
คูสัญญา

4202.12 - - ดานนอกเป็นพลาสติกหรือวัตถทุอ สินคาภายใตประเภท 4202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถกูประกอบโดยสมบูรณ์ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ
คูสัญญา

4202.191 - - - ดานนอกเป็นวัลแคไนซ์ไฟเบอร์หรือกระดาษแขง็ สินคาภายใตประเภท 4202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถกูประกอบโดยสมบูรณ์ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ
คูสัญญา

4202.199 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถกูประกอบโดยสมบูรณ์ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ
คูสัญญา

4202.21 - - ดานนอกเป็นหนังฟอก หนังอดั หรือหนังฟอกชนิดเพเทนต์ สินคาภายใตประเภท 4202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถกูประกอบโดยสมบูรณ์ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ
คูสัญญา

4202.22 - - ดานนอกเป็นแผนพลาสติกหรือวัตถทุอ สินคาภายใตประเภท 4202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถกูประกอบโดยสมบูรณ์ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ
คูสัญญา

4202.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถกูประกอบโดยสมบูรณ์ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ
คูสัญญา

4202.31 - - ดานนอกเป็นหนังฟอก หนังอดั หรือหนังฟอกชนิดเพเทนต์ สินคาภายใตประเภท 4202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถกูประกอบโดยสมบูรณ์ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ
คูสัญญา

4202.32 - - ดานนอกเป็นแผนพลาสติกหรือวัตถทุอ สินคาภายใตประเภท 4202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถกูประกอบโดยสมบูรณ์ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ
คูสัญญา

4202.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถกูประกอบโดยสมบูรณ์ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ
คูสัญญา

4202.91 - - ดานนอกเป็นหนังฟอก หนังอดั หรือหนังฟอกชนิดเพเทนต์ สินคาภายใตประเภท 4202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถกูประกอบโดยสมบูรณ์ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ
คูสัญญา

4202.92 - - ดานนอกเป็นแผนพลาสติกหรือวัตถทุอ สินคาภายใตประเภท 4202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถกูประกอบโดยสมบูรณ์ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ
คูสัญญา

4202.991 - - - ดานนอกเป็นวัลแคไนซ์ไฟเบอร์หรือกระดาษแขง็ สินคาภายใตประเภท 4202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถกูประกอบโดยสมบูรณ์ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ
คูสัญญา

4202.999 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถกูประกอบโดยสมบูรณ์ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ
คูสัญญา

42.03 4203.10 - เคร่ืองแตงกาย สินคาภายใตประเภทยอย 420310 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถกูตัดและเยบ็ หรือถกูประกอบอยางอื่นภายในประเทศใดประเทศหนึ่ง
หรือทั้งสองประเทศคูสัญญา
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4203.21 - - ที่ออกแบบเป็นพิเศษส าหรับใชในการกฬีา สินคาภายใตประเภทยอย 420321 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถกูตัดและเยบ็ หรือถกูประกอบอยางอื่นภายในประเทศใดประเทศหนึ่ง
หรือทั้งสองประเทศคูสัญญา

4203.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 420329 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถกูตัดและเยบ็ หรือถกูประกอบอยางอื่นภายในประเทศใดประเทศหนึ่ง
หรือทั้งสองประเทศคูสัญญา

4203.30 - เฉพาะเขม็ขดัส าหรับกฬีายกน้ าหนักหรือกฬีายมินาสติก สินคาภายใตประเภทยอย 420330 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 420330 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4203.40 - เฉพาะสายรัดขอมือ สินคาภายใตประเภทยอย 420340 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 420340 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

42.04 4204.00 ของท าดวยหนังฟอกหรือหนังอดั ชนิดที่ใชในเคร่ืองจักร หรือในเคร่ืองใชกล สินคาภายใตประเภท 4204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

หรือเพือ่ใชทางเทคนิคอยางอื่น

42.05 4205.00 เฉพาะสวนประกอบของเส้ือโคต แจ็กเกต็ และของที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 4205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

อื่นๆ

42.06 4206.10 - เอน็เยบ็แผล สินคาภายใตประเภท 4206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4206.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

43.01 4301.10 - หนังมิงค์ทั้งตัว มีหรือไมมีหัว หางหรืออุงเทา สินคาภายใตประเภทที่ 4301 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4301.30 - หนังลูกแกะชนิดตอไปนี้ แอสทราคาน บรอดเทล คาราคัล เปอร์เซียน สินคาภายใตประเภทที่ 4301 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   และลูกแกะที่คลายกนั ลูกแกะอนิเดีย จีน มองโกเลียหรือธิเบต

   ทั้งตัว มีหรือไมมีหัว หางหรืออุงเทา

4301.60 - หนังสุนัขจิ้งจอกทั้งตัว มีหรือไมมีหัว หางหรืออุงเทา สินคาภายใตประเภทที่ 4301 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4301.70 - หนังแมวน้ าทั้งตัว มีหรือไมมีหัว หางหรืออุงเทา สินคาภายใตประเภทที่ 4301 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4301.80 - หนังเฟอร์อื่นๆ ทั้งตัว มีหรือไมมีหัว หางหรืออุงเทา สินคาภายใตประเภทที่ 4301 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4301.90 - หัว หาง อุงเทา และชิ้นหรือสวนตัดอื่นๆ ที่เหมาะส าหรับใชประโยชน์ สินคาภายใตประเภทที่ 4301 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   ในกจิการหนังเฟอร์

43.02 4302.11 - - หนังมิงค์ สินคาภายใตประเภทที่ 4302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4302.13 - - หนังลูกแกะชนิดตอไปนี้ แอสทราคาน บรอดเทล คาราคัลเปอร์เซียน สินคาภายใตประเภทที่ 4302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

      และลูกแกะที่คลายกนั ลูกแกะอนิเดีย จีน มองโกเลีย หรือธิเบต

4302.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทที่ 4302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4302.20 - หัว หาง อุงเทา และชิ้นหรือสวนตัดอื่นๆ ยงัไมประกอบเขาดวยกนั สินคาภายใตประเภทที่ 4302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4302.30 - หนังทั้งตัว และชิ้นหรือสวนตัดของหนังดังกลาว ที่ประกอบเขาดวยกนั สินคาภายใตประเภทที่ 4302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

43.03 4303.10 - เคร่ืองแตงกายและของที่ใชประกอบกบัเคร่ืองแตงกาย สินคาภายใตประเภท 4303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 4304

4303.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 4304

43.04 4304.001 - - - เฟอร์เทียม สินคาภายใตประเภท 4304 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 4303

- - - เฉพาะของที่จัดท าแลวบางสวนหรือทั้งหมด สินคาภายใตประเภท 4304 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 4303

- - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4304 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 4303

4304.009 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4304 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 4303

44.01 4401.10 - ไมฟืน เป็นทอน ดุน กิ่ง มัดหรือมีลักษณะที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 4401 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4401.21 - - ไมจ าพวกสน สินคาภายใตประเภท 4401 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4401.22 - - ไมใชไมจ าพวกสน สินคาภายใตประเภท 4401 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4401.30 - ขี้เล่ือย เศษไมและของที่ใชไมไดท าดวยไม จะเกาะหรือติดรวมกนั สินคาภายใตประเภท 4401 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
72 บัญชอีตัราอากร ๑



เอกสารแนบ ๔

ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

   เป็นทอน กอน เป็นเพลเลตหรือลักษณะที่คลายกนัหรือไมกต็าม

44.02 4402.00 ถานไม (รวมถงึถานที่ท าจากเปลือกแขง็หรือนัต) จะเกาะหรือติดรวมกนั สินคาภายใตประเภท 4402 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

หรือไมกต็าม

44.03 4403.10 - ผานกรรมวิธีใชสีทา สียอม ครีโอโซต หรือสารรักษาเนื้อไมอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4403 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4403.20 - อื่นๆ ที่เป็นไมจ าพวกสน สินคาภายใตประเภท 4403 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4403.41 - - ดาร์กเรดเมอแรนติ ไลต์เรดเมอแรนติและเมอแรนติบาเคา สินคาภายใตประเภท 4403 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4403.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4403 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4403.91 - - โอ฿ก (จ าพวกเคอร์คัส) สินคาภายใตประเภท 4403 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4403.92 - - บีช (จ าพวกฟากสั) สินคาภายใตประเภท 4403 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4403.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4403 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

44.04 4404.10 - ไมจ าพวกสน สินคาภายใตประเภท 4404 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4404.20 - ไมใชไมจ าพวกสน สินคาภายใตประเภท 4404 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

44.05 4405.00 ฝอยไมและผงไม สินคาภายใตประเภท 4405 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

44.06 4406.10 - ที่ไมอาบซึมดวยสารใด ๆ สินคาภายใตประเภท 4406 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4406.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4406 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

44.07 4407.101 - - - ที่ไส ขดัหรือตอปลาย สินคาภายใตประเภท 4407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4407.109 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4407.241 - - - ที่ไส ขดัหรือตอปลาย สินคาภายใตประเภท 4407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4407.249 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4407.251 - - - ที่ไส ขดัหรือตอปลาย สินคาภายใตประเภท 4407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4407.259 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4407.261 - - - ที่ไส ขดัหรือตอปลาย สินคาภายใตประเภท 4407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4407.269 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4407.291 - - - ที่ไส ขดัหรือตอปลาย สินคาภายใตประเภท 4407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4407.299 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4407.911 - - - ที่ไส ขดัหรือตอปลาย สินคาภายใตประเภท 4407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4407.919 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4407.921 - - - ที่ไส ขดัหรือตอปลาย สินคาภายใตประเภท 4407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4407.929 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4407.991 - - - ที่ไส ขดัหรือตอปลาย สินคาภายใตประเภท 4407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4407.999 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

44.08 4408.10 - ไมจ าพวกสน สินคาภายใตประเภท 4408 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4408.31 - - ดาร์กเรดเมอแรนติ ไลต์เรดเมอแรนติและเมอแรนติบาเคา สินคาภายใตประเภท 4408 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4408.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4408 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4408.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4408 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

44.09 4409.10 - ไมจ าพวกสน สินคาภายใตประเภท 4409 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4409.20 - ไมใชไมจ าพวกสน สินคาภายใตประเภท 4409 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

44.10 4410.21 - - ไมไดจัดท าหรือไมไดจัดท ามากไปกวาขดั สินคาภายใตประเภท 4410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
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4410.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4410.31 - - ไมไดจัดท าหรือไมไดจัดท ามากไปกวาขดั สินคาภายใตประเภท 4410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4410.32 - - หุมผิวดวยกระดาษที่อาบซึมดวยเมลามีน สินคาภายใตประเภท 4410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4410.33 - - หุมผิวดวยพลาสติกอดัเป็นชั้นที่ตกแตงแลว สินคาภายใตประเภท 4410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4410.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4410.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

44.11 4411.11 - - ที่ไมตกแตง โดยวิธีทางกลหรือไมหุมผิว สินคาภายใตประเภท 4411 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4411.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4411 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4411.21 - - ที่ไมตกแตงโดยวิธีทางกลหรือไมหุมผิว สินคาภายใตประเภท 4411 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4411.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4411 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4411.31 - - ที่ไมตกแตงโดยวิธีทางกลหรือไมหุมผิว สินคาภายใตประเภท 4411 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4411.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4411 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4411.91 - - ที่ไมตกแตงโดยวิธีทางกลหรือไมหุมผิว สินคาภายใตประเภท 4411 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4411.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4411 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

44.12 4412.13 - - อยางนอยชั้นนอกหนึ่งชั้นตองเป็นไมเมืองรอนที่ระบุไวตามหมายเหตุ สินคาภายใตประเภท 4412 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

      ประเภทยอย 1 ในตอนนี้

4412.14 - - อื่นๆ ที่อยางนอยชั้นนอกหนึ่งชั้นตองเป็นไมที่ไมใชไมจ าพวกสน สินคาภายใตประเภท 4412 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4412.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4412 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4412.22 - - อยางนอยหนึ่งชั้นตองเป็นไมเมืองรอนที่ระบุไวตามหมายเหตุ สินคาภายใตประเภท 4412 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

      ประเภทยอย 1 ในตอนนี้

4412.23 - - อื่นๆ ที่มีแผนชิ้นไมอดัอยางนอยหนึ่งชั้น สินคาภายใตประเภท 4412 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4412.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4412 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4412.92 - - อยางนอยหนึ่งชั้นตองเป็นไมเมืองรอนที่ระบุไวตามหมายเหตุ สินคาภายใตประเภท 4412 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

      ประเภทยอย 1 ในตอนนี้

4412.93 - - อื่นๆ ที่มีแผนชิ้นไมอดัอยางนอยหนึ่งชั้น สินคาภายใตประเภท 4412 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4412.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4412 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

44.13 4413.00 ไมเพิม่ความแนน ที่เป็นกอนเหล่ียม แผน แถบหรือเป็นรูปทรงโพรไฟล์ สินคาภายใตประเภท 4413 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

44.14 4414.00 กรอบไมส าหรับรูปวาด รูปถาย กระจกเงาหรือส าหรับของที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 4414 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

44.15 4415.10 - หีบ กลอง หีบโปรง ถงัทรงกระบอก และบรรจุภัณฑ์ที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 4415 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   รวมทั้งแกนมวนสายเคเบิล

4415.20 - พัลเลต บ฿อกซ์พัลเลตและแผนอยางอื่นที่ใชขนยายของ  รวมทั้งพัลเลตคอลลาร์ สินคาภายใตประเภท 4415 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

44.16 4416.00 ถงัไมแบบคาสก ์บาร์เรล แวต ทับและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของชางท าถงัไม สินคาภายใตประเภท 4416 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

และสวนประกอบของของดังกลาวท าดวยไม รวมถงึไมท าถงั

44.17 4417.00 เคร่ืองมือ ตัวเคร่ืองมือ ดามเคร่ืองมือ ตัวและดามของไมกวาดหรือ สินคาภายใตประเภท 4417 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

แปรง หุนท ารองเทาและหุนอดัรองเทาท าดวยไม

44.18 4418.10 - หนาตาง หนาตางฝร่ังเศส และกรอบหนาตาง สินคาภายใตประเภท 4418 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4418.20 - ประตู กรอบประตู และธรณีประตู สินคาภายใตประเภท 4418 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4418.30 - แผงไมปาร์เกต์ สินคาภายใตประเภท 4418 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

74 บัญชอีตัราอากร ๑



เอกสารแนบ ๔

ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

4418.40 - ไมแบบที่จัดท าแลวส าหรับงานกอสรางคอนกรีต สินคาภายใตประเภท 4418 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4418.50 - กระเบือ้งไมแบบชิงเกลิและแบบเชก สินคาภายใตประเภท 4418 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4418.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4418 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

44.19 4419.00 เคร่ืองใชบนโต฿ะอาหารและเคร่ืองใชในครัวท าดวยไม สินคาภายใตประเภท 4419 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

44.20 4420.10 - รูปแกะสลักและเคร่ืองประดับอื่นๆ ท าดวยไม สินคาภายใตประเภท 4420 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4420.901 - - - ไมที่ฝังหรือประดับดวยมุก ดวยงาชางหรือวัตถอุื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4420 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4420.909 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4420 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

44.21 4421.10 - ไมแขวนเส้ือ สินคาภายใตประเภท 4421 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4421.901 - - - ไมจิ้มฟัน สินคาภายใตประเภท 4421 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4421.909 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4421 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

45.01 4501.10 - ไมก฿อกธรรมชาติยงัไมไดจัดท าหรือจัดท าอยางงาย ๆ สินคาภายใตประเภท 4501 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4501.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4501 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

45.02 4502.00 ไมก฿อกธรรมชาติ ที่เอาเปลือกออกหรือท าเป็นรูปส่ีเหล่ียมอยางหยาบๆ สินคาภายใตประเภท 4502 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

เป็นกอน แผน แผนบางหรือแถบที่เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผาหรือส่ีเหล่ียมจัตุรัส

(รวมถงึไมก฿อกที่เพียงแตขึ้นรูปโดยยงัไมลบเหล่ียมส าหรับท าจุกหรือที่อดุ )

45.03 4503.10 - จุกและที่อดุ สินคาภายใตประเภท 4503 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ  ยกเวนท ามาจากการตัดแบบงาย

4503.90 - เฉพาะไมก฿อกส าหรับใชในอตุสาหกรรมท าลูกขนไกโดยเฉพาะ สินคาภายใตประเภท 4503 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ  ยกเวนท ามาจากการตัดแบบงาย

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4503 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ  ยกเวนท ามาจากการตัดแบบงาย

45.04 4504.10 - กอน แผน แผนบางและแถบ กระเบือ้งรูปทรงใดกต็าม และแทง สินคาภายใตประเภท 4504 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   ทรงกระบอกตัน รวมถงึแผนกลม

4504.901 - - - ปะเกน็ สินคาภายใตประเภท 4504 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4504.909 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4504 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

46.01 4601.20 - เส่ือ ส่ิงปูลาดและฉาก ท าดวยวัตถจุากพืช สินคาภายใตประเภท 4601 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ

4601.911 - - - ส่ิงถกัตามยาวและผลิตภัณฑ์ที่คลายกนัท าดวยวัตถถุกัสาน สินคาภายใตประเภท 4601 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ

         จะประกอบกนัเขาเป็นแถบหรือไมกต็าม

4601.919 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4601 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ

4601.991 - - - ส่ิงถกัตามยาวและผลิตภัณฑ์ที่คลายกนัท าดวยวัตถถุกัสาน สินคาภายใตประเภท 4601 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ

         จะประกอบกนัเขาเป็นแถบหรือไมกต็าม

4601.999 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4601 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ

46.02 4602.101 - - - กระสอบ สินคาภายใตประเภท 4602 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4602.109 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4602 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4602.901 - - - กระสอบ สินคาภายใตประเภท 4602 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4602.909 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4602 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

47.01 4701.00 เยื่อไมบด สินคาภายใตประเภท 4701 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

47.02 4702.00 เยื่อไมเคมีชนิดละลายได สินคาภายใตประเภท 4702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

47.03 4703.11 - - ไมจ าพวกสน สินคาภายใตประเภท 4703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4703.19 - - ไมใชไมจ าพวกสน สินคาภายใตประเภท 4703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4703.21 - - ไมจ าพวกสน สินคาภายใตประเภท 4703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
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4703.29 - - ไมใชไมจ าพวกสน สินคาภายใตประเภท 4703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

47.04 4704.11 - - ไมจ าพวกสน สินคาภายใตประเภทยอย 470411 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4704.19 - - ไมใชไมจ าพวกสน สินคาภายใตประเภทยอย 470419 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4704.21 - - ไมจ าพวกสน สินคาภายใตประเภทยอย 470421 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4704.29 - - ไมใชไมจ าพวกสน สินคาภายใตประเภทยอย 470429 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

47.05 4705.00 เยื่อไมที่ไดจากกรรมวิธีท าเยื่อไมเชิงกลรวมกบักรรมวิธีท าเยื่อไมเคมี สินคาภายใตประเภท 4705 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

47.06 4706.10 - เยื่อที่ไดจากใยฝูาย สินคาภายใตประเภท 4706 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4706.20 - เยื่อจากเสนใยที่ไดจากกระดาษหรือกระดาษแขง็ที่น ากลับคืนมาใชไดอกี สินคาภายใตประเภท 4706 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   (เศษและของที่ใชไมได)

4706.91 - - เยื่อบดเชิงกล สินคาภายใตประเภท 4706 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4706.92 - - เยื่อเคมี สินคาภายใตประเภท 4706 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4706.93 - - เยื่อกึ่งเคมี สินคาภายใตประเภท 4706 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

47.07 4707.10 - ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแขง็ ชนิดกระดาษคราฟต์ ที่ไมไดฟอก สินคาภายใตประเภท 4707 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   หรือชนิดลูกฟูก

4707.20 - ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแขง็ชนิดอื่นๆ ซ่ึงสวนใหญท าจากเยื่อเคมี สินคาภายใตประเภท 4707 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   ที่ฟอกแลว และไมไดใสสีในเนื้อทั่วทั้งแผน

4707.30 - ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแขง็ซ่ึงสวนใหญท าจากเยื่อบดเชิงกล สินคาภายใตประเภท 4707 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   (เชน หนังสือพิมพ์ วารสาร และส่ิงตีพิมพ์ที่คลายกนั)

4707.90 - อื่นๆ รวมถงึเศษและของที่ใชไมได ซ่ึงไมไดคัดแยก สินคาภายใตประเภท 4707 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

48.01 4801.001 - - - น้ าหนักไมเกนิหาสิบหากรัมตอหนึ่งตารางเมตร สินคาภายใตประเภท 4801 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4801.002 - - - น้ าหนักเกนิหาสิบหากรัมตอหนึ่งตารางเมตร สินคาภายใตประเภท 4801 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

48.02 4802.10 - กระดาษและกระดาษแขง็ ชนิดท าดวยมือ สินคาภายใตประเภท 4802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4802.20 - กระดาษและกระดาษแขง็ ชนิดที่ใชส าหรับท ากระดาษไวแสง สินคาภายใตประเภท 4802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   ไวความรอนหรือไวตอไฟฟูา

4802.30 - ที่ใชส าหรับท ากระดาษคาร์บอน สินคาภายใตประเภท 4802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4802.40 - ที่ใชส าหรับท ากระดาษปิดผนัง สินคาภายใตประเภท 4802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4802.54 - - หนักนอยกวา 40 กรัมตอตารางเมตร สินคาภายใตประเภท 4802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4802.55 - - หนักต้ังแต 40 กรัมตอตารางเมตรขึ้นไป แตไมเกนิ 150 กรัม สินคาภายใตประเภท 4802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

      ตอตารางเมตร  เป็นมวน

4802.56 - - หนักต้ังแต 40 กรัมตอตารางเมตรขึ้นไป แตไมเกนิ 150 กรัม สินคาภายใตประเภท 4802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

      ตอตารางเมตร  เป็นแผนที่มีดานหนึ่งยาวไมเกนิ 435 มิลลิเมตร

      และอกีดานหนึ่งยาวไมเกนิ  297  มิลลิเมตร  เมื่อคล่ีออก

4802.57 - - อื่นๆ  หนักต้ังแต 40 กรัมตอตารางเมตรขึ้นไป สินคาภายใตประเภท 4802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

      แตไมเกนิ 150 กรัมตอตารางเมตร

4802.58 - - หนักเกนิ 150 กรัมตอตารางเมตร สินคาภายใตประเภท 4802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4802.611 - - - กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์  มีความกวางไมเกนิ 36 เซนติเมตร สินคาภายใตประเภท 4802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

         หนักไมเกนิหาสิบหากรัมตอตารางเมตร

4802.612 - - - กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์  มีความกวางไมเกนิ 36 เซนติเมตร สินคาภายใตประเภท 4802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
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         หนักเกนิหาสิบหากรัมตอตารางเมตร

4802.619 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4802.62 - - เป็นแผนที่มีดานหนึ่งยาวไมเกนิ 435 มิลลิเมตร  และอกีดานหนึ่ง สินคาภายใตประเภท 4802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

      ยาวไมเกนิ  297  มิลลิเมตร  เมื่อคล่ีออก

4802.69 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

48.03 4803.001 - - - เซลลูโลสแวดด้ิงที่ไมท ามากไปกวาแตงสีหรือท าเป็นลายหินออนทั่วทั้งแผน สินคาภายใตประเภท 4803 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4803.009 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4803 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

48.04 4804.11 - - ไมไดฟอก สินคาภายใตประเภท 4804 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4804.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4804 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4804.21 - - ไมไดฟอก สินคาภายใตประเภท 4804 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4804.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4804 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4804.31 - - ไมไดฟอก สินคาภายใตประเภท 4804 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4804.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4804 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4804.41 - - ไมไดฟอก สินคาภายใตประเภท 4804 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4804.42 - - ฟอกทั่วเนื้ออยางสม่ าเสมอและมีเสนใยไมที่ไดจากกรรมวิธีทางเคมี สินคาภายใตประเภท 4804 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

      มากกวารอยละ 95 โดยน้ าหนักของปริมาณเสนใยทั้งหมด

4804.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4804 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4804.51 - - ไมไดฟอก สินคาภายใตประเภท 4804 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4804.52 - - ฟอกทั่วเนื้ออยางสม่ าเสมอและมีเสนใยไมที่ไดจากกรรมวิธีทางเคมี สินคาภายใตประเภท 4804 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

      มากกวารอยละ 95 โดยน้ าหนักของปริมาณเสนใยทั้งหมด

4804.59 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4804 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

48.05 4805.11 - - กระดาษฟลูต้ิงกึ่งเคมี สินคาภายใตประเภท 4805 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4805.12 - - กระดาษฟลูต้ิงท าดวยฟาง สินคาภายใตประเภท 4805 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4805.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4805 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4805.24 - - หนัก  150  กรัมตอตารางเมตรหรือนอยกวา สินคาภายใตประเภท 4805 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4805.25 - - หนักเกนิ  150  กรัมตอตารางเมตร สินคาภายใตประเภท 4805 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4805.30 - ซัลไฟต์แรปพิงเพเพอร์ สินคาภายใตประเภท 4805 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4805.40 - กระดาษและกระดาษแขง็ที่เป็นกระดาษกรอง สินคาภายใตประเภท 4805 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4805.50 - กระดาษและกระดาษแขง็ที่เป็นกระดาษสักหลาด สินคาภายใตประเภท 4805 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4805.91 - - หนัก  150  กรัมตอตารางเมตรหรือนอยกวา สินคาภายใตประเภท 4805 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4805.92 - - หนักเกนิ  150  กรัมตอตารางเมตร  แตนอยกวา 225  กรัมตอตารางเมตร สินคาภายใตประเภท 4805 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4805.93 - - หนักต้ังแต 225 กรัมตอตารางเมตรขึ้นไป สินคาภายใตประเภท 4805 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

48.06 4806.10 - พาร์ชเมนต์ที่ท าจากพืช สินคาภายใตประเภท 4806 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4806.20 - กระดาษชนิดกนัน้ ามัน สินคาภายใตประเภท 4806 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4806.30 - กระดาษลอกลาย สินคาภายใตประเภท 4806 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4806.40 - กระดาษแกว และกระดาษมันอื่นๆ ชนิดโปรงใสหรือโปรงแสง สินคาภายใตประเภท 4806 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

48.07 4807.00 กระดาษอดัและกระดาษแขง็อดั (ท าโดยการติดกระดาษหรือกระดาษแขง็ สินคาภายใตประเภท 4807 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

ที่เป็นแผนเรียบเขาดวยกนัเป็นชั้นดวยสารยดึติด) ไมเคลือบผิวหรือ
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อาบซึม จะเสริมขางในใหแขง็แรงหรือไมกต็าม เป็นมวนหรือเป็นแผน

48.08 4808.10 - กระดาษและกระดาษแขง็ท าเป็นลูกฟูก จะปรุรูหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภทยอย 480810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4808.20 - กระดาษแซคคราฟต์ ท าใหยนหรือท าใหเป็นลอนหรือเป็นจีบ สินคาภายใตประเภทยอย 480820 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจาก 4804

   จะท าลายดุนหรือปรุรูหรือไมกต็าม

4808.30 - กระดาษคราฟต์อื่นๆ ท าใหยนหรือท าใหเป็นลอนหรือเป็นจีบ สินคาภายใตประเภทยอย 480830 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจาก 4804

   จะท าลายดุนหรือปรุรูหรือไมกต็าม

4808.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 480890 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ

48.09 4809.10 - กระดาษคาร์บอน หรือกระดาษท าส าเนาที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 4809 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4809.20 - กระดาษท าส าเนาในตัว สินคาภายใตประเภท 4809 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4809.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4809 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

48.10 4810.13 - - เฉพาะที่หนักเกนิ 150 กรัมตอตารางเมตรและน าเขามาใชในอตุสาหกรรม สินคาภายใตประเภท 4810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

      ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารหรือเคร่ืองด่ืมในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยเูอชที

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4810.14 - - เป็นแผนที่มีดานหนึ่งยาวไมเกนิ 435 มิลลิเมตร  และอกีดานหนึ่ง สินคาภายใตประเภท 4810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

      ยาวไมเกนิ  297  มิลลิเมตร  เมื่อคล่ีออก

4810.19 - - เฉพาะที่หนักเกนิ 150 กรัมตอตารางเมตรและน าเขามาใชในอตุสาหกรรม สินคาภายใตประเภท 4810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

     ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารหรือเคร่ืองด่ืมในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยเูอชที

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4810.22 - - กระดาษเคลือบน้ าหนักเบา สินคาภายใตประเภท 4810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4810.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4810.31 - - ฟอกทั่วเนื้ออยางสม่ าเสมอ และมีเสนใยไมที่ไดจากกรรมวิธีทางเคมี สินคาภายใตประเภท 4810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

      เกนิรอยละ 95 โดยน้ าหนักของปริมาณเสนใยทั้งหมด

      และหนัก 150 กรัมตอตารางเมตรหรือนอยกวา

4810.32 - - ฟอกทั่วเนื้ออยางสม่ าเสมอ และมีเสนใยไมที่ไดจากกรรมวิธีทางเคมี สินคาภายใตประเภท 4810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

      เกนิรอยละ 95 โดยน้ าหนักของปริมาณเสนใยทั้งหมด

      และหนักเกนิ 150 กรัมตอตารางเมตร

4810.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4810.92 - - ชนิดหลายชั้น สินคาภายใตประเภท 4810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4810.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

48.11 4811.10 - กระดาษและกระดาษแขง็ที่มีทาร์ มีบิทูเมนหรือแอสฟัลต์ สินคาภายใตประเภทยอย 481110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4811.41 - - ชนิดยดึติดไดในตัว สินคาภายใตประเภทยอย 481141 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4811.49 - - เฉพาะที่เคลือบดวยโพลิเอทิลีน ที่น ามาใชในอตุสาหกรรมผลิต สินคาภายใตประเภทยอย 481149 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

      บรรจุภัณฑ์อาหารหรือเคร่ืองด่ืม ในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยเูอชที

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 481149 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4811.51 - - ที่ฟอกแลว มีน้ าหนักเกนิ 150 กรัมตอตารางเมตร สินคาภายใตประเภทยอย 481151 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4811.59 - - เฉพาะที่เคลือบดวยโพลิเอทิลีน ที่น ามาใชในอตุสาหกรรมผลิต สินคาภายใตประเภทยอย 481159 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 4804

      บรรจุภัณฑ์อาหารหรือเคร่ืองด่ืม ในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยเูอชที

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 481159 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 4804
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4811.60 - กระดาษและกระดาษแขง็ เคลือบ อาบซึมหรือหุมดวยไข ไขพาราฟิน สินคาภายใตประเภทยอย 481160 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   สเตียรีน น้ ามันหรือดวยกลีเซอรอล

4811.90 - เฉพาะที่เคลือบดวยโพลิเอทิลีน ที่น ามาใชในอตุสาหกรรมผลิต สินคาภายใตประเภทยอย 481190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   บรรจุภัณฑ์อาหารหรือเคร่ืองด่ืม ในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยเูอชที

- เฉพาะกระดาษและกระดาษแขง็ที่เคลือบหรือหุมดานในดวยอะลูมิเนียม สินคาภายใตประเภทยอย 481190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   ฟอยล์ที่น าเขามาใชในอตุสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารหรือเคร่ืองด่ืม

   ในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยเูอชที

- เฉพาะกระดาษและกระดาษแขง็ที่เคลือบหรือหุมดานในดวยอะลูมิเนียม สินคาภายใตประเภทยอย 481190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   ฟอยล์ที่น าเขามาใชในอตุสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารหรือเคร่ืองด่ืม

   ในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยเูอชที  ที่พิมพ์เคร่ืองหมายหรือขอความแลว

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 481190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

48.12 4812.00 แทงกรองและแผนกรอง ท าดวยเยื่อกระดาษ สินคาภายใตประเภท 4812 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

48.13 4813.10 - เป็นเลมเล็กหรือเป็นหลอด สินคาภายใตประเภท 4813 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4813.20 - เป็นมวน มีความกวางไมเกนิ 5 เซนติเมตร สินคาภายใตประเภท 4813 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4813.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4813 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

48.14 4814.10 - กระดาษ "อนิเกรน" สินคาภายใตประเภท 4814 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4814.20 - กระดาษปิดผนังและส่ิงปิดผนังที่คลายกนั ประกอบดวยกระดาษ สินคาภายใตประเภท 4814 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   ที่เคลือบหรือหุมผิวดานหนาดวยชั้นของพลาสติกที่ท าเป็นเม็ด

   ลายดุน แตงสี พิมพ์ลวดลาย หรือตกแตงดวยวิธีอื่น

4814.30 - กระดาษปิดผนังและส่ิงปิดผนังที่คลายกนั ประกอบดวยกระดาษ สินคาภายใตประเภท 4814 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   ที่หุมผิวดานหนาดวยวัตถถุกัสานที่ยดึติดเขาดวยกนัตามแนวขนาน

   หรือทอหรือไมกต็าม

4814.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4814 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

48.15 4815.00 ส่ิงปูพืน้ที่มีกระดาษหรือกระดาษแขง็เป็นฐาน จะตัดตามขนาดหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภท 4815 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

48.16 4816.10 - กระดาษคาร์บอน หรือกระดาษท าส าเนาที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 4816 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 4809

4816.20 - กระดาษท าส าเนาในตัว สินคาภายใตประเภท 4816 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 4809

4816.30 - กระดาษไข สินคาภายใตประเภท 4816 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 4809

4816.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4816 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 4809

48.17 4817.10 - ซองจดหมาย สินคาภายใตประเภท 4817 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4817.20 - ไปรษณียบรรณ ไปรษณียบัตร และบัตรเขยีนจดหมาย สินคาภายใตประเภท 4817 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4817.30 - กลอง กระเปา ซอง และแฟูม ท าดวยกระดาษหรือกระดาษแขง็ สินคาภายใตประเภท 4817 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   มีกระดาษจ าพวกเคร่ืองเขยีนบรรจุอยูดวย

48.18 4818.10 - กระดาษช าระ สินคาภายใตประเภท 4818 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4818.20 - กระดาษเช็ดหนา กระดาษท าความสะอาดและกระดาษเช็ดมือ สินคาภายใตประเภท 4818 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4818.30 - กระดาษปูโต฿ะ และกระดาษเช็ดปาก สินคาภายใตประเภท 4818 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4818.401 - - - กระดาษอนามัยและกระดาษแทมปอน สินคาภายใตประเภท 4818 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4818.409 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4818 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4818.50 - เคร่ืองแตงกาย และของที่ใชประกอบกบัเคร่ืองแตงกาย สินคาภายใตประเภท 4818 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
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4818.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4818 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

48.19 4819.10 - หีบ กลองและซอง ท าดวยกระดาษและกระดาษแขง็ชนิดลูกฟูก สินคาภายใตประเภท 4819 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4819.20 - เฉพาะที่เคลือบดวยโพลิเอทิลีน ที่น ามาใชในอตุสาหกรรม สินคาภายใตประเภท 4819 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารหรือเคร่ืองด่ืม ในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยเูอชที

- เฉพาะกระดาษและกระดาษแขง็ที่เคลือบหรือหุมดานในดวยอะลูมิเนียมฟอยล์ สินคาภายใตประเภท 4819 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   ที่น าเขามาใชในอตุสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารหรือเคร่ืองด่ืม

   ในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยเูอชที

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4819 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4819.30 - กระสอบและถงุ ที่มีฐานกวางต้ังแต 40 เซนติเมตรขึ้นไป สินคาภายใตประเภท 4819 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4819.40 - กระสอบและถงุอื่นๆ รวมถงึกรวย สินคาภายใตประเภท 4819 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4819.50 - ภาชนะบรรจุอื่นๆ รวมถงึซองใสแผนเสียง สินคาภายใตประเภท 4819 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4819.60 - แฟูมชนิดกลอง ถาดจดหมาย กลองเกบ็ของและของที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 4819 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   ชนิดที่ใชในส านักงาน รานคาและสถานที่ที่คลายกนั

48.20 4820.10 - สมุดทะเบียน สมุดบัญชี สมุดบันทึก สมุดส่ังของ สมุดใบเสร็จรับเงิน สินคาภายใตประเภท 4820 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

   สมุดฉกีเขยีนจดหมาย สมุดฉกีบันทึกความจ า ไดอาร่ีและของที่คลายกนั

4820.20 - สมุดแบบฝึกหัด สินคาภายใตประเภท 4820 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4820.30 - ปกชนิดไบน์เดอร์  (นอกจากปกหนังสือ)  ปกพับและแฟูม สินคาภายใตประเภท 4820 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4820.40 - แบบพิมพ์ทางธุรกจิที่พับหลายทบและชุดกระดาษที่มีกระดาษคาร์บอนแทรก สินคาภายใตประเภท 4820 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4820.50 - อลับัม้ส าหรับของตัวอยางหรือการสะสม สินคาภายใตประเภท 4820 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4820.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4820 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

48.21 4821.10 - พิมพ์แลว สินคาภายใตประเภท 4821 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4821.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4821 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

48.22 4822.10 - ชนิดที่ใชส าหรับมวนดายส่ิงทอ สินคาภายใตประเภท 4822 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4822.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4822 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

48.23 4823.12 - - ชนิดยดึติดไดในตัว สินคาภายใตประเภทยอย 482312 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4823.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 482319 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4823.201 - - - เป็นแถบหรือมวน  มีความกวางไมเกนิ  36  เซนติเมตร สินคาภายใตประเภทยอย 4823201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ

4823.209 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 4823209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ

4823.40 - มวน แผนบางและแผนกลม ที่พิมพ์ขึ้นส าหรับใชกบัเคร่ืองอปุกรณ์ สินคาภายใตประเภทยอย 482340 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ

   ที่บันทึกไดในตัว

4823.60 - ถาด ชาม จาน ถวยและของที่คลายกนั ท าดวยกระดาษหรือกระดาษแขง็ สินคาภายใตประเภทยอย 482360 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4823.70 - ของที่ไดจากการหลอหรือการอดั ท าดวยเยื่อกระดาษ สินคาภายใตประเภทยอย 482370 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

4823.901 - - - เคร่ืองไหวเจา สินคาภายใตประเภทยอย 4823901นอกเหนือจากบัตรที่ไมไดเจาะรูและใชส าหรับเคร่ืองเจาะรู จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือ บัตรที่ไมได
เจาะรูและใชส าหรับเคร่ืองเจาะรู ภายใตประเภทยอย 4823901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ

4823.902 - - - เซลลูโลสแวดด้ิงและแผนเยื่อของเสนใยเซลลูโลสที่เพียงแตแตงสี สินคาภายใตประเภทยอย 4823902นอกเหนือจากบัตรที่ไมไดเจาะรูและใชส าหรับเคร่ืองเจาะรู จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ใน

         หรือท าลายหินออนทั่วเนื้อ ระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือ บัตรที่ไมไดเจาะรูและใชส าหรับเคร่ืองเจาะรู ภายใตประเภทยอย 4823902 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ

ในระดับตอนอื่นๆ
4823.909 - - - เฉพาะของท าดวยกระดาษที่เหมาะเฉพาะใชในการเพาะพันธุ์พืช สินคาภายใตประเภทยอย 4823909นอกเหนือจากบัตรที่ไมไดเจาะรูและใชส าหรับเคร่ืองเจาะรู จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือ บัตรที่ไมได

เจาะรูและใชส าหรับเคร่ืองเจาะรู ภายใตประเภทยอย 4823909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ
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- - - เฉพาะชุดตรวจปัสสาวะหรือโลหิตส าหรับวินิจฉยัทางการแพทย์ สินคาภายใตประเภทยอย 4823909นอกเหนือจากบัตรที่ไมไดเจาะรูและใชส าหรับเคร่ืองเจาะรู จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือ บัตรที่ไมได
เจาะรูและใชส าหรับเคร่ืองเจาะรู ภายใตประเภทยอย 4823909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ

- - - เฉพาะกระดาษขึ้นรูปเป็นรังผ้ึงท าจากเยื่อกระดาษที่ไดจาก สินคาภายใตประเภทยอย 4823909นอกเหนือจากบัตรที่ไมไดเจาะรูและใชส าหรับเคร่ืองเจาะรู จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับ

        เซลลูโลสเคลือบสารฟีโนลิกเรซิน มีขนาด 4"x12"x72" หรือ ประเภทยอยอื่นๆ หรือ บัตรที่ไมไดเจาะรูและใชส าหรับเคร่ืองเจาะรู ภายใตประเภทยอย 4823909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ใน

        ขนาด 6"x12"x72" ระดับตอนอื่นๆ

- - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 4823909นอกเหนือจากบัตรที่ไมไดเจาะรูและใชส าหรับเคร่ืองเจาะรู จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือ บัตรที่ไมได
เจาะรูและใชส าหรับเคร่ืองเจาะรู ภายใตประเภทยอย 4823909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ

49.01 4901.101 - - - มีอกัษรไทยลวนหรือเป็นสาระส าคัญ สินคาภายใตประเภท 4901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4901.109 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4901.911 - - - มีอกัษรไทยลวนหรือเป็นสาระส าคัญ สินคาภายใตประเภท 4901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4901.919 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4901.991 - - - มีอกัษรไทยลวนหรือเป็นสาระส าคัญ สินคาภายใตประเภท 4901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4901.999 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

49.02 4902.10 - ออกอยางนอยส่ีคร้ังตอสัปดาห์ สินคาภายใตประเภท 4902 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4902.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4902 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

49.03 4903.00 หนังสือภาพ สมุดวาดเขยีนหรือสมุดระบายสีส าหรับเด็ก สินคาภายใตประเภท 4903 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

49.04 4904.00 บทเพลงที่พิมพ์หรือเขยีน  จะรวมเขาเป็นเลมหรือมีภาพประกอบหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภท 4904 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

49.05 4905.10 - ลูกโลก สินคาภายใตประเภท 4905 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4905.91 - - ท าเป็นเลม สินคาภายใตประเภท 4905 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4905.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4905 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

49.06 4906.00 แปลนและภาพลายเสน ที่เป็นตนฉบับเขยีนดวยมือ เพือ่วัตถปุระสงค์ สินคาภายใตประเภท 4906 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

ทางสถาปัตยกรรม   วิศวกรรม   อตุสาหกรรม   พาณิชยกรรม

ทางภูมิประเทศหรือวัตถปุระสงค์ที่คลายกนั หนังสือที่เขยีนดวยมือ

ส าเนาของส่ิงดังกลาวที่ไดจากการถายดวยกระดาษไวแสงและ

ที่ไดจากการใชกระดาษคาร์บอน

49.07 4907.001 - - - ใบสต็อก ใบหุน พันธบัตร ใบเอกสารสิทธิที่คลายกนัและสมุดเช็ค สินคาภายใตประเภท 4907 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4907.009 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4907 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

49.08 4908.10 - รูปลอกชนิดวิทริฟิเอเบิล สินคาภายใตประเภท 4908 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4908.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4908 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

49.09 4909.001 - - - ไมมีภาพประกอบ สินคาภายใตประเภท 4909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4909.009 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

49.10 4910.001 - - - ปฏิทินที่พิมพ์บนกระดาษหรือกระดาษแขง็ สินคาภายใตประเภท 4910 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4910.009 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4910 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

49.11 4911.10 - ส่ิงพิมพ์โฆษณาทางการคา แคตตาลอกทางการคา และของที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 4911 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4911.91 - - รูปภาพ ภาพดีไซน์ และภาพถาย สินคาภายใตประเภท 4911 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

4911.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 4911 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

50.01 5001.00 รังไหมที่เหมาะส าหรับการสาวไหม สินคาภายใตประเภท 5001 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมาจากรังไหมธรรมชาติเทานั้น

50.02 5002.00 ไหมดิบ (ยงัไมเขาเกลียว) สินคาภายใตประเภท 5002 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากรังไหมธรรมชาติเทานั้น

50.03 5003.10 - ไมไดสางหรือหวี สินคาภายใตประเภท 5003 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากรังไหมธรรมชาติเทานั้น
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5003.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5003 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากรังไหมธรรมชาติเทานั้น

50.04 5004.00 ดายไหม (นอกจากดายที่ปัน่จากเศษไหม) ไมไดจัดท าขึ้นเพือ่การขายปลีก สินคาภายใตประเภท 5004 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากรังไหมธรรมชาติเทานั้น

50.05 5005.00 ดายที่ปัน่จากเศษไหม ไมไดจัดท าขึ้นเพือ่การขายปลีก สินคาภายใตประเภท 5005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5004 หรือ 5006 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55

50.06 5006.001 - - - ไสตัวไหม สินคาภายใตประเภท 5006 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5004 หรือ 5005 และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55

5006.009 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5006 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5004 หรือ 5005 และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55

50.07 5007.10 - ผาทอ ท าดวยขี้ไหม สินคาภายใตประเภท 5007 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5007.20 - ผาอื่นๆ ที่มีไหมหรือเศษไหม (นอกจากขี้ไหม) ต้ังแตรอยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก สินคาภายใตประเภท 5007 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5007.90 - ผาอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5007 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

51.01 5101.11 - - ขนแกะที่ไดจากการตัด สินคาภายใตประเภท 5101 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5101.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5101 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5101.21 - - ขนแกะที่ไดจากการตัด สินคาภายใตประเภท 5101 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5101.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5101 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5101.30 - ที่ผานกรรมวิธีคาร์โบไนซ์ สินคาภายใตประเภท 5101 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

51.02 5102.11 - - ของแพะแคชเมียร์ สินคาภายใตประเภท 5102 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5102.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5102 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5102.20 - ขนหยาบของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 5102 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

51.03 5103.10 - เศษขนแกะหรือเศษขนละเอยีดของสัตว์ที่ไดจากการหวี สินคาภายใตประเภท 5103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5103.20 - เศษอื่นๆ ของขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 5103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5103.30 - เศษขนหยาบของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 5103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

51.04 5104.00 กลุมใยที่สางจากเศษวัตถทุี่ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีด หรือขนหยาบของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 5104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

51.05 5105.10 - ขนแกะที่สางแลว สินคาภายใตประเภท 5105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5105.21 - - ขนแกะที่หวีแลวท าเป็นเสนส้ัน สินคาภายใตประเภท 5105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5105.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5105.31 - - ของแพะแคชเมียร์ สินคาภายใตประเภท 5105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5105.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5105.40 - ขนหยาบของสัตว์ที่สางหรือหวีแลว สินคาภายใตประเภท 5105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

51.06 5106.10 - ที่มีขนแกะต้ังแตรอยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก สินคาภายใตประเภท 5106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5107  5108  5109 หรือ 5110 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5106.20 - ที่มีขนแกะนอยกวารอยละ 85 โดยน้ าหนัก สินคาภายใตประเภท 5106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5107  5108  5109 หรือ 5110 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

51.07 5107.10 - ที่มีขนแกะต้ังแตรอยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก สินคาภายใตประเภท 5107 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5106  5108  5109 หรือ 5110 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5107.20 - ที่มีขนแกะนอยกวารอยละ 85 โดยน้ าหนัก สินคาภายใตประเภท 5107 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5106  5108  5109 หรือ 5110 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

51.08 5108.10 - ที่สางแลว สินคาภายใตประเภท 5108 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5106  5107  5109 หรือ 5110 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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5108.20 - ที่หวีแลว สินคาภายใตประเภท 5108 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5106  5107  5109 หรือ 5110 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

51.09 5109.10 - ที่มีขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ต้ังแตรอยละ  85  ขึ้นไปโดยน้ าหนัก สินคาภายใตประเภท 5109 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5106  5107  5108 หรือ 5110 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5109.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5109 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5106  5107  5108 หรือ 5110 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

51.10 5110.00 ดายท าดวยขนหยาบของสัตว์หรือขนมา  (รวมถงึดายกมิพ์ที่ท าดวยขนมา) สินคาภายใตประเภท 5110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5106  5107  5108 หรือ

จะจัดท าขึ้นเพือ่การขายปลีกหรือไมกต็าม 5109 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
51.11 5111.11 - - น้ าหนักไมเกนิ 300 กรัมตอตารางเมตร สินคาภายใตประเภท 5111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5112 หรือ 5113 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอย

กวารอยละ 55
5111.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5112 หรือ 5113 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอย

กวารอยละ 55
5111.20 - อื่นๆ ผสมดวยใยยาวประดิษฐ์ลวนหรือเป็นสวนใหญ สินคาภายใตประเภท 5111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5112 หรือ 5113 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอย

กวารอยละ 55
5111.30 - อื่นๆ ผสมดวยเสนใยส้ันประดิษฐ์ลวนหรือเป็นสวนใหญ สินคาภายใตประเภท 5111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5112 หรือ 5113 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอย

กวารอยละ 55
5111.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5112 หรือ 5113 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอย

กวารอยละ 55
51.12 5112.11 - - น้ าหนักไมเกนิ 200 กรัมตอตารางเมตร สินคาภายใตประเภท 5112 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5111 หรือ 5113 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอย

กวารอยละ 55
5112.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5112 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5111 หรือ 5113 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอย

กวารอยละ 55
5112.20 - อื่นๆ ผสมดวยใยยาวประดิษฐ์ลวนหรือเป็นสวนใหญ สินคาภายใตประเภท 5112 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5111 หรือ 5113 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอย

กวารอยละ 55
5112.30 - อื่นๆ ผสมดวยเสนใยส้ันประดิษฐ์ลวนหรือเป็นสวนใหญ สินคาภายใตประเภท 5112 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5111 หรือ 5113 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอย

กวารอยละ 55
5112.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5112 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5111 หรือ 5113 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอย

กวารอยละ 55
51.13 5113.00 ผาทอท าดวยขนหยาบของสัตว์หรือขนมา สินคาภายใตประเภท 5113 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5111 หรือ 5112 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอย

กวารอยละ 55
52.01 5201.00 ฝูาย ไมไดสางหรือหวี สินคาภายใตประเภท 5201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

52.02 5202.10 - เศษดาย (รวมถงึเศษเสนดาย) สินคาภายใตประเภท 5202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5202.91 - - กลุมใยที่สางจากเศษวัตถทุี่ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 5202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5202.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

52.03 5203.00 ฝูาย สางหรือหวีแลว สินคาภายใตประเภท 5203 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

52.04 5204.11 - - ที่มีฝูายต้ังแตรอยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก สินคาภายใตประเภท 5204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5205  5206 หรือ 5207 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55

5204.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5205  5206 หรือ 5207 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55

5204.20 - จัดท าขึ้นเพือ่การขายปลีก สินคาภายใตประเภท 5204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5205  5206 หรือ 5207 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55

52.05 5205.11 - - วัดไดต้ังแต 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไมเกนิ14 เมตริกนัมเบอร์) สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5206 หรือ 5207 ถามี
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สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5205.12 - - วัดไดนอยกวา 714.29 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์ สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5206 หรือ 5207 ถามี

      (เกนิ 14 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกนิ 43 เมตริกนัมเบอร์) สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5205.13 - - วัดไดนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์ สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5206 หรือ 5207 ถามี

      (เกนิ 43 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกนิ 52 เมตริกนัมเบอร์) สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5205.14 - - วัดไดนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 125 เดซิเทกซ์ สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5206 หรือ 5207 ถามี

      (เกนิ 52 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกนิ 80 เมตริกนัมเบอร์) สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5205.15 - - วัดไดนอยกวา 125 เดซิเทกซ์ (เกนิ 80 เมตริกนัมเบอร์) สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5206 หรือ 5207 ถามี

สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5205.21 - - วัดไดต้ังแต 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไมเกนิ 14 เมตริกนัมเบอร์) สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5206 หรือ 5207 ถามี

สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5205.22 - - วัดไดนอยกวา 714.29 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์ สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5206 หรือ 5207 ถามี

      (เกนิ 14 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกนิ 43 เมตริกนัมเบอร์) สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5205.23 - - วัดไดนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์ สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5206 หรือ 5207 ถามี

      (เกนิ 43 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกนิ 52 เมตริกนัมเบอร์) สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5205.24 - - วัดไดนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 125 เดซิเทกซ์ สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5206 หรือ 5207 ถามี

      (เกนิ 52 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกนิ 80 เมตริกนัมเบอร์) สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5205.26 - - วัดไดนอยกวา 125 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 106.38 เดซิเทกซ์ สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5206 หรือ 5207 ถามี

      (เกนิ 80 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกนิ 94 เมตริกนัมเบอร์) สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5205.27 - - วัดไดนอยกวา 106.38 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 83.33 เดซิเทกซ์ สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5206 หรือ 5207 ถามี

      (เกนิ 94 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกนิ 120 เมตริกนัมเบอร์) สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5205.28 - - วัดไดนอยกวา 83.33 เดซิเทกซ์ (เกนิ 120 เมตริกนัมเบอร์) สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5206 หรือ 5207 ถามี

สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5205.31 - - ดายเด่ียวแตละเสนวัดไดต้ังแต 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5206 หรือ 5207 ถามี

      (แตละเสนไมเกนิ 14 เมตริกนัมเบอร์) สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5205.32 - - ดายเด่ียวแตละเสนวัดไดนอยกวา 714.29 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5206 หรือ 5207 ถามี

      232.56 เดซิเทกซ์ (แตละเสนเกนิ 14 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกนิ สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

      43 เมตริกนัมเบอร์)

5205.33 - - ดายเด่ียวแตละเสนวัดไดนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5206 หรือ 5207 ถามี

      192.31 เดซิเทกซ์ (แตละเสนเกนิ 43 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกนิ สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

      52 เมตริกนัมเบอร์)

5205.34 - - ดายเด่ียวแตละเสนวัดไดนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5206 หรือ 5207 ถามี

      125 เดซิเทกซ์ (แตละเสนเกนิ 52 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกนิ สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

      80 เมตริกนัมเบอร์)

5205.35 - - ดายเด่ียวแตละเสนวัดไดนอยกวา 125 เดซิเทกซ์ สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5206 หรือ 5207 ถามี

      (แตละเสนเกนิ 80 เมตริกนัมเบอร์) สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5205.41 - - ดายเด่ียวแตละเสนวัดไดต้ังแต 714.29 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5206 หรือ 5207 ถามี

      (แตละเสนไมเกนิ 14 เมตริกนัมเบอร์) สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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5205.42 - - ดายเด่ียวแตละเสนวัดไดนอยกวา 714.29 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5206 หรือ 5207 ถามี

      232.56 เดซิเทกซ์ (แตละเสนเกนิ 14 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกนิ สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

      43 เมตริกนัมเบอร์)

5205.43 - - ดายเด่ียวแตละเสนวัดไดนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5206 หรือ 5207 ถามี

      192.31 เดซิเทกซ์ (แตละเสนเกนิ 43 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกนิ สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

      52 เมตริกนัมเบอร์)

5205.44 - - ดายเด่ียวแตละเสนวัดไดนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5206 หรือ 5207 ถามี

      125 เดซิเทกซ์ (แตละเสนเกนิ 52 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกนิ สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

      80 เมตริกนัมเบอร์)

5205.46 - - ดายเด่ียวแตละเสนวัดไดนอยกวา 125 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5206 หรือ 5207 ถามี

      106.38 เดซิเทกซ์ (ดายเด่ียวแตละเสนเกนิ 80 เมตริกนัมเบอร์ สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

      แตไมเกนิ 94 เมตริกนัมเบอร์)

5205.47 - - ดายเด่ียวแตละเสนวัดไดนอยกวา 106.38 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5206 หรือ 5207 ถามี

      83.33 เดซิเทกซ์ (ดายเด่ียวแตละเสนเกนิ 94 เมตริกนัมเบอร์ สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

      แตไมเกนิ 120 เมตริกนัมเบอร์)

5205.48 - - ดายเด่ียวแตละเสนวัดไดนอยกวา 83.33 เดซิเทกซ์ สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5206 หรือ 5207 ถามี

      (ดายเด่ียวแตละเสนเกนิ 120 เมตริกนัมเบอร์) สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
52.06 5206.11 - - วัดไดต้ังแต 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไมเกนิ 14 เมตริกนัมเบอร์) สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5205 หรือ 5207 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา

ไมนอยกวารอยละ 55
5206.12 - - วัดไดนอยกวา 714.29 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์ สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5205 หรือ 5207 ถามี

      (เกนิ 14 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกนิ 43 เมตริกนัมเบอร์) สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5206.13 - - วัดไดนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์ สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5205 หรือ 5207 ถามี

      (เกนิ 43 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกนิ 52 เมตริกนัมเบอร์) สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5206.14 - - วัดไดนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 125 เดซิเทกซ์ สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5205 หรือ 5207 ถามี

      (เกนิ 52 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกนิ 80 เมตริกนัมเบอร์) สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5206.15 - - วัดไดนอยกวา 125 เดซิเทกซ์ (เกนิ 80 เมตริกนัมเบอร์) สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5205 หรือ 5207 ถามี

สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5206.21 - - วัดไดต้ังแต 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไมเกนิ 14 เมตริกนัมเบอร์) สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5205 หรือ 5207 ถามี

สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5206.22 - - วัดไดนอยกวา 714.29 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์ สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5205 หรือ 5207 ถามี

      (เกนิ 14 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกนิ 43 เมตริกนัมเบอร์) สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5206.23 - - วัดไดนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์ สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5205 หรือ 5207 ถามี

      (เกนิ 43 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกนิ 52 เมตริกนัมเบอร์) สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5206.24 - - วัดไดนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 125 เดซิเทกซ์ สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5205 หรือ 5207 ถามี

      (เกนิ 52 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกนิ 80 เมตริกนัมเบอร์) สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5206.25 - - วัดไดนอยกวา 125 เดซิเทกซ์ (เกนิ 80 เมตริกนัมเบอร์) สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5205 หรือ 5207 ถามี

สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5206.31 - - ดายเด่ียวแตละเสนวัดไดต้ังแต 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5205 หรือ 5207 ถามี
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      (แตละเสนไมเกนิ 14 เมตริกนัมเบอร์) สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5206.32 - - ดายเด่ียวแตละเสนวัดไดนอยกวา 714.29 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5205 หรือ 5207 ถามี

      232.56 เดซิเทกซ์ (แตละเสนเกนิ 14 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกนิ สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

      43 เมตริกนัมเบอร์)

5206.33 - - ดายเด่ียวแตละเสนวัดไดนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5205 หรือ 5207 ถามี

      192.31 เดซิเทกซ์ (แตละเสนเกนิ 43 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกนิ สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

      52 เมตริกนัมเบอร์)

5206.34 - - ดายเด่ียวแตละเสนวัดไดนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5205 หรือ 5207 ถามี

      125 เดซิเทกซ์ (แตละเสนเกนิ 52 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกนิ สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

      80 เมตริกนัมเบอร์)

5206.35 - - ดายเด่ียวแตละเสนวัดไดนอยกวา 125 เดซิเทกซ์ สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5205 หรือ 5207 ถามี

      (แตละเสนเกนิ 80 เมตริกนัมเบอร์) สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5206.41 - - ดายเด่ียวแตละเสนวัดไดต้ังแต 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5205 หรือ 5207 ถามี

      (แตละเสนไมเกนิ 14 เมตริกนัมเบอร์) สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5206.42 - - ดายเด่ียวแตละเสนวัดไดนอยกวา 714.29 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5205 หรือ 5207 ถามี

      232.56 เดซิเทกซ์ (แตละเสนเกนิ 14 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกนิ สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

      43 เมตริกนัมเบอร์)

5206.43 - - ดายเด่ียวแตละเสนวัดไดนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5205 หรือ 5207 ถามี

      192.31 เดซิเทกซ์ (แตละเสนเกนิ 43 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกนิ สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

      52 เมตริกนัมเบอร์)

5206.44 - - ดายเด่ียวแตละเสนวัดไดนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5205 หรือ 5207 ถามี

      125 เดซิเทกซ์ (แตละเสนเกนิ 52 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกนิ สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

      80 เมตริกนัมเบอร์)

5206.45 - - ดายเด่ียวแตละเสนวัดไดนอยกวา 125 เดซิเทกซ์ สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5205 หรือ 5207 ถามี

      (แตละเสนเกนิ 80 เมตริกนัมเบอร์) สัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
52.07 5207.10 - ที่มีฝูายต้ังแตรอยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก สินคาภายใตประเภท 5207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5205 หรือ 5206 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา

ไมนอยกวารอยละ 55
5207.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5204  5205 หรือ 5206 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา

ไมนอยกวารอยละ 55
52.08 5208.11 - - ทอลายขดั หนักไมเกนิ 100 กรัมตอตารางเมตร การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่  5209  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.12 - - ทอลายขดั หนักเกนิ 100 กรัมตอตารางเมตร การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่  5209  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.13 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน  รวมถงึทอลายสองแบบครอส การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่  5209  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.19 - - อื่นๆ การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่  5209  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.21 - - ทอลายขดั หนักไมเกนิ 100 กรัมตอตารางเมตร การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่  5209  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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5208.22 - - ทอลายขดั หนักเกนิ 100 กรัมตอตารางเมตร การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่  5209  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.23 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถงึทอลายสองแบบครอส การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่  5209  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.29 - - ผาอื่นๆ การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่  5209  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.31 - - ทอลายขดั หนักไมเกนิ 100 กรัมตอตารางเมตร การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่  5209  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.32 - - ทอลายขดั หนักเกนิ 100 กรัมตอตารางเมตร การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่  5209  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.33 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถงึทอลายสองแบบครอส การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่  5209  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.39 - - ผาอื่นๆ การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่  5209  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.41 - - ทอลายขดั หนักไมเกนิ 100 กรัมตอตารางเมตร การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่  5209  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.42 - - ทอลายขดั หนักเกนิ 100 กรัมตอตารางเมตร การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่  5209  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.43 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถงึทอลายสองแบบครอส การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่  5209  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.49 - - ผาอื่นๆ การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่  5209  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.51 - - ทอลายขดั หนักไมเกนิ 100 กรัมตอตารางเมตร การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่  5209  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.52 - - ทอลายขดั หนักเกนิ 100 กรัมตอตารางเมตร การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่  5209  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.53 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถงึทอลายสองแบบครอส การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่  5209  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.59 - - อื่นๆ การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่  5209  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

52.09 5209.11 - - ทอลายขดั การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5209 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5209.12 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถงึทอลายสองแบบครอส การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5209 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5209.19 - - ผาอื่นๆ การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5209 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5209.21 - - ทอลายขดั การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5209 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5209.22 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถงึทอลายสองแบบครอส การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5209 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5209.29 - - ผาอื่นๆ การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5209 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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5209.31 - - ทอลายขดั การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5209 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5209.32 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถงึทอลายสองแบบครอส การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5209 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5209.39 - - ผาอื่นๆ การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5209 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5209.41 - - ทอลายขดั การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5209 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5209.42 - - เดนิม การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5209 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5209.43 - - ผาอื่นๆ ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถงึทอลายสองแบบครอส การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5209 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5209.49 - - ผาอื่นๆ การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5209 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5209.51 - - ทอลายขดั การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5209 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5209.52 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถงึทอลายสองแบบครอส การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5209 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5209.59 - - ผาอื่นๆ การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5209 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5210  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

52.10 5210.11 - - ทอลายขดั การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5210 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5210.12 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถงึทอลายสองแบบครอส การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5210 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5210.19 - - ผาอื่นๆ การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5210 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5210.21 - - ทอลายขดั การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5210 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5210.22 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถงึทอลายสองแบบครอส การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5210 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5210.29 - - ผาอื่นๆ การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5210 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5210.31 - - ทอลายขดั การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5210 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5210.32 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถงึทอลายสองแบบครอส การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5210 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5210.39 - - ผาอื่นๆ การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5210 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5210.41 - - ทอลายขดั การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5210 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5210.42 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถงึทอลายสองแบบครอส การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5210 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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5210.49 - - ผาอื่นๆ การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5210 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5210.51 - - ทอลายขดั การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5210 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5210.52 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถงึทอลายสองแบบครอส การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5210 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5210.59 - - ผาอื่นๆ การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5210 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

52.11 5211.11 - - ทอลายขดั การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5211 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5210 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5211.12 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถงึทอลายสองแบบครอส การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5211 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5210 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5211.19 - - ผาอื่นๆ การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5211 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5210 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5211.21 - - ทอลายขดั การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5211 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5210 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5211.22 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถงึทอลายสองแบบครอส การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5211 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5210 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5211.29 - - ผาอื่นๆ การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5211 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5210 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5211.31 - - ทอลายขดั การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5211 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5210 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5211.32 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถงึทอลายสองแบบครอส การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5211 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5210 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5211.39 - - ผาอื่นๆ การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5211 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5210 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5211.41 - - ทอลายขดั การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5211 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5210 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5211.42 - - เดนิม การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5211 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5210 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5211.43 - - ผาอื่นๆ ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถงึทอลายสองแบบครอส การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5211 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5210 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5211.49 - - ผาอื่นๆ การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5211 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5210 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5211.51 - - ทอลายขดั การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5211 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5210 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5211.52 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถงึทอลายสองแบบครอส การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5211 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5210 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5211.59 - - ผาอื่นๆ การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5211 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5210 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

52.12 5212.11 - - ไมไดฟอก การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5212 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5210 หรือ 5211 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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5212.12 - - ฟอกแลว การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5212 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5210 หรือ 5211 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5212.13 - - ยอมสี การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5212 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5210 หรือ 5211 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5212.14 - - ทอดวยดายสีตาง ๆ การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5212 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5210 หรือ 5211 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5212.15 - - พิมพ์ การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5212 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5210 หรือ 5211 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5212.21 - - ไมไดฟอก การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5212 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5210 หรือ 5211 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5212.22 - - ฟอกแลว การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5212 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5210 หรือ 5211 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5212.23 - - ยอมสี การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5212 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5210 หรือ 5211 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5212.24 - - ทอดวยดายสีตาง ๆ การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5212 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5210 หรือ 5211 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5212.25 - - พิมพ์ การไดถิ่นก าเนิดของสินคาภายใตประเภท 5212 ยกเวนมาจากประเภทที่  5208  5209  5210 หรือ 5211 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

53.01 5301.10 - ปุานลินิน ดิบหรือผานกรรมวิธีเรตต้ิง สินคาภายใตประเภท 5301 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5301.21 - - ท าใหแตกหรือแยกเนื้อไมออก สินคาภายใตประเภท 5301 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5301.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5301 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5301.30 - เสนใยที่ไมไดขนาดและเศษของปุานลินิน สินคาภายใตประเภท 5301 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

53.02 5302.10 - ปุานแท ดิบหรือผานกรรมวิธีเรตต้ิง สินคาภายใตประเภท 5302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5302.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

53.03 5303.10 - ปอกระเจาและเสนใยส่ิงทอจากเปลือกในของตนไมอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ

   ดิบหรือผานกรรมวิธีเรตต้ิง 55

5303.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ

55

53.04 5304.10 - ปุานศรนารายณ์และเสนใยส่ิงทอของพืชอื่นๆ ในตระกลูอะกาเว ดิบ สินคาภายใตประเภท 5304 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5304.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5304 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

53.05 5305.11 - - ดิบ สินคาภายใตประเภท 5305 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5305.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5305 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5305.21 - - ดิบ สินคาภายใตประเภท 5305 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5305.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5305 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5305.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5305 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

53.06 5306.10 - เสนเด่ียว สินคาภายใตประเภท 5306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจาก  5307  หรือ 5308 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
 55

5306.20 - ดายควบ (ดายเกลียว) หรือเคเบิล สินคาภายใตประเภท 5306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจาก  5307  หรือ 5308 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
 55

53.07 5307.10 - เสนเด่ียว สินคาภายใตประเภท 5307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจาก  5306  หรือ 5308 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
 55
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5307.20 - ดายควบ (ดายเกลียว) หรือเคเบิล สินคาภายใตประเภท 5307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจาก  5306  หรือ 5308 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
 55

53.08 5308.10 - ดายใยมะพราว สินคาภายใตประเภท 5308 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจาก  5306  หรือ 5307 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
 55

5308.20 - ดายปุานแท สินคาภายใตประเภท 5308 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจาก  5306  หรือ 5307 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
 55

5308.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5308 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจาก  5306  หรือ 5307 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
 55

53.09 5309.11 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว สินคาภายใตประเภท 5309 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5310  หรือ 5311 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55

5309.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5309 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5310  หรือ 5311 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55

5309.21 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว สินคาภายใตประเภท 5309 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5310  หรือ 5311 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55

5309.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5309 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5310  หรือ 5311 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55

53.10 5310.10 - ไมไดฟอก สินคาภายใตประเภท 5310 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5309  หรือ 5311 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55

5310.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5310 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5309  หรือ 5311 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55

53.11 5311.00 ผาทอท าดวยเสนใยส่ิงทอ ที่ไดจากพืชอื่นๆ ผาทอท าดวยดายกระดาษ สินคาภายใตประเภท 5311 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่  5309  หรือ 5310 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55

54.01 5401.10 - ท าดวยใยยาวสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 5401 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5401.20 - ท าดวยใยยาวเทียม สินคาภายใตประเภท 5401 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

54.02 5402.10 - ดายทนแรงดึงสูงท าดวยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5402 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5402.20 - ดายทนแรงดึงสูงท าดวยโพลิเอสเทอร์ สินคาภายใตประเภท 5402 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5402.31 - - ท าดวยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ และดายเด่ียวแตละเสนวัดได สินคาภายใตประเภท 5402 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ

      ไมเกนิ 50 เทกซ์ 55
5402.32 - - ท าดวยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ และดายเด่ียวแตละเสนวัดได สินคาภายใตประเภท 5402 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ

      เกนิ 50 เทกซ์ 55
5402.33 - - ท าดวยโพลิเอสเทอร์ สินคาภายใตประเภท 5402 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ

55
5402.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5402 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ

55
5402.41 - - ท าดวยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5402 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ

55
5402.42 - - ท าดวยโพลิเอสเทอร์ชนิด "พาร์เชียลลีโอเรียนเต็ด" สินคาภายใตประเภท 5402 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ

55
5402.43 - - ท าดวยโพลิเอสเทอร์อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5402 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ

55
5402.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5402 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
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55
5402.51 - - ท าดวยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5402 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ

55
5402.52 - - ท าดวยโพลิเอสเทอร์ สินคาภายใตประเภท 5402 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ

55
5402.59 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5402 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ

55
5402.61 - - ท าดวยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5402 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ

55
5402.62 - - ท าดวยโพลิเอสเทอร์ สินคาภายใตประเภท 5402 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ

55
5402.69 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5402 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ

55
54.03 5403.10 - ดายทนแรงดึงสูงท าดวยวิสโคสเรยอน สินคาภายใตประเภท 5403 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5403.20 - ดายเพือ่ผิวสัมผัส สินคาภายใตประเภท 5403 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5403.31 - - ท าดวยวิสโคสเรยอน ไมตีเกลียวหรือตีเกลียวไมเกนิ 120 รอบตอเมตร สินคาภายใตประเภท 5403 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5403.32 - - ท าดวยวิสโคสเรยอน ตีเกลียวเกนิ 120 รอบตอเมตร สินคาภายใตประเภท 5403 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5403.33 - - ท าดวยเซลลูโลสอะซิเทต สินคาภายใตประเภท 5403 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5403.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5403 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5403.41 - - ท าดวยวิสโคสเรยอน สินคาภายใตประเภท 5403 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5403.42 - - ท าดวยเซลลูโลสอะซิเทต สินคาภายใตประเภท 5403 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5403.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5403 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

54.04 5404.10 - ใยยาวเด่ียว สินคาภายใตประเภท 5404 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5404.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5404 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

54.05 5405.00 ใยยาวเด่ียวเทียมที่มีขนาดต้ังแต 67 เดซิเทกซ์ขึ้นไป และไมมีขนาดภาค สินคาภายใตประเภท 5405 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ

ตัดขวางใดเกนิ 1 มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่คลายกนั (เชน ฟางเทียม) 55

ท าดวยวัตถทุอเทียมที่มีความกวางปรากฏไมเกนิ  5 มิลลิเมตร

54.06 5406.10 - ดายใยยาวสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 5406 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5406.20 - ดายใยยาวเทียม สินคาภายใตประเภท 5406 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

54.07 5407.10 - ผาทอไดจากดายทนแรงดึงสูงที่ท าดวยไนลอน หรือโพลิอะไมด์อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถดิุบ

   หรือโพลิเอสเทอร์ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5407.20 - ผาทอไดจากแถบหรือของที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถดิุบ

ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5407.30 - ผาตามที่ระบุไวในหมายเหตุ 9 ของหมวด 11 สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถดิุบ

ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5407.41 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถดิุบ

ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5407.42 - - ยอมสี สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถดิุบ
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ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5407.43 - - ทอดวยดายสีตาง ๆ สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถดิุบ

ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5407.44 - - พิมพ์ สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถดิุบ

ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5407.51 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถดิุบ

ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5407.52 - - ยอมสี สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถดิุบ

ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5407.53 - - ทอจากดายสีตาง ๆ สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถดิุบ

ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5407.54 - - พิมพ์ สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถดิุบ

ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5407.61 - - ที่มีใยยาวโพลิเอสเทอร์ที่ไมใชชนิดเพือ่ผิวสัมผัส ต้ังแตรอยละ 85 สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถดิุบ

      ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5407.69 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถดิุบ

ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5407.71 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถดิุบ

ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5407.72 - - ยอมสี สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถดิุบ

ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5407.73 - - ทอดวยดายสีตาง ๆ สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถดิุบ

ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5407.74 - - พิมพ์ สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถดิุบ

ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5407.81 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถดิุบ

ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5407.82 - - ยอมสี สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถดิุบ

ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5407.83 - - ทอดวยดายสีตาง ๆ สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถดิุบ

ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5407.84 - - พิมพ์ สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถดิุบ

ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5407.91 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถดิุบ

ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5407.92 - - ยอมสี สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถดิุบ

ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5407.93 - - ทอดวยดายสีตาง ๆ สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถดิุบ
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ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5407.94 - - พิมพ์ สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถดิุบ

ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

54.08 5408.10 - ผาทอไดจากดายทนแรงดึงสูงที่ท าดวยวิสโคสเรยอน สินคาภายใตประเภท 5408 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5407 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5408.21 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว สินคาภายใตประเภท 5408 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5407 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5408.22 - - ยอมสี สินคาภายใตประเภท 5408 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5407 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5408.23 - - ทอดวยดายสีตาง ๆ สินคาภายใตประเภท 5408 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5407 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5408.24 - - พิมพ์ สินคาภายใตประเภท 5408 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5407 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5408.31 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว สินคาภายใตประเภท 5408 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5407 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5408.32 - - ยอมสี สินคาภายใตประเภท 5408 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5407 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5408.33 - - ทอดวยดายสีตาง ๆ สินคาภายใตประเภท 5408 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5407 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5408.34 - - พิมพ์ สินคาภายใตประเภท 5408 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5407 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

55.01 5501.10 - เฉพาะของชนิดตอไปนี้ (ก) เคลือบหรือคลุมดวยพลาสติก สินคาภายใตประเภท 5501 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ

   (ข) หุมอยูในปลอกของเสนใยธรรมชาติหรือเสนใยสังเคราะห์ 55

   ที่ถกัแบบเปียหรือถกัตามยาว

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5501 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ

55

5501.20 - เฉพาะของชนิดตอไปนี้ (ก) เคลือบหรือคลุมดวยพลาสติก สินคาภายใตประเภท 5501 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ

   (ข) หุมอยูในปลอกของเสนใยธรรมชาติหรือเสนใยสังเคราะห์ 55

   ที่ถกัแบบเปียหรือถกัตามยาว

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5501 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ

55

5501.30 - เฉพาะของชนิดตอไปนี้ (ก) เคลือบหรือคลุมดวยพลาสติก สินคาภายใตประเภท 5501 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ

   (ข) หุมอยูในปลอกของเสนใยธรรมชาติหรือเสนใยสังเคราะห์ 55

   ที่ถกัแบบเปียหรือถกัตามยาว

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5501 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ

55

5501.90 - เฉพาะของชนิดตอไปนี้ (ก) เคลือบหรือคลุมดวยพลาสติก สินคาภายใตประเภท 5501 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ

   (ข) หุมอยูในปลอกของเสนใยธรรมชาติหรือเสนใยสังเคราะห์ 55

   ที่ถกัแบบเปียหรือถกัตามยาว

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5501 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
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55

55.02 5502.00 กลุมใยยาวเทียม สินคาภายใตประเภท 5502 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

55.03 5503.10 - ท าดวยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5503 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5503.20 - ท าดวยโพลิเอสเทอร์ สินคาภายใตประเภท 5503 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5503.30 - อะคริลิกหรือโมดาคริลิก สินคาภายใตประเภท 5503 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5503.40 - ท าดวยโพลิโพรพิลีน สินคาภายใตประเภท 5503 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5503.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5503 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

55.04 5504.10 - ท าดวยวิสโคสเรยอน สินคาภายใตประเภท 5504 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5504.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5504 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

55.05 5505.10 - ของเสนใยสังเคราะห์ ถิ่นก าเนิดของเศษของเสนใยในประเภท 5505 ไดแก ประเทศที่เกดิเศษของเสนใยในประเภทนี้จากการผลิต หรือ กระบวนการผลิต

5505.20 - ของเสนใยเทียม ถิ่นก าเนิดของเศษของเสนใยในประเภท 5505 ไดแก ประเทศที่เกดิเศษของเสนใยในประเภทนี้จากการผลิต หรือ กระบวนการผลิต

55.06 5506.10 - ท าดวยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5506 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5506.20 - ท าดวยโพลิเอสเทอร์ สินคาภายใตประเภท 5506 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5506.30 - อะคริลิกหรือโมดาคริลิก สินคาภายใตประเภท 5506 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5506.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5506 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

55.07 5507.00 เสนใยส้ันเทียมที่สาง หวี หรือผานกรรมวิธีอยางอื่น ส าหรับการปัน่ดาย สินคาภายใตประเภท 5507 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

55.08 5508.10 - ท าดวยเสนใยส้ันสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 5508 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5509  5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55

5508.20 - ท าดวยเสนใยส้ันเทียม สินคาภายใตประเภท 5508 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5509  5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55

55.09 5509.11 - - ดายเด่ียว สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508  5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55

5509.12 - - ดายควบ (ดายเกลียว) หรือดายเคเบิล สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508  5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55

5509.21 - - ดายเด่ียว สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508  5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55

5509.22 - - ดายควบ (ดายเกลียว) หรือดายเคเบิล สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508  5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55

5509.31 - - ดายเด่ียว สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508  5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55

5509.32 - - ดายควบ (ดายเกลียว) หรือดายเคเบิล สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508  5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55

5509.41 - - ดายเด่ียว สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508  5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55

5509.42 - - ดายควบ (ดายเกลียว) หรือดายเคเบิล สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508  5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55

5509.51 - - ผสมกบัเสนใยส้ันเทียมลวนหรือเป็นสวนใหญ สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508  5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55

5509.52 - - ผสมกบัขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ลวนหรือเป็นสวนใหญ สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508  5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55
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5509.53 - - ผสมกบัฝูายลวนหรือเป็นสวนใหญ สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508  5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55

5509.59 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508  5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55

5509.61 - - ผสมกบัขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ลวนหรือเป็นสวนใหญ สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508  5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55

5509.62 - - ผสมกบัฝูายลวนหรือเป็นสวนใหญ สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508  5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55

5509.69 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508  5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55

5509.91 - - ผสมกบัขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ลวนหรือเป็นสวนใหญ สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508  5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55

5509.92 - - ผสมกบัฝูายลวนหรือเป็นสวนใหญ สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508  5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55

5509.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508  5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55

55.10 5510.11 - - ดายเด่ียว สินคาภายใตประเภท 5510 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508  5509 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55

5510.12 - - ดายควบ (ดายเกลียว) หรือดายเคเบิล สินคาภายใตประเภท 5510 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508  5509 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55

5510.20 - ดายอื่นๆ ผสมกบัขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ลวน  หรือเป็นสวนใหญ สินคาภายใตประเภท 5510 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508  5509 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55

5510.30 - ดายอื่นๆ ผสมกบัฝูายลวนหรือเป็นสวนใหญ สินคาภายใตประเภท 5510 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508  5509 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55

5510.90 - ดายอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5510 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508  5509 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55

55.11 5511.10 - ท าดวยเสนใยส้ันสังเคราะห์ที่มีเสนใยดังกลาว ต้ังแตรอยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก สินคาภายใตประเภท 5511 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508  5509 หรือ 5510 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55

5511.20 - ท าดวยเสนใยส้ันสังเคราะห์ที่มีเสนใยดังกลาว นอยกวารอยละ 85 โดยน้ าหนัก สินคาภายใตประเภท 5511 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508  5509 หรือ 5510 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55

5511.30 - ท าดวยเสนใยส้ันเทียม สินคาภายใตประเภท 5511 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508  5509 หรือ 5510 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55

55.12 5512.11 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว สินคาภายใตประเภท 5512 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5513  5514  5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5512.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5512 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5513  5514  5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5512.21 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว สินคาภายใตประเภท 5512 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5513  5514  5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5512.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5512 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5513  5514  5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5512.91 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว สินคาภายใตประเภท 5512 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5513  5514  5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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5512.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5512 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5513  5514  5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

55.13 5513.11 - - ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ ทอลายขดั สินคาภายใตประเภท 5513 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5514  5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5513.12 - - ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือ สินคาภายใตประเภท 5513 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5514  5515 หรือ 5516 ถา

      แบบ 4 เสน รวมถงึทอลายสองแบบครอส มีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5513.13 - - ผาทออื่นๆ ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ สินคาภายใตประเภท 5513 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5514  5515 หรือ 5516 ถา

มีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5513.19 - - ผาทออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5513 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5514  5515 หรือ 5516 ถา

มีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5513.21 - - ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ ทอลายขดั สินคาภายใตประเภท 5513 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5514  5515 หรือ 5516 ถา

มีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5513.22 - - ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือ สินคาภายใตประเภท 5513 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5514  5515 หรือ 5516 ถา

      แบบ 4 เสน รวมถงึทอลายสองแบบครอส มีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5513.23 - - ผาทออื่นๆ ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ สินคาภายใตประเภท 5513 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5514  5515 หรือ 5516 ถา

มีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5513.29 - - ผาทออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5513 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5514  5515 หรือ 5516 ถา

มีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5513.31 - - ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ ทอลายขดั สินคาภายใตประเภท 5513 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5514  5515 หรือ 5516 ถา

มีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5513.32 - - ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือ สินคาภายใตประเภท 5513 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5514  5515 หรือ 5516 ถา

      แบบ 4 เสน รวมถงึทอลายสองแบบครอส มีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5513.33 - - ผาทออื่นๆ ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ สินคาภายใตประเภท 5513 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5514  5515 หรือ 5516 ถา

มีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5513.39 - - ผาทออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5513 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5514  5515 หรือ 5516 ถา

มีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5513.41 - - ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ ทอลายขดั สินคาภายใตประเภท 5513 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5514  5515 หรือ 5516 ถา

มีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5513.42 - - ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือ สินคาภายใตประเภท 5513 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5514  5515 หรือ 5516 ถา

      แบบ 4 เสน รวมถงึทอลายสองแบบครอส มีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5513.43 - - ผาทออื่นๆ ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ สินคาภายใตประเภท 5513 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5514  5515 หรือ 5516 ถา

มีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5513.49 - - ผาทออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5513 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5514  5515 หรือ 5516 ถา

มีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
55.14 5514.11 - - ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ ทอลายขดั สินคาภายใตประเภท 5514 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ

คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5514.12 - - ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เสน สินคาภายใตประเภท 5514 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5515 หรือ 5516 ถา

      หรือแบบ 4 เสน รวมถงึทอลายสองแบบครอส มีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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5514.13 - - ผาทออื่นๆ ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ สินคาภายใตประเภท 5514 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5514.19 - - ผาทออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5514 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5514.21 - - ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ ทอลายขดั สินคาภายใตประเภท 5514 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5514.22 - - ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เสน สินคาภายใตประเภท 5514 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5515 หรือ 5516 ถา

      หรือแบบ 4 เสน รวมถงึทอลายสองแบบครอส มีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5514.23 - - ผาทออื่นๆ ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ สินคาภายใตประเภท 5514 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ

คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5514.29 - - ผาทออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5514 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ

คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5514.31 - - ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ ทอลายขดั สินคาภายใตประเภท 5514 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ

คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5514.32 - - ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เสน สินคาภายใตประเภท 5514 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5515 หรือ 5516 ถา

      หรือแบบ 4 เสน รวมถงึทอลายสองแบบครอส มีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5514.33 - - ผาทออื่นๆ ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ สินคาภายใตประเภท 5514 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ

คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5514.39 - - ผาทออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5514 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ

คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5514.41 - - ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ ทอลายขดั สินคาภายใตประเภท 5514 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ

คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5514.42 - - ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เสน สินคาภายใตประเภท 5514 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5515 หรือ 5516 ถา

      หรือแบบ 4 เสน รวมถงึทอลายสองแบบครอส มีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5514.43 - - ผาทออื่นๆ ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ สินคาภายใตประเภท 5514 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ

คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5514.49 - - ผาทออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5514 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ

คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
55.15 5515.11 - - ผสมกบัเสนใยส้ันวิสโคสเรยอนลวนหรือเป็นสวนใหญ สินคาภายใตประเภท 5515 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5514 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ

คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5515.12 - - ผสมกบัใยยาวประดิษฐ์ลวนหรือเป็นสวนใหญ สินคาภายใตประเภท 5515 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5514 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ

คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5515.13 - - ผสมกบัขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ลวนหรือเป็นสวนใหญ สินคาภายใตประเภท 5515 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5514 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ

คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5515.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5515 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5514 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ

คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5515.21 - - ผสมกบัใยยาวประดิษฐ์ลวนหรือเป็นสวนใหญ สินคาภายใตประเภท 5515 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5514 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ

คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5515.22 - - ผสมกบัขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ลวนหรือเป็นสวนใหญ สินคาภายใตประเภท 5515 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5514 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ

คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
5515.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5515 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5514 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ

คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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5515.91 - - ผสมกบัใยยาวประดิษฐ์ลวนหรือเป็นสวนใหญ สินคาภายใตประเภท 5515 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5514 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5515.92 - - ผสมกบัขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ลวนหรือเป็นสวนใหญ สินคาภายใตประเภท 5515 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5514 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5515.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5515 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5514 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

55.16 5516.11 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5516.12 - - ยอมสี สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5516.13 - - ทอดวยดายสีตาง ๆ สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5516.14 - - พิมพ์ สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5516.21 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5516.22 - - ยอมสี สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5516.23 - - ทอดวยดายสีตาง ๆ สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5516.24 - - พิมพ์ สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5516.31 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5516.32 - - ยอมสี สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5516.33 - - ทอดวยดายสีตาง ๆ สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5516.34 - - พิมพ์ สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5516.41 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5516.42 - - ยอมสี สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5516.43 - - ทอดวยดายสีตาง ๆ สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5516.44 - - พิมพ์ สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5516.91 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5516.92 - - ยอมสี สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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5516.93 - - ทอดวยดายสีตาง ๆ สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5516.94 - - พิมพ์ สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512  5513  5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

56.01 5601.10 - ผาอนามัยและแทมพอน แนปคินและแนปคินไลเนอร์ส าหรับเด็กออน สินคาภายใตประเภท 5601 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ

   และของใชเพือ่การอนามัยที่คลายกนั ท าดวยแวดด้ิง 55
5601.211 - - - แวดด้ิง สินคาภายใตประเภท 5601 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5601.212 - - - ของท าดวยแวดด้ิง สินคาภายใตประเภท 5601 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5601.221 - - - แวดด้ิง สินคาภายใตประเภท 5601 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5601.222 - - - ของท าดวยแวดด้ิง สินคาภายใตประเภท 5601 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5601.291 - - - แวดด้ิง สินคาภายใตประเภท 5601 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5601.292 - - - ของท าดวยแวดด้ิง สินคาภายใตประเภท 5601 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5601.30 - ฟล็อก ผงส่ิงทอ และมิลเน็ป สินคาภายใตประเภท 5601 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

56.02 5602.10 - สักหลาดที่ไดจากเคร่ืองจักรติดเขม็และผาที่ไดจากการยดึเสนใย สินคาภายใตประเภท 5602 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ

   โดยกรรมวิธีสติชบอนด่ิงดวยเสนใยจากแผนเยื่อเอง 55
5602.21 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 5602 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5602.29 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5602 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5602.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5602 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

56.03 5603.11 - - หนักไมเกนิ 25 กรัมตอตารางเมตร สินคาภายใตประเภท 5603 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5603.12 - - หนักเกนิ 25 กรัมตอตารางเมตร แตไมเกนิ 70 กรัมตอตารางเมตร สินคาภายใตประเภท 5603 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5603.13 - - หนักเกนิ 70 กรัมตอตารางเมตร แตไมเกนิ 150 กรัมตอตารางเมตร สินคาภายใตประเภท 5603 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5603.14 - - หนักเกนิ 150 กรัมตอตารางเมตร สินคาภายใตประเภท 5603 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5603.91 - - หนักไมเกนิ 25 กรัมตอตารางเมตร สินคาภายใตประเภท 5603 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5603.92 - - หนักเกนิ 25 กรัมตอตารางเมตร แตไมเกนิ70 กรัมตอตารางเมตร สินคาภายใตประเภท 5603 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5603.93 - - หนักเกนิ 70 กรัมตอตารางเมตร แตไมเกนิ150 กรัมตอตารางเมตร สินคาภายใตประเภท 5603 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5603.94 - - หนักเกนิ 150 กรัมตอตารางเมตร สินคาภายใตประเภท 5603 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

56.04 5604.10 - ดายยางและดายยางชนิดคอร์ด ที่หุมดวยส่ิงทอ สินคาภายใตประเภท 5604 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5604.20 - ดายทนแรงดึงสูง ท าดวยโพลิเอสเทอร์ ไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5604 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ

   หรือท าดวยวิสโคสเรยอน ที่อาบซึม หรือเคลือบ 55
5604.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5604 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

56.05 5605.00 ดายที่มีโลหะอยูดวย จะท าแบบกมิพ์หรือไมกต็าม ที่เป็นดายส่ิงทอ สินคาภายใตประเภท 5605 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ

หรือแถบหรือของที่คลายกนัตามประเภทที่ 54.04 หรือ 54.05 55

ประกอบเขากบัโลหะที่มีลักษณะ เป็นเสน แถบ หรือเป็นผง หรือหุมดวยโลหะ

56.06 5606.00 ดายกมิพ์ แถบและของที่คลายกนัตามประเภทที่ 54.04 หรือ 54.05 สินคาภายใตประเภท 5606 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ

ที่ท าแบบกมิพ์ (นอกจากของตามประเภทที่ 56.05 และดายกมิพ์ 55

ที่ท าดวยขนมา) ดายเชนิลล์ (รวมถงึดายฟล็อกเชนิลล์) และลูปเวลยาร์น

56.07 5607.10 - ท าดวยปอกระเจาหรือเสนใยส่ิงทอจากเปลือกในของตนไมอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5607 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ

   ตามประเภทที่ 53.03 55

100 บัญชอีตัราอากร ๑



เอกสารแนบ ๔

ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

5607.21 - - เชือกชนิดทไวน์ที่ใชผูกหรือมัดของ สินคาภายใตประเภท 5607 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5607.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5607 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5607.41 - - เชือกชนิดทไวน์ที่ใชผูกหรือมัดของ สินคาภายใตประเภท 5607 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5607.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5607 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5607.50 - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5607 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5607.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5607 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

56.08 5608.11 - - ตาขายจับปลาที่จัดท าแลว สินคาภายใตประเภท 5608 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5608.191 - - - ตาขายที่เป็นผืน เป็นมวน ท าดวยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจหรือโรป สินคาภายใตประเภท 5608 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5608.199 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5608 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5608.901 - - - ตาขายที่เป็นผืน เป็นมวน ท าดวยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจหรือโรป สินคาภายใตประเภท 5608 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5608.909 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5608 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

56.09 5609.00 ของท าดวยดาย แถบหรือของที่คลายกนัตามประเภทที่ 54.04 หรือ 54.05 สินคาภายใตประเภท 5609 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ

และของท าดวยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปหรือเคเบิล ที่ไมไดระบุ 55

หรือรวมไวในที่อื่นๆ

57.01 5701.10 - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 5701 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5701.90 - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5701 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

57.02 5702.10 - "เคเลม" "ชูแม็ก" "คารามานี" และพรมผืนทอดวยมือที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 5702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5702.20 - ส่ิงปูพืน้ท าจากเสนใยมะพราว (กาบมะพราว) สินคาภายใตประเภท 5702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5702.31 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 5702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5702.32 - - ท าดวยวัตถทุอประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 5702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5702.39 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5702.41 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 5702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5702.42 - - ท าดวยวัตถทุอประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 5702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5702.49 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5702.51 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 5702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5702.52 - - ท าดวยวัตถทุอประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 5702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5702.59 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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5702.91 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 5702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5702.92 - - ท าดวยวัตถทุอประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 5702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5702.99 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

57.03 5703.10 - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 5703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5703.20 - ท าดวยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5703.30 - ท าดวยวัตถทุอประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 5703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5703.90 - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

57.04 5704.10 - เป็นแผนที่มีพืน้ที่ผิวไมเกนิ 0.3 ตารางเมตร สินคาภายใตประเภท 5704 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5704.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5704 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

57.05 5705.00 พรมอื่นๆ และส่ิงทอปูพืน้อื่นๆ จะจัดท าแลวหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภท 5705 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

58.01 5801.10 - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 5801 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5801.21 - - ผาทอชนิดที่ไมไดตัดดายพุงสวนที่ลอยพนผืนผาใหเป็นขน สินคาภายใตประเภท 5801 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5801.22 - - ผาคอร์ดูรอยที่ตัดดายพุงแลว สินคาภายใตประเภท 5801 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5801.23 - - ผาทออื่นๆ ชนิดที่ตัดดายพุงสวนที่ลอยพนผืนผาใหเป็นขน สินคาภายใตประเภท 5801 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5801.24 - - ผาทอชนิดที่ไมไดตัดดายยนืสวนที่ลอยพนผาใหเป็นขน สินคาภายใตประเภท 5801 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5801.25 - - ผาทอชนิดที่ตัดดายยนืสวนที่ลอยพนผืนผาใหเป็นขน สินคาภายใตประเภท 5801 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5801.26 - - ผาทอแบบเชนิลล์ สินคาภายใตประเภท 5801 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5801.31 - - ผาทอชนิดที่ไมไดตัดดายพุงสวนที่ลอยพนผืนผาใหเป็นขน สินคาภายใตประเภท 5801 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5801.32 - - ผาคอร์ดูรอยที่ตัดดายพุงแลว สินคาภายใตประเภท 5801 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5801.33 - - ผาทออื่นๆ ชนิดที่ตัดดายพุงสวนที่ลอยพนผืนผาใหเป็นขน สินคาภายใตประเภท 5801 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5801.34 - - ผาทอชนิดที่ไมไดตัดดายยนืสวนที่ลอยพนผืนผาใหเป็นขน สินคาภายใตประเภท 5801 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5801.35 - - ผาทอชนิดที่ตัดดายยนืสวนที่ลอยพนผืนผาใหเป็นขน สินคาภายใตประเภท 5801 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5801.36 - - ผาทอแบบเชนิลล์ สินคาภายใตประเภท 5801 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5801.90 - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5801 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

58.02 5802.11 - - ไมไดฟอก สินคาภายใตประเภท 5802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5802.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5802.20 - ผาทอแบบผาขนหนู และผาทอที่คลายกนั ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5802.30 - ผาส่ิงทอที่ท าปุยแบบทัฟต์ สินคาภายใตประเภท 5802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

58.03 5803.10 - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 5803 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5803.90 - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5803 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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58.04 5804.10 - ผาโปรงชนิดทูลล์และผาตาขายอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5804 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5804.21 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 5804 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5804.29 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5804 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5804.30 - ผาลูกไมที่ท าดวยมือ สินคาภายใตประเภท 5804 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

58.05 5805.00 เทเพสทรีทอดวยมือชนิดโกบีลิน ฟลานเดอร์ ออบัสซัน บิวเวียส สินคาภายใตประเภท 5805 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

และชนิดที่คลายกนั รวมทั้งเทเพสทรีที่ปักลวดลาย (เชน แบบเพทิตพอยต์

แบบครอสสติตซ์) จะจัดท าแลวหรือไมกต็าม

58.06 5806.10 - ผาทอแบบมีขน (รวมถงึผาทอแบบผาขนหนูและผาทอที่คลายกนั) สินคาภายใตประเภท 5806 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

   และผาทอแบบเชนิลล์

5806.20 - ผาทออื่นๆ ที่มีดายยดืหรือดายยาง ต้ังแตรอยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก สินคาภายใตประเภท 5806 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5806.31 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 5806 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5806.32 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 5806 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5806.39 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5806 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5806.40 - ผาที่มีดายยนืโดยไมมีดายพุงประกอบเขาดวยกนั โดยใชสารยดึติด (บอลดัก) สินคาภายใตประเภท 5806 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

58.07 5807.10 - ทอ สินคาภายใตประเภท 5807 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5807.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5807 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

58.08 5808.10 - แถบถกัแบบเปียเป็นผืน สินคาภายใตประเภท 5808 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5808.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5808 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

58.09 5809.00 ผาทอท าดวยดายโลหะและผาทอท าดวยดายที่มีโลหะอยูดวย สินคาภายใตประเภท 5809 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

ตามประเภทที่ 56.05 ชนิดที่ใชกบัเคร่ืองแตงกาย ใชเป็นผาตกแตง

หรือเพือ่วัตถปุระสงค์ที่คลายกนั ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น

58.10 5810.10 - ผาปักที่ไมเห็นพืน้เนื้อผา สินคาภายใตประเภท 5810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5810.91 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 5810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5810.92 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 5810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5810.99 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

58.11 5811.00 ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอที่บุนวม เป็นผืน มีวัตถทุอต้ังแตหนึ่งชั้นขึ้นไป สินคาภายใตประเภท 5811 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ

ประกอบเขากบัแผนนวมโดยการเยบ็ติดหรือโดยวิธีอื่น นอกจาก 55

ผาปักตามประเภทที่ 58.10

59.01 5901.10 - ผาส่ิงทอที่เคลือบดวยกมัหรือสารจ าพวกอะมิเลเซียส สินคาภายใตประเภท 5901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

   ชนิดที่ใชหุมปกหนังสือหรือที่คลายกนั

5901.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

59.02 5902.10 - ท าดวยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5902 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5902.20 - ท าดวยโพลิเอสเทอร์ สินคาภายใตประเภท 5902 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5902.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5902 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

59.03 5903.10 - ดวยโพลิ (ไวนิลคลอไรด์) สินคาภายใตประเภท 5903 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5903.20 - ดวยโพลิยรีูเทน สินคาภายใตประเภท 5903 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5903.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5903 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

59.04 5904.10 - พรมน้ ามัน สินคาภายใตประเภท 5904 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

103 บัญชอีตัราอากร ๑



เอกสารแนบ ๔

ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

5904.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5904 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

59.05 5905.00 ส่ิงปิดผนังท าดวยส่ิงทอ สินคาภายใตประเภท 5905 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

59.06 5906.10 - เฉพาะเทปที่น าเขามาเพือ่ใชในอตุสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา สินคาภายใตประเภท 5906 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5906 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5906.91 - - เฉพาะเทปที่น าเขามาเพือ่ใชในอตุสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา สินคาภายใตประเภท 5906 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5906 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5906.99 - - เฉพาะเทปที่น าเขามาเพือ่ใชในอตุสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา สินคาภายใตประเภท 5906 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5906 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

59.07 5907.00 ผาส่ิงทอ ที่อาบซึม เคลือบหรือหุมดวยของอื่นๆ ผาใบที่ระบายสี สินคาภายใตประเภท 5907 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

เป็นฉากละคร ฉากในหองศิลปหรือที่คลายกนั

59.08 5908.00 ไสที่เป็นส่ิงทอ ไดจากการทอ ถกัตามยาวหรือถกัแบบนิต ส าหรับใชกบั สินคาภายใตประเภท 5908 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

ตะเกยีง เตา เคร่ืองขดีไฟ เทียน หรือที่คลายกนั รวมทั้งไสตะเกยีงเจาพายุ

และผาที่ถกัแบบนิตเป็นทรงกระบอกส าหรับไสตะเกยีง  จะอาบซึมหรือไมกต็าม

59.09 5909.00 ทอออนและทอที่คลายกนั ท าดวยส่ิงทอ จะบุดานในหรือหุมใหแขง็แรง สินคาภายใตประเภท 5909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

ดวยวัตถอุื่น หรือจะมีอปุกรณ์ประกอบที่เป็นวัตถอุื่นดวยหรือไมกต็าม

59.10 5910.00 สายพานสงก าลัง สายพานล าเลียง หรือของที่ใชเป็นสายพาน ท าดวยวัตถทุอ สินคาภายใตประเภท 5910 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

จะอาบซึม เคลือบ หุมหรืออดัเป็นชั้นดวยพลาสติกหรือจะเสริมใหแขง็แรง

ดวยโลหะหรือวัตถอุื่นหรือไมกต็าม

59.11 5911.10 - ผาส่ิงทอ สักหลาดและผาทอบุดวยสักหลาด ที่เคลือบ หุมหรืออดัเป็นชั้นดวยยาง สินคาภายใตประเภท 5911 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

   ดวยหนังฟอกหรือวัตถอุื่นๆ ชนิดที่ใชกบัเคร่ืองสางใยวัตถทุอ และผาที่คลายกนั

   ชนิดที่ใชเพือ่วัตถปุระสงค์ทางเทคนิคอื่นๆ รวมถงึผาหนาแคบท าจากก ามะหยี่

   ที่อาบซึมดวยยางส าหรับหุมแกนมวนเสนดายยนื (วีฟวิงบีม)

5911.20 - ผารอน จะจัดท าแลวหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภท 5911 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5911.31 - - หนักนอยกวา 650 กรัมตอตารางเมตร สินคาภายใตประเภท 5911 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5911.32 - - หนักต้ังแต 650 กรัมตอตารางเมตรขึ้นไป สินคาภายใตประเภท 5911 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5911.40 - ผากรองชนิดที่ใชกบัเคร่ืองอดัน้ ามันหรือที่คลายกนั  รวมถงึที่ท าดวยผมคน สินคาภายใตประเภท 5911 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5911.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 5911 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

60.01 6001.101 - - - ที่มีดายยดืหรือดายยาง สินคาภายใตประเภท 6001 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6001.109 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6001 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6001.211 - - - ที่มีดายยดืหรือดายยาง สินคาภายใตประเภท 6001 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6001.219 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6001 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6001.221 - - - ที่มีดายยดืหรือดายยาง สินคาภายใตประเภท 6001 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6001.229 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6001 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6001.291 - - - ที่มีดายยดืหรือดายยาง สินคาภายใตประเภท 6001 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6001.299 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6001 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6001.911 - - - ที่มีดายยดืหรือดายยาง สินคาภายใตประเภท 6001 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6001.919 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6001 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6001.921 - - - ที่มีดายยดืหรือดายยาง สินคาภายใตประเภท 6001 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

104 บัญชอีตัราอากร ๑
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ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

6001.929 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6001 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6001.991 - - - ที่มีดายยดืหรือดายยาง สินคาภายใตประเภท 6001 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6001.999 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6001 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

60.02 6002.40 - ที่มีดายยดืต้ังแตรอยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก  แตไมมีดายยาง สินคาภายใตประเภท 6002 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6002.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6002 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

60.03 6003.10 - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6003 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6003.20 - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6003 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6003.30 - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 6003 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6003.40 - ท าดวยเสนใยเทียม สินคาภายใตประเภท 6003 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6003.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6003 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

60.04 6004.10 - ที่มีดายยดืต้ังแตรอยละ  5  ขึ้นไปโดยน้ าหนัก  แตไมมีดายยาง สินคาภายใตประเภท 6004 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6004.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6004 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

60.05 6005.10 - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6005.21 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว สินคาภายใตประเภท 6005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6005.22 - - ยอมสี สินคาภายใตประเภท 6005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6005.23 - - ถกัดวยดายสีตางๆ สินคาภายใตประเภท 6005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6005.24 - - พิมพ์ สินคาภายใตประเภท 6005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6005.31 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว สินคาภายใตประเภท 6005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6005.32 - - ยอมสี สินคาภายใตประเภท 6005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6005.33 - - ถกัดวยดายสีตางๆ สินคาภายใตประเภท 6005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6005.34 - - พิมพ์ สินคาภายใตประเภท 6005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6005.41 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว สินคาภายใตประเภท 6005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6005.42 - - ยอมสี สินคาภายใตประเภท 6005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6005.43 - - ถกัดวยดายสีตางๆ สินคาภายใตประเภท 6005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6005.44 - - พิมพ์ สินคาภายใตประเภท 6005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6005.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

60.06 6006.10 - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6006 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6006.21 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว สินคาภายใตประเภท 6006 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6006.22 - - ยอมสี สินคาภายใตประเภท 6006 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6006.23 - - ถกัดวยดายสีตางๆ สินคาภายใตประเภท 6006 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6006.24 - - พิมพ์ สินคาภายใตประเภท 6006 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6006.31 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว สินคาภายใตประเภท 6006 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6006.32 - - ยอมสี สินคาภายใตประเภท 6006 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6006.33 - - ถกัดวยดายสีตางๆ สินคาภายใตประเภท 6006 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6006.34 - - พิมพ์ สินคาภายใตประเภท 6006 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6006.41 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว สินคาภายใตประเภท 6006 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6006.42 - - ยอมสี สินคาภายใตประเภท 6006 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6006.43 - - ถกัดวยดายสีตางๆ สินคาภายใตประเภท 6006 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

6006.44 - - พิมพ์ สินคาภายใตประเภท 6006 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6006.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6006 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

61.01 6101.10 - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6101 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6101.20 - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6101 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6101.30 - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 6101 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6101.90 - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6101 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

61.02 6102.10 - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6102 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6102.20 - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6102 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6102.30 - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 6102 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6102.90 - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6102 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

61.03 6103.11 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6103.12 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 6103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6103.19 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6103.21 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6103.22 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6103.23 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 6103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6103.29 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6103.31 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6103.32 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6103.33 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 6103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6103.39 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6103.41 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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6103.42 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6103.43 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 6103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6103.49 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

61.04 6104.11 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6104.12 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6104.13 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6104.19 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6104.21 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6104.22 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6104.23 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6104.29 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6104.31 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6104.32 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6104.33 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6104.39 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6104.41 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6104.42 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6104.43 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6104.44 - - ท าดวยเสนใยเทียม สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6104.49 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6104.51 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

107 บัญชอีตัราอากร ๑



เอกสารแนบ ๔

ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

6104.52 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6104.53 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6104.59 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6104.61 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6104.62 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6104.63 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6104.69 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

61.05 6105.10 - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6105.20 - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 6105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6105.90 - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

61.06 6106.10 - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6106.20 - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 6106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6106.90 - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

61.07 6107.11 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6107 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6107.12 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 6107 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6107.19 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6107 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6107.21 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6107 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6107.22 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 6107 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6107.29 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6107 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6107.91 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6107 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6107.92 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 6107 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

6107.99 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6107 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

61.08 6108.11 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 6108 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6108.19 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6108 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6108.21 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6108 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6108.22 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 6108 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6108.29 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6108 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6108.31 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6108 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6108.32 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 6108 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6108.39 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6108 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6108.91 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6108 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6108.92 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 6108 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6108.99 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6108 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

61.09 6109.10 - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6109 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6109.90 - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6109 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

61.10 6110.11 - - ท าดวยขนแกะ สินคาภายใตประเภท 6110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6110.12 - - ท าดวยขนแพะแคชเมียร์ สินคาภายใตประเภท 6110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6110.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6110.20 - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6110.30 - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 6110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6110.90 - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

61.11 6111.101 - - - เฉพาะสวนประกอบของสต็อกกิ้ง เวนแตสวนประกอบของถงุเทา สินคาภายใตประเภท 6111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือ

         ถงุเทาชนิดหุมขอ  ถงุสวมทับถงุเทา  และส่ิงที่คลายกนั ประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

- - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6111.109 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6111.201 - - - เฉพาะสวนประกอบของสต็อกกิ้ง เวนแตสวนประกอบของถงุเทา สินคาภายใตประเภท 6111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือ

         ถงุเทาชนิดหุมขอ  ถงุสวมทับถงุเทา  และส่ิงที่คลายกนั ประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6111.209 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6111.301 - - - เฉพาะสวนประกอบของสต็อกกิ้ง เวนแตสวนประกอบของถงุเทา สินคาภายใตประเภท 6111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือ

         ถงุเทาชนิดหุมขอ  ถงุสวมทับถงุเทา  และส่ิงที่คลายกนั ประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6111.302 - - - ถงุมือทุกชนิดและเส้ือผาชั้นนอก สินคาภายใตประเภท 6111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6111.309 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6111.901 - - - เฉพาะสวนประกอบของสต็อกกิ้ง เวนแตสวนประกอบของถงุเทา สินคาภายใตประเภท 6111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือ

         ถงุเทาชนิดหุมขอ  ถงุสวมทับถงุเทา  และส่ิงที่คลายกนั ประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6111.909 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

61.12 6112.11 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6112 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6112.12 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 6112 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6112.19 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6112 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6112.20 - ชุดสกี สินคาภายใตประเภท 6112 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6112.31 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 6112 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6112.39 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6112 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6112.41 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 6112 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6112.49 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6112 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

61.13 6113.00 เฉพาะชุดประดาน้ า เวทสูท และชุดที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 6113 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือ

เฉพาะของที่ท าดวยผาอดัเป็นชั้นดวยยางเอก็แพนเด็ดหรือโฟมยาง ประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

110 บัญชอีตัราอากร ๑
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ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

เฉพาะชุดปูองกนัรังสี ชุดปูองกนัการติดเชื้อ และชุดปูองกนัที่คลายกนั

อื่นๆ

61.14 6114.10 - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6114 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6114.20 - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6114 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6114.30 - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 6114 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6114.90 - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6114 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

61.15 6115.11 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาดดายเด่ียวแตละเสน สินคาภายใตประเภท 6115 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือ

      ไดนอยกวา 67 เดซิเทกซ์ ประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
6115.12 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาดดายเด่ียวแตละเสน สินคาภายใตประเภท 6115 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือ

      ไดต้ังแต 67 เดซิเทกซ์ขึ้นไป ประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
6115.19 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6115 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา

เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
6115.20 - ถงุเทาส าหรับสตรีชนิดยาวถงึตนขาหรือยาวถงึเขา ที่วัดขนาดดายเด่ียว สินคาภายใตประเภท 6115 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือ

   แตละเสนไดนอยกวา 67 เดซิเทกซ์ ประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
6115.91 - - เฉพาะถงุเทา ถงุเทาชนิดหุมขอ ถงุสวมทับถงุเทาและส่ิงที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 6115 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา

เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6115 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา

เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
6115.92 - - เฉพาะถงุเทา ถงุเทาชนิดหุมขอ ถงุสวมทับถงุเทาและส่ิงที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 6115 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา

เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6115 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา

เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
6115.93 - - เฉพาะถงุนองส าหรับชวยรักษาเสนเลือดขอดท าดวยเสนใยสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 6115 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา

เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
- - เฉพาะถงุเทา ถงุเทาชนิดหุมขอ ถงุสวมทับถงุเทาและส่ิงที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 6115 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา

เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6115 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา

เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
6115.99 - - เฉพาะถงุเทา ถงุเทาชนิดหุมขอ ถงุสวมทับถงุเทาและส่ิงที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 6115 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา

เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6115 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา

เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
61.16 6116.10 - ที่อาบซึม เคลือบหรือหุม ดวยพลาสติกหรือยาง สินคาภายใตประเภท 6116 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา

เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
6116.91 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6116 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา

เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
6116.92 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6116 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา

เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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6116.93 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 6116 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6116.99 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6116 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

61.17 6117.10 - ผาคลุมไหล ผาพันคอส่ีเหล่ียม ผาพันคอ ผาโปรงคลุมศีรษะ สินคาภายใตประเภท 6117 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือ

   ผาคลุมหนาและของที่คลายกนั ประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6117.20 - ผาผูกคอ ผาผูกคอหูกระตาย และผาผูกคอแบบกราวัต สินคาภายใตประเภท 6117 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6117.80 - ของที่ใชประกอบกบัเคร่ืองแตงกายอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6117 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6117.90 - เฉพาะของดังตอไปนี้ (ก) สต็อกกิ้งและอนัเดอร์สต็อกกิ้ง สินคาภายใตประเภท 6117 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือ

   (ข) ผาผูกคอและผาผูกคอหูกระตาย ประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- เฉพาะของที่ใชประกอบกบัเคร่ืองแตงกายที่ไมไดระบุไวขางตน สินคาภายใตประเภท 6117 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือ

   ไมรวมถงึซ็อก แองเคิลซ็อก ซ็อกเกตส์และส่ิงที่คลายกนั ประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- เฉพาะนวมเสริมไหล สินคาภายใตประเภท 6117 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6117 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถกัเป็นรูปราง)และเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

62.01 6201.11 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6201.12 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6201.13 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 6201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6201.19 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6201.91 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6201.92 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6201.93 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 6201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6201.99 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

62.02 6202.11 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6202.12 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6202.13 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 6202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6202.19 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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6202.91 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6202.92 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6202.93 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 6202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6202.99 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

62.03 6203.11 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6203 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6203.12 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 6203 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6203.19 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6203 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6203.21 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6203 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6203.22 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6203 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6203.23 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 6203 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6203.29 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6203 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6203.31 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6203 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6203.32 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6203 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6203.33 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 6203 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6203.39 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6203 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6203.41 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6203 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6203.42 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6203 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6203.43 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 6203 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6203.49 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6203 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

62.04 6204.11 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6204.12 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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6204.13 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 6204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6204.19 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6204.21 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6204.22 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6204.23 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 6204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6204.29 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6204.31 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6204.32 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6204.33 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 6204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6204.39 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6204.41 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6204.42 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6204.43 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 6204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6204.44 - - ท าดวยเสนใยเทียม สินคาภายใตประเภท 6204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6204.49 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6204.51 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6204.52 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6204.53 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 6204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6204.59 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6204.61 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6204.62 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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6204.63 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 6204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6204.69 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

62.05 6205.10 - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6205.20 - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6205.30 - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 6205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6205.90 - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

62.06 6206.10 - ท าดวยไหมหรือเศษไหม สินคาภายใตประเภท 6206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6206.20 - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6206.30 - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6206.40 - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 6206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6206.90 - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

62.07 6207.11 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6207.19 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6207.21 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6207.22 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 6207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6207.29 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6207.91 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6207.92 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 6207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6207.99 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

62.08 6208.11 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6208.19 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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6208.21 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6208.22 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 6208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6208.29 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6208.91 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6208.92 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 6208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6208.99 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

62.09 6209.10 - เฉพาะเส้ีอผาท าดวยผาไมทอ ชนิดที่ไมอาบซึมหรือไมเคลือบ สินคาภายใตประเภท 6209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธี

   นอกจาก (ก) ชุดสกแีบบบุนวม (ข) ปาร์กาส์ อื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- เฉพาะของที่ใชประกอบกบัเคร่ืองแตงกาย สินคาภายใตประเภท 6209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6209.20 - เฉพาะเส้ีอผาท าดวยผาไมทอ ชนิดที่ไมอาบซึมหรือไมเคลือบ สินคาภายใตประเภท 6209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธี

   นอกจาก (ก) ชุดสกแีบบบุนวม (ข) ปาร์กาส์ อื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- เฉพาะของที่ใชประกอบกบัเคร่ืองแตงกาย สินคาภายใตประเภท 6209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6209.30 - เฉพาะเส้ีอผาท าดวยผาไมทอ ชนิดที่ไมอาบซึมหรือไมเคลือบ สินคาภายใตประเภท 6209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธี

   นอกจาก (ก) ชุดสกแีบบบุนวม (ข) ปาร์กาส์ อื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- เฉพาะของที่ใชประกอบกบัเคร่ืองแตงกาย สินคาภายใตประเภท 6209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6209.90 - เฉพาะเส้ีอผาท าดวยผาไมทอ ชนิดที่ไมอาบซึมหรือไมเคลือบ สินคาภายใตประเภท 6209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธี

   นอกจาก (ก) ชุดสกแีบบบุนวม (ข) ปาร์กาส์ อื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- เฉพาะของที่ใชประกอบกบัเคร่ืองแตงกาย สินคาภายใตประเภท 6209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

62.10 6210.10 - เฉพาะที่ท าดวยผาไมทอ ชนิดที่ไมอาบซึมหรือไมเคลือบ สินคาภายใตประเภท 6210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6210.20 - เส้ือผาอื่นๆ ชนิดที่ระบุไวตามประเภทยอยที่ 6201.11 ถงึ 6201.19 สินคาภายใตประเภท 6210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

6210.30 - เส้ือผาอื่นๆ ชนิดที่ระบุไวตามประเภทยอยที่ 6202.11 ถงึ 6202.19 สินคาภายใตประเภท 6210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6210.40 - เฉพาะเคร่ืองแตงกายส าหรับใชปูองกนัสารเคมี ปูองกนัรังสี เพือ่ใชส าหรับ สินคาภายใตประเภท 6210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธี

   ผจญเพลิง ที่เป็นอปุกรณ์ เพือ่ความปลอดภัย หรือชุดปูองกนัที่คลายกนั อื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- เฉพาะชุดประดาน้ า เวทสูท และชุดที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 6210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6210.50 - เฉพาะเคร่ืองแตงกายส าหรับใชปูองกนัสารเคมี ปูองกนัรังสี เพือ่ใชส าหรับ สินคาภายใตประเภท 6210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธี

   ผจญเพลิง ที่เป็นอปุกรณ์ เพือ่ความปลอดภัย หรือชุดปูองกนัที่คลายกนั อื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- เฉพาะชุดประดาน้ า เวทสูท และชุดที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 6210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

62.11 6211.11 - - ของบุรุษหรือเด็กชาย สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6211.12 - - ของสตรีหรือเด็กหญิง สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6211.20 - ชุดสกี สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6211.31 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6211.32 - - เฉพาะชุดส าหรับกฬีายโูดชนิดที่ถกัดวยดายถกัทั้งตัว หรือต้ังแตบริเวณเอวขึ้นไป สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- - เฉพาะชุดส าหรับกฬีาฟันดาบหรือกฬีามวยปล้ า สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6211.33 - - เฉพาะชุดส าหรับกฬีายโูดชนิดที่ถกัดวยดายถกัทั้งตัว หรือต้ังแตบริเวณเอวขึ้นไป สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- - เฉพาะชุดส าหรับกฬีาฟันดาบหรือกฬีามวยปล้ า สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6211.39 - - เฉพาะชุดส าหรับกฬีายโูดชนิดที่ถกัดวยดายถกัทั้งตัว หรือต้ังแตบริเวณเอวขึ้นไป สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- - เฉพาะชุดส าหรับกฬีาฟันดาบหรือกฬีามวยปล้ า สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6211.41 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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6211.42 - - เฉพาะชุดส าหรับกฬีายโูดชนิดที่ถกัดวยดายถกัทั้งตัว หรือต้ังแตบริเวณเอวขึ้นไป สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- - เฉพาะชุดส าหรับกฬีาฟันดาบหรือกฬีามวยปล้ า สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6211.43 - - เฉพาะชุดส าหรับกฬีายโูดชนิดที่ถกัดวยดายถกัทั้งตัว หรือต้ังแตบริเวณเอวขึ้นไป สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- - เฉพาะชุดส าหรับกฬีาฟันดาบหรือกฬีามวยปล้ า สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6211.49 - - เฉพาะชุดส าหรับกฬีายโูดชนิดที่ถกัดวยดายถกัทั้งตัว หรือต้ังแตบริเวณเอวขึ้นไป สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- - เฉพาะชุดส าหรับกฬีาฟันดาบหรือกฬีามวยปล้ า สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

62.12 6212.10 - เคร่ืองยกทรง สินคาภายใตประเภท 6212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6212.20 - เคร่ืองรัดเอวและตะโพก กางเกงรัดเอวและตะโพก สินคาภายใตประเภท 6212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6212.30 - คอร์ซีเลตต์ สินคาภายใตประเภท 6212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6212.90 - เฉพาะเขม็ขดัยโูด สินคาภายใตประเภท 6212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- เฉพาะของดังตอไปนี้ (ก) เคร่ืองรัดทรง สินคาภายใตประเภท 6212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธี

   เส้ือยดืชั้นในทั้งตัว (บอด้ีสูท) และที่คลายกนั (ข) สวนประกอบ อื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

   เคร่ืองยกทรง นอกจาก (1) สายเคร่ืองยกทรงที่ปรับไดหรือ

   (2) เคร่ืองยกทรงตะขอหลังปรับได ประกอบดวยยางยดื ผาทอ

   ตาขอและตัวเกี่ยว (ค) สวนประกอบของเคร่ืองรัดทรง

   เคร่ืองรัดเอวและตะโพก กางเกงรัดเอวและตะโพก

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

62.13 6213.10 - ท าดวยไหมหรือเศษไหม สินคาภายใตประเภท 6213 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6213.20 - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6213 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6213.90 - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6213 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

62.14 6214.10 - ท าดวยไหมหรือเศษไหม สินคาภายใตประเภท 6214 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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6214.20 - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินคาภายใตประเภท 6214 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6214.30 - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 6214 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6214.40 - ท าดวยเสนใยเทียม สินคาภายใตประเภท 6214 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6214.90 - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6214 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

62.15 6215.10 - ท าดวยไหมหรือเศษไหม สินคาภายใตประเภท 6215 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6215.20 - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 6215 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6215.90 - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6215 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

62.16 6216.00 ถงุมือทุกชนิด สินคาภายใตประเภท 6216 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

62.17 6217.10 - ของที่ใชประกอบกบัเคร่ืองแตงกาย สินคาภายใตประเภท 6217 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6217.90 - เฉพาะของดังตอไปนี้ (ก) สายเคร่ืองยกทรงที่ปรับไดชนิดที่ใชกบั สินคาภายใตประเภท 6217 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธี

   เคร่ืองแตงกายสตรี (ข) คอเส้ือและผานาบเส้ือหรือกระโปรงส าหรับใชกบั อื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

   เคร่ืองแตงกายสตรี (ค) ชุดประดาน้ า เวทสูทและของที่คลายกนั

   (ง) รองเทา (จ) ผาเช็ดหนา (ฉ) สวนประกอบที่ท าจากวัตถไุมทอ

   ของเส้ือผาที่ท าดวยวัตถไุมทอ

- เฉพาะของที่ใชประกอบกบัเคร่ืองแตงกายที่ไมไดระบุไวขางตน สินคาภายใตประเภท 6217 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธี

   และคอเส้ือ ผาติดปลายแขนเส้ือและสวนที่เป็นชิ้นหนาของเส้ือเชิ้ต อื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

   และของตามประเภท 6211.31, 6211.32, 6211.33 หรือ 6211.39

- เฉพาะนวมเสริมไหล สินคาภายใตประเภท 6217 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6217 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเยบ็ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

63.01 6301.10 - ผาหมไฟฟูา สินคาภายใตประเภท 6301 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6301.20 - ผาหม (นอกจากผาหมไฟฟูา) และผาคลุมตัวที่ใชในเวลาเดินทาง สินคาภายใตประเภท 6301 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด

   ท าดวยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ pre-bleached หรือ unbleached และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55 
6301.30 - ผาหม (นอกจากผาหมไฟฟูา) และผาคลุมตัวที่ใชในเวลาเดินทางท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6301 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 

และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
6301.40 - ผาหม (นอกจากผาหมไฟฟูา) และผาคลุมตัวที่ใชในเวลาเดินทาง สินคาภายใตประเภท 6301 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด

   ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ pre-bleached หรือ unbleached และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55 
6301.90 - ผาหมและผาคลุมตัวที่ใชในเวลาเดินทางอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6301 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 

และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
63.02 6302.10 - ผาที่ใชกบัเตียง ถกัแบบนิตหรือแบบโครเชต์ สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 

และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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6302.21 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6302.22 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6302.29 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6302.31 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6302.32 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6302.39 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6302.40 - ผาที่ใชกบัโต฿ะ ถกัแบบนิตหรือแบบโครเชต์ สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6302.51 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6302.52 - - ท าดวยปุานลินิน สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6302.53 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6302.59 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6302.60 - ผาที่ใชกบัหองน้ าและหองครัว ท าดวยผาทอแบบขนหนู สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด

   หรือผาทอที่คลายกนั ท าดวยฝูาย pre-bleached หรือ unbleached และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55 
6302.91 - - เฉพาะผาเช็ดชาม สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 

และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
- - เฉพาะของดังตอไปนี้ (ก) ผาส าหรับใชลางหนา (เฟซวอเชอร์) (ข) ผาเช็ดตัว สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 

และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 

และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
6302.92 - - ท าดวยปุานลินิน สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 

และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
6302.93 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 

และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
6302.99 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 

และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
63.03 6303.11 - - เฉพาะมาน สินคาภายใตประเภท 6303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 

และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 

และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 556303.12 - - เฉพาะมาน สินคาภายใตประเภท 6303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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6303.19 - - เฉพาะมาน สินคาภายใตประเภท 6303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6303.91 - - เฉพาะของดังตอไปนี้ (ก) กะบังเตียง (ระบาย) (ข) มาน สินคาภายใตประเภท 6303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6303.92 - - เฉพาะของดังตอไปนี้ (ก) กะบังเตียง (ระบาย) (ข) มาน สินคาภายใตประเภท 6303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6303.99 - - เฉพาะของดังตอไปนี้ (ก) กะบังเตียง (ระบาย) (ข) มาน สินคาภายใตประเภท 6303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

63.04 6304.11 - - ถกัแบบนิตหรือแบบโครเชต์ สินคาภายใตประเภท 6304 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6304.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6304 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6304.91 - - ถกัแบบนิตหรือแบบโครเชต์ สินคาภายใตประเภท 6304 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6304.92 - - ไมถกัแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6304 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6304.93 - - ไมถกัแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 6304 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6304.99 - - ไมถกัแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6304 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

63.05 6305.10 - ท าดวยปอกระเจาหรือเสนใยส่ิงทอที่ไดจากเปลือกในของตนไมอื่นๆ

   ตามประเภทที่ 53.03

6305.20 - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6305 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6305.32 - - ถงุคอนเทนเนอร์ส าหรับใชบรรจุของกอง (เฟล็กซิเบิลอนิเตอร์- สินคาภายใตประเภท 6305 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด

      มีเดียตบัลกค์อนเทนเนอร์) pre-bleached หรือ unbleached และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55 
6305.33 - - เฉพาะวูลแพก สินคาภายใตประเภท 6305 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 

และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
- - อื่นๆ ท าดวยแถบโพลิเอทิลีนหรือแถบโพลิโพรพิลีน หรือที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 6305 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 

และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
6305.39 - - เฉพาะวูลแพก สินคาภายใตประเภท 6305 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 

และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6305 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 

และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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6305.90 - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6305 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

63.06 6306.11 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6306.12 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 6306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6306.19 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6306.21 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6306.22 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 6306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6306.29 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6306.31 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ สินคาภายใตประเภท 6306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6306.39 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6306.41 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6306.49 - - ท าดวยวัตถทุออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6306.91 - - ท าดวยฝูาย สินคาภายใตประเภท 6306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6306.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

63.07 6307.10 - ผาเช็ดพืน้ ผาเช็ดถวยชาม ผาปัดฝุุน และผาส าหรับท าความสะอาดที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 6307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6307.20 - เฉพาะเขม็ขดันิรภัยที่เป็นอปุกรณ์เพือ่ความปลอดภัย สินคาภายใตประเภท 6307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6307.90 - เฉพาะหนากากกรองฝุุน หมอกควัน หรือสารพิษบรรดาที่เป็นอปุกรณ์ สินคาภายใตประเภท 6307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด

   เพือ่ความปลอดภัย pre-bleached หรือ unbleached และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55 

- เฉพาะเขม็ขดันิรภัยที่เป็นอปุกรณ์เพือ่ความปลอดภัย สินคาภายใตประเภท 6307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached 
และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

63.08 6308.00 ของเป็นชุดที่ประกอบดวยผาทอและดาย จะมีอปุกรณ์ประกอบ สินคาภายใตประเภท 6308 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเร่ิมจากวัตถดิุบที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด

หรือไมกต็ามส าหรับจัดท าเป็นพรมผืน เทเพสทรี ผาปักที่ท าเป็นผาปูโต฿ะ pre-bleached หรือ unbleached และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55 

หรือผาเช็ดมือ หรือจัดท าเป็นของท าดวยส่ิงทอที่คลายกนั

บรรจุภาชนะเพือ่การขายปลีก
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63.09 6309.00 เส้ือผาที่ใชแลวและของอื่นๆ ที่ใชแลว สินคาภายใตประเภท 6309 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากวัตถดิุบที่ไดถิ่นก าเนิดในตอนที่ 50 ถงึ 63

63.10 6310.10 - คัดแยกแลว สินคาภายใตประเภท 6310 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากวัตถดิุบที่ไดถิ่นก าเนิดในตอนที่ 50 ถงึ 63

6310.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6310 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากวัตถดิุบที่ไดถิ่นก าเนิดในตอนที่ 50 ถงึ 63

64.01 6401.10 - รองเทาที่มีโลหะปูองกนัหัวรองเทาประกอบอยูดวย สินคาภายใตประเภทยอย 640110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6402 ถงึ 6405 หรือประเภทยอยที่ 6406.10 และมีสัดสวน
วัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6401.91 - - หุมเขา สินคาภายใตประเภทยอย 640191 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6402 ถงึ 6405 หรือประเภทยอยที่ 6406.10 และมีสัดสวน
วัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6401.92 - - หุมขอเทาแตไมหุมเขา สินคาภายใตประเภทยอย 640192 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6402 ถงึ 6405 หรือจากสวนบนของรองเทาในประเภทยอยที่
 640610 และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6401.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 640199 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6402 ถงึ 6405 หรือจากสวนบนของรองเทาในประเภทยอยที่
 6406.10 และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

64.02 6402.12 - - รองเทาสก ีรองเทาส าหรับสกแีบบครอสคันทรีและรองเทาส าหรับสโนว์บอร์ด สินคาภายใตประเภทยอย 640212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6402.19 - - เฉพาะรองเทาส าหรับกฬีามวยปล้ า สินคาภายใตประเภทยอย 640219 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 640219 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6402.20 - รองเทาที่มีสายคาดหรือสายรัดดานบนประกอบเขากบัพืน้รองเทา สินคาภายใตประเภทยอย 640220 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวา

   โดยวิธีสวมเขาดวยกนั รอยละ 55
6402.30 - รองเทาอื่นๆ ที่มีโลหะปูองกนัหัวรองเทาประกอบอยูดวย สินคาภายใตประเภทยอย 640230 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6401 6403 ถงึ 6405  หรือจากสวนบนของรองเทาใน

ประเภทยอยที่ 640610 และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
6402.91 - - หุมขอเทา สินคาภายใตประเภทยอย 640291 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6401 6403 ถงึ 6405 หรือจากสวนบนของรองเทาใน

ประเภทยอยที่ 640610 และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
6402.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 640299 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6401 6403 ถงึ 6405 หรือจากสวนบนของรองเทาใน

ประเภทยอยที่ 640610 และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
64.03 6403.12 - - รองเทาสก ีรองเทาส าหรับสกแีบบครอสคันทรีและรองเทาส าหรับสโนว์บอร์ด สินคาภายใตประเภทยอย 640312 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6403.19 - - เฉพาะรองเทาส าหรับกฬีามวยปล้ า ยกน้ าหนักหรือยมินาสติก สินคาภายใตประเภทยอย 640319 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 640319 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6403.20 - รองเทาที่มีพืน้รองเทาดานนอกท าดวยหนังฟอกและสวนบนของรองเทา สินคาภายใตประเภทยอย 640320 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวา

   ประกอบดวยสายคาดขามหลังเทาและหัวแมเทา ที่ท าดวยหนังฟอก รอยละ 55
6403.30 - รองเทาที่มีพืน้หรือฐานรองท าดวยไม ไมมีพืน้ดานในหรือโลหะปูองกนัหัวรองเทา สินคาภายใตประเภทยอย 640330 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6403.40 - รองเทาอื่นๆ ที่มีโลหะปูองกนัหัวรองเทาประกอบอยูดวย สินคาภายใตประเภทยอย 640340 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6403.51 - - หุมขอเทา สินคาภายใตประเภทยอย 640351 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6403.59 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 640359 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6403.91 - - หุมขอเทา สินคาภายใตประเภทยอย 640391 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6403.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 640399 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

64.04 6404.11 - - เฉพาะรองเทาส าหรับกฬีามวยปล้ า ยกน้ าหนักหรือยมินาสติก สินคาภายใตประเภทยอย 640411 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 640610 และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 640411 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 640610 และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55

6404.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 640419 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6401 ถงึ 6403  6405 หรือประเภทยอยที่ 640610 และ
มีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6404.20 - รองเทาที่มีพืน้รองเทาดานนอกท าดวยหนังฟอกหรือหนังอดั สินคาภายใตประเภทยอย 640420 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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64.05 6405.10 - มีสวนบนของรองเทาท าดวยหนังฟอกหรือหนังอดั สินคาภายใตประเภทยอย 640510 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6405.20 - มีสวนบนของรองเทาท าดวยวัตถทุอ สินคาภายใตประเภทยอย 640520 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6405.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 640590 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

64.06 6406.10 - สวนบนของรองเทาและสวนประกอบของของดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 640610 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6406.20 - พืน้รองเทาดานนอกและสนรองเทา ท าดวยยางหรือพลาสติก สินคาภายใตประเภทยอย 640620 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6406.91 - - ท าดวยไม สินคาภายใตประเภทยอย 640691 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6406.991 - - - สนับแขง เคร่ืองหุมขาและของที่คลายกนั และสวนประกอบของของดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 6406991 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

6406.999 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 6406999 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

65.01 6501.00 ทรงหมวก ตัวหมวก และฮู฿ด ท าดวยสักหลาด ไมไดอดัเป็นรูปทรง สินคาภายใตประเภท 6501 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

หรือไมไดท าปีก รวมทั้งพลาโตและมังชอง (รวมถงึสลิตมังชอง) ท าดวยสักหลาด

65.02 6502.00 ทรงหมวก ที่สานหรือท าโดยการประกอบแถบเขาดวยกนัท าดวยวัตถใุดกต็าม สินคาภายใตประเภท 6502 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

ไมไดอดัเป็นรูปทรงหรือไมไดท าปีก ไมไดบุภายในหรือไมไดตกแตง

65.03 6503.00 หมวกและเคร่ืองสวมศีรษะอื่นๆ ที่ท าดวยสักหลาด ท าจากตัวหมวก สินคาภายใตประเภท 6503 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6504 ถงึ 6507

จากฮู฿ดหรือพลาโตตามประเภทที่ 65.01 จะบุภายในหรือตกแตงหรือไมกต็าม

65.04 6504.00 หมวกและเคร่ืองสวมศีรษะอื่นๆ ที่สานหรือท าโดยการประกอบแถบ สินคาภายใตประเภท 6504 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6503 หรือ 6505 ถงึ 6507

เขาดวยกนั ท าดวยวัตถใุดกต็าม จะบุภายในหรือตกแตงหรือไมกต็าม

65.05 6505.10 - รางแหคลุมผม สินคาภายใตประเภท 6505 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6503 ถงึ 6504 หรือ 6506 ถงึ 6507

6505.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6505 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6503 ถงึ 6504 หรือ 6506 ถงึ 6507

65.06 6506.10 - เคร่ืองสวมศีรษะเพือ่ความปลอดภัย สินคาภายใตประเภท 6506 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6503 ถงึ 6505 หรือ 6507

6506.91 - - เฉพาะหมวกส าหรับกฬีาโปโลน้ า สินคาภายใตประเภท 6506 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6503 ถงึ 6505 หรือ 6507

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6506 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6503 ถงึ 6505 หรือ 6507

6506.92 - - ท าดวยหนังเฟอร์ สินคาภายใตประเภท 6506 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6503 ถงึ 6505 หรือ 6507

6506.99 - - เฉพาะหมวกส าหรับกฬีาโปโลน้ า สินคาภายใตประเภท 6506 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6503 ถงึ 6505 หรือ 6507

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6506 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6503 ถงึ 6505 หรือ 6507

65.07 6507.00 แถบรองขอบใน ซับใน ส่ิงหุม พืน้ทรงหมวก โครงหมวก กระบังหนา สินคาภายใตประเภท 6507 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

และแถบรัดคาง ส าหรับเคร่ืองสวมศีรษะ

66.01 6601.10 - รมปักในสวน และรมที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 6601 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากสองกรณีรวมกนัคือ(ก) ประเภทยอยที่ 6603.20 และ

(ข) ประเภที่ 3920 ถงึ 3921  5007  5111 ถงึ 5113  5208 ถงึ 5212  5309 ถงึ 5311  5407 ถงึ 5408  5512 ถงึ 5516  5602 ถงึ 5603  5801 ถงึ 5811  
5901 ถงึ 5911 6001 ถงึ 6006

6601.91 - - ที่มีดามปรับความยาวได สินคาภายใตประเภท 6601 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากสองกรณีรวมกนัคือ(ก) ประเภทยอยที่ 6603.20 และ

(ข) ประเภที่ 3920 ถงึ 3921  5007  5111 ถงึ 5113  5208 ถงึ 5212  5309 ถงึ 5311  5407 ถงึ 5408  5512 ถงึ 5516  5602 ถงึ 5603  5801 ถงึ 5811  
5901 ถงึ 5911 6001 ถงึ 6006

6601.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6601 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากสองกรณีรวมกนัคือ(ก) ประเภทยอยที่ 6603.20 และ

(ข) ประเภที่ 3920 ถงึ 3921  5007  5111 ถงึ 5113  5208 ถงึ 5212  5309 ถงึ 5311  5407 ถงึ 5408  5512 ถงึ 5516  5602 ถงึ 5603  5801 ถงึ 5811  
5901 ถงึ 5911 6001 ถงึ 6006

66.02 6602.00 ไมเทา ไมเทาที่เป็นที่นั่ง แส (วิป) แสขี่มาและของที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 6602 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

66.03 6603.10 - ดามจับและปุมุ สินคาภายใตประเภท 6603 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

6603.20 - โครงรม รวมถงึโครงรมที่มีดามติดอยู สินคาภายใตประเภท 6603 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

6603.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6603 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

67.01 6701.00 หนังและสวนอื่นของสัตว์ปีกที่มีขนแขง็หรือขนออนติด ขนแขง็ สินคาภายใตประเภท 6701 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ หรือ ของท าดวยขนแขง็หรือขนออนตามประเภทที่ 6701 ที่ท า

สวนของขนแขง็ ขนออน และของท าดวยของดังกลาว มาจากขนแขง็หรือขนออน

(นอกจากของตามประเภทที่ 05.05 และกานขนนกที่จัดท าแลว)

67.02 6702.10 - ท าดวยพลาสติก สินคาภายใตประเภท 6702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

6702.90 - ท าดวยวัตถอุื่น สินคาภายใตประเภท 6702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

67.03 6703.00 ผมคนที่ตกแตง สาง ฟอก หรือจัดท าอยางอื่น รวมทั้งขนแกะ ขนสัตว์อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

หรือวัตถทุออื่นๆ ที่จัดเตรียมเพือ่ใชท าผมปลอมหรือของที่คลายกนั

67.04 6704.11 - - ผมปลอมสวมทั้งหัว สินคาภายใตประเภท 6704 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

6704.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6704 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

6704.20 - ท าดวยผมคน สินคาภายใตประเภท 6704 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

6704.90 - ท าดวยวัตถอุื่น สินคาภายใตประเภท 6704 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

68.01 6801.00 หินปูถนน หินขอบถนนและหินปูพืน้ ท าดวยหินธรรมชาติ (ยกเวนหินชนวน) สินคาภายใตประเภท 6801 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

68.02 6802.10 - กระเบือ้ง ลูกบาศก ์และของที่คลายกนั จะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา สินคาภายใตประเภท 6802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

   (รวมถงึส่ีเหล่ียมจัตุรัส) หรือไมกต็าม ซ่ึงดานที่มีพืน้ที่ผิวใหญที่สุด

   ตองสามารถวางในกรอบส่ีเหล่ียมจัตุรัสที่มีดานยาวนอยกวา

   7 เซนติเมตร รวมทั้ง เม็ด ชิ้น และผงที่แตงสีแลว

6802.21 - - หินออน ทราเวอร์ทีน และอะลาบาสเตอร์ สินคาภายใตประเภท 6802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

6802.22 - - หินอื่นๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต สินคาภายใตประเภท 6802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

6802.23 - - หินแกรนิต สินคาภายใตประเภท 6802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

6802.29 - - หินอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

6802.91 - - หินออน ทราเวอร์ทีน และอะลาบาสเตอร์ สินคาภายใตประเภท 6802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

6802.92 - - หินอื่นๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต สินคาภายใตประเภท 6802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

6802.93 - - หินแกรนิต สินคาภายใตประเภท 6802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

6802.99 - - หินอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

68.03 6803.00 หินชนวนที่จัดท าแลว และของท าดวยหินชนวนหรือท าดวยหินชนวนอดั สินคาภายใตประเภท 6803 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

68.04 6804.10 - หินโมและหินบด ใชส าหรับโม สี บด หรือบดละเอยีด สินคาภายใตประเภท 6804 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

6804.21 - - ท าดวยเพชรสังเคราะห์อดัหรือเพชรธรรมชาติอดั สินคาภายใตประเภท 6804 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

6804.22 - - ท าดวยวัตถขุดัถอูยางอื่นอดัหรือท าดวยเซรามิก สินคาภายใตประเภท 6804 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

6804.23 - - ท าดวยหินธรรมชาติ สินคาภายใตประเภท 6804 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

6804.30 - หินลับหรือหินขดั ที่ใชดวยมือ สินคาภายใตประเภท 6804 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

68.05 6805.10 - ติดบนแผนรองรับที่ท าดวยผาส่ิงทอเทานั้น สินคาภายใตประเภท 6805 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

6805.20 - ติดบนแผนรองรับที่ท าดวยกระดาษหรือกระดาษแขง็เทานั้น สินคาภายใตประเภท 6805 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

6805.30 - ติดบนแผนรองรับที่ท าดวยวัตถอุื่น สินคาภายใตประเภท 6805 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

68.06 6806.10 - ใยขี้แร ใยหินและใยแรที่คลายกนั (รวมถงึของผสมระหวางของดังกลาว ) สินคาภายใตประเภท 6806 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

    เป็นของกอง แผนบางหรือเป็นมวน

6806.20 - เอกซ์โฟลีเอตเต็ดเวอร์มิคิวไลต์ เอกซ์แปนเด็ดเคลย ์โฟมสแลก และวัตถจุ าพวก สินคาภายใตประเภท 6806 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

   แรชนิดเอกซ์แปนเต็ดที่คลายกนั (รวมถงึของผสมระหวางของดังกลาว )

6806.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6806 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ
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68.07 6807.10 - เป็นมวน สินคาภายใตประเภท 6807 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

6807.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6807 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

68.08 6808.00 แผง แผน กระเบือ้ง กอนเหล่ียมและของที่คลายกนั ที่ท าดวยเสนใยพืช ฟาง สินคาภายใตประเภท 6808 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

หรือท าดวยขี้กบ ชิ้นไม สะเกด็ไม ขี้เล่ือยหรือเศษไมอื่นๆ เกาะหรือ

ติดรวมกนั ดวยซีเมนต์ ปลาสเตอร์หรือสารยดึจ าพวกแรอื่นๆ

68.09 6809.11 - - ติดดานหนาหรือเสริมใหแขง็แรงดวยกระดาษหรือกระดาษแขง็เทานั้น สินคาภายใตประเภทยอย 680911 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

6809.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 680919 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

6809.90 - เฉพาะหุนท าฟันท าดวยปลาสเตอร์ สินคาภายใตประเภทยอย 680990 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

- เฉพาะแบบปลาสเตอร์ที่ใชในอตุสาหกรรมเซรามิก สินคาภายใตประเภทยอย 680990 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 680990 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

68.10 6810.11 - - บล็อกและอฐิส าหรับกอสราง สินคาภายใตประเภทยอย 681011 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

6810.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 681019 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

6810.91 - - องค์ประกอบของส่ิงกอสรางส าเร็จรูปใชในการกอสรางหรือวิศวกรรมโยธา สินคาภายใตประเภทยอย 681091 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

6810.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 681099 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

68.11 6811.10 - แผนบางลูกฟูก สินคาภายใตประเภท 6811 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

6811.20 - แผนบาง แผง กระเบือ้งแบบอื่นๆ และของที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 6811 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

6811.30 - หลอดหรือทอ และอปุกรณ์ติดต้ังของหลอดหรือทอ สินคาภายใตประเภท 6811 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

6811.90 - ของอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6811 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

68.12 6812.50 - เส้ือผา ของที่ใชประกอบเคร่ืองแตงกาย รองเทาและเคร่ืองสวมศีรษะ สินคาภายใตประเภทยอย 681250 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

6812.60 - กระดาษ มิลล์บอร์ด และสักหลาด สินคาภายใตประเภทยอย 681260 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 681270

6812.70 - ของที่ใชในการตอเชื่อมท าดวยเสนใยแอสเบสทอสอดัเป็นแผนบางหรือมวน สินคาภายใตประเภทยอย 681270 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 681260

6812.901 - - - กระเบือ้งปูพืน้  กระเบือ้งติดผนัง สินคาภายใตประเภทยอย 6812901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

6812.909 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 6812909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

68.13 6813.10 - ผาเบรก สินคาภายใตประเภท 6813 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

6813.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6813 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

68.14 6814.10 - แผน แผนบาง และแถบ ท าดวยไมกาที่เกาะหรือติดรวมกนัหรือที่ท าขึ้นใหม สินคาภายใตประเภท 6814 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

6814.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6814 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

68.15 6815.10 - ของท าดวยกราไฟต์หรือคาร์บอนอื่นๆ ที่ไมใชงานทางไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 681510 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

6815.20 - ของท าดวยถานพีต สินคาภายใตประเภทยอย 681520 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

6815.91 - - เฉพาะอฐิ แทง กระเบือ้งที่ทนไฟ วัตถสุ าหรับกอสรางชนิดทนไฟ สินคาภายใตประเภทยอย 681591 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

      ที่คลายกนั ชนิดฟิวสต์คาสท์

- - เฉพาะอฐิ แทง กระเบือ้งที่ทนไฟ วัตถสุ าหรับกอสรางชนิดทนไฟ สินคาภายใตประเภทยอย 681591 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

      ที่คลายกนั ชนิดอื่นหรือมีลักษณะตามที่ระบุไวในประเภทที่ 69.03

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 681591 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

6815.99 - - เฉพาะเวเฟอร์หรือไดร์ที่ใชเป็นสวนหนึ่งของวงจรรวมซ่ึงมีเนื้อสาร สินคาภายใตประเภทยอย 681599 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

      เป็นซิลิคอนรอยละ 99 และอาจฉาบดานดวยทองหรืออลูมิเนียม

      ที่ไมไดผานโปรแกรมวงจรไฟฟูา

- - เฉพาะอฐิ แทง กระเบือ้งที่ทนไฟ วัตถสุ าหรับกอสรางชนิดทนไฟ สินคาภายใตประเภทยอย 681599 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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      ที่คลายกนั ชนิดฟิวสต์คาสท์

- - เฉพาะอฐิ แทง กระเบือ้งที่ทนไฟ วัตถสุ าหรับกอสรางชนิดทนไฟ สินคาภายใตประเภทยอย 681599 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

      ที่คลายกนั ชนิดอื่นหรือมีลักษณะตามที่ระบุไวในประเภทที่ 69.03

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 681599 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

69.01 6901.00 อฐิ บล็อก กระเบือ้ง และผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ ท าดวยดินซากหอย สินคาภายใตประเภท 6901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

(เชน คีเซลกหูร์ ทริโพไลต์ หรือไดอะทอไมต์) หรือท าดวยดินทรายที่คลายกนั)

69.02 6902.10 - มีธาตุแมกนีเซียม แคลเซียม หรือโครเมียม ในรูปของแมกนีเซียมออกไซด์ สินคาภายใตประเภท 6902 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

   แคลเซียมออกไซด์  หรือโครมิกออกไซด์ อยางเดียวหรือ

   รวมกนัมากกวารอยละ 50 โดยน้ าหนัก

6902.20 - มีอะลูมินาหรือมีซิลิกาหรือมีของผสมหรือสารประกอบของผลิตภัณฑ์ สินคาภายใตประเภท 6902 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

    เหลานี้มากกวารอยละ 50 โดยน้ าหนัก

6902.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6902 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

69.03 6903.10 - ที่มีกราไฟต์หรือมีคาร์บอนอื่นๆ หรือมีของผสมของผลิตภัณฑ์เหลานี้ สินคาภายใตประเภท 6903 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

   มากกวารอยละ 50 โดยน้ าหนัก

6903.20 - ที่มีอะลูมินาหรือมีของผสมหรือสารประกอบของอะลูมินา และที่มีซิลิกา สินคาภายใตประเภท 6903 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

   มากกวารอยละ 50 โดยน้ าหนัก

6903.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6903 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

69.04 6904.10 - อฐิกอสราง สินคาภายใตประเภท 6904 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

6904.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6904 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

69.05 6905.10 - กระเบือ้งมุงหลังคา สินคาภายใตประเภท 6905 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

6905.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6905 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

69.06 6906.00 หลอดหรือทอ ทอน า ราง และอปุกรณ์ติดต้ังส าหรับหลอดหรือทอหรือที่เป็นเซรามิก สินคาภายใตประเภท 6906 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

69.07 6907.10 - กระเบือ้ง ลูกบาศกแ์ละของที่คลายกนั จะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผาหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภท 6907 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

   ซ่ึงดานที่มีพืน้ที่ผิวใหญที่สุดตองสามารถวางในกรอบส่ีเหล่ียมจัตุรัส

   ที่มีดานยาวนอยกวา 7 เซนติเมตร

6907.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6907 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

69.08 6908.10 - กระเบือ้ง ลูกบาศก ์และของที่คลายกนั จะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผาหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภท 6908 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

   ซ่ึงดานที่มีพืน้ที่ผิวใหญที่สุดตองสามารถวางในกรอบส่ีเหล่ียมจัตุรัส

   ที่มีดานยาวนอยกวา 7 เซนติเมตร

6908.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6908 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

69.09 6909.11 - - ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอยีด (ไชนา) สินคาภายใตประเภท 6909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

6909.12 - - ของที่มีความแขง็เทียบเทา 9 หรือมากกวาตามสเกลของโมส์ สินคาภายใตประเภท 6909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

6909.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

6909.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

69.10 6910.10 - ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอยีด (ไชนา) สินคาภายใตประเภท 6910 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

6910.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6910 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

69.11 6911.10 - เคร่ืองใชบนโต฿ะอาหารและเคร่ืองครัว สินคาภายใตประเภท 6911 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

6911.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6911 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ
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69.12 6912.00 เคร่ืองใชบนโต฿ะอาหาร เคร่ืองครัว ของใชในบานเรือนอื่นๆ และของใช สินคาภายใตประเภท 6912 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

ในหองน้ า ที่เป็นเซรามิก นอกจากชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอยีด (ไชนา)

69.13 6913.10 - ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอยีด (ไชนา) สินคาภายใตประเภท 6913 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

6913.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6913 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

69.14 6914.10 - ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอยีด (ไชนา) สินคาภายใตประเภท 6914 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

6914.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 6914 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

70.01 7001.00 คูลเลต เศษแกวอื่นๆ และของที่ใชไมไดอื่นๆ ท าดวยแกว รวมทั้งแกว สินคาภายใตประเภท 7001 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

ที่เป็นกอน

70.02 7002.10 - ลูกกลม สินคาภายใตประเภทยอย 700210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

7002.20 - เสน สินคาภายใตประเภทยอย 700220 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

7002.31 - - ท าดวยฟิวส์ควอร์ตซ์หรือฟิวส์ซิลิกาอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 700231 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

7002.32 - - ท าดวยแกวอื่นๆ ที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเสนไมเกนิ 5 x 10-6 สินคาภายใตประเภทยอย 700232 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

      ตอองศาเคลวินที่อณุหภูมิระหวาง 0 ถงึ 300 องศาเซลเซียส

7002.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 700239 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

70.03 7003.12 - - แตงสีทั่วเนื้อ (บอด้ีทินเต็ด) ท าใหทึบแสง ท าใหสะทอนแสง สินคาภายใตประเภท 7003 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7004 ถงึ 7009

      หรือมีชั้นผิวส าหรับดูดกลืนแสง สะทอนแสงหรือไมสะทอนแสง

7003.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7003 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7004 ถงึ 7009

7003.20 - แผนแกวที่เสริมดวยลวด สินคาภายใตประเภท 7003 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7004 ถงึ 7009

7003.30 - โพรไฟล์ สินคาภายใตประเภท 7003 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7004 ถงึ 7009

70.04 7004.20 - แตงสีทั่วเนื้อ (บอด้ีทินเต็ด) ท าใหทึบแสง ท าใหสะทอนแสง สินคาภายใตประเภท 7004 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 หรือ 7005 ถงึ 7009

   หรือมีชั้นผิวส าหรับดูดกลืนแสง สะทอนแสงหรือไมสะทอนแสง

7004.90 - แกวอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7004 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 หรือ 7005 ถงึ 7009

70.05 7005.101 - - - แกวเชิงทัศนศาสตร์ (ออปติคัลกลาส) สินคาภายใตประเภท 7005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถงึ 7004 หรือ 7006 ถงึ 7009

7005.109 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถงึ 7004 หรือ 7006 ถงึ 7009

7005.211 - - - แกวเชิงทัศนศาสตร์ สินคาภายใตประเภท 7005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถงึ 7004 หรือ 7006 ถงึ 7009

7005.219 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถงึ 7004 หรือ 7006 ถงึ 7009

7005.291 - - - แกวเชิงทัศนศาสตร์ สินคาภายใตประเภท 7005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถงึ 7004 หรือ 7006 ถงึ 7009

7005.299 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถงึ 7004 หรือ 7006 ถงึ 7009

7005.30 - แกวที่เสริมดวยลวด สินคาภายใตประเภท 7005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถงึ 7004 หรือ 7006 ถงึ 7009

70.06 7006.001 - - - แกวเชิงทัศนศาสตร์ (ออปติคัลกลาส) สินคาภายใตประเภท 7006 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถงึ 7005 หรือ 7007 ถงึ 7009

7006.009 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7006 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถงึ 7005 หรือ 7007 ถงึ 7009

70.07 7007.11 - - มีขนาดและรูปทรงเหมาะส าหรับใชกบัยานบก อากาศยาน สินคาภายใตประเภท 7007 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถงึ 7006 หรือ 7008 ถงึ 7009

      ยานอวกาศหรือยานน้ า

7007.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7007 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถงึ 7006 หรือ 7008 ถงึ 7009

7007.21 - - มีขนาดและรูปทรงเหมาะส าหรับใชกบัยานบก อากาศยาน สินคาภายใตประเภท 7007 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถงึ 7006 หรือ 7008 ถงึ 7009

      ยานอวกาศหรือยานน้ า

7007.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7007 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถงึ 7006 หรือ 7008 ถงึ 7009

70.08 7008.00 ฉนวนแบบมัลติเพิลวอลล์ที่ท าดวยแกว สินคาภายใตประเภท 7008 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถงึ 7007 หรือ 7009
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70.09 7009.10 - กระจกมองหลังส าหรับยานบก สินคาภายใตประเภท 7009 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถงึ 7008

7009.91 - - ไมมีกรอบ สินคาภายใตประเภท 7009 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถงึ 7008

7009.92 - - มีกรอบ สินคาภายใตประเภท 7009 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถงึ 7008

70.10 7010.10 - แอมพูล สินคาภายใตประเภท 7010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถงึ 7009 หรือ 7011 ถงึ 7020

7010.20 - จุก ฝาและที่ปิดอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถงึ 7009 หรือ 7011 ถงึ 7020

7010.90 - เฉพาะขวดชนิดเนื้อแกวเป็นกลางหรือชนิดที่เคลือบผิวดวยสารกนัละลาย สินคาภายใตประเภท 7010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถงึ 7009 หรือ 7011 ถงึ 7020

   ของเนื้อแกว ที่มีความจุ 2 ลิตร ส าหรับบรรจุโลหิตหรือปลัสมา

- เฉพาะขวดชนิดเนื้อแกวเป็นกลางหรือชนิดที่เคลือบผิวดวยสารกนัละลาย สินคาภายใตประเภท 7010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถงึ 7009 หรือ 7011 ถงึ 7020

   ของเนื้อแกว ที่มีความจุ 0.5 ลิตรหรือ 1 ลิตร ส าหรับบรรจุน้ าเกลือฉดี

   โลหิต ปลัสมาหรือบรรจุยาที่ใหทางเสนเลือด

- เฉพาะขวดชนิดเนื้อแกวเป็นกลางหรือชนิดที่เคลือบผิวดวยสารกนัละลาย สินคาภายใตประเภท 7010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถงึ 7009 หรือ 7011 ถงึ 7020

   ของเนื้อแกว ที่มีความจุไมเกนิ 0.03 ลิตร ส าหรับบรรจุยาฉดี

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถงึ 7009 หรือ 7011 ถงึ 7020

70.11 7011.10 - ส าหรับท าหลอดไฟฟูา สินคาภายใตประเภท 7011 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถงึ 7010 หรือ 7012 ถงึ 7020

7011.20 - ส าหรับท าหลอดแคโทดเรย์ สินคาภายใตประเภท 7011 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถงึ 7010 หรือ 7012 ถงึ 7020

7011.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7011 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถงึ 7010 หรือ 7012 ถงึ 7020

70.12 7012.00 แกวไสในส าหรับกระติกสูญญากาศหรือส าหรับภาชนะสูญญากาศอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7012 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถงึ 7011 หรือ 7013 ถงึ 7020

70.13 7013.10 - ท าดวยแกวเซรามิก สินคาภายใตประเภท 7013 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถงึ 7012 หรือ 7014 ถงึ 7020

7013.21 - - ท าดวยเลดคริสตัล สินคาภายใตประเภท 7013 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถงึ 7012 หรือ 7014 ถงึ 7020

7013.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7013 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถงึ 7012 หรือ 7014 ถงึ 7020

7013.31 - - ท าดวยเลดคริสตัล สินคาภายใตประเภท 7013 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถงึ 7012 หรือ 7014 ถงึ 7020

7013.32 - - ท าดวยแกวที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเสน ไมเกนิ 5 x 10-6 สินคาภายใตประเภท 7013 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถงึ 7012 หรือ 7014 ถงึ 7020

      ตอองศาเคลวินที่อณุหภูมิระหวาง 0 ถงึ 300 องศาเซลเซียส

7013.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7013 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถงึ 7012 หรือ 7014 ถงึ 7020

7013.91 - - ท าดวยเลดคริสตัล สินคาภายใตประเภท 7013 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถงึ 7012 หรือ 7014 ถงึ 7020

7013.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7013 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถงึ 7012 หรือ 7014 ถงึ 7020

70.14 7014.00 เคร่ืองแกวที่ใชใหสัญญาณและวัตถเุชิงทัศนศาสตร์ท าดวยแกว (นอกจาก สินคาภายใตประเภท 7014 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถงึ 7013 หรือ 7015 ถงึ 7020

ของตามประเภทที่ 70.15) ที่ไมไดตกแตงเพือ่ใชงานทางทัศนศาสตร์

70.15 7015.10 - กระจกแวนตาชนิดปรับสายตา สินคาภายใตประเภท 7015 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถงึ 7014 หรือ 7016 ถงึ 7020

7015.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7015 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถงึ 7014 หรือ 7016 ถงึ 7020

70.16 7016.10 - ลูกบาศกแ์กว และแกวท าเป็นของขนาดเล็กอื่นๆ จะมีส่ิงรองรับ สินคาภายใตประเภท 7016 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถงึ 7015 หรือ 7017 ถงึ 7020

   หรือไมกต็าม ส าหรับใชเป็นโมเสกหรือเพือ่การประดับที่คลายกนั

7016.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7016 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถงึ 7015 หรือ 7017 ถงึ 7020

70.17 7017.10 - ท าดวยฟิวส์ควอร์ตซ์หรือฟิวส์ซิลิกาอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7017 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถงึ 7016 หรือ 7018 ถงึ 7020

7017.20 - ท าดวยแกวอื่นๆ ที่สัมประสิทธิ์ขยายตัวเชิงเสนไมเกนิ 5 X 10-6 สินคาภายใตประเภท 7017 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถงึ 7016 หรือ 7018 ถงึ 7020

   ตอองศาเคลวินที่อณุหภูมิระหวาง 0 ถงึ 300 องศาเซลเซียส

7017.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7017 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถงึ 7016 หรือ 7018 ถงึ 7020

70.18 7018.10 - ลูกปัด ไขมุกเทียม รัตนชาติเทียมหรือกึ่งรัตนชาติเทียมและ สินคาภายใตประเภท 7018 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถงึ 7017 หรือ 7019 ถงึ 7020

129 บัญชอีตัราอากร ๑



เอกสารแนบ ๔

ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

   แกวท าเป็นของขนาดเล็กที่คลายกนั

7018.20 - ลูกกลมแกวขนาดเล็กที่มีเสนผาศูนยก์ลางไมเกนิ 1 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 7018 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถงึ 7017 หรือ 7019 ถงึ 7020

7018.90 -  อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7018 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถงึ 7017 หรือ 7019 ถงึ 7020

70.19 7019.11 - - ดายที่ตัดเป็นเสนส้ัน มีความยาวไมเกนิ 50 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 7019 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

7019.12 - - สายใย สินคาภายใตประเภท 7019 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

7019.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7019 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

7019.31 - - เส่ือ สินคาภายใตประเภท 7019 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

7019.32 - - แผนบาง (วอยล์) สินคาภายใตประเภท 7019 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

7019.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7019 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

7019.40 - ผาทอท าดวยสายใย สินคาภายใตประเภท 7019 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

7019.51 - - มีความกวางไมเกนิ 30 เซนติเมตร สินคาภายใตประเภท 7019 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

7019.52 - - ผาทอลายขดั มีความกวางเกนิ 30 เซนติเมตร หนักนอยกวา 250 กรัม สินคาภายใตประเภท 7019 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

      ตอตารางเมตร ท าดวยใยยาวที่วัดขนาดดายเด่ียวแตละเสนไมเกนิ 136 เทกซ์

7019.59 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7019 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

7019.901 - - - ใยแกว (รวมถงึปุยแกว) สินคาภายใตประเภท 7019 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

7019.909 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7019 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

70.20 7020.00 ของอื่นๆ ท าดวยแกว สินคาภายใตประเภท 7020 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถงึ 7019

71.01 7101.10 - ไขมุกธรรมชาติ สินคาภายใตประเภท 7101 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อไขมุกธรรมชาติหรือไขมุกเล้ียงไดมาจากในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา

7101.21 - - ไมไดตกแตง สินคาภายใตประเภท 7101 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อไขมุกธรรมชาติหรือไขมุกเล้ียงไดมาจากในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา

7101.22 - - ตกแตงแลว สินคาภายใตประเภท 7101 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อไขมุกธรรมชาติหรือไขมุกเล้ียงไดมาจากในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา

71.02 7102.10 - ไมไดคัด สินคาภายใตประเภท 7102 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมาจากเพชรในธรรมชาติที่ไดมาจากในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา

7102.21 - - ไมไดตกแตงหรือเพียงแตเล่ือย หรือท าใหแยก สินคาภายใตประเภท 7102 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมาจากเพชรในธรรมชาติที่ไดมาจากในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา

7102.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7102 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมาจากเพชรในธรรมชาติที่ไดมาจากในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา

7102.31 - - ไมไดตกแตงหรือเพียงแตเล่ือย หรือท าใหแยก สินคาภายใตประเภท 7102 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมาจากเพชรในธรรมชาติที่ไดมาจากในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา

7102.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7102 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมาจากเพชรในธรรมชาติที่ไดมาจากในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา

71.03 7103.10 - ไมไดตกแตงหรือเพียงแตเล่ือยหรือท าเป็นรูปทรงอยางหยาบ ๆ สินคาภายใตประเภท 7103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

7103.91 - - ทับทิม แซปไฟร์และมรกต สินคาภายใตประเภท 7103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

7103.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

71.04 7104.10 - พีเอโซอเิล็กทริกควอร์ตซ์ สินคาภายใตประเภท 7104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

7104.20 - อื่นๆ ไมไดตกแตงหรือเพียงแตเล่ือยหรือท าเป็นรูปทรงอยางหยาบๆ สินคาภายใตประเภท 7104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

7104.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

71.05 7105.10 - ของเพชร สินคาภายใตประเภท 7105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

7105.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

71.06 7106.10 - เป็นผง สินคาภายใตประเภท 7106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

7106.91 - - ยงัไมไดขึ้นรูป สินคาภายใตประเภท 7106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

7106.921 - - - เงินแทง สินคาภายใตประเภท 7106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

7106.929 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

71.07 7107.00 โลหะสามัญที่หุมติดดวยเงิน ที่ไมไดจัดท ามากไปกวาขั้นกึ่งส าเร็จรูป สินคาภายใตประเภท 7107 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ
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71.08 7108.11 - - เป็นผง สินคาภายใตประเภท 7108 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

7108.12 - - อื่นๆ ในลักษณะที่ยงัไมไดขึ้นรูป สินคาภายใตประเภท 7108 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

7108.13 - - อื่นๆ ในลักษณะกึ่งส าเร็จรูป สินคาภายใตประเภท 7108 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

7108.20 - เงินตรา สินคาภายใตประเภท 7108 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

71.09 7109.00 โลหะสามัญหรือเงิน ที่หุมติดดวยทองค า ไมไดท ามากไปกวาขั้นกึ่งส าเร็จรูป สินคาภายใตประเภท 7109 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

71.10 7110.11 - - ยงัไมไดขึ้นรูป หรือเป็นผง สินคาภายใตประเภท 7110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

7110.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

7110.21 - - ยงัไมไดขึ้นรูป หรือเป็นผง สินคาภายใตประเภท 7110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

7110.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

7110.31 - - ยงัไมไดขึ้นรูป หรือเป็นผง สินคาภายใตประเภท 7110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

7110.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

7110.41 - - ยงัไมไดขึ้นรูป หรือเป็นผง สินคาภายใตประเภท 7110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

7110.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

71.11 7111.00 โลหะสามัญ เงินหรือทองค า ที่หุมติดดวยแพลทินัม ที่ไมไดท ามากไปกวาขั้นกึ่งส าเร็จรูป สินคาภายใตประเภท 7111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับตอนอื่นๆ

71.12 7112.30 - เถาที่มีโลหะมีคาหรือสารประกอบโลหะมีคา สินคาภายใตประเภท 7112 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

7112.91 - - ของทองค า รวมถงึโลหะที่หุมติดดวยทองค า แตไมรวมถงึเศษผง สินคาภายใตประเภท 7112 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

      ของทองค าที่มีโลหะมีคาอื่นๆ ปนอยู

7112.92 - - ของแพลทินัม รวมถงึโลหะที่หุมติดดวยแพลทินัม แตไมรวมถงึ สินคาภายใตประเภท 7112 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

      เศษผงของแพลทินัมที่มีโลหะมีคาอื่นๆ ปนอยู

7112.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7112 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

71.13 7113.11 - - ท าดวยเงิน จะชุบหรือหุมติดดวยโลหะมีคาอื่นๆ หรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภทยอย 711311 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

7113.19 - - ท าดวยโลหะมีคาอื่นๆ จะชุบหรือหุมติดดวยโลหะมีคาหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภทยอย 711319 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

7113.20 - ท าดวยโลหะสามัญที่หุมติดดวยโลหะมีคา สินคาภายใตประเภทยอย 711320 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

71.14 7114.11 - - ท าดวยเงิน จะชุบหรือหุมติดดวยโลหะมีคาอื่นๆ หรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภทยอย 711411 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

7114.19 - - ท าดวยโลหะมีคาอื่นๆ จะชุบหรือหุมติดดวยโลหะมีคาหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภทยอย 711419 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

7114.20 - ท าดวยโลหะสามัญ ที่หุมติดดวยโลหะมีคา สินคาภายใตประเภทยอย 711420 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆ

71.15 7115.10 - ตัวคะตะไลส์ที่มีลักษณะแบบผาหรือตะแกรงท าดวยแพลทินัม สินคาภายใตประเภท 7115 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7113 ถงึ 7114 หรือ 7116 ถงึ 7117

7115.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7115 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7113 ถงึ 7114 หรือ 7116 ถงึ 7117

71.16 7116.10 - ท าดวยไขมุกธรรมชาติ หรือไขมุกเล้ียง สินคาภายใตประเภท 7116 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7113 ถงึ 7115 หรือ 7117

7116.20 - ท าดวยรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ (ธรรมชาติ สังเคราะห์ หรือท าขึ้นใหม) สินคาภายใตประเภท 7116 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7113 ถงึ 7115 หรือ 7117

71.17 7117.11 - - กระดุมขอมือเชิ้ต และสตัด สินคาภายใตประเภท 7117 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7113 ถงึ 7116

7117.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7117 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7113 ถงึ 7116

7117.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7117 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7113 ถงึ 7116

71.18 7118.10 - เหรียญกษาปน์ (นอกจากเหรียญทองค า) ที่ใชช าระหนี้ตามกฎหมายไมได สินคาภายใตประเภท 7118 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

7118.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7118 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

72.01 7201.10 - เหล็กถลุงไมเจือที่มีฟอสฟอรัสรอยละ 0.5 หรือนอยกวาโดยน้ าหนัก สินคาภายใตประเภทยอย 720110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7201.20 - เหล็กถลุงไมเจือที่มีฟอสฟอรัสมากกวารอยละ 0.5 สินคาภายใตประเภทยอย 720120 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7201.50 - เหล็กถลุงเจือ  รวมทั้งเหล็กสปิเกล สินคาภายใตประเภทยอย 720150 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
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72.02 7202.11 - - มีคาร์บอนมากกวารอยละ 2 โดยน้ าหนัก สินคาภายใตประเภทยอย 720211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7202.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 720219 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7202.21 - - มีซิลิคอนมากกวารอยละ 55 โดยน้ าหนัก สินคาภายใตประเภทยอย 720221 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

7202.29 - -  อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 720229 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7202.30 - เฟอโรซิลิโคแมงกานีส สินคาภายใตประเภทยอย 720230 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7202.41 - - มีคาร์บอนมากกวารอยละ 4 โดยน้ าหนัก สินคาภายใตประเภทยอย 720241 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7202.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 720249 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7202.50 - เฟอโรซิลิโคโครเมียม สินคาภายใตประเภทยอย 720250 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

7202.60 - เฟอโรนิกเกลิ สินคาภายใตประเภทยอย 720260 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7202.70 - เฟอโรโมลิบดีนัม สินคาภายใตประเภทยอย 720270 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7202.80 - เฟอโรทังสเตน และเฟอโรซิลิโคทังสเตน สินคาภายใตประเภทยอย 720280 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

7202.91 - - เฟอโรไทเทเนียม และเฟอโรซิลิโคไทเทเนียม สินคาภายใตประเภทยอย 720291 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7202.92 - - เฟอโรวาเนเดียม สินคาภายใตประเภทยอย 720292 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7202.93 - - เฟอโรไนโอเบียม สินคาภายใตประเภทยอย 720293 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7202.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 720299 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

72.03 7203.10 - ผลิตภัณฑ์จ าพวกเหล็กที่ไดจากสินแรเหล็กโดยวิธีไดเร็กรีดักชัน สินคาภายใตประเภทยอย 720310 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7203.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 720390 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

72.04 7204.10 - เศษและของที่ใชไมได ที่เป็นเหล็กหลอ สินคาภายใตประเภทยอย 720410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7204.21 - - เศษและของที่ใชไมได ที่เป็นเหล็กกลาไมเป็นสนิม สินคาภายใตประเภทยอย 720421 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7204.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 720429 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7204.30 - เศษและของที่ใชไมได ที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกลา ที่ชุบ หรือเคลือบดวยดีบุก สินคาภายใตประเภทยอย 720430 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7204.41 - - เศษที่ไดจากการกลึง เศษที่ไดจากการไส ชิ้นเล็กชิ้นนอย สินคาภายใตประเภทยอย 720441 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

      เศษขดูผิวขี้เล่ือย ขี้ตะไบ เศษที่ไดจากการแตงขอบ

      เศษที่ไดจากการตอกพิมพ์ จะมัดหรือหอหรือไมกต็าม

7204.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 720449 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7204.50 - อนิกอตที่หลอมจากของที่ใชไมได สินคาภายใตประเภทยอย 720450 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

72.05 7205.10 - เม็ด สินคาภายใตประเภทยอย 720510 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7205.21 - - ของเหล็กกลาเจือ สินคาภายใตประเภทยอย 720521 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7205.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 720529 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

72.06 7206.10 - อนิกอต สินคาภายใตประเภทยอย 720610 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7206.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 720690 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

72.07 7207.11 - - มีภาคตัดขวางเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา (รวมถงึส่ีเหล่ียมจัตุรัส) สินคาภายใตประเภท 7207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนประเภทที่ 7206

      และมีความกวางวัดไดนอยกวา 2 เทาของความหนา สินคาภายใตประเภท 7207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนประเภทที่ 7206

7207.12 - - อื่นๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา (นอกจากส่ีเหล่ียมจัตุรัส) สินคาภายใตประเภท 7207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนประเภทที่ 7206

7207.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนประเภทที่ 7206

7207.20 - มีคาร์บอนต้ังแตรอยละ 0.25 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก สินคาภายใตประเภท 7207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนประเภทที่ 7206

72.08 7208.10 - เป็นมวน ไมไดท ามากไปกวารีดรอน มีลวดลาย สินคาภายใตประเภท 7208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7208.25 - - มีความหนาต้ังแต 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป สินคาภายใตประเภท 7208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
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7208.26 - - มีความหนาต้ังแต 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แตนอยกวา 4.75 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 7208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7208.27 - - มีความหนานอยกวา 3 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 7208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7208.36 - - มีความหนาเกนิ 10 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 7208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7208.37 - - มีความหนาต้ังแต 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แตไมเกนิ 10 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 7208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7208.38 - - เฉพาะชนิดทีเอม็บีพี สินคาภายใตประเภท 7208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7208.39 - - เฉพาะชนิดทีเอม็บีพี สินคาภายใตประเภท 7208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7208.40 - ไมเป็นมวน ไมไดท ามากไปกวารีดรอน มีลวดลาย สินคาภายใตประเภท 7208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7208.51 - - มีความหนาเกนิ 10 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 7208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7208.52 - - มีความหนาต้ังแต 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แตไมเกนิ 10 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 7208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7208.53 - - มีความหนาต้ังแต 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แตนอยกวา 4.75 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 7208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7208.54 - - มีความหนานอยกวา 3 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 7208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7208.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

72.09 7209.15 - - มีความหนาต้ังแต 3 มิลลิเมตรขึ้นไป สินคาภายใตประเภท 7209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7209.16 - - มีความหนาเกนิ 1 มิลลิเมตร แตนอยกวา 3 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 7209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7209.17 - - มีความหนาต้ังแต 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แตไมเกนิ 1 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 7209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7209.18 - - มีความหนานอยกวา 0.5 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 7209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7209.25 - - มีความหนาต้ังแต 3 มิลลิเมตรขึ้นไป สินคาภายใตประเภท 7209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7209.26 - - มีความหนาเกนิ 1 มิลลิเมตร แตนอยกวา 3 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 7209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7209.27 - - มีความหนาต้ังแต 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แตไมเกนิ 1 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 7209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7209.28 - - มีความหนานอยกวา 0.5 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 7209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7209.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

72.10 7210.11 - - ที่มีความหนาต้ังแต 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป สินคาภายใตประเภท 7210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7210.12 - - ที่มีความหนานอยกวา 0.5 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 7210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7210.20 - ชุบหรือเคลือบดวยตะกั่ว รวมถงึเทอร์นเพลต สินคาภายใตประเภท 7210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7210.30 - ชุบหรือเคลือบดวยสังกะสี โดยวิธีใชไฟฟูา สินคาภายใตประเภท 7210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7210.41 - - เป็นลูกฟูก สินคาภายใตประเภท 7210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7210.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7210.50 - ชุบหรือเคลือบดวยโครเมียมออกไซด์ หรือดวยโครเมียมและโครเมียมออกไซด์ สินคาภายใตประเภท 7210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7210.61 - - ชุบหรือเคลือบดวยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี สินคาภายใตประเภท 7210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7210.69 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7210.70 - ทาสี ทาวาร์นิช หรือเคลือบดวยพลาสติก สินคาภายใตประเภท 7210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7210.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

72.11 7211.13 - - รีดทั้งส่ีดานหรือรีดผานโคลสบ็อกซ์ มีความกวางเกนิ 150 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 7211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

       และมีความหนาไมนอยกวา 4 มิลลิเมตร ไมเป็นมวน และไมมีลวดลาย

7211.14 - - อื่นๆ มีความหนาต้ังแต 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป สินคาภายใตประเภท 7211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7211.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
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7211.23 - - มีคาร์บอนนอยกวารอยละ 0.25 โดยน้ าหนัก สินคาภายใตประเภท 7211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7211.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7211.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

72.12 7212.10 - ชุบหรือเคลือบดวยดีบุก สินคาภายใตประเภท 7212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7212.20 - ชุบหรือเคลือบดวยสังกะสี  โดยวิธีใชไฟฟูา สินคาภายใตประเภท 7212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7212.30 - ชุบหรือเคลือบดวยสังกะสี โดยวิธีอื่น สินคาภายใตประเภท 7212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7212.40 - เฉพาะที่เคลือบดวยพลาสติก สินคาภายใตประเภท 7212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7212.50 - ชุบหรือเคลือบอยางอื่น สินคาภายใตประเภท 7212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7212.60 - หุมติด สินคาภายใตประเภท 7212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

72.13 7213.10 - มีรอยเวา ซ่ี รอง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ท าขึ้นในระหวางกรรมวิธีรีด สินคาภายใตประเภท 7213 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7213.20 - อื่นๆ ท าดวยเหล็กกลาตัดงาย สินคาภายใตประเภท 7213 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7213.91 - - มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม วัดเสนผาศูนยก์ลางไดนอยกวา 14 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 7213 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7213.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7213 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

72.14 7214.10 - ตี สินคาภายใตประเภท 7214 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7213

7214.20 - มีรอยเวา ซ่ี รอง หรือมีลักษณะอื่นที่ท าขึ้นในระหวางกรรมวิธีรีด สินคาภายใตประเภท 7214 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7213

   หรือบิดตัวหลังจากการรีด

7214.30 - อื่นๆ ท าดวยเหล็กกลาตัดงาย สินคาภายใตประเภท 7214 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7213

7214.91 - - มีภาคตัดขวางเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา (นอกจากส่ีเหล่ียมจัตุรัส) สินคาภายใตประเภท 7214 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7213

7214.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7214 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7213

72.15 7215.10 - ท าดวยเหล็กกลาตัดงาย ไมไดท ามากไปกวาขึ้นรูปขณะเยน็ สินคาภายใตประเภท 7215 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7213 ถงึ 7214

   หรือตกแตงขณะเยน็

7215.50 - อื่นๆ ไมไดท ามากไปกวาขึ้นรูปขณะเยน็หรือตกแตงขณะเยน็ สินคาภายใตประเภท 7215 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7213 ถงึ 7214

7215.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7215 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7213 ถงึ 7214

72.16 7216.10 - หนาตัดรูป U I หรือ H ไมไดท ามากไปกวา รีดรอน ดึงรอน หรืออดัรีด สินคาภายใตประเภท 7216 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7208 ถงึ 7215

   ที่มีความสูงนอยกวา 80 มิลลิเมตร

7216.21 - - หนาตัดรูป L สินคาภายใตประเภท 7216 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7208 ถงึ 7215

7216.22 - - หนาตัดรูป T สินคาภายใตประเภท 7216 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7208 ถงึ 7215

7216.31 - - หนาตัดรูป U สินคาภายใตประเภท 7216 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7208 ถงึ 7215

7216.32 - - หนาตัดรูป I สินคาภายใตประเภท 7216 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7208 ถงึ 7215

7216.33 - - หนาตัดรูป H สินคาภายใตประเภท 7216 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7208 ถงึ 7215

7216.40 - หนาตัดรูป L หรือ T ไมไดท ามากไปกวารีดรอน ดึงรอน หรืออดัรีด สินคาภายใตประเภท 7216 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7208 ถงึ 7215

   ที่มีความสูงต้ังแต 80 มิลลิเมตรขึ้นไป

7216.50 - มุม รูปทรง และหนาตัดรูปตาง ๆ อยางอื่น ไมไดท ามากไปกวารีดรอน สินคาภายใตประเภท 7216 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7208 ถงึ 7215

   ดึงรอน หรืออดัรีด

7216.61 - - ไดจากผลิตภัณฑ์แผนรีด สินคาภายใตประเภท 7216 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7208 ถงึ 7215

7216.69 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7216 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7208 ถงึ 7215

7216.91 - - ขึ้นรูปขณะเยน็หรือตกแตงขณะเยน็ ไดจากผลิตภัณฑ์แผนรีด สินคาภายใตประเภท 7216 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7208 ถงึ 7215
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7216.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7216 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7208 ถงึ 7215

72.17 7217.10 - ไมไดชุบหรือเคลือบ จะขดัมันหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภท 7217 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7213 ถงึ 7215

7217.20 - ชุบหรือเคลือบดวยสังกะสี สินคาภายใตประเภท 7217 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7213 ถงึ 7215

7217.301 - - - ดวยดีบุก สินคาภายใตประเภท 7217 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7213 ถงึ 7215

7217.309 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7217 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7213 ถงึ 7215

7217.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7217 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7213 ถงึ 7215

72.18 7218.10 - อนิกอตและลักษณะขั้นปฐมอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7218 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7218.91 - - มีภาคตัดขวางเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา (นอกจากส่ีเหล่ียมจัตุรัส) สินคาภายใตประเภท 7218 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7218.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7218 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

72.19 7219.11 - - มีความหนาเกนิ 10 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 7219 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7219.12 - - มีความหนาต้ังแต 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แตไมเกนิ 10 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 7219 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7219.13 - - มีความหนาต้ังแต 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แตนอยกวา 4.75 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 7219 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7219.14 - - มีความหนานอยกวา 3 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 7219 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7219.21 - - มีความหนาเกนิ 10 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 7219 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7219.22 - - มีความหนาต้ังแต 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แตไมเกนิ 10 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 7219 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7219.23 - - มีความหนาต้ังแต 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แตนอยกวา 4.75 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 7219 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7219.24 - - มีความหนานอยกวา 3 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 7219 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7219.31 - - มีความหนาต้ังแต 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป สินคาภายใตประเภทยอย 721931 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

7219.32 - - มีความหนาต้ังแต 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แตนอยกวา 4.75 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภทยอย 721932 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

7219.33 - - มีความหนาเกนิ 1 มิลลิเมตร แตนอยกวา 3 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภทยอย 721933 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

7219.34 - - มีความหนาต้ังแต 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แตไมเกนิ 1 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภทยอย 721934 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

7219.35 - - มีความหนานอยกวา 0.5 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภทยอย 721935 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

7219.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7219 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

72.20 7220.11 - - มีความหนาต้ังแต 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป สินคาภายใตประเภทยอย 722011 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

7220.12 - - มีความหนานอยกวา 4.75 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภทยอย 722012 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

7220.20 - ไมไดท ามากไปกวารีดเยน็ (โคลด์รีดิวส์) สินคาภายใตประเภทยอย 722020 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

7220.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 722090 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

72.21 7221.00 ทอนและเสนที่ไดจากการรีดรอน ขดเป็นมวนอยางไมเป็นระเบียบ สินคาภายใตประเภท 7221 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7222

ท าดวยเหล็กกลาไมเป็นสนิม

72.22 7222.11 - - มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม สินคาภายใตประเภท 7222 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7221

7222.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7222 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7221

7222.20 - ทอนและเสน ไมไดท ามากไปกวาขึ้นรูปขณะเยน็หรือตกแตงขณะเยน็ สินคาภายใตประเภท 7222 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7221

7222.30 - ทอนและเสนอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7222 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7221

7222.401 - - - ไมไดท ามากไปกวารีดรอน ดึงรอนหรืออดัรีด สินคาภายใตประเภท 7222 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7221

7222.409 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7222 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7221

72.23 7223.00 ลวดท าดวยเหล็กกลาไมเป็นสนิม สินคาภายใตประเภท 7223 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7221 ถงึ 7222

72.24 7224.10 - อนิกอตและลักษณะขั้นปฐมอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7224 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7224.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7224 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

135 บัญชอีตัราอากร ๑
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72.25 7225.111 - - - ไมไดท ามากไปกวารีดรอน สินคาภายใตประเภท 7225 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7226

7225.119 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7225 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7226

7225.191 - - - ไมไดท ามากไปกวารีดรอน สินคาภายใตประเภท 7225 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7226

7225.199 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7225 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7226

7225.201 - - - ไมไดท ามากไปกวารีดรอน สินคาภายใตประเภท 7225 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7226

7225.209 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7225 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7226

7225.30 - อื่นๆ ไมไดท ามากไปกวารีดรอน เป็นมวน สินคาภายใตประเภท 7225 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7226

7225.40 - อื่นๆ ไมไดท ามากไปกวารีดรอน ไมเป็นมวน สินคาภายใตประเภท 7225 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7226

7225.50 - อื่นๆ ไมไดท ามากไปกวารีดเยน็ (โคลด์รีดิวส์) สินคาภายใตประเภท 7225 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7226

7225.91 - - ชุบหรือเคลือบดวยสังกะสี โดยวิธีใชไฟฟูา สินคาภายใตประเภท 7225 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7226

7225.92 - - ชุบหรือเคลือบดวยสังกะสี โดยวิธีอื่น สินคาภายใตประเภท 7225 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7226

7225.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7225 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7226

72.26 7226.111 - - - ไมไดท ามากไปกวารีดรอน สินคาภายใตประเภท 7226 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7225

7226.119 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7226 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7225

7226.191 - - - ไมไดท ามากไปกวารีดรอน สินคาภายใตประเภท 7226 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7225

7226.199 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7226 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7225

7226.201 - - - ไมไดท ามากไปกวารีดรอน สินคาภายใตประเภท 7226 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7225

7226.209 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7226 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7225

7226.91 - - ไมไดท ามากไปกวารีดรอน สินคาภายใตประเภท 7226 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7225

7226.92 - - ไมไดท ามากไปกวารีดเยน็ (โคลด์รีดิวส์) สินคาภายใตประเภท 7226 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7225

7226.93 - - ชุบหรือเคลือบดวยสังกะสี โดยวิธีใชไฟฟูา สินคาภายใตประเภท 7226 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7225

7226.94 - - ชุบหรือเคลือบดวยสังกะสี โดยวิธีอื่น สินคาภายใตประเภท 7226 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7225

7226.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7226 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7225

72.27 7227.10 - ท าดวยเหล็กกลารอบสูง สินคาภายใตประเภท 7227 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7228

7227.20 - ท าดวยเหล็กกลาซิลิโคแมงกานีส สินคาภายใตประเภท 7227 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7228

7227.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7227 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7228

72.28 7228.101 - - - ไมไดท ามากไปกวารีดรอน ดึงรอน หรืออดัรีด สินคาภายใตประเภท 7228 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7227

7228.109 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7228 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7227

7228.201 - - - ไมไดท ามากไปกวารีดรอน ดึงรอน หรืออดัรีด สินคาภายใตประเภท 7228 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7227

7228.209 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7228 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7227

7228.30 - ทอนและเสนอื่นๆ ไมไดท ามากไปกวารีดรอน ดึงรอน หรืออดัรีด สินคาภายใตประเภท 7228 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7227

7228.40 - ทอนและเสนอื่นๆ ไมไดท ามากไปกวาการตี สินคาภายใตประเภท 7228 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7227

7228.50 - ทอนและเสนอื่นๆ ไมไดท ามากไปกวาขึ้นรูปขณะเยน็หรือตกแตงขณะเยน็ สินคาภายใตประเภท 7228 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7227

7228.60 - ทอนและเสนอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7228 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7227

7228.701 - - - ไมไดท ามากไปกวารีดรอน ดึงรอน หรืออดัรีด สินคาภายใตประเภท 7228 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7227

7228.709 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7228 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7227

7228.80 - ทอนกลวงและเสนกลวงที่ใชในการเจาะ สินคาภายใตประเภท 7228 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7227

72.29 7229.10 - ท าดวยเหล็กกลารอบสูง สินคาภายใตประเภท 7229 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7227 ถงึ 7228
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7229.20 - ท าดวยเหล็กกลาซิลิโคแมงกานีส สินคาภายใตประเภท 7229 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7227 ถงึ 7228

7229.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7229 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7227 ถงึ 7228

73.01 7301.10 - ชีตไพลิง สินคาภายใตประเภท 7301 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7301.20 - มุม รูปทรงและหนาตัดรูปตาง ๆ สินคาภายใตประเภท 7301 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

73.02 7302.10 - ราง สินคาภายใตประเภท 7302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7302.30 - ล้ินประแจหลีก หัวตะเข คันยดึเคร่ืองประแจและเคร่ืองสับรางอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7302.40 - เหล็กประกบัราง และแผนรองราง สินคาภายใตประเภท 7302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7302.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

73.03 7303.00 หลอดหรือทอ และโพรไฟล์กลวง ท าดวยเหล็กหลอ สินคาภายใตประเภท 7303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

73.04 7304.10 - ทอชนิดที่ใชเป็นทอสงน้ ามันหรือก฿าซ สินคาภายใตประเภท 7304 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7304.21 - - ทอเจาะ สินคาภายใตประเภท 7304 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7304.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7304 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7304.31 - - ดึงเยน็หรือรีดเยน็ (โคลด์รีดิวส์) สินคาภายใตประเภท 7304 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7304.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7304 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7304.41 - - ดึงเยน็หรือรีดเยน็ (โคลด์รีดิวส์) สินคาภายใตประเภท 7304 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7304.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7304 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7304.51 - - ดึงเยน็หรือรีดเยน็ (โคลด์รีดิวส์) สินคาภายใตประเภท 7304 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7304.59 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7304 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7304.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7304 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

73.05 7305.11 - - เชื่อมตะเขบ็แบบซับเมอร์จอาร์กตามแนวยาว สินคาภายใตประเภท 7305 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7305.12 - - อื่นๆ เชื่อมตะเขบ็ตามแนวยาว สินคาภายใตประเภท 7305 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7305.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7305 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7305.20 - ทอผนังบอ (เคสซิง) ชนิดที่ใชในการเจาะน้ ามัน หรือก฿าซ สินคาภายใตประเภท 7305 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7305.31 - - เชื่อมตะเขบ็ตามแนวยาว สินคาภายใตประเภท 7305 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7305.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7305 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7305.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7305 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

73.06 7306.10 - ทอชนิดที่ใชเป็นทอสงน้ ามันหรือก฿าซ สินคาภายใตประเภท 7306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7306.20 - ทอผนังบอ (เคสซิง) และหลอด ชนิดที่ใชในการเจาะน้ ามันหรือก฿าซ สินคาภายใตประเภท 7306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7306.30 - อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเขบ็ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม  ท าดวยเหล็ก สินคาภายใตประเภท 7306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

   หรือเหล็กกลาไมเจือ สินคาภายใตประเภท 7306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7306.40 - อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเขบ็ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ท าดวยเหล็กกลา สินคาภายใตประเภท 7306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

   ไมเป็นสนิม สินคาภายใตประเภท 7306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7306.50 - อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเขบ็ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ท าดวย สินคาภายใตประเภท 7306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

   เหล็กกลาเจืออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7306.60 - อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเขบ็ มีภาคตัดขวางไมเป็นวงกลม สินคาภายใตประเภท 7306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7306.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

73.07 7307.11 - - ท าดวยเหล็กหลอที่ตีแผไมได สินคาภายใตประเภท 7307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

7307.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

137 บัญชอีตัราอากร ๑



เอกสารแนบ ๔

ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

7307.21 - - หนาแปลน สินคาภายใตประเภท 7307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

7307.22 - - ของอและปลอกเล่ือน ที่มีเกลียวนอก สินคาภายใตประเภท 7307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

7307.23 - - อปุกรณ์ติดต้ังส าหรับการเชื่อมชน สินคาภายใตประเภท 7307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

7307.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

7307.91 - - หนาแปลน สินคาภายใตประเภท 7307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

7307.92 - - ของอและปลอกเล่ือน ที่มีเกลียวนอก สินคาภายใตประเภท 7307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

7307.93 - - อปุกรณ์ติดต้ังส าหรับการเชื่อมชน สินคาภายใตประเภท 7307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

7307.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

73.08 7308.10 - สะพาน และสวนของสะพาน สินคาภายใตประเภท 7308 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7308.20 - เฉพาะเสาโครงเหล็ก (สตีลทาวเวอร์) ส าหรับติดต้ังสายสงไฟฟูาแรงสูง สินคาภายใตประเภท 7308 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

   ต้ังแต 66,000 โวลต์ขึ้นไป

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7308 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7308.30 - ประตูหนาตาง กรอบของประตูหนาตางและธรณีประตู สินคาภายใตประเภท 7308 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7308.40 - อปุกรณ์ส าหรับนั่งราน เหล็กแบบ เสาค้ าหรือส่ิงค้ ายนัในการกอสราง สินคาภายใตประเภท 7308 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7308.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7308 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

73.09 7309.001 - - - บุดานในหรือหุมฉนวนความรอน สินคาภายใตประเภท 7309 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7309.009 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7309 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

73.10 7310.10 - มีความจุต้ังแต 50 ลิตรขึ้นไป สินคาภายใตประเภท 7310 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7310.21 - - กระปองที่ตองปิดโดยวิธีบัดกรีหรือเมมขอบ สินคาภายใตประเภท 7310 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7310.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7310 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

73.11 7311.00 ภาชนะส าหรับบรรจุก฿าซอดัหรือก฿าซเหลว ท าดวยเหล็กหรือเหล็กกลา สินคาภายใตประเภท 7311 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

73.12 7312.10 - ลวดเกลียว โรป และเคเบิล สินคาภายใตประเภท 7312 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7312.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7312 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

73.13 7313.00 ลวดหนามท าดวยเหล็กหรือเหล็กกลา แถบหรือลวดเด่ียวที่บิดเป็นเกลียว สินคาภายใตประเภท 7313 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

มีหรือไมมีหนามและลวดคูตีเกลียวหลวมๆ ชนิดที่ใชท าร้ัว

ท าดวยเหล็กหรือเหล็กกลา

73.14 7314.12 - - แถบที่เป็นวงส าหรับใชกบัเคร่ืองจักร ท าดวยเหล็กกลาไมเป็นสนิม สินคาภายใตประเภท 7314 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7314.13 - - แถบที่เป็นวงอื่นๆ ส าหรับใชกบัเคร่ืองจักร สินคาภายใตประเภท 7314 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7314.14 - - ของอื่นๆ ที่มีลักษณะแบบผาที่ไดจากการทอ ท าดวยเหล็กกลา สินคาภายใตประเภท 7314 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

      ไมเป็นสนิม

7314.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7314 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7314.20 - ตะแกรง ตาขาย และร้ัว ที่เชื่อมตรงจุดตัด ท าดวยลวดที่มีขนาดภาค สินคาภายใตประเภท 7314 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

   ตัดขวางใหญที่สุดต้ังแต 3 มิลลิเมตรขึ้นไป และแตละชองมีขนาดต้ังแต

   100 ตารางเซนติเมตรขึ้นไป

7314.31 - - ชุบหรือเคลือบดวยสังกะสี สินคาภายใตประเภท 7314 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7314.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7314 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7314.41 - - ชุบหรือเคลือบดวยสังกะสี สินคาภายใตประเภท 7314 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7314.42 - - เคลือบดวยพลาสติก สินคาภายใตประเภท 7314 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
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7314.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7314 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7314.50 - เอกซ์แพนเด็ดเมทัล สินคาภายใตประเภท 7314 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

73.15 7315.11 - - โซแบบโรลเลอร์ สินคาภายใตประเภทยอย 731511 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 731511 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 731519 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

7315.12 - - โซอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 731512 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 731512 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 731519 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

7315.19 - - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 731519 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

7315.20 - โซชนิดสคิด สินคาภายใตประเภทยอย 731520 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 731520 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 731519 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

7315.81 - - แบบสตัดลิงก์ สินคาภายใตประเภทยอย 731581 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 731581 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 731519 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

7315.82 - - อื่นๆ แบบเวลเด็ดลิงก์ สินคาภายใตประเภทยอย 731582 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 731582 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 731519 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

7315.89 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 731589 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 731589 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 731519 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

7315.90 - สวนประกอบอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 731590 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

73.16 7316.00 สมอ สมอเกา และสวนประกอบของของดังกลาว ท าดวยเหล็ก สินคาภายใตประเภท 7316 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7312 หรือ 7315

หรือเหล็กกลา

73.17 7317.00 ตะปู ตะปูส้ันหัวใหญ หมุดกด ตะปูชนิดคอร์รูเกต ตะปูสองขา สินคาภายใตประเภท 7317 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

(นอกจากของตามประเภทที่ 83.05) และของที่คลายกนั

ท าดวยเหล็กหรือเหล็กกลา จะมีหัวท าดวยวัตถอุื่นหรือไมกต็าม

แตไมรวมถงึของดังกลาวที่มีหัวท าดวยทองแดง

73.18 7318.11 - - ตะปูเกลียวหัวเหล่ียม สินคาภายใตประเภท 7318 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7318.12 - - ตะปูควงอื่นๆ ส าหรับใชกบัไม สินคาภายใตประเภท 7318 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7318.13 - - ตะปูเกลียวหัวตะขอและตะปูเกลียวหัววงแหวน สินคาภายใตประเภท 7318 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7318.14 - - ตะปูควงชนิดท าเกลียวในไดในตัว สินคาภายใตประเภท 7318 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7318.15 - - ตะปูควงและสลักเกลียวอื่นๆ จะมีแปูนเกลียว สินคาภายใตประเภท 7318 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

      หรือแหวนรองหรือไมกต็าม

7318.16 - - แปูนเกลียว สินคาภายใตประเภท 7318 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7318.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7318 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7318.21 - - แหวนสปริง และแหวนล็อกอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7318 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7318.22 - - แหวนรองอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7318 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7318.23 - - หมุดย้ า สินคาภายใตประเภท 7318 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7318.24 - - สลักและสลักผา สินคาภายใตประเภท 7318 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
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7318.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7318 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

73.19 7319.10 - เขม็เยบ็ เขม็ชุน หรือเขม็ปัก สินคาภายใตประเภท 7319 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7319.20 - เขม็ซอนปลาย สินคาภายใตประเภท 7319 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7319.30 - เขม็หมุดอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7319 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7319.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7319 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

73.20 7320.10 - แหนบรถยนต์ และแผนที่ใชเป็นแหนบดังกลาว สินคาภายใตประเภท 7320 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7320.20 - สปริงขดแบบกนหอย สินคาภายใตประเภท 7320 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7320.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7320 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

73.21 7321.11 - - ที่ใชก฿าซเชื้อเพลิง หรือที่ใชไดทั้งก฿าซเชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 732111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 732111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 732190 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

7321.12 - - ที่ใชเชื้อเพลิงเหลว สินคาภายใตประเภทยอย 732112 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 732112 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 732190 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

7321.13 - - ที่ใชเชื้อเพลิงแขง็ สินคาภายใตประเภทยอย 732113 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 732113 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 732190 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

7321.81 - - ที่ใชก฿าซเชื้อเพลิง หรือที่ใชไดทั้งก฿าซเชื้อเพลิง และเชื้อเพลิงอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 732181 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 732181 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 732190 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

7321.82 - - ที่ใชเชื้อเพลิงเหลว สินคาภายใตประเภทยอย 732182 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 732182 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 732190 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

7321.83 - - ที่ใชเชื้อเพลิงแขง็ สินคาภายใตประเภทยอย 732183 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 732183 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 732190 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

7321.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 732190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

73.22 7322.11 - - ท าดวยเหล็กหลอ สินคาภายใตประเภท 7322 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7322.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7322 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7322.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7322 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

73.23 7323.10 - ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกลา รวมทั้งของที่ใชขดัหมอ แผน ถงุมือ สินคาภายใตประเภท 7323 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

   และของที่คลายกนัส าหรับขดัหรือขดัถู สินคาภายใตประเภท 7323 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7323.91 - - ท าดวยเหล็กหลอ ไมเคลือบหรือท าใหผิวมันดวยเอนาเมล สินคาภายใตประเภท 7323 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7323.92 - - ท าดวยเหล็กหลอ เคลือบหรือท าใหผิวมันดวยเอนาเมล สินคาภายใตประเภท 7323 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7323.93 - - ท าดวยเหล็กกลาไมเป็นสนิม สินคาภายใตประเภท 7323 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7323.94 - - ท าดวยเหล็ก (นอกจากเหล็กหลอ) หรือเหล็กกลา เคลือบ สินคาภายใตประเภท 7323 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

      หรือท าใหผิวมันดวยเอนาเมล

7323.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7323 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

73.24 7324.10 - อางลางชาม และอางลางหนา ท าดวยเหล็กกลาไมเป็นสนิม สินคาภายใตประเภทยอย 732410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

7324.21 - - ท าดวยเหล็กหลอ จะเคลือบหรือท าใหผิวมันดวยเอนาเมลหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภทยอย 732421 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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7324.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 732429 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

7324.90 - อื่นๆ รวมถงึสวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 732490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

73.25 7325.10 - ท าดวยเหล็กหลอ ที่ตีแผไมได สินคาภายใตประเภทยอย 732510 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7325.91 - - ลูกกลมส าหรับบดและของที่คลายกนัใชกบัเคร่ืองจักรส าหรับบด สินคาภายใตประเภทยอย 732591 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7325.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 732599 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

73.26 7326.11 - - ลูกกลมส าหรับบดและของที่คลายกนัใชกบัเคร่ืองจักรส าหรับบด สินคาภายใตประเภทยอย 732611 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7326.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 732619 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7326.201 - - - ตะกรา ตะแกรงหรือส่ิงที่คลายกนั หุมหรือ เคลือบดวยพลาสติก สินคาภายใตประเภทยอย 7326201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7326.209 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 7326209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7326.90 - เฉพาะชนิดที่ใชเป็นสวนประกอบในยานยนต์โดยสาร สินคาภายใตประเภทยอย 732690 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7325

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 732690 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7325

74.01 7401.10 - คอปเปอร์แมตต์ สินคาภายใตประเภท 7401 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7401.20 - ซีเมนต์คอปเปอร์ (พรีซิพิเตเต็ดคอปเปอร์) สินคาภายใตประเภท 7401 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

74.02 7402.00 ทองแดงไมบริสุทธิ์ รวมทั้งแอโนดทองแดงส าหรับการท าใหบริสุทธิ์โดยวิธีทางไฟฟูา สินคาภายใตประเภท 7402 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

74.03 7403.11 - - แคโทด และสวนของแคโทด สินคาภายใตประเภท 7403 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7403.12 - - ทอนที่ใชท าลวด สินคาภายใตประเภท 7403 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7403.13 - - บิลเล็ต สินคาภายใตประเภท 7403 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7403.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7403 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7403.21 - - โลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง) สินคาภายใตประเภท 7403 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7403.22 - - โลหะเจือที่มีทองแดงและดีบุกเป็นหลัก (ทองบรอนซ์) สินคาภายใตประเภท 7403 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7403.23 - - โลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกลิเป็นหลัก (คิวโพรนิกเกลิ)

      หรือโลหะเจือที่มีทองแดง นิกเกลิและสังกะสีเป็นหลัก (เงินนิกเกลิ) สินคาภายใตประเภท 7403 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7403.29 - - ทองแดงเจืออื่นๆ (นอกจากมาสเตอร์แอลลอย ตามประเภทที่ 74.05) สินคาภายใตประเภท 7403 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

74.04 7404.00 เศษและของที่ใชไมได ที่เป็นทองแดง สินคาภายใตประเภท 7404 จะไดถิ่นก าเนิดโดยไมมีการเปล่ียนแปลงการจัดจ าแนกพิกดัฯ โดยเศษและของที่ใชไมไดนั้นไดมาจากภายในอาณาเขตของประเทศคูสัญญาหนึ่งหรือมากกวา
หนึ่งประเทศ

74.05 7405.00 มาสเตอร์แอลลอยของทองแดง สินคาภายใตประเภท 7405 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

74.06 7406.10 - ผงที่มีโครงสรางแบบน็อนลาเมลลา สินคาภายใตประเภท 7406 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7406.20 - ผงที่มีโครงสรางแบบลาเมลลา รวมทั้งเกล็ด สินคาภายใตประเภท 7406 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

74.07 7407.10 - ท าดวยทองแดงบริสุทธิ์ สินคาภายใตประเภท 7407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7407.21 - - ท าดวยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง) สินคาภายใตประเภท 7407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7407.22 - - ท าดวยโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกลิเป็นหลัก (คิวโพรนิกเกลิ) สินคาภายใตประเภท 7407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

      หรือโลหะเจือที่มีทองแดงและ นิกเกลิและสังกะสีเป็นหลัก (เงินนิกเกลิ) สินคาภายใตประเภท 7407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7407.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

74.08 7408.11 - - มีขนาดของภาคตัดขวางสวนที่ใหญที่สุดเกนิ 6 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 7408 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7407

7408.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7408 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7407

7408.21 - - ท าดวยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง) สินคาภายใตประเภท 7408 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7407

7408.22 - - ท าดวยโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกลิเป็นหลัก (คิวโพรนิกเกลิ) สินคาภายใตประเภท 7408 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7407

      หรือโลหะเจือที่มีทองแดง นิกเกลิและสังกะสีเป็นหลัก (เงินนิกเกลิ)
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7408.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7408 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7407

74.09 7409.11 - - เป็นมวน สินคาภายใตประเภท 7409 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7409.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7409 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7409.21 - - เป็นมวน สินคาภายใตประเภท 7409 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7409.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7409 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7409.31 - - เป็นมวน สินคาภายใตประเภท 7409 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7409.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7409 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7409.40 - ท าดวยโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกลิเป็นหลัก (คิวโพรนิกเกลิ) สินคาภายใตประเภท 7409 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

   หรือโลหะเจือที่มีทองแดงและ นิกเกลิและสังกะสีเป็นหลัก (เงินนิกเกลิ)

7409.90 - ท าดวยทองแดงเจืออื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7409 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

74.10 7410.11 - - ท าดวยทองแดงบริสุทธิ์ สินคาภายใตประเภท 7410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากแผน แผนบาง หรือแถบตามประเภทที่ 7409 ซ่ึงมีความหนานอยกวา 5 มิลลิเมตร

7410.12 - - ท าดวยทองแดงเจือ สินคาภายใตประเภท 7410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากแผน แผนบาง หรือแถบตามประเภทที่ 7409 ซ่ึงมีความหนานอยกวา 5 มิลลิเมตร

7410.21 - - ท าดวยทองแดงบริสุทธิ์ สินคาภายใตประเภท 7410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากแผน แผนบาง หรือแถบตามประเภทที่ 7409 ซ่ึงมีความหนานอยกวา 5 มิลลิเมตร

7410.22 - - ท าดวยทองแดงเจือ สินคาภายใตประเภท 7410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากแผน แผนบาง หรือแถบตามประเภทที่ 7409 ซ่ึงมีความหนานอยกวา 5 มิลลิเมตร

74.11 7411.10 - ท าดวยทองแดงบริสุทธิ์ สินคาภายใตประเภท 7411 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7411.21 - - ท าดวยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง) สินคาภายใตประเภท 7411 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7411.22 - - ท าดวยโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกลิเป็นหลัก (คิวโพรนิกเกลิ) สินคาภายใตประเภท 7411 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

      หรือโลหะเจือที่มีทองแดงและ นิกเกลิและสังกะสีเป็นหลัก (เงินนิกเกลิ)

7411.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7411 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

74.12 7412.10 - ท าดวยทองแดงบริสุทธิ์ สินคาภายใตประเภท 7412 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7412.20 - ท าดวยทองแดงเจือ สินคาภายใตประเภท 7412 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

74.13 7413.00 ลวดเกลียว เคเบิล แถบถกั และของที่คลายกนั ท าดวยทองแดงไมมีฉนวนไฟฟูา สินคาภายใตประเภท 7413 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

74.14 7414.20 - ของที่มีลักษณะแบบผา สินคาภายใตประเภท 7414 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7414.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7414 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

74.15 7415.10 - ตะปู ตะปูส้ันหัวใหญ หมุดกด ตะปูสองขาและของที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 7415 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7415.21 - - แหวนรอง (รวมถงึแหวนสปริง) สินคาภายใตประเภท 7415 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7415.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7415 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7415.33 - - ตะปูควง  สลักเกลียวและแปูนเกลียว สินคาภายใตประเภท 7415 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7415.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7415 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

74.16 7416.00 สปริงทองแดง สินคาภายใตประเภท 7416 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

74.17 7417.00 ชุดอปุกรณ์หุงตมหรือท าความรอนชนิดที่ใชตามครอบครัว ไมใชไฟฟูา สินคาภายใตประเภท 7417 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

และสวนประกอบของของดังกลาว ท าดวยทองแดง

74.18 7418.11 - - ของที่ใชขดัหมอ แผน ถงุมือและของที่คลายกนัส าหรับขดัหรือขดัถู สินคาภายใตประเภท 7418 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7418.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7418 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7418.20 - เคร่ืองสุขภัณฑ์และสวนประกอบของของดังกลาว สินคาภายใตประเภท 7418 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
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74.19 7419.10 - โซและสวนประกอบของโซ สินคาภายใตประเภทยอย 741910 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

7419.91 - - ที่ไดจากการหลอ "หลอแบบ" ตอกพิมพ์หรือตี แตไมไดท ามากไปกวานี้ สินคาภายใตประเภทยอย 741991 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

7419.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 741999 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

75.01 7501.10 - นิกเกลิแมตต์ สินคาภายใตประเภท 7501 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7501.20 - นิกเกลิออกไซด์ซินเตอร์และผลิตภัณฑ์ขั้นกลางอื่นๆ ของโลหะกรรมทางนิกเกลิ สินคาภายใตประเภท 7501 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

75.02 7502.10 - นิกเกลิไมเจือ สินคาภายใตประเภท 7502 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7502.20 - นิกเกลิเจือ สินคาภายใตประเภท 7502 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

75.03 7503.00 เศษและของที่ใชไมไดที่เป็นนิกเกลิ สินคาภายใตประเภท 7503 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

75.04 7504.00 ผงนิกเกลิและเกล็ดนิกเกลิ สินคาภายใตประเภท 7504 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

75.05 7505.11 - - ท าดวยนิกเกลิไมเจือ สินคาภายใตประเภท 7505 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7505.12 - - ท าดวยนิกเกลิเจือ สินคาภายใตประเภท 7505 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7505.21 - - ท าดวยนิกเกลิไมเจือ สินคาภายใตประเภท 7505 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7505.22 - - ท าดวยนิกเกลิเจือ สินคาภายใตประเภท 7505 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

75.06 7506.101 - - - ฟอยล์ที่มีวัตถรุองรับ สินคาภายใตประเภท 7506 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปล่ียนมาเป็นฟอยล์ที่มีความหนาไมเกนิ 0.15 มิลลิเมตรจากสินคาอื่นๆภายใตประเภทที่
 7506 ถามีการลดขนาดความหนาลงไมนอยกวารอยละ 50

7506.109 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7506 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปล่ียนมาเป็นฟอยล์ที่มีความหนาไมเกนิ 0.15 มิลลิเมตรจากสินคาอื่นๆภายใตประเภทที่
 7506 ถามีการลดขนาดความหนาลงไมนอยกวารอยละ 50

7506.201 - - - ฟอยล์ที่มีวัตถรุองรับ สินคาภายใตประเภท 7506 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปล่ียนมาเป็นฟอยล์ที่มีความหนาไมเกนิ 0.15 มิลลิเมตรจากสินคาอื่นๆภายใตประเภทที่
 7506 ถามีการลดขนาดความหนาลงไมนอยกวารอยละ 50

7506.209 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7506 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปล่ียนมาเป็นฟอยล์ที่มีความหนาไมเกนิ 0.15 มิลลิเมตรจากสินคาอื่นๆภายใตประเภทที่
 7506 ถามีการลดขนาดความหนาลงไมนอยกวารอยละ 50

75.07 7507.11 - - ท าดวยนิกเกลิไมเจือ สินคาภายใตประเภทยอย 750711 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

7507.12 - - ท าดวยนิกเกลิเจือ สินคาภายใตประเภทยอย 750712 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

7507.20 - อปุกรณ์ติดต้ังของหลอดหรือทอ สินคาภายใตประเภทยอย 750720 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

75.08 7508.101 - - - ของชนิดที่ตามธรรมดาใชตามบานเรือน สินคาภายใตประเภทยอย 7508101 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

7508.109 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 7508109 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

7508.901 - - - ของชนิดที่ตามธรรมดาใชตามบานเรือน สินคาภายใตประเภทยอย 7508901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

7508.909 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 7508909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

76.01 7601.10 - อะลูมิเนียมไมเจือ สินคาภายใตประเภท 7601 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7601.20 - อะลูมิเนียมเจือ สินคาภายใตประเภท 7601 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

76.02 7602.00 เศษและของที่ใชไมไดที่เป็นอะลูมิเนียม สินคาภายใตประเภท 7602 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

76.03 7603.10 - ผงที่มีโครงสรางแบบน็อนลาเมลลา สินคาภายใตประเภท 7603 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7603.20 - ผงที่มีโครงสรางแบบลาเมลลา รวมทั้งเกล็ด สินคาภายใตประเภท 7603 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

76.04 7604.10 - ท าดวยอะลูมิเนียมไมเจือ สินคาภายใตประเภท 7604 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7604.21 - - โพรไฟล์กลวง สินคาภายใตประเภท 7604 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7604.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7604 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

76.05 7605.11 - - มีขนาดภาคตัดขวางสวนที่ใหญที่สุดเกนิ 7 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 7605 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7604

7605.19 - - เฉพาะเสนลวดอะลูมิเนียม ซ่ึงมีเนื้อสารเป็นอะลูมิเนียม สินคาภายใตประเภท 7605 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7604

      รอยละ 99 และมีเสนผาศูนยก์ลางไมเกนิ 0.002 นิ้ว
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- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7605 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7604

7605.21 - - มีขนาดภาคตัดขวางสวนที่ใหญที่สุดเกนิ 7 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 7605 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7604

7605.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7605 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7604

76.06 7606.11 - - ท าดวยอะลูมิเนียมไมเจือ สินคาภายใตประเภทยอย 760611 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7606.12 - - เฉพาะที่มีความหนาไมเกนิ 0.50 มิลลิเมตร ตามประเภท 3004  3104 สินคาภายใตประเภทยอย 760612 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7604 และ 7605

      3204  5042  5082 และ 5182 ตามมาตรฐาน AA หรือเทียบเทา

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 760612 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7604 และ 7605

7606.91 - - ท าดวยอะลูมิเนียมไมเจือ สินคาภายใตประเภทยอย 760691 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7606.92 - - เฉพาะที่มีความหนาไมเกนิ 0.50 มิลลิเมตร ตามประเภท 3004  3104 สินคาภายใตประเภทยอย 760692 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7604 และ 7606

      3204  5042  5082 และ 5182 ตามมาตรฐาน AA หรือเทียบเทา

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 760692 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7604 และ 7606

76.07 7607.11 - - รีด แตไมไดท ามากไปกวานี้ สินคาภายใตประเภท 7607 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7607.19 - - เฉพาะที่มีความกวางเกนิกวา 1,200 มิลลิเมตร และความยาวเกนิกวา สินคาภายใตประเภท 7607 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

      28,000 เมตร ที่น ามาใชในอตุสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษส าหรับ

      บรรจุภัณฑ์อาหารหรือเคร่ืองด่ืมในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยเูอชที

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7607 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7607.20 - มีวัตถรุองรับ สินคาภายใตประเภท 7607 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

76.08 7608.10 - ท าดวยอะลูมิเนียมไมเจือ สินคาภายใตประเภท 7608 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7609

7608.20 - ท าดวยอะลูมิเนียมเจือ สินคาภายใตประเภท 7608 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7609

76.09 7609.00 อปุกรณ์ติดต้ังท าดวยอะลูมิเนียม ของหลอดหรือทอ (เชน ขอตอ ของอ ปลอกเล่ือน) สินคาภายใตประเภท 7609 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7608

76.10 7610.10 - ประตู หนาตาง กรอบของประตูหนาตางและธรณีประตู สินคาภายใตประเภท 7610 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7610.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7610 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

76.11 7611.00 เรเซอวัวร์ แทงก ์แวต และภาชนะที่คลายกนั ส าหรับใชบรรจุวัตถใุดกต็าม สินคาภายใตประเภท 7611 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

(นอกจากก฿าซอดัหรือก฿าซเหลว ) ท าดวยอะลูมิเนียม ที่มีความจุเกนิ 300 ลิตร

จะบุดานในหรือหุมฉนวนความรอนหรือไมกต็าม แตตองไมมีเคร่ืองอปุกรณ์กล

หรือเคร่ืองอปุกรณ์ความรอนประกอบติดอยูดวย

76.12 7612.101 - - - หลอดที่ใชบรรจุยาสีฟันหรือที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 7612 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7612.109 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7612 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7612.90 - เฉพาะถงัที่ไมมีตะเขบ็ที่เหมาะสมส าหรับใสนมดิบ สินคาภายใตประเภท 7612 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7612 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

76.13 7613.00 ภาชนะอะลูมิเนียม ส าหรับบรรจุก฿าซอดัหรือก฿าซเหลว สินคาภายใตประเภท 7613 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

76.14 7614.10 - ที่มีแกนท าดวยเหล็กกลา สินคาภายใตประเภทยอย 761410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7614.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 761490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7604 ถงึ 7605

76.15 7615.11 - - ของที่ใชขดัหมอ แผน ถงุมือและของที่คลายกนัส าหรับขดัหรือขดัถู สินคาภายใตประเภท 7615 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7615.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7615 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7615.20 - เคร่ืองสุขภัณฑ์ และสวนประกอบของของดังกลาว สินคาภายใตประเภท 7615 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

76.16 7616.10 - ตะปู ตะปูไมมีหัว ตะปูสองขา (นอกจากของตามประเภทที่ 83.05) สินคาภายใตประเภท 7616 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

   ตะปูควง สลักเกลียว แปูนเกลียว ตะปูเกลียวหัวตะขอ หมุดย้ า สลัก
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   สลักผา แหวนรอง และของที่คลายกนั

7616.91 - - ของที่มีลักษณะแบบผา ตะแกรง ตาขายและร้ัว ท าดวยลวดอะลูมิเนียม สินคาภายใตประเภท 7616 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7616.991 - - - เอก็ซ์แพนเด็ดเมทัล สินคาภายใตประเภท 7616 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7616.999 - - - เฉพาะชุดคันชักพรอมลอส าหรับติดต้ังกบักระเปาเดินทาง สินคาภายใตประเภท 7616 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - - อื่นๆ

78.01 7801.10 - ตะกั่วบริสุทธิ์ สินคาภายใตประเภท 7801 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7801.91 - - ที่มีธาตุอื่นอยูดวยโดยมีพลวงเป็นสวนใหญโดยน้ าหนัก สินคาภายใตประเภท 7801 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7801.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7801 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

78.02 7802.00 เศษและของที่ใชไมไดที่เป็นตะกั่ว สินคาภายใตประเภท 7802 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

78.03 7803.00 ทอน เสน โพรไฟล์และลวด ท าดวยตะกั่ว สินคาภายใตประเภท 7803 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

78.04 7804.111 - - - ฟอยล์ที่มีวัตถรุองรับ สินคาภายใตประเภท 7804 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

7804.119 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7804 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

7804.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7804 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

7804.20 - ผงและเกล็ด สินคาภายใตประเภท 7804 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

78.05 7805.00 หลอดหรือทอ และอปุกรณ์ติดต้ังของหลอดหรือทอ (เชน ขอตอ ของอ ปลอกเล่ือน) ท าดวยตะกั่ว สินคาภายใตประเภท 7805 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

78.06 7806.001 - - - ของชนิดที่ตามธรรมดาใชตามบานเรือน สินคาภายใตประเภท 7806 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

7806.009 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7806 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

79.01 7901.11 - - ที่มีสังกะสีต้ังแตรอยละ 99.99 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก สินคาภายใตประเภท 7901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

7901.12 - - ที่มีสังกะสีนอยกวารอยละ 99.99 โดยน้ าหนัก สินคาภายใตประเภท 7901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

7901.20 - สังกะสีเจือ สินคาภายใตประเภท 7901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

79.02 7902.00 เศษและของที่ใชไมไดที่เป็นสังกะสี สินคาภายใตประเภท 7902 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

79.03 7903.10 - ฝุุนสังกะสี สินคาภายใตประเภท 7903 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

7903.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7903 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

79.04 7904.001 - - - สายโทรเลข หรือสายโทรศัพท์ สินคาภายใตประเภท 7904 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

7904.009 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7904 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

79.05 7905.001 - - - ฟอยล์ที่มีวัตถรุองรับ สินคาภายใตประเภท 7905 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

7905.009 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7905 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

79.06 7906.00 หลอดหรือทอ และอปุกรณ์ติดต้ังของหลอดหรือทอ (เชน ขอตอ ของอ ปลอกเล่ือน) ท าดวย
สังกะสี

สินคาภายใตประเภท 7906 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

79.07 7907.001 - - - ของชนิดที่ตามธรรมดาใชตามบานเรือน สินคาภายใตประเภท 7907 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

7907.009 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 7907 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

80.01 8001.10 - ดีบุกไมเจือ สินคาภายใตประเภท 8001 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8001.20 - ดีบุกเจือ สินคาภายใตประเภท 8001 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

80.02 8002.00 เศษและของที่ใชไมไดที่เป็นดีบุก สินคาภายใตประเภท 8002 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

80.03 8003.00 ทอน เสน โพรไฟล์และลวด ท าดวยดีบุก สินคาภายใตประเภท 8003 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

80.04 8004.00 แผน แผนบางและแถบ ท าดวยดีบุก มีความหนาเกนิ 0.2 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 8004 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

80.05 8005.001 - - - ฟอยล์ที่มีวัตถรุองรับ สินคาภายใตประเภท 8005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8005.002 - - - ฟอยล์อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
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8005.009 - - - ผงและเกล็ด สินคาภายใตประเภท 8005 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

80.06 8006.00 หลอดหรือทอ และอปุกรณ์ติดต้ังของหลอดหรือทอ (เชน ขอตอ ของอ ปลอกเล่ือน) ท าดวยดีบุก สินคาภายใตประเภท 8006 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

80.07 8007.001 - - - ของชนิดที่ตามธรรมดาใชตามบานเรือน สินคาภายใตประเภท 8007 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8007.009 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8007 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

81.01 8101.10 - ผง สินคาภายใตประเภทยอย 810110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8101.94 - - ทังสเตนที่ยงัไมไดขึ้นรูป (อนัรอต) รวมถงึทอนและเสนที่ไดโดยวิธีซินเตอริง สินคาภายใตประเภทยอย 810194 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8101.95 - - ทอนและเสนนอกจากที่ไดโดยวิธีซินเตอริง โพรไฟล์ แผน แผนบาง แถบและฟอยล์ สินคาภายใตประเภทยอย 810195 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8101.96 - - ลวด สินคาภายใตประเภทยอย 810196 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8101.97 - - เศษและของที่ใชไมได สินคาภายใตประเภทยอย 810197 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8101.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 810199 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

81.02 8102.10 - ผง สินคาภายใตประเภทยอย 810210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8102.94 - - โมลิบดีนัมที่ยงัไมไดขึ้นรูป (อนัรอต) รวมถงึทอนและเสนที่ไดโดยวิธีซินเตอริง สินคาภายใตประเภทยอย 810294 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8102.95 - - ทอนและเสนนอกจากของที่ไดโดยวิธีซินเตอริง โพรไฟล์ แผน  แผนบาง แถบและฟอยล์ สินคาภายใตประเภทยอย 810295 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8102.96 - - ลวด สินคาภายใตประเภทยอย 810296 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8102.97 - - เศษและของที่ใชไมได สินคาภายใตประเภทยอย 810297จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8102.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 810299 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

81.03 8103.20 - แทนทาลัมที่ยงัไมไดขึ้นรูป (อนัรอต) รวมถงึทอนและเสนที่ได   โดยวิธีซินเตอริง รวมทั้งผง สินคาภายใตประเภทยอย 810320 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8103.30 - เศษและของที่ใชไมได สินคาภายใตประเภทยอย 810330 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8103.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 810390 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

81.04 8104.11 - - ที่มีแมกนีเซียมอยางนอยรอยละ 99.8 โดยน้ าหนัก สินคาภายใตประเภทยอย 810411 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8104.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 810419 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8104.20 - เศษและของที่ใชไมได สินคาภายใตประเภทยอย 810420 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8104.30 - ขี้ตะไบ เศษที่ไดจากการกลึงและเม็ด คัดตามขนาด รวมทั้งผง สินคาภายใตประเภทยอย 810430 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8104.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 810490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

81.05 8105.20 - โคบอลต์แมตต์ และผลิตภัณฑ์ขั้นกลางอื่นๆ ของโลหกรรมทางโคบอลต์ โคบอลต์ที่ยงัไมไดขึ้นรูป
(อนัรอต) รวมทั้งผง

สินคาภายใตประเภทยอย 810520 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8105.30 - เศษและของที่ใชไมได สินคาภายใตประเภทยอย 810530 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8105.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 810590 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

81.06 8106.001 - - - บิสมัทที่ยงัไมไดขึ้นรูป (อนัรอต) เศษและของที่ใชไมได รวมทั้งผง สินคาภายใตประเภท 8106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8106.009 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

81.07 8107.20 - แคดเมียมที่ยงัไมไดขึ้นรูป (อนัรอต) รวมทั้งผง สินคาภายใตประเภทยอย 810720 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8107.30 - เศษและของที่ใชไมได สินคาภายใตประเภทยอย 810730 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8107.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 810790 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

81.08 8108.20 - ไทเทเนียมที่ยงัไมไดขึ้นรูป (อนัรอต)  รวมทั้งผง สินคาภายใตประเภทยอย 810820 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8108.30 - เศษและของที่ใชไมได สินคาภายใตประเภทยอย 810830 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8108.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 810890 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

81.09 8109.20 - เซอร์โคเนียมที่ยงัไมไดขึ้นรูป (อนัรอต)  รวมทั้งผง สินคาภายใตประเภทยอย 810920 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8109.30 - เศษและของที่ใชไมได สินคาภายใตประเภทยอย 810930 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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8109.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 810990 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

81.10 8110.10 - พลวงที่ยงัไมไดขึ้นรูป (อนัรอต) รวมทั้งผง สินคาภายใตประเภทยอย 811010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8110.20 - เศษและของที่ใชไมได สินคาภายใตประเภทยอย 811020 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8110.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 811090 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

81.11 8111.001 - - - แมงกานีสที่ยงัไมไดขึ้นรูป (อนัรอต) เศษและของที่ใชไมได รวมทั้งผง สินคาภายใตประเภท 8111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8111.009 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

81.12 8112.12 - - ที่ยงัไมไดขึ้นรูป (อนัรอต) รวมทั้งผง สินคาภายใตประเภทยอย 811212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8112.13 - - เศษและของที่ใชไมได สินคาภายใตประเภทยอย 811213 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8112.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 811219 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8112.21 - - ที่ยงัไมไดขึ้นรูป (อนัรอต) รวมทั้งผง สินคาภายใตประเภทยอย 811221 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8112.22 - - เศษและของที่ใชไมได สินคาภายใตประเภทยอย 811222 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8112.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 811229 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8112.301 - - - เจอร์เมเนียมที่ยงัไมไดขึ้นรูป (อนัรอต) เศษและของที่ใชไมได รวมทั้งผง สินคาภายใตประเภทยอย 8112301 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8112.309 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 8112309 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8112.401 - - - วาเนเดียมที่ยงัไมไดขึ้นรูป (อนัรอต) เศษและของที่ใชไมได รวมทั้งผง สินคาภายใตประเภทยอย 8112401 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8112.409 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 8112409 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8112.51 - - ที่ยงัไมไดขึ้นรูป (อนัรอต) รวมทั้งผง สินคาภายใตประเภทยอย 811251 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8112.52 - - เศษและของที่ใชไมได สินคาภายใตประเภทยอย 811252 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8112.59 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 811259 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8112.92 - - ที่ยงัไมไดขึ้นรูป (อนัรอต) เศษและของที่ใชไมได รวมทั้งผง สินคาภายใตประเภทยอย 811292 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8112.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 811299 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

81.13 8113.001 - - - ที่ยงัไมไดขึ้นรูป(อนัรอต) เศษและของที่ใชไมได รวมทั้งผง สินคาภายใตประเภท 8113 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8113.009 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8113 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

82.01 8201.10 - เสียมและพล่ัว สินคาภายใตประเภท 8201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8201.20 - สามงาม สินคาภายใตประเภท 8201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8201.30 - แมตทอก อเีตอ จอบและคราด สินคาภายใตประเภท 8201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8201.40 - ขวาน มีดขอ และเคร่ืองมือส าหรับตัดที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 8201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8201.50 - กรรไกรตัดลิด กรรไกรตัดเล็ม และกรรไกรที่คลายกนั ชนิดใชมือเดียว   (รวมถงึกรรไกรตัดขน
สัตว์ปีกเล้ียง)

สินคาภายใตประเภท 8201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8201.60 - กรรไกรแตงพุมไม กรรไกรตัดแตงตนไมชนิดใชสองมือ และกรรไกร    ชนิดใชสองมือที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 8201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8201.90 - เคร่ืองมือที่ใชงานดวยมืออื่นๆ ชนิดที่ใชในการเกษตร การท าสวน หรือการปุาไม สินคาภายใตประเภท 8201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

82.02 8202.10 - เล่ือยมือ สินคาภายใตประเภท 8202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8202.20 - ใบเล่ือยสายพาน สินคาภายใตประเภท 8202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8202.31 - - ที่มีสวนใชงานท าดวยเหล็กกลา สินคาภายใตประเภท 8202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8202.39 - - อื่นๆ รวมถงึสวนประกอบ สินคาภายใตประเภท 8202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8202.40 - ใบเล่ือยสายโซ สินคาภายใตประเภท 8202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8202.91 - - ใบเล่ือยชนิดตรงส าหรับใชงานกบัโลหะ สินคาภายใตประเภท 8202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8202.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8202 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ
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82.03 8203.10 - ตะไบ บุง และเคร่ืองมือที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 8203 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8203.20 - คีม (รวมถงึคีมตัด) คีมปากนกแกว ปากคีบ และเคร่ืองมือที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 8203 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8203.30 - กรรไกรตัดโลหะและเคร่ืองมือที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 8203 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8203.40 - เคร่ืองมือตัดทอ เคร่ืองมือตัดสลัก เคร่ืองมือตอกรู และเคร่ืองมือที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 8203 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

82.04 8204.11 - - ปรับไมได สินคาภายใตประเภท 8204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8204.12 - - ปรับได สินคาภายใตประเภท 8204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8204.20 - ประแจบ฿อกซ์ชนิดถอดสับเปล่ียนได มีหรือไมมีดามจับ สินคาภายใตประเภท 8204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

82.05 8205.10 - เคร่ืองมือส าหรับเจาะ ท าเกลียวนอกหรือท าเกลียวใน สินคาภายใตประเภท 8205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8205.20 - ฆอน และฆอนหัวใหญ (สเลดจ์แฮมเมอร์) สินคาภายใตประเภท 8205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8205.30 - กบไสไม ส่ิว ส่ิวเล็บมือ และเคร่ืองมือส าหรับตัดที่คลายกนั ส าหรับใชงานกบัไม สินคาภายใตประเภท 8205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8205.40 - ไขควง สินคาภายใตประเภท 8205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8205.51 - - เคร่ืองมือที่ใชตามบานเรือน สินคาภายใตประเภท 8205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8205.59 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8205.60 - ตะเกยีงฟูุ สินคาภายใตประเภท 8205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8205.70 - ปากกาจับเหล็ก ที่จับยดึ และของที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 8205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8205.80 - ทั่ง เตาเผาโลหะชนิดหิว้ได จานเจียระไนที่ประกอบกบัโครงที่ใชงานดวยมือหรือเทา สินคาภายใตประเภท 8205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8205.90 - ของเป็นชุดที่ประกอบดวยของตามประเภทยอยขางตนต้ังแตสองประเภทขึ้นไป สินคาภายใตประเภท 8205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

82.06 8206.00 เคร่ืองมือตามประเภทที่ 82.02 ถงึ 82.05 ต้ังแตสองประเภทพิกดัขึ้นไป ที่จัดท าขึ้นเป็นชุด
เพือ่การขายปลีก

สินคาภายใตประเภท 8206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

82.07 8207.13 - - ที่มีสวนใชงานท าดวยเซอร์เมต สินคาภายใตประเภท 8207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8207.19 - - อื่นๆ รวมถงึสวนประกอบ สินคาภายใตประเภท 8207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8207.20 - แมพิมพ์ (ดาย) ส าหรับดึงหรืออดัรีดโลหะ สินคาภายใตประเภท 8207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8207.30 - เคร่ืองมือส าหรับอดั ตอกพิมพ์ หรือตอกรู สินคาภายใตประเภท 8207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8207.40 - เคร่ืองมือส าหรับท าเกลียวในหรือท าเกลียวนอก สินคาภายใตประเภท 8207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8207.50 - เคร่ืองมือส าหรับเจาะ นอกจากที่ใชเจาะหิน สินคาภายใตประเภท 8207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8207.60 - เคร่ืองมือส าหรับควานหรือตกแตงรูเจาะ สินคาภายใตประเภท 8207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8207.70 - เคร่ืองมือส าหรับขดูผิว สินคาภายใตประเภท 8207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8207.80 - เคร่ืองมือส าหรับกลึง สินคาภายใตประเภท 8207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8207.90 - เคร่ืองมือชนิดถอดสับเปล่ียนไดอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

82.08 8208.10 - ส าหรับงานโลหะ สินคาภายใตประเภท 8208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8208.20 - ส าหรับงานไม สินคาภายใตประเภท 8208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8208.30 - ส าหรับใชกบัเคร่ืองใชในครัวหรือใชกบัเคร่ืองจักรที่ใชในอตุสาหกรรมอาหาร สินคาภายใตประเภท 8208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8208.40 - ส าหรับใชกบัเคร่ืองจักรทางการเกษตร การท าสวนหรือการปุาไม สินคาภายใตประเภท 8208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8208.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

82.09 8209.00 แผน แทง ปลาย และของที่คลายกนั ท าดวยเซอร์เมต ที่ใชกบัเคร่ืองมือ สินคาภายใตประเภท 8209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

แตยงัไมไดประกอบติดกบัเคร่ืองมือ

82.10 8210.00 เคร่ืองใชกลที่ใชแรงคน มีน้ าหนัก 10 กโิลกรัมหรือนอยกวาใชใน สินคาภายใตประเภท 8210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

การเตรียมหรือท าอาหารหรือเคร่ืองด่ืม
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

82.11 8211.10 - ชุดที่ประกอบดวยของหลายชนิด สินคาภายใตประเภท 8211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8211.91 - - มีดใชบนโต฿ะอาหาร ที่มีใบมีดติดถาวร สินคาภายใตประเภท 8211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8211.92 - - มีดอื่นๆ ที่มีใบมีดติดถาวร สินคาภายใตประเภท 8211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8211.93 - - มีดนอกจากมีดที่มีใบมีดติดถาวร สินคาภายใตประเภท 8211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8211.94 - - ใบมีด สินคาภายใตประเภท 8211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8211.95 - - ดามจับท าดวยโลหะสามัญ สินคาภายใตประเภท 8211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

82.12 8212.10 - มีดโกน สินคาภายใตประเภท 8212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8212.20 - ใบมีดโกนนิรภัย รวมถงึแถบใบมีดโกนที่เพียงแตขึ้นรูป สินคาภายใตประเภท 8212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8212.90 - สวนประกอบอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

82.13 8213.00 กรรไกร กรรไกรส าหรับชางตัดเส้ือ และกรรไกรที่คลายกนั รวมทั้งใบกรรไกร สินคาภายใตประเภท 8213 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

82.14 8214.10 - มีดตัดกระดาษ ที่เปิดจดหมาย มีดขดู กบเหลาดินสอ  และใบมีดของของดังกลาว สินคาภายใตประเภท 8214  จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8214.20 - ชุดเคร่ืองตกแตงและเคร่ืองมือใชส าหรับตกแตงเล็บมือและเล็บเทา (รวมถงึตะไบแตงเล็บ) สินคาภายใตประเภท 8214  จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8214.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8214  จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

82.15 8215.10 - ชุดที่ประกอบดวยของหลายชนิด มีของอยางนอยหนึ่งอยางที่ชุบดวยโลหะมีคา สินคาภายใตประเภท 8215 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8215.20 - ชุดที่ประกอบดวยของหลายชนิดอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8215 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8215.91 - - ชุบดวยโลหะมีคา สินคาภายใตประเภท 8215 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8215.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8215 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

83.01 8301.10 - กญุแจสายยู สินคาภายใตประเภทยอย 830110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 830110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 830160 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8301.20 - กญุแจชนิดที่ใชกบัรถยนต์ สินคาภายใตประเภทยอย 830120 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 830120 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 830160 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8301.30 - กญุแจชนิดที่ใชกบัเฟอร์นิเจอร์ สินคาภายใตประเภทยอย 830130 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 830130 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 830160 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8301.40 - เฉพาะที่ใชกบัของตามประเภทที่ 42.02 สินคาภายใตประเภทยอย 830140 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 830140 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 830160 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

- อื่นๆ

8301.50 - แคลส์ปและโครงพรอมแคลส์ป ซ่ึงมีกญุแจอยูดวย สินคาภายใตประเภทยอย 830150 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8301.60 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 830160 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

8301.70 - ลูกกญุแจที่แยกน าเขาตางหาก สินคาภายใตประเภทยอย 830170 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

83.02 8302.10 - บานพับ สินคาภายใตประเภทยอย 830210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8302.20 - ลูกลอ สินคาภายใตประเภทยอย 830220 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8302.30 - อปุกรณ์ส าหรับยดึ อปุกรณ์ติดต้ัง (ฟิตต้ิง) และของที่คลายกนัอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 830230 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

   ที่เหมาะส าหรับใชกบัรถยนต์

8302.41 - - เหมาะส าหรับใชกบัอาคาร สินคาภายใตประเภทยอย 830241 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8302.42 - - อื่นๆ เหมาะส าหรับใชกบัเฟอร์นิเจอร์ สินคาภายใตประเภทยอย 830242 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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8302.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 830249 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8302.50 - ที่วางหรือที่แขวนหมวก เทาแขน และส่ิงติดต้ังถาวรที่คลายกนั สินคาภายใตประเภทยอย 830250 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8302.60 - อปุกรณ์ปิดเปิดประตูอตัโนมัติ สินคาภายใตประเภทยอย 830260 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

83.03 8303.00 ตูนิรภัย ก าปัน่ ประตูหองมั่นคง และล็อคเกอร์นิรภัยใชเกบ็ของ สินคาภายใตประเภท 8303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

ในหองมั่นคง ที่หุมเกราะหรือเสริมใหแขง็แรง หีบใสเงิน

หรือหีบใสเอกสารสิทธิ์และของที่คลายกนั ท าดวยโลหะสามัญ

83.04 8304.00 ตูเอกสาร ตูบัตรดัชนี ถาดเอกสาร ที่วางกระดาษ ถาดใสปากกา สินคาภายใตประเภท 8304 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

ขาต้ังส าหรับแขวนตราประทับ และเคร่ืองอปุกรณ์ที่คลายกนัที่ใชใน

ส านักงานหรือโต฿ะท างาน ท าดวยโลหะสามัญ นอกจากเฟอร์นิเจอร์

ที่ใชใน ตามประเภทที่ 94.03

83.05 8305.10 - อปุกรณ์ติดต้ัง (ฟิตต้ิง) ส าหรับแฟูมเอกสาร สินคาภายใตประเภทยอย 830510 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8305.20 - แถบลวดเยบ็ สินคาภายใตประเภทยอย 830520 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8305.90 - อื่นๆ รวมถงึสวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 830590 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

83.06 8306.10 - ระฆัง ฆอง และของที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 8306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8306.21 - - ที่ชุบดวยโลหะมีคา สินคาภายใตประเภท 8306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8306.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8306.30 - เฉพาะกระจกเงาส าหรับสะทอนภาพจราจรตามทางแยกหรือตามมุมทาง สินคาภายใตประเภท 8306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

83.07 8307.10 - ท าดวยเหล็กหรือเหล็กกลา สินคาภายใตประเภท 8307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8307.90 - ท าดวยโลหะสามัญอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

83.08 8308.10 - เฉพาะชนิดที่ใชกบัรองเทา และของตามประเภทที่ 42.02 สินคาภายใตประเภทยอย 830810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ

8308.20 - เฉพาะชนิดที่ใชกบัรองเทา และของตามประเภทที่ 42.02 สินคาภายใตประเภทยอย 830820 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ

8308.90 - เฉพาะชนิดที่ใชกบัรองเทา และของตามประเภทที่ 42.02 สินคาภายใตประเภทยอย 830890 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ

83.09 8309.10 - จุกจีบ สินคาภายใตประเภท 8309 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8309.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8309 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

83.10 8310.00 เฉพาะปูายชื่อที่น าเขามาเพือ่ใชในอตุสาหกรรมผลิตรองเทา สินคาภายใตประเภท 8310 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

และของตามประเภทที่ 42.02

อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8310 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

83.11 8311.10 - อเิล็กโทรดท าดวยโลหะสามัญ ที่เคลือบ ส าหรับใชในการเชื่อมไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 831110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

   แบบอาร์กเวลดิง

8311.20 - ลวดท าดวยโลหะสามัญ มีแกนกลาง ส าหรับใชในการเชื่อมไฟฟูาแบบอาร์กเวลดิง สินคาภายใตประเภทยอย 831120 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8311.30 - เสนที่เคลือบ ลวดที่มีแกนกลาง ท าดวยโลหะสามัญ ส าหรับใชใน การบัดกรี เปุาแลน หรือการ
เชื่อมดวยเปลวไฟ

สินคาภายใตประเภทยอย 831130 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8311.90 - อื่นๆ รวมถงึสวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 831190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

84.01 8401.10 - เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ สินคาภายใตประเภทยอย 840110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

150 บัญชอีตัราอากร ๑



เอกสารแนบ ๔

ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

8401.20 - เคร่ืองจักรและเคร่ืองอปุกรณ์ส าหรับใชในการแยกไอโซโทป  และสวนประกอบของของดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 840120 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8401.30 - แทงเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ยงัไมไดใช สินคาภายใตประเภทยอย 840130 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8401.40 - สวนประกอบของเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ สินคาภายใตประเภทยอย 840140 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.02 8402.11 - - บอยเลอร์หลอดน้ า ที่ผลิตไอน้ าเกนิ 45 ตันตอชั่วโมง สินคาภายใตประเภทยอย 840211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 840211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 840290 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8402.12 - - เฉพาะที่ผลิตไอน้ าเกนิ 15 ตันตอชั่วโมง สินคาภายใตประเภทยอย 840212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 840211

- - อื่นๆ

8402.19 - - เฉพาะที่ผลิตไอน้ าเกนิ 15 ตันตอชั่วโมง สินคาภายใตประเภทยอย 840219 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 840219 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 840290 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

- - อื่นๆ

8402.20 - เฉพาะที่ผลิตไอน้ าเกนิ 15 ตันตอชั่วโมง สินคาภายใตประเภทยอย 840220 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - อื่นๆ

8402.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 840290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 840290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อไมเปล่ียนการจัด
ประเภทพิกดัฯ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

84.03 8403.10 - บอยเลอร์ สินคาภายใตประเภทยอย 840310 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8403.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 840390 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.04 8404.10 - เคร่ืองจักรโรงงานที่เป็นเคร่ืองชวยส าหรับใชงานรวมกบับอยเลอร์  ตามประเภทที่ 84.02 หรือ
 84.03

สินคาภายใตประเภทยอย 840410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8404.20 - เคร่ืองควบแนนส าหรับหนวยจายก าลังไอน้ าหรือไออื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 840420 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 840420 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 840490 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8404.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 840490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.05 8405.10 - เคร่ืองก าเนิดโพรดิวเซอร์ก฿าซหรือวอเตอร์ก฿าซ มีหรือไมมีเคร่ืองท าให สินคาภายใตประเภทยอย 840510 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

   ก฿าซบริสุทธิ์ เคร่ืองก าเนิดก฿าซอะเซทิลีนและเคร่ืองก าเนิดก฿าซ

   ชนิดใชน้ าที่คลายกนั มีหรือไมมีเคร่ืองท าใหก฿าซบริสุทธิ์

8405.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 840590 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.06 8406.10 - เฉพาะเคร่ืองกงัหันที่มีก าลังต้ังแต 11,185 กโิลวัตต์ขึ้นไป สินคาภายใตประเภทยอย 840610 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 840610 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8406.81 - - ใหก าลังเกนิ 40 เม็กกะวัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 840681 ถงึ 840682 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆภายนอกกลุมนั้น

8406.82 - - ใหก าลังไมเกนิ 40 เม็กกะวัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 840681 ถงึ 840682 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆภายนอกกลุมนั้น

8406.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 840690 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 840690 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดจ าแนกประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม

84.07 8407.10 - เฉพาะเคร่ืองยนต์ที่ใชกบัอากาศยานชนิดใชก฿าซหรือน้ ามันก฿าซโซลีน สินคาภายใตประเภท 8407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

   ที่น าเขามาเพือ่ใชแทนของเกาหรือเพือ่ใชซอม

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8407.21 - - เคร่ืองยนต์ติดทายเรือ สินคาภายใตประเภท 8407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8407.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
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8407.31 - - มีความจุของกระบอกสูบไมเกนิ 50 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร สินคาภายใตประเภท 8407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8407.32 - - มีความจุของกระบอกสูบเกนิ 50 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  แตไมเกนิ  250 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร สินคาภายใตประเภท 8407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8407.33 - - เฉพาะที่ใชส าหรับรถยนต์และยานยนต์ ตามประเภทที่ 87.03 สินคาภายใตประเภท 8407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

      รถบรรทุกชนิดแวนและปิกอพัและรถที่มีลักษณะคลายกบัรถดังกลาว

      ตามประเภทที่ 87.04

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8407.34 - - เฉพาะที่ใชส าหรับรถยนต์และยานยนต์ ตามประเภทที่ 87.03 สินคาภายใตประเภท 8407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

      รถบรรทุกชนิดแวนและปิกอพัและรถที่มีลักษณะคลายกบัรถดังกลาว

      ตามประเภทที่ 87.04

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8407.90 - เฉพาะที่ใชส าหรับรถยนต์และยานยนต์ ตามประเภทที่ 87.03 สินคาภายใตประเภท 8407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

   รถบรรทุกชนิดแวนและปิกอพัและรถที่มีลักษณะคลายกบัรถดังกลาว

   ตามประเภทที่ 87.04

- เฉพาะที่การรถไฟฯ น าเขาหรือส่ังใหน าเขามาเพือ่ใชเฉพาะกบัหัวรถจักร ตามประเภทที่ 86.02 สินคาภายใตประเภท 8407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8407 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.08 8408.10 - เคร่ืองยนต์ที่ใชขบัเคล่ือนเรือ สินคาภายใตประเภท 8408 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8408.20 - เฉพาะที่ใชส าหรับรถยนต์และยานยนต์ ตามประเภทที่ 87.03 รถบรรทุกชนิดแวนและปิกอพั
และรถที่มีลักษณะคลายกบัรถดังกลาว ตามประเภทที่ 87.04

สินคาภายใตประเภท 8408 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8408 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8408.90 - เคร่ืองยนต์อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8408 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.09 8409.10 - ส าหรับเคร่ืองยนต์ที่ใชกบัอากาศยาน สินคาภายใตประเภทยอย 840910 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8409.91 - - เฉพาะที่การรถไฟฯ น าเขาหรือส่ังใหน าเขามาเพือ่ใชเฉพาะกบัหัวรถจักร ตามประเภทที่ 
86.02

สินคาภายใตประเภทยอย 840991 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 840991 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม

- - เฉพาะสวนประกอบดังตอไปนี้ (ก) คาร์บูเรเตอร์ และสวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 840991 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 840991 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม

      ของเคร่ืองดังกลาวซ่ึงไมเหมาะส าหรับใชกบัรถจักรยานยนต์

      (ข) สลักลูกสูบ (ค) วงแหวนลูกสูบ (ง) วาล์ว (จ) ของเคร่ืองยนต์

      ชนิดที่ใชกบัยานยนต์ ตามประเภท 8701.20.00 8702 8703

      8704 หรือ 8705 (ฉ) ของเคร่ืองยนต์ที่มีก าลัง

      ไมเกนิ 4.5 กโิลวัตต์ ตามประเภท 8407.31.00

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 840991 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 840991 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม

8409.99 - - เฉพาะที่การรถไฟฯ น าเขาหรือส่ังใหน าเขามาเพือ่ใชเฉพาะกบัหัวรถจักร ตามประเภทที่ 
86.02

สินคาภายใตประเภทยอย 840999 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 840999 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 840999 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 840999 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม

84.10 8410.11 - - มีก าลังไมเกนิ 1,000 กโิลวัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 841011 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 841011 ถงึ 841013

8410.12 - - มีก าลังเกนิ 1,000 กโิลวัตต์แตไมเกนิ 10,000 กโิลวัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 841012 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 841011 ถงึ 841013
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8410.13 - - มีก าลังเกนิ 10,000 กโิลวัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 841013 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 841011 ถงึ 841013

8410.90 - สวนประกอบ รวมถงึเคร่ืองควบคุม (เรกเูลเตอร์) สินคาภายใตประเภทยอย 841090 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 841090 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม

84.11 8411.11 - - มีแรงผลักดันไมเกนิ 25 กโิลนิวตัน สินคาภายใตประเภทยอย 841111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 841111 ถงึ 841182

8411.12 - - มีแรงผลักดันเกนิ 25 กโิลนิวตัน สินคาภายใตประเภทยอย 841112 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 841111 ถงึ 841182

8411.21 - - มีก าลังไมเกนิ 1,100 กโิลวัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 841121 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 841111 ถงึ 841182

8411.22 - - มีก าลังเกนิ 1,100 กโิลวัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 841122 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 841111 ถงึ 841182

8411.81 - - มีก าลังไมเกนิ 5,000 กโิลวัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 841181 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 841111 ถงึ 841182

8411.82 - - มีก าลังเกนิ 5,000 กโิลวัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 841182 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 841111 ถงึ 841182

8411.91 - - ของเคร่ืองกงัหันไอพนหรือเคร่ืองกงัหันใบพัด สินคาภายใตประเภทยอย 841191 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 841191 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม

8411.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 841199 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 841199 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม

84.12 8412.10 - เคร่ืองยนต์ที่ขบัเคล่ือนดวยแรงปฏิกริิยา (รีแอก็ชันเอนจิน) นอกจากเคร่ืองกงัหันไอพน สินคาภายใตประเภทยอย 841210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8412.21 - - เคล่ือนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ) สินคาภายใตประเภทยอย 841221 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8412.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 841229 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8412.31 - - เคล่ือนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ) สินคาภายใตประเภทยอย 841231 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8412.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 841239 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8412.80 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 841280 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8412.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 841290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 841290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม

84.13 8413.11 - - เคร่ืองสูบส าหรับจายเชื้อเพลิงหรือสารหลอล่ืนชนิดที่ใชในปัม้น้ ามันหรืออูซอมรถ สินคาภายใตประเภทยอย 841311 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8413.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 841319 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8413.20 - เคร่ืองสูบที่ใชงานดวยมือ นอกจากของตามประเภทยอยที่ 8413.11หรือ 8413.19 สินคาภายใตประเภทยอย 841320 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8413.30 - เฉพาะที่การรถไฟฯ น าเขาหรือส่ังใหน าเขามาเพือ่ใชเฉพาะกบัหัวรถจักร ตามประเภทที่ 86.02 สินคาภายใตประเภทยอย 841330 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 841330 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8413.40 - เคร่ืองสูบคอนกรีต สินคาภายใตประเภทยอย 841340 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8413.50 - เคร่ืองสูบแบบลูกสูบเคล่ือนตรงอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 841350 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8413.60 - เคร่ืองสูบแบบลูกสูบหมุนอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 841360 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8413.70 - เคร่ืองสูบแบบหมุนเหวี่ยง (เซนติฟิวกลั) อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 841370 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8413.81 - - เคร่ืองสูบ สินคาภายใตประเภทยอย 841381 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8413.82 - - เคร่ืองตักยกของเหลว สินคาภายใตประเภทยอย 841382 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8413.91 - - ของเคร่ืองสูบ สินคาภายใตประเภทยอย 841391 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 841391 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม

8413.92 - - ของเคร่ืองตักยกของเหลว สินคาภายใตประเภทยอย 841392 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 841392 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม

84.14 8414.10 - เคร่ืองสูบสูญญากาศ สินคาภายใตประเภทยอย 841410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8414.20 - เคร่ืองสูบลมท างานโดยใชมือหรือเทา สินคาภายใตประเภทยอย 841420 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8414.30 - เคร่ืองอดัชนิดที่ใชในเคร่ืองท าความเยน็ สินคาภายใตประเภทยอย 841430 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
153 บัญชอีตัราอากร ๑



เอกสารแนบ ๔

ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

8414.40 - เคร่ืองอดัลมที่ติดต้ังบนแชสซีส์ที่มีลอ ใชส าหรับลากจูง สินคาภายใตประเภทยอย 841440 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8414.51 - - พัดลมแบบต้ังโต฿ะ ต้ังพืน้ ติดผนัง ติดหนาตาง ติดเพดานหรือติดหลังคาที่มีมอเตอร์ไฟฟูาใน
ตัวซ่ึงใหก าลังไมเกนิ 125 วัตต์

สินคาภายใตประเภทยอย 841451 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8414.59 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 841459 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8414.60 - เคร่ืองระบายหรือเคร่ืองหมุนเวียนอากาศที่มีดานตามแนวนอนยาวที่สุดไมเกนิ 120 เซนติเมตร สินคาภายใตประเภทยอย 841460 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8414.80 - เฉพาะที่การรถไฟฯ น าเขาหรือส่ังใหน าเขามาเพือ่ใชเฉพาะกบัหัวรถจักร ตามประเภทที่ 86.02 สินคาภายใตประเภทยอย 841480 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- เฉพาะเคร่ืองอดัลมแบบสกรู สินคาภายใตประเภทยอย 841480 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- เฉพาะเคร่ืองอดัลมแบบเวน สินคาภายใตประเภทยอย 841480 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- เฉพาะเคร่ืองอดัลมแบบเทอร์โบ สินคาภายใตประเภทยอย 841480 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- เฉพาะเคร่ืองอดัลมแบบลูกสูบ สินคาภายใตประเภทยอย 841480 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- เฉพาะเคร่ืองมือกลไฟฟูาส าหรับใชงานดวยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟูาในตัว สินคาภายใตประเภทยอย 841480 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 841480 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8414.90 - เฉพาะที่การรถไฟฯ น าเขาหรือส่ังใหน าเขามาเพือ่ใชเฉพาะกบัหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02 สินคาภายใตประเภทยอย 841490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 841490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของ
วัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม

- เฉพาะเคร่ืองมือกลไฟฟูาส าหรับใชงานดวยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟูาในตัว สินคาภายใตประเภทยอย 841490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 841490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของ
วัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 841490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 841490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของ
วัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม

84.15 8415.10 - แบบติดหนาตางหรือติดผนัง ที่มีสวนประกอบสมบูรณ์ในตัวหรือเป็น "ระบบแยกสวน" สินคาภายใตประเภทยอย 841510 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8415.20 - เฉพาะเคร่ืองปรับอากาศที่มีขนาดท าความเยน็เกนิ 72,000 สินคาภายใตประเภทยอย 841520 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

   บ.ีที.ย.ู ตอชั่วโมงและมีอตัราการสงลมเยน็ของเคร่ืองเปุาลม

   แตละเคร่ืองเกนิ 2,400 ลูกบาศกฟ์ุตตอนาที

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 841520 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8415.81 - - เฉพาะเคร่ืองปรับอากาศที่มีขนาดท าความเยน็เกนิ 72,000 สินคาภายใตประเภทยอย 841581 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

      บ.ีที.ย.ู ตอชั่วโมงและมีอตัราการสงลมเยน็ของเคร่ืองเปุาลม

      แตละเคร่ืองเกนิ 2,400 ลูกบาศกฟ์ุตตอนาที

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 841581 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8415.82 - - เฉพาะเคร่ืองปรับอากาศที่มีขนาดท าความเยน็เกนิ 72,000 สินคาภายใตประเภทยอย 841582 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

      บ.ีที.ย.ู ตอชั่วโมงและมีอตัราการสงลมเยน็ของเคร่ืองเปุาลม

      แตละเคร่ืองเกนิ2,400ลูกบาศกฟ์ุตตอนาที

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 841582 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8415.83 - - เฉพาะเคร่ืองปรับอากาศที่มีขนาดท าความเยน็เกนิ 72,000 สินคาภายใตประเภทยอย 841583 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

      บ.ีที.ย.ู ตอชั่วโมงและมีอตัราการสงลมเยน็ของเคร่ืองเปุาลม

      แตละเคร่ืองเกนิ2,400ลูกบาศกฟ์ุตตอนาที

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 841583 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8415.90 - เฉพาะเคร่ืองปรับอากาศที่มีขนาดท าความเยน็เกนิ 72,000 บ.ีที.ย.ู ตอชั่วโมงและมีอตัราการ
สงลมเยน็ของเคร่ืองเปุาลมแตละเคร่ืองเกนิ 2,400 ลูกบาศกฟ์ุตตอนาที

สินคาภายใตประเภทยอย 841590 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 841590 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของ
วัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม
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- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 841590 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 841590 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของ
วัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม

84.16 8416.10 - เคร่ืองพนหรือฉดีเชื้อเพลิงของเตาเผาส าหรับใชกบัเชื้อเพลิงเหลว สินคาภายใตประเภทยอย 841610 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8416.20 - เคร่ืองพนหรือฉดีเชื้อเพลิงอื่นๆ ของเตาเผา รวมถงึเคร่ืองพนหรือฉดีเชื้อเพลิงแบบผสม สินคาภายใตประเภทยอย 841620 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8416.30 - เคร่ืองเติมเชื้อเพลิงที่เป็นเคร่ืองกล รวมถงึตะกรับ เคร่ืองขบัขี้เถาที่เป็นเคร่ืองกล และเคร่ืองใช
ที่คลายกนัของเคร่ืองเติมเชื้อเพลิงดังกลาว

สินคาภายใตประเภทยอย 841630 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8416.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 841690 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 841690 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม

84.17 8417.10 - เตาเผาและเตาอบส าหรับยาง หลอม หรือกรรมวิธีใหความรอนอื่นๆ แกสินแร แกไพไรต์หรือ
โลหะ

สินคาภายใตประเภทยอย 841710 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8417.20 - เตาอบเบเกอร่ี รวมถงึเตาอบบิสกติ สินคาภายใตประเภทยอย 841720 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8417.80 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 841780 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8417.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 841790 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.18 8418.10 - ตูเยน็ที่มีตูแชแขง็ประกอบอยูดวยกนัโดยมีประตูนอกแยกกนั สินคาภายใตประเภทยอย 841810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8418.21 - - แบบคอมเพรสชัน สินคาภายใตประเภทยอย 841821 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8418.22 - - แบบแอบซอบชัน ใชไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 841822 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8418.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 841829 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8418.30 - ตูแชแขง็แบบเปิดดานหนา ความจุไมเกนิ 800 ลิตร สินคาภายใตประเภทยอย 841830 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8418.40 - ตูแชแขง็แบบเปิดดานบน ความจุไมเกนิ 900 ลิตร สินคาภายใตประเภทยอย 841840 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8418.50 - ตู เคาน์เตอร์แสดงสินคา ตูโชว์อื่นๆ  ที่มีเคร่ืองท าความเยน็หรือท าใหเยน็จนแขง็ และ
เฟอร์นิเจอร์ที่คลายกนัที่มีเคร่ืองท าความเยน็  หรือท าใหเยน็จนแขง็

สินคาภายใตประเภทยอย 841850 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8418.61 - - เฉพาะฮีตปัม๊ที่ธรรมดาไมไดใชตามบานเรือน สินคาภายใตประเภทยอย 841861 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - เฉพาะเคร่ืองท าความเยน็ขนาดเกนิ 72,000 บ.ีที.ย.ู ตอชั่วโมงขึ้นไปที่ใชเป็นสวนประกอบ
ของเคร่ืองปรับอากาศ

สินคาภายใตประเภทยอย 841861 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - เฉพาะเคร่ืองท าความเยน็ที่มีขนาดต้ังแต 10 ตัน ความเยน็ขึ้นไปและท าความเยน็ได -20 
องศาเซลเซียส หรือเยน็มากกวา

สินคาภายใตประเภทยอย 841861 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - เฉพาะอแีวโพเรเตอร์ชนิดมีครีบที่มีระยะหางระหวางครีบไมต่ ากวา 4 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภทยอย 841861 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- -เฉพาะอแีวโพเรเตอร์ชนิดเพลทฟรีซเซอร์หรือคอนแทคฟรีซเซอร์ สินคาภายใตประเภทยอย 841861 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 841861 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8418.69 - - เฉพาะฮีตปัม๊ที่ธรรมดาไมไดใชตามบานเรือน สินคาภายใตประเภทยอย 841869 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - เฉพาะเคร่ืองท าความเยน็ขนาดเกนิ 72,000 บ.ีที.ย.ู ตอชั่วโมงขึ้นไปที่ใชเป็นสวนประกอบ
ของเคร่ืองปรับอากาศ

สินคาภายใตประเภทยอย 841869 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - เฉพาะเคร่ืองถนอมอาหารชนิดแชแขง็ระบบไนโตรเจน สินคาภายใตประเภทยอย 841869 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - เฉพาะเคร่ืองท าความเยน็ส าหรับรถบรรทุก สินคาภายใตประเภทยอย 841869 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 841869 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8418.91 - - เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบส าหรับติดต้ังเคร่ืองอปุกรณ์ท าความเยน็หรือท าใหเยน็จนแขง็ สินคาภายใตประเภทยอย 841891 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8418.99 - - เฉพาะเคร่ืองท าความเยน็ขนาดเกนิ 72,000 บ.ีที.ย.ู ตอชั่วโมงขึ้นไปที่ใชเป็นสวนประกอบ
ของเคร่ืองปรับอากาศ

สินคาภายใตประเภทยอย 841899 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - เฉพาะอแีวโพเรเตอร์ชนิดมีครีบที่มีระยะหางระหวางครีบไมต่ ากวา 4 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภทยอย 841899 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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- - เฉพาะคอนเดนเซอร์ชนิดอแีวโพเรทีฟคอนเดนเซอร์ ที่ระบายความรอนไดไมต่ ากวา 30,000
 กโิลแคลอรีตอชั่วโมง ที่ใชกบัเคร่ืองท าความเยน็

สินคาภายใตประเภทยอย 841899 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 841899 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

84.19 8419.11 - - เคร่ืองท าน้ ารอนแบบท าน้ ารอนชั่วขณะที่ใชก฿าซ สินคาภายใตประเภทยอย 841911 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8419.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 841919 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8419.20 - เคร่ืองสเตอร์รีไลส์ที่ใชในทางการแพทย ์ศัลยกรรม หรือใชตามหองปฏิบัติการ สินคาภายใตประเภทยอย 841920 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8419.31 - - ส าหรับผลิตภัณฑ์เกษตร สินคาภายใตประเภทยอย 841931 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8419.32 - - ส าหรับไม เยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแขง็ สินคาภายใตประเภทยอย 841932 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8419.391 - - - เคร่ืองมือกลไฟฟูาส าหรับใชงานดวยมือ ที่มีมอเตอร์ไฟฟูาในตัว สินคาภายใตประเภทยอย 8419391 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8419.399 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 8419399 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8419.40 - เคร่ืองจักรโรงงานที่ใชในการกล่ันหรือการกล่ันล าดับสวน สินคาภายใตประเภทยอย 841940 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8419.50 - เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน สินคาภายใตประเภทยอย 841950 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8419.60 - เคร่ืองจักรส าหรับท าอากาศหรือก฿าซใหเป็นของเหลว สินคาภายใตประเภทยอย 841960 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8419.81 - - ส าหรับท าเคร่ืองด่ืมรอนหรือส าหรับหุงตมหรืออุนอาหาร สินคาภายใตประเภทยอย 841981 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8419.891 - - - เคร่ืองมือกลไฟฟูาส าหรับใชงานดวยมือ ที่มีมอเตอร์ไฟฟูาในตัว สินคาภายใตประเภทยอย 8419891 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8419.899 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 8419899 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8419.901 - - - ของเคร่ืองมือกลไฟฟูาส าหรับใชงานดวยมือ ที่มีมอเตอร์ไฟฟูาในตัว สินคาภายใตประเภทยอย 8419901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7303 ถงึ 7306 และ 8501 หรือสินคาภายใตประเภท
ยอย 8419901จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม

8419.909 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 8419909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7303 ถงึ 7306 และ 8501 หรือสินคาภายใตประเภท
ยอย 8419909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม

84.20 8420.10 - เคร่ืองรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเคร่ืองรีดอื่นๆ ที่ใชลูกกล้ิง สินคาภายใตประเภทยอย 842010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8420.91 - - ลูกกล้ิง สินคาภายใตประเภทยอย 842091 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 842091 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม

8420.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 842099 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 842099 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม

84.21 8421.11 - - เคร่ืองแยกครีม สินคาภายใตประเภทยอย 842111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8421.12 - - เคร่ืองท าใหเส้ือผาแหง สินคาภายใตประเภทยอย 842112 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8421.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 842119 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8421.21 - - ส าหรับกรองน้ าหรือท าใหน้ าบริสุทธิ์ สินคาภายใตประเภทยอย 842121 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8421.22 - - ส าหรับกรองเคร่ืองด่ืมหรือท าใหเคร่ืองด่ืมบริสุทธิ์นอกจากน้ า สินคาภายใตประเภทยอย 842122 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8421.23 - - เคร่ืองกรองน้ ามันส าหรับเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน สินคาภายใตประเภทยอย 842123 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8421.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 842129 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8421.31 - - เคร่ืองกรองอากาศของทอไอดีส าหรับเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน สินคาภายใตประเภทยอย 842131 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8421.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 842139 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8421.91 - - ของเคร่ืองเซ็นตริฟิวจ์ รวมถงึเคร่ืองท าใหแหงโดยวิธีหมุนเหวี่ยง สินคาภายใตประเภทยอย 842191 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8421.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 842199 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 842199 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม

84.22 8422.11 - - ชนิดใชตามบานเรือน สินคาภายใตประเภทยอย 842211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8422.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 842219 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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8422.20 - เคร่ืองจักรส าหรับท าใหขวดหรือภาชนะบรรจุอื่นๆ สะอาดหรือแหง สินคาภายใตประเภทยอย 842220 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8422.30 - เฉพาะเคร่ืองมือกลไฟฟูาส าหรับใชงานดวยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟูาในตัว สินคาภายใตประเภทยอย 842230 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 842230 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8422.40 - เฉพาะเคร่ืองมือกลไฟฟูาส าหรับใชงานดวยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟูาในตัว สินคาภายใตประเภทยอย 842240 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 842240 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8422.90 - เฉพาะเคร่ืองมือกลไฟฟูาส าหรับใชงานดวยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟูาในตัว สินคาภายใตประเภทยอย 842290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 842290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.23 8423.10 - เคร่ืองชั่งน้ าหนักตัว เคร่ืองชั่งทารก รวมทั้งเคร่ืองชั่งที่ใชตามบานเรือน สินคาภายใตประเภทยอย 842310 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8423.20 - เคร่ืองชั่งส าหรับชั่งของบนเคร่ืองล าเลียงอยางตอเนื่อง สินคาภายใตประเภทยอย 842320 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8423.30 - เคร่ืองชั่งแบบต้ังคาน้ าหนักคงที่ และเคร่ืองชั่งส าหรับถายเทของตามน้ าหนักที่ก าหนดลงในถงุ
หรือภาชนะ รวมถงึเคร่ืองชั่งแบบฮอปเปอร์

สินคาภายใตประเภทยอย 842330 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8423.81 - - ชั่งน้ าหนักไดสูงสุดไมเกนิ 30 กโิลกรัม สินคาภายใตประเภทยอย 842381 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8423.82 - - ชั่งน้ าหนักไดสูงสุดเกนิ 30 กโิลกรัมแตไมเกนิ 5,000 กโิลกรัม สินคาภายใตประเภทยอย 842382 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8423.89 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 842389 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8423.90 - ตุมน้ าหนักทุกชนิดของเคร่ืองชั่ง รวมทั้งสวนประกอบของเคร่ืองชั่ง สินคาภายใตประเภทยอย 842390 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 842390 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม

84.24 8424.10 - เคร่ืองดับเพลิง จะบรรจุส่ิงดับเพลิง (ชาร์จ) หรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภทยอย 842410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8424.20 - หัวฉดีและเคร่ืองใชที่คลายกนั สินคาภายใตประเภทยอย 842420 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8424.30 - เฉพาะเคร่ืองมือกลไฟฟูาส าหรับใชงานดวยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟูาในตัว สินคาภายใตประเภทยอย 842430 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 842430 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8424.81 - - ใชในการเกษตรหรือการท าสวน สินคาภายใตประเภทยอย 842481 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8424.89 - - เฉพาะเคร่ืองดีแฟลช (deflash  machines) ส าหรับท าความสะอาด และก าจัดสารปนเปือ้น
ในขาโลหะ (metal  leads)  ของสารกึ่งตัวน า ที่ประกอบแลว กอนท าการชุบดวยไฟฟูา

สินคาภายใตประเภทยอย 842489 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - เฉพาะเคร่ืองฉดีสเปรยส์ าหรับการขึ้นรูป ลอกหรือท าความสะอาดเวเฟอร์กึ่งตัวน า สินคาภายใตประเภทยอย 842489 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - เฉพาะอปุกรณ์ที่ใชกบัยานยนต์ส าหรับท าความสะอาดกระจกหนา ไฟหนาหรือหนาตาง สินคาภายใตประเภทยอย 842489 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 842489 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8424.90 - เฉพาะสวนประกอบของเคร่ืองฉดีสเปรยส์ าหรับการขึ้นรูป ลอกหรือท าความสะอาดเวเฟอร์กึ่ง
ตัวน า

สินคาภายใตประเภทยอย 842490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 841440 หรือ ประเภทยอยที่ 841480

- เฉพาะเคร่ืองมือกลไฟฟูาส าหรับใชงานดวยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟูาในตัว สินคาภายใตประเภทยอย 842490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 841440 หรือ ประเภทยอยที่ 841480

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 842490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 841440 หรือ ประเภทยอยที่ 841480

84.25 8425.11 - - ที่ไดก าลังจากมอเตอร์ไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 842511 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8425.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 842519 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8425.20 - เคร่ืองกวานปากบอเหมืองแร รวมทั้งเคร่ืองกวานแบบนอนที่ออกแบบเป็นพิเศษส าหรับใชใตดิน สินคาภายใตประเภทยอย 842520 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8425.31 - - ที่ไดก าลังจากมอเตอร์ไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 842531 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8425.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 842539 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8425.41 - - ระบบแมแรงชนิดติดต้ังถาวรในอูซอมรถ สินคาภายใตประเภทยอย 842541 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8425.42 - - แมแรงและเคร่ืองชักรอกอื่นๆ ที่ใชระบบไฮดรอลิก สินคาภายใตประเภทยอย 842542 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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8425.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 842549 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

84.26 8426.11 - - ปัน้จั่นแบบโอเวอร์เฮดทราเวลลิง ติดต้ังบนฐานรองที่อยูกบัที่ สินคาภายใตประเภทยอย 842611 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8426.12 - - โครงยกของชนิดเคล่ือนที่ไดแบบมีลอและเคร่ืองขนยายแบบสแตรดเด้ิล สินคาภายใตประเภทยอย 842612 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8426.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 842619 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8426.20 - ปัน้จั่นแบบทาวเวอร์ สินคาภายใตประเภทยอย 842620 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8426.30 - ปัน้จั่นแบบจิบชนิดพอร์ทัลหรือชนิดพีเดสทัล สินคาภายใตประเภทยอย 842630 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8426.411 - - - รถใชงานที่มีปัน้จั่นติดอยูดวย สินคาภายใตประเภทยอย 8426411 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8426.419 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 8426419 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8426.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 842649 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8426.91 - - ออกแบบส าหรับติดต้ังบนยานบกที่วิ่งบนถนน สินคาภายใตประเภทยอย 842691 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8426.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 842699 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

84.27 8427.10 - รถใชงานชนิดขบัเคล่ือนไดในตัว ที่ไดก าลังจากมอเตอร์ไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 842710 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8427.20 - รถใชงานชนิดขบัเคล่ือนไดในตัวอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 842720 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8427.90 - รถใชงานอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 842790 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

84.28 8428.10 - เฉพาะลิฟท์ที่ใชกบัอาคาร สินคาภายใตประเภทยอย 842810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 842810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8428.20 - เคร่ืองยกและเคร่ืองล าเลียงแบบนิวเมติก สินคาภายใตประเภทยอย 842820 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8428.31 - - ออกแบบเป็นพิเศษส าหรับใชใตดิน สินคาภายใตประเภทยอย 842831 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8428.32 - - อื่นๆ แบบบักเกต สินคาภายใตประเภทยอย 842832 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8428.33 - - อื่นๆ แบบสายพาน สินคาภายใตประเภทยอย 842833 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8428.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 842839 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8428.40 - บันไดเล่ือนและทางเล่ือน สินคาภายใตประเภทยอย 842840 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8428.50 - วากอนพุชเชอร์ที่ใชในเหมืองแร เคร่ืองยายสับเปล่ียนราง   (ทราเวอร์เซอร์) ส าหรับหัวรถจักร
หรือรถตู แทนยกถายรถตู   (วากอนทิปเปอร์) และเคร่ืองอปุกรณ์ที่คลายกนัส าหรับขนยายตูรถไฟ

สินคาภายใตประเภทยอย 842850 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8428.60 - เคร่ืองเทเลเฟอริก แชร์ลิฟต์ สกแีดรกไลน์ รวมทั้งเคร่ืองกลไกฉดุลากส าหรับเคร่ืองฟิวนิคิวลาร์ สินคาภายใตประเภทยอย 842860 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8428.90 - เคร่ืองจักรอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 842890 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

84.29 8429.11 - - แบบตีนตะขาบ สินคาภายใตประเภทยอย 842911 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8429.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 842919 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8429.20 - เคร่ืองเกรดและเคร่ืองเกล่ีย สินคาภายใตประเภทยอย 842920 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8429.30 - เคร่ืองขดู สินคาภายใตประเภทยอย 842930 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8429.40 - เคร่ืองกระทุงและเคร่ืองบดถนน สินคาภายใตประเภทยอย 842940 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8429.51 - - เคร่ืองตักยายแบบฟรอนต์เอนด์ สินคาภายใตประเภทยอย 842951 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8429.52 - - เคร่ืองจักรที่โครงสรางสวนบนหมุนได 360 องศา สินคาภายใตประเภทยอย 842952 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8429.59 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 842959 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

84.30 8430.10 - เคร่ืองตอกเสาเขม็และเคร่ืองถอนเสาเขม็ สินคาภายใตประเภทยอย 843010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8430.20 - เคร่ืองกวาดหิมะและเคร่ืองเปุาหิมะ สินคาภายใตประเภทยอย 843020 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8430.31 - - ชนิดขบัเคล่ือนไดในตัว สินคาภายใตประเภทยอย 843031 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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8430.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 843039 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8430.41 - - ชนิดขบัเคล่ือนไดในตัว สินคาภายใตประเภทยอย 843041 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8430.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 843049 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8430.50 - เคร่ืองจักรอื่นๆ ชนิดขบัเคล่ือนไดในตัว สินคาภายใตประเภทยอย 843050 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8430.61 - - เคร่ืองจักรส าหรับกระทุงหรืออดัแนน สินคาภายใตประเภทยอย 843061 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8430.69 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 843069 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

84.31 8431.10 - ของเคร่ืองจักรตามประเภทที่ 84.25 สินคาภายใตประเภท 8431 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8431.20 - ของเคร่ืองจักรตามประเภทที่ 84.27 สินคาภายใตประเภท 8431 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8431.31 - - ของลิฟต์ ของเคร่ืองชักรอกแบบสกปิหรือบันไดเล่ือน สินคาภายใตประเภท 8431 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8431.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8431 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8431.41 - - บักเกต ที่ตัก ที่ตักแบบกามปูและแบบกรงเล็บ สินคาภายใตประเภท 8431 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8431.42 - - ใบมีดส าหรับบูลโดเซอร์หรือแองเกลิโดเซอร์ สินคาภายใตประเภท 8431 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8431.43 - - สวนประกอบของเคร่ืองจักรส าหรับเจาะควานหรือขดุเจาะตามประเภทยอยที่ 8430.41 
หรือ  8430.49

สินคาภายใตประเภท 8431 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8431.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8431 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.32 8432.10 - เคร่ืองไถ สินคาภายใตประเภทยอย 843210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8432.21 - - เคร่ืองคราดแบบจาน สินคาภายใตประเภทยอย 843221 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8432.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 843229 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8432.30 - เคร่ืองหวานเมล็ด เคร่ืองปลูกและเคร่ืองยายตนกลา สินคาภายใตประเภทยอย 843230 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8432.40 - เคร่ืองหวานปุย สินคาภายใตประเภทยอย 843240 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8432.80 - เคร่ืองจักรอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 843280 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8432.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 843290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.33 8433.11 - - ขบัดวยมอเตอร์ มีอปุกรณ์ส าหรับตัดซ่ึงหมุนตามแนวนอน สินคาภายใตประเภทยอย 843311 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8433.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 843319 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8433.20 - เคร่ืองตัดหญาอื่นๆ รวมถงึแผนตัด (คัตเตอร์บาร์) ส าหรับติดต้ังกบัแทรกเตอร์ สินคาภายใตประเภทยอย 843320 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8433.30 - เคร่ืองจักรอื่นๆ ส าหรับจัดท าหญาแหง สินคาภายใตประเภทยอย 843330 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8433.40 - เคร่ืองท าฟุอนฟางหรือฟุอนหญา รวมถงึเคร่ืองดังกลาวที่มีเคร่ืองเกบ็ สินคาภายใตประเภทยอย 843340 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8433.51 - - เคร่ืองจักรที่มีทั้งเคร่ืองเกบ็เกี่ยวและเคร่ืองนวด สินคาภายใตประเภทยอย 843351 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8433.52 - - เคร่ืองจักรอื่นๆ ส าหรับนวด สินคาภายใตประเภทยอย 843352 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8433.53 - - เคร่ืองจักรส าหรับเกบ็เกี่ยวรากหรือหัวพืช สินคาภายใตประเภทยอย 843353 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8433.59 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 843359 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8433.60 - เคร่ืองจักรส าหรับท าความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไข ผลไม หรือผลิตผลอื่นๆ ทางการเกษตร สินคาภายใตประเภทยอย 843360 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8433.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 843390 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.34 8434.10 - เคร่ืองรีดนม สินคาภายใตประเภทยอย 843410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8434.20 - เคร่ืองจักรท าผลิตภัณฑ์นม สินคาภายใตประเภทยอย 843420 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8434.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 843490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.35 8435.10 - เคร่ืองจักร สินคาภายใตประเภทยอย 843510 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8435.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 843590 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
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84.36 8436.10 - เคร่ืองจักรส าหรับเตรียมอาหารสัตว์ สินคาภายใตประเภทยอย 843610 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8436.21 - - เคร่ืองฟักไขและเคร่ืองกกลูกสัตว์ปีกเล้ียง สินคาภายใตประเภทยอย 843621 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8436.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 843629 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8436.80 - เคร่ืองจักรอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 843680 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8436.91 - - ของเคร่ืองจักรส าหรับเล้ียงสัตว์ปีกเล้ียงหรือเคร่ืองฟักไขและเคร่ืองกกลูกสัตว์ปีกเล้ียง สินคาภายใตประเภทยอย 843691 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8436.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 843699 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.37 8437.10 - เคร่ืองจักรส าหรับท าความสะอาด คัดหรือแยกขนาดเมล็ดพืช เมล็ดธัญญพืช หรือเมล็ดแหง
ของพืชผักตระกลูถั่ว

สินคาภายใตประเภทยอย 843710 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8437.80 - เคร่ืองจักรอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 843780 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8437.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 843790 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.38 8438.10 - เคร่ืองจักรท าเบเกอร่ี และเคร่ืองจักรส าหรับการผลิตมักกะโรนี สปาเกต็ตี หรือผลิตภัณฑ์ที่
คลายกนั

สินคาภายใตประเภทยอย 843810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8438.20 - เคร่ืองจักรส าหรับการผลิตลูกกวาด โกโกหรือช็อกโกแลต สินคาภายใตประเภทยอย 843820 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8438.30 - เคร่ืองจักรส าหรับการผลิตน้ าตาล สินคาภายใตประเภทยอย 843830 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8438.40 - เคร่ืองจักรท าเบียร์ สินคาภายใตประเภทยอย 843840 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8438.50 - เคร่ืองจักรส าหรับการปรุงแตงเนื้อสัตว์หรือสัตว์ปีกเล้ียง สินคาภายใตประเภทยอย 843850 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8438.60 - เคร่ืองจักรส าหรับการปรุงแตงผลไม ลูกนัตหรือพืชผัก สินคาภายใตประเภทยอย 843860 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8438.80 - เคร่ืองจักรอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 843880 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8438.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 843890 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.39 8439.10 - เคร่ืองจักรส าหรับท าเยื่อจากวัตถจุ าพวกเสนใยเซลลูโลส สินคาภายใตประเภทยอย 843910 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8439.20 - เคร่ืองจักรส าหรับท ากระดาษหรือกระดาษแขง็ สินคาภายใตประเภทยอย 843920 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8439.30 - เคร่ืองจักรส าหรับตกแตงกระดาษหรือกระดาษแขง็ สินคาภายใตประเภทยอย 843930 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8439.91 - - ของเคร่ืองจักรส าหรับท าเยื่อจากวัตถจุ าพวกเสนใยเซลลูโลส สินคาภายใตประเภทยอย 843991 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8439.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 843999 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.40 8440.10 - เคร่ืองจักร สินคาภายใตประเภทยอย 844010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8440.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 844090 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.41 8441.10 - เฉพาะเคร่ืองจักรที่ใชตัดกระดาษ สินคาภายใตประเภทยอย 844110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 844110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8441.20 - เคร่ืองจักรส าหรับท าถงุหรือซอง สินคาภายใตประเภทยอย 844120 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8441.30 - เคร่ืองจักรส าหรับท ากลองรูปทรงตาง ๆ หลอด ดรัม หรือภาชนะบรรจุที่คลายกนั นอกจากที่
ท าโดยการอดัแบบ

สินคาภายใตประเภทยอย 844130 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8441.40 - เคร่ืองจักรส าหรับการอดัแบบเยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแขง็ใหเป็นของ สินคาภายใตประเภทยอย 844140 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8441.80 - เคร่ืองจักรอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 844180 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8441.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 844190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.42 8442.10 - เคร่ืองจักรส าหรับเรียงพิมพ์โดยวิธีใชแสง สินคาภายใตประเภทยอย 844210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 844210 ถงึ 844230

8442.20 - เคร่ืองจักรและเคร่ืองอปุกรณ์ส าหรับเรียงพิมพ์โดยกรรมวิธีอื่นๆ มีหรือไมมีอปุกรณ์ส าหรับหลอ
ตัวพิมพ์

สินคาภายใตประเภทยอย 844220 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 844210 ถงึ 844230

8442.30 - เคร่ืองจักรและเคร่ืองอปุกรณ์อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 844230 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 844210 ถงึ 844230

8442.40 - สวนประกอบของเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองอปุกรณ์ดังกลาวขางตน สินคาภายใตประเภทยอย 844240 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
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8442.50 - ตัวพิมพ์ บล็อก เพลต ลูกกล้ิงและองค์ประกอบอื่นๆ ที่ท ารอยพิมพ์แลว รวมทั้งบล็อก เพลต 
ลูกกล้ิง และหินพิมพ์ภาพ ที่ไดเตรียมไวเพือ่การพิมพ์ (เชน ท าใหเรียบ ท าเป็นลายเม็ดหรือขดัมัน)

สินคาภายใตประเภทยอย 844250 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.43 8443.11 - - ปูอนกระดาษเป็นมวน สินคาภายใตประเภทยอย 844311 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 844311 ถงึ 844360 หรือสินคาภายใตประเภท
ยอย 844311 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยที่ 844660  และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียน
จากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆภายนอกกลุมนั้นหรือไมกต็าม

8443.12 - - ปูอนกระดาษเป็นแผน ชนิดที่ใชในส านักงาน  (ขนาดของแผนไมเกนิ 22 x 36 เซนติเมตร) สินคาภายใตประเภทยอย 844312 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 844311 ถงึ 844360 หรือสินคาภายใตประเภท
ยอย 844312 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยที่ 844660  และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียน
จากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆภายนอกกลุมนั้นหรือไมกต็าม

8443.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 844319 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 844311 ถงึ 844360 หรือสินคาภายใตประเภท
ยอย 844319 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยที่ 844660  และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียน
จากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆภายนอกกลุมนั้นหรือไมกต็าม

8443.21 - - ปูอนกระดาษเป็นมวน สินคาภายใตประเภทยอย 844321 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 844311 ถงึ 844360 หรือสินคาภายใตประเภท
ยอย 844321 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยที่ 844660  และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียน
จากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆภายนอกกลุมนั้นหรือไมกต็าม

8443.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 844329 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 844311 ถงึ 844360 หรือสินคาภายใตประเภท
ยอย 844329 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยที่ 844660  และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียน
จากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆภายนอกกลุมนั้นหรือไมกต็าม

8443.30 - เคร่ืองพิมพ์แบบเฟลกโซกราฟิก สินคาภายใตประเภทยอย 844330 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 844311 ถงึ 844360 หรือสินคาภายใตประเภท
ยอย 844330 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยที่ 844660  และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียน
จากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆภายนอกกลุมนั้นหรือไมกต็าม

8443.40 - เคร่ืองพิมพ์แบบกราเวีย สินคาภายใตประเภทยอย 844340 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 844311 ถงึ 844360 หรือสินคาภายใตประเภท
ยอย 844340 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยที่ 844660  และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียน
จากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆภายนอกกลุมนั้นหรือไมกต็าม

8443.51 - - เคร่ืองพิมพ์แบบองิค์เจ็ต สินคาภายใตประเภทยอย 844351 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 844311 ถงึ 844360 หรือสินคาภายใตประเภท
ยอย 844351 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยที่ 844660  และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียน
จากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆภายนอกกลุมนั้นหรือไมกต็าม

8443.59 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 844359 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 844311 ถงึ 844360 หรือสินคาภายใตประเภท
ยอย 844359 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยที่ 844660  และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียน
จากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆภายนอกกลุมนั้นหรือไมกต็าม

8443.60 - เคร่ืองจักรที่ใชประกอบการพิมพ์ สินคาภายใตประเภทยอย 844360 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 844311 ถงึ 844360

8443.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 844390 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 844390 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัหรือไมกต็าม

84.44 8444.00 เคร่ืองจักรส าหรับอดัรีด ดึง ท าใหเกดิผิวสัมผัส (เทกซ์เจอริง) หรือตัดวัตถทุอประดิษฐ์ สินคาภายใตประเภท 8444 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.45 8445.11 - - เคร่ืองสาง สินคาภายใตประเภท 8445 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8445 ถงึ 8447

8445.12 - - เคร่ืองหวี สินคาภายใตประเภท 8445 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8445 ถงึ 8447

8445.13 - - เคร่ืองรีดเสนใย หรือเคร่ืองรีดเพือ่จัดขนาด สินคาภายใตประเภท 8445 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8445 ถงึ 8447

8445.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8445 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8445 ถงึ 8447

8445.20 - เคร่ืองปัน่ส่ิงทอ สินคาภายใตประเภท 8445 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8445 ถงึ 8447

8445.30 - เคร่ืองตีเกลียวคูหรือเคร่ืองตีเกลียวส่ิงทอ สินคาภายใตประเภท 8445 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8445 ถงึ 8447

8445.40 - เคร่ืองกรอส่ิงทอ (รวมถงึเคร่ืองกรอดายพุง) หรือเคร่ืองท าเขด็ส่ิงทอ สินคาภายใตประเภท 8445 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8445 ถงึ 8447

8445.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8445 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8445 ถงึ 8447
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84.46 8446.10 - ส าหรับทอผาที่มีความกวางไมเกนิ 30 เซนติเมตร สินคาภายใตประเภท 8446 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8445 ถงึ 8447

8446.21 - - ที่ใชก าลังจากเคร่ืองยนต์ สินคาภายใตประเภท 8446 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8445 ถงึ 8447

8446.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8446 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8445 ถงึ 8447

8446.30 - ส าหรับทอผาที่มีความกวางเกนิ 30 เซนติเมตร แบบไมมีกระสวยพุง สินคาภายใตประเภท 8446 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8445 ถงึ 8447

84.47 8447.11 - - มีเสนผาศูนยก์ลางของทรงกระบอกไมเกนิ 165 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 8447 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8445 ถงึ 8447

8447.12 - - มีเสนผาศูนยก์ลางของทรงกระบอกเกนิ 165 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภท 8447 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8445 ถงึ 8447

8447.20 - เคร่ืองถกันิตแบบผืน รวมทั้งเคร่ืองสติตช์บอนด้ิง สินคาภายใตประเภท 8447 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8445 ถงึ 8447

8447.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8447 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8445 ถงึ 8447

84.48 8448.11 - - เคร่ืองดอบบีแ้ละเคร่ืองแจ็กการ์ด รวมทั้งเคร่ืองคาร์ดรีดิวซิง เคร่ืองลอกลาย เคร่ืองเจาะ หรือ
เคร่ืองประกอบส าหรับใชรวมกบัเคร่ืองดอบบีแ้ละเคร่ืองแจ็กการ์ด

สินคาภายใตประเภทยอย 844811 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8448.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 844819 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8448.20 - สวนประกอบและอปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองจักรตามประเภทที่ 84.44หรือของเคร่ืองจักรที่
เป็นเคร่ืองชวยของเคร่ืองดังกลาว

สินคาภายใตประเภทยอย 844820 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8448.31 - - ผาติดลวดสาง สินคาภายใตประเภทยอย 844831 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8448.32 - - ของเคร่ืองจักรส าหรับเตรียมเสนใยส่ิงทอนอกจากผาติดลวดสาง สินคาภายใตประเภทยอย 844832 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8448.33 - - แกนปัน่ดาย สปินเดิลฟลายเออร์ แหวนปัน่ดาย และแหวนสงดาย สินคาภายใตประเภทยอย 844833 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8448.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 844839 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8448.41 - - กระสวยพุง สินคาภายใตประเภทยอย 844841 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8448.42 - - ฟันหวีที่ใชกบัหูก ตะกอและกรอบตะกอ สินคาภายใตประเภทยอย 844842 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8448.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 844849 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8448.51 - - ซิงค์เกอร์ เขม็ และของอื่นๆ ที่ใชในการท าหวงถกั สินคาภายใตประเภทยอย 844851 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8448.59 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 844859 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.49 8449.00 เคร่ืองจักรส าหรับผลิตหรือตกแตงสักหลาดหรือผาไมทอเป็นผืนหรือเป็นรูปทรง รวมถงึ
เคร่ืองจักรส าหรับท าหมวกสักหลาด บล็อกท าหมวก

สินคาภายใตประเภท 8449 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.50 8450.11 - - เคร่ืองจักรอตัโนมัติ สินคาภายใตประเภทยอย 845011 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8450.12 - - เคร่ืองจักรอื่นๆ ที่มีเคร่ืองท าใหแหงโดยวิธีหมุนเหวี่ยง สินคาภายใตประเภทยอย 845012 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8450.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 845019 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8450.20 - เคร่ืองจักรซ่ึงจุผาแหงเกนิ 10 กโิลกรัม สินคาภายใตประเภทยอย 845020 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8450.901 - - - ของเคร่ืองจักรซ่ึงจุผาแหงไมเกนิ 10 กโิลกรัม สินคาภายใตประเภทยอย 8450901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8450.902 - - - ของเคร่ืองจักรซ่ึงจุผาแหงเกนิ 10 กโิลกรัม สินคาภายใตประเภทยอย 8450909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.51 8451.10 - เคร่ืองซักแหง สินคาภายใตประเภทยอย 845110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8451.21 - - ซ่ึงจุผาแหงไมเกนิ 10 กโิลกรัม สินคาภายใตประเภทยอย 845121 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8451.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 845129 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8451.30 - เคร่ืองรีดและเคร่ืองอดัผา (รวมถงึเคร่ืองอดัแบบฟิวซ่ิง) สินคาภายใตประเภทยอย 845130 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8451.40 - เคร่ืองซัก เคร่ืองฟอกหรือเคร่ืองยอม สินคาภายใตประเภทยอย 845140 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8451.50 - เคร่ืองจักรส าหรับมวน คล่ี พับ ตัดหรือตัดแบบซิกแซ็กที่ใชกบัผาส่ิงทอ สินคาภายใตประเภทยอย 845150 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8451.80 - เคร่ืองจักรอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 845180 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8451.901 - - - ของเคร่ืองท าใหแหงซ่ึงจุผาแหงไมเกนิ 10 กโิลกรัม สินคาภายใตประเภทยอย 8451901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8451.909 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 8451909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
162 บัญชอีตัราอากร ๑
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84.52 8452.10 - เคร่ืองจักรส าหรับเยบ็ชนิดที่ใชตามบานเรือน สินคาภายใตประเภทยอย 845210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 845210 ถงึ 845229

8452.21 - - แบบอตัโนมัติ สินคาภายใตประเภทยอย 845221 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 845210 ถงึ 845229

8452.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 845229 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 845210 ถงึ 845229

8452.30 - เขม็จักร สินคาภายใตประเภทยอย 845230 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8452.40 - เฟอร์นิเจอร์ ฐาน และฝาครอบ ส าหรับเคร่ืองจักรส าหรับเยบ็และสวนประกอบของของดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 845240 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8452.90 - เฉพาะที่น าเขามาเพือ่ใชในอตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองจักรส าหรับเยบ็ สินคาภายใตประเภทยอย 845290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 845290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.53 8453.10 - เคร่ืองจักรส าหรับเตรียม ฟอกหรือตกแตงหนังดิบหรือหนังฟอก สินคาภายใตประเภทยอย 845310 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8453.20 - เคร่ืองจักรส าหรับท าหรือซอมรองเทา สินคาภายใตประเภทยอย 845320 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8453.80 - เคร่ืองจักรอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 845380 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8453.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 845390 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.54 8454.10 - เตาแปรสภาพ สินคาภายใตประเภทยอย 845410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8454.20 - แบบหลออนิกอตและเบา สินคาภายใตประเภทยอย 845420 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8454.30 - เคร่ืองหลอ สินคาภายใตประเภทยอย 845430 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8454.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 845490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.55 8455.10 - เคร่ืองรีดทอ สินคาภายใตประเภทยอย 845510 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8455.21 - - รีดรอนหรือทั้งรีดรอนและรีดเยน็ สินคาภายใตประเภทยอย 845521 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8455.22 - - รีดเยน็ สินคาภายใตประเภทยอย 845522 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8455.30 - ลูกกล้ิงส าหรับเคร่ืองรีด สินคาภายใตประเภทยอย 845530 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8455.90 - สวนประกอบอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 845590 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.56 8456.10 - ท าดวยกรรมวิธีใชล าแสงเลเซอร์หรือแสงอื่นๆ หรือใชโฟตอนบีม สินคาภายใตประเภท 8456 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8456.20 - ท าดวยกรรมวิธีใชอลัตราโซนิก สินคาภายใตประเภท 8456 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8456.30 - ท าดวยกรรมวิธีอเิล็กโทรดิสชาร์จ สินคาภายใตประเภท 8456 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8456.91 - - ส าหรับขึ้นรูปแมพิมพ์แบบแหงบนวัตถกุึ่งตัวน า สินคาภายใตประเภท 8456 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8456.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8456 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

84.57 8457.10 - เคร่ืองจักรแบบศูนยร์วม สินคาภายใตประเภท 8457 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8457.20 - เคร่ืองจักรแบบโครงสรางเด่ียว (ฐานเด่ียว) สินคาภายใตประเภท 8457 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8457.30 - เคร่ืองจักรแบบหลายฐาน สินคาภายใตประเภท 8457 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

84.58 8458.11 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สินคาภายใตประเภท 8458 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8458.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8458 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8458.91 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สินคาภายใตประเภท 8458 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8458.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8458 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

84.59 8459.10 - เคร่ืองจักรชนิดเวยไ์ทปยนูิตเฮด สินคาภายใตประเภท 8459 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8459.21 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สินคาภายใตประเภท 8459 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8459.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8459 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8459.31 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สินคาภายใตประเภท 8459 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8459.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8459 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
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8459.40 - เคร่ืองควานอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8459 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8459.51 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สินคาภายใตประเภท 8459 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8459.59 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8459 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8459.61 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สินคาภายใตประเภท 8459 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8459.69 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8459 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8459.70 - เคร่ืองจักรส าหรับท าเกลียวนอกหรือท าเกลียวในอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8459 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

84.60 8460.11 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สินคาภายใตประเภท 8460 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8460.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8460 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8460.21 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สินคาภายใตประเภท 8460 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8460.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8460 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8460.31 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สินคาภายใตประเภท 8460 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8460.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8460 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8460.40 - เคร่ืองลับหรือเคร่ืองขดั สินคาภายใตประเภท 8460 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8460.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8460 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

84.61 8461.20 - เคร่ืองขึ้นรูปหรือเคร่ืองท ารอง สินคาภายใตประเภท 8461 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8461.30 - เคร่ืองแตงรู สินคาภายใตประเภท 8461 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8461.40 - เคร่ืองกดัเฟือง เคร่ืองเจียระไนเฟืองหรือตกแตงเฟือง สินคาภายใตประเภท 8461 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8461.50 - เคร่ืองเล่ือยหรือเคร่ืองตัด สินคาภายใตประเภท 8461 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8461.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8461 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

84.62 8462.10 - เคร่ืองตีหรือเคร่ืองตอกแบบ (รวมถงึเคร่ืองอดั) และเคร่ืองทุบ สินคาภายใตประเภท 8462 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8462.21 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สินคาภายใตประเภท 8462 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8462.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8462 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8462.31 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สินคาภายใตประเภท 8462 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8462.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8462 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8462.41 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สินคาภายใตประเภท 8462 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8462.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8462 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8462.91 - - เคร่ืองอดัไฮดรอลิก สินคาภายใตประเภท 8462 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8462.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8462 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

84.63 8463.10 - เคร่ืองดึงเยน็ส าหรับท าทอน หลอดหรือทอ โพรไฟล์ ลวดหรือของที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 8463 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8463.20 - เคร่ืองท าเกลียวโดยการรีด สินคาภายใตประเภท 8463 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8463.30 - เคร่ืองจักรส าหรับใชงานกบัลวด สินคาภายใตประเภท 8463 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8463.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8463 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

84.64 8464.10 - เคร่ืองเล่ือย สินคาภายใตประเภท 8464 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8464.20 - เคร่ืองเจียระไนหรือเคร่ืองขดัมัน สินคาภายใตประเภท 8464 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8464.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8464 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.65 8465.10 - เคร่ืองจักรซ่ึงสามารถท างานไดหลายอยางโดยไมมีการถอดสับเปล่ียน  เคร่ืองมือในระหวาง
การท างาน

สินคาภายใตประเภท 8465 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8465.91 - - เคร่ืองเล่ือย สินคาภายใตประเภท 8465 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
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8465.92 - - เคร่ืองไส เคร่ืองเซาะ หรือเคร่ืองท าแบบ (โดยการตัด) สินคาภายใตประเภท 8465 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8465.93 - - เคร่ืองเจียระไน เคร่ืองขดัหรือเคร่ืองขดัมัน สินคาภายใตประเภท 8465 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8465.94 - - เคร่ืองดัดโคงหรือเคร่ืองส าหรับประกอบ สินคาภายใตประเภท 8465 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8465.95 - - เคร่ืองเจาะหรือเซาะรู สินคาภายใตประเภท 8465 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8465.96 - - เคร่ืองผา เคร่ืองฝานหรือเคร่ืองเจียน สินคาภายใตประเภท 8465 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8465.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8465 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.66 8466.10 - หัวจับเคร่ืองมือ และหัวจับดายชนิดเปิดไดเอง สินคาภายใตประเภท 8466 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภท 8466 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัหรือไมกต็าม

8466.20 - หัวจับชิ้นงาน สินคาภายใตประเภท 8466 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภท 8466 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัหรือไมกต็าม

8466.30 - ดิไวดิงกเ์ฮดและอปุกรณ์เสริมพิเศษอื่นๆ ที่ใชกบัเคร่ืองมือกล สินคาภายใตประเภท 8466 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภท 8466 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัหรือไมกต็าม

8466.91 - - ส าหรับเคร่ืองจักรตามประเภทที่ 84.64 สินคาภายใตประเภท 8466 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภท 8466 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัหรือไมกต็าม

8466.92 - - ส าหรับเคร่ืองจักรตามประเภทที่ 84.65 สินคาภายใตประเภท 8466 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภท 8466 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัหรือไมกต็าม

8466.93 - - ส าหรับเคร่ืองจักรตามประเภทที่ 84.56 ถงึ 84.61 สินคาภายใตประเภท 8466 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภท 8466 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัหรือไมกต็าม

8466.94 - - ส าหรับเคร่ืองจักรตามประเภทที่ 84.62 หรือ 84.63 สินคาภายใตประเภท 8466 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภท 8466 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัหรือไมกต็าม

84.67 8467.11 - - ชนิดโรตาร่ี (รวมถงึชนิดคอมไบน์โรตาร่ีเพอร์คัสชัน) สินคาภายใตประเภทยอย 846711 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8467.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 846719 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8467.21 - - เคร่ืองเจาะทุกชนิด สินคาภายใตประเภทยอย 846721 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8467.22 - - เล่ือย สินคาภายใตประเภทยอย 846722 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8467.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 846729 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8467.81 - - เล่ือยแบบโซ สินคาภายใตประเภทยอย 846781 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8467.89 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 846789 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8467.91 - - ของเล่ือยแบบโซ สินคาภายใตประเภทยอย 846791 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8407

8467.92 - - ของเคร่ืองมือแบบนิวเมติก สินคาภายใตประเภทยอย 846792 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8407

8467.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 846799 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8407

84.68 8468.10 - เคร่ืองเปุาแลนที่ใชมือถอื สินคาภายใตประเภทยอย 846810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8468.20 - เคร่ืองจักรและเคร่ืองอปุกรณ์อื่นๆ ที่ใชก฿าซ สินคาภายใตประเภทยอย 846820 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8468.80 - เคร่ืองจักรและเคร่ืองอปุกรณ์อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 846880 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8468.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 846890 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.69 8469.11 - - เคร่ืองประมวลค า สินคาภายใตประเภทยอย 846911 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 846912

8469.12 - - เคร่ืองพิมพ์ดีดอตัโนมัติ สินคาภายใตประเภทยอย 846912 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 846911

8469.20 - เคร่ืองพิมพ์ดีดอื่นๆ ใชไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 846920 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 846920 ถงึ 846930

8469.30 - เคร่ืองพิมพ์ดีดอื่นๆ ไมใชไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 846930 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจาก 846920 ถงึ 846930

84.70 8470.10 - เคร่ืองค านวณอเิล็กทรอนิกส์ที่ท างานไดโดยไมใชพลังงานไฟฟูา    จากถิ่นภายนอก รวมทั้ง
เคร่ืองบันทึก ถอดและแสดงขอมูลพรอม  ท าหนาที่ค านวณขนาดกระเปา

สินคาภายใตประเภทยอย 847010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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8470.21 - - ที่มีอปุกรณ์การพิมพ์ประกอบรวมอยูดวย สินคาภายใตประเภทยอย 847021 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8470.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 847029 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8470.30 - เคร่ืองค านวณอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 847030 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8470.40 - เคร่ืองท าบัญชี สินคาภายใตประเภทยอย 847040 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8470.50 - เคร่ืองบันทึกการรับเงิน สินคาภายใตประเภทยอย 847050 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8470.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 847090 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

84.71 8471.10 - เคร่ืองประมวลผลขอมูลอตัโนมัติแบบอนาลอกหรือแบบไฮบริด สินคาภายใตประเภทยอย 847110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8471.30 - เคร่ืองประมวลผลขอมูลอตัโนมัติแบบดิจิตัลที่พกพาได มีน้ าหนัก ไมเกนิ 10 กโิลกรัม อยาง
นอยประกอบดวยหนวยประมวลผลกลางแปูนพิมพ์ และหนวยแสดงผล

สินคาภายใตประเภทยอย 847130 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8471.41 - - อยางนอยตองมีหนวยประมวลผลกลาง หนวยรับเขาและหนวยสงออกรวมอยูในเรือนเดียวกนั
 จะประกอบรวมกนัหรือไมกต็าม

สินคาภายใตประเภทยอย 847141 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8471.49 - - อื่นๆ น าเขาในลักษณะเป็นระบบ สินคาภายใตประเภทยอย 847149 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8471.50 - หนวยประมวลผลแบบดิจิตัล (นอกจากของตามประเภทยอยที่ 8471.41หรือ 8471.49) 
จะมีหนวยดังตอไปนี้หนึ่งหรือสองหนวยอยูในเรือนเดียวกนั หรือไมกต็าม คือ หนวยเกบ็ หนวย
รับเขา  หนวยสงออก

สินคาภายใตประเภทยอย 847150 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8471.60 - หนวยรับเขาหรือหนวยสงออกจะมีหนวยเกบ็อยูในเรือนเดียวกนัหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภทยอย 847160 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8471.70 - หนวยเกบ็ สินคาภายใตประเภทยอย 847170 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8471.80 - หนวยอื่นๆ ของเคร่ืองประมวลผลขอมูลอตัโนมัติ สินคาภายใตประเภทยอย 847180 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8471.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 847190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

84.72 8472.10 - เคร่ืองอดัส าเนา สินคาภายใตประเภทยอย 847210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8472.20 - เคร่ืองพิมพ์ที่อยู และเคร่ืองท าปูายที่อยูลายนูน สินคาภายใตประเภทยอย 847220 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8472.30 - เคร่ืองจักรส าหรับคัดหรือพับไปรษณียภ์ัณฑ์หรือส าหรับบรรจุซองหรือหอไปรษณียภัณฑ์ 
เคร่ืองจักรส าหรับเปิด ปิด หรือผนึก  ไปรษณียภัณฑ์ และเคร่ืองจักรส าหรับประทับตราหรือขดี
ฆาไปรษณียากร

สินคาภายใตประเภทยอย 847230 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8472.90 - เฉพาะเคร่ืองบริการเงินดวนอตัโนมัติ ( Automatic teller machines) สินคาภายใตประเภทยอย 847290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 847290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของ
วัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัหรือไมกต็าม

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 847290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 847290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของ
วัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัหรือไมกต็าม

84.73 8473.10 - สวนประกอบและอปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองจักรตามประเภทที่ 84.69 สินคาภายใตประเภท 8473 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภท 8473 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัหรือไมกต็าม

8473.21 - - ของเคร่ืองค านวณอเิล็กทรอนิกส์ตามประเภทยอยที่ 8470.10  8470.21 หรือ 8470.29 สินคาภายใตประเภท 8473 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภท 8473 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัหรือไมกต็าม

8473.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8473 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภท 8473 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัหรือไมกต็าม

8473.30 - สวนประกอบและอปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองจักรตามประเภทที่ 84.71 สินคาภายใตประเภท 8473 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภท 8473 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัหรือไมกต็าม

8473.40 - สวนประกอบและอปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองจักรตามประเภทที่ 84.72 สินคาภายใตประเภท 8473 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภท 8473 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัหรือไมกต็าม

8473.50 - สวนประกอบและอปุกรณ์ประกอบที่เหมาะส าหรับใชกบัเคร่ืองจักรตามประเภทที่ 84.69 ถงึ 
84.72 ต้ังแตสองประเภทขึ้นไปไดเทาเทียมกนั

สินคาภายใตประเภท 8473 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภท 8473 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัหรือไมกต็าม

84.74 8474.10 - เคร่ืองคัด รอน แยกหรือลาง สินคาภายใตประเภทยอย 847410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 847410 ถงึ 847480
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8474.20 - เคร่ืองยอยหรือเคร่ืองบด สินคาภายใตประเภทยอย 847420 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 847410 ถงึ 847480

8474.31 - - เคร่ืองผสมคอนกรีตหรือมอร์ทาร์ สินคาภายใตประเภทยอย 847431 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 847410 ถงึ 847480

8474.32 - - เคร่ืองจักรส าหรับผสมสารจ าพวกแรกบับิทูเมน สินคาภายใตประเภทยอย 847432 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 847410 ถงึ 847480

8474.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 847439 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 847410 ถงึ 847480

8474.80 - เคร่ืองจักรอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 847480 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 847410 ถงึ 847480

8474.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 847490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 847490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัหรือไมกต็าม

84.75 8475.10 - เคร่ืองจักรส าหรับประกอบหลอดไฟ หลอดหรือวาล์ว หรือหลอดไฟแฟลช ที่เป็นหลอดแกว ซ่ึง
ใชในทางไฟฟูาหรือทางอเิล็กทรอนิกส์

สินคาภายใตประเภทยอย 847510 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8475.21 - - เคร่ืองจักรส าหรับท าเสนใยน าแสง และขึ้นรูปเสนใยน าแสง สินคาภายใตประเภทยอย 847521 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 847521 ถงึ 847529

8475.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 847529 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 847521 ถงึ 847529

8475.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 847590 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.76 8476.21 - - ที่มีอปุกรณ์ท าความรอนหรือความเยน็ประกอบรวมอยูดวย สินคาภายใตประเภทยอย 847621 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 847621 ถงึ 847689

8476.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 847629 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 847621 ถงึ 847689

8476.81 - - ที่มีอปุกรณ์ท าความรอนหรือความเยน็ประกอบรวมอยูดวย สินคาภายใตประเภทยอย 847681 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 847621 ถงึ 847689

8476.89 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 847689 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 847621 ถงึ 847689

8476.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 847690 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.77 8477.10 - เฉพาะเคร่ืองติดผนึกตัวถงั (encapsulation equipment)ส าหรับการประกอบสารกึ่งตัวน า สินคาภายใตประเภท 8477 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8477 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8477.20 - เคร่ืองอดัรีด สินคาภายใตประเภท 8477 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8477.30 - เคร่ืองหลอแบบชนิดเปุาพน สินคาภายใตประเภท 8477 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8477.40 - เคร่ืองหลอแบบชนิดสูญญากาศ และเคร่ืองจักรอื่นๆ ส าหรับขึ้นรูปโดยใชความรอน สินคาภายใตประเภท 8477 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8477.51 - - ส าหรับหลอแบบหรือหลอดอกใหมของยางนอกชนิดอดัลม หรือส าหรับหลอแบบยางในหรือ
ขึ้นรูปยางในโดยวิธีอื่น

สินคาภายใตประเภท 8477 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8477.59 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8477 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8477.80 - เคร่ืองจักรอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8477 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8477.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภท 8477 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

84.78 8478.10 - เคร่ืองจักร สินคาภายใตประเภทยอย 847810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8478.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 847890 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.79 8479.10 - เคร่ืองจักรส าหรับงานโยธา งานกอสราง หรืองานที่คลายกนั สินคาภายใตประเภทยอย 847910 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8479.20 - เคร่ืองจักรส าหรับสกดัหรือปรุงแตงไขมันหรือน้ ามันที่ไดจากสัตว์ หรือไขมันหรือน้ ามันชนิด
ระเหยยากที่ไดจากพืช

สินคาภายใตประเภทยอย 847920 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8479.30 - เคร่ืองอดัส าหรับใชในการผลิตพาร์ติเคิลบอร์ด หรือไฟเบอร์บิลดิงบอร์ด ที่ท าดวยไมหรือวัตถุ
จ าพวกลิกนินอื่นๆ และเคร่ืองจักรอื่นๆ ส าหรับใชในงานไมหรือไมก฿อก

สินคาภายใตประเภทยอย 847930 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8479.40 - เคร่ืองท าเชือกชนิดโรปหรือชนิดเคเบิล สินคาภายใตประเภทยอย 847940 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8479.50 - หุนยนต์ที่ใชในอตุสาหกรรม ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น สินคาภายใตประเภทยอย 847950 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8479.60 - เคร่ืองลดอณุหภูมิอากาศชนิดอแีวโพเรทีฟ  (อแีวโพเรทีฟแอร์คูลเลอร์) สินคาภายใตประเภทยอย 847960 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8479.81 - - ส าหรับใชในงานโลหะ รวมถงึเคร่ืองพันขดลวดไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 847981 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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8479.82 - - เคร่ืองผสม นวด ยอย บด รอน ท าใหเป็นเนื้อเดียวกนั อมิัลซิไฟยห์รือกวน สินคาภายใตประเภทยอย 847982 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8479.89 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 847989 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8479.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 847990 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.80 8480.10 - หีบแบบหลอส าหรับใชในงานหลอโลหะ สินคาภายใตประเภท 8480 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8480.20 - ฐานแบบหลอ สินคาภายใตประเภท 8480 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8480.30 - หุนแบบหลอ สินคาภายใตประเภท 8480 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8480.41 - - ชนิดฉดีหรืออดั สินคาภายใตประเภท 8480 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8480.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8480 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8480.50 - แบบหลอส าหรับใชกบัแกว สินคาภายใตประเภท 8480 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8480.60 - แบบหลอส าหรับใชกบัวัตถจุ าพวกแร สินคาภายใตประเภท 8480 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8480.71 - - เฉพาะแบบหลอชนิดฉดีและอดัส าหรับการผลิตอปุกรณ์กึ่งตัวน า สินคาภายใตประเภท 8480 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8480 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8480.79 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8480 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.81 8481.10 - วาล์วลดความดัน สินคาภายใตประเภทยอย 848110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 848110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 848190 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8481.20 - วาล์วส าหรับใชในระบบสงก าลังแบบโอลิโอไฮดรอลิกหรือนิวเมติก สินคาภายใตประเภทยอย 848120 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 848120 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 848190 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8481.30 - เฉพาะวาล์วเหล็กหลอชนิดสวิงเช็ควาล์วที่มีขนาดเสนผาศูนยก์ลางทางเขาของวาล์วต้ังแต 40 
มิลลิเมตร ถงึ 600 มิลลิเมตร

สินคาภายใตประเภทยอย 848130 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 848130 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 848190 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 848130 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 848130 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 848190 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8481.40 - วาล์วนิรภัยหรือรีลีฟวาล์ว สินคาภายใตประเภทยอย 848140 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 848140 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 848190 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8481.80 - เฉพาะก฿อกน้ าและวาล์วปิดเปิดน้ าชนิดที่ตามธรรมดาใชตามบานเรือน และวาล์วเหล็กหลอชนิด
เกตวาล์ว ที่มีเสนผาศูนยก์ลางทางเขาของตัววาล์วต้ังแต 40 มิลลิเมตรขึ้นไป และวาล์ว
เหล็กหลอชนิดบัตเตอร์ฟลายวาล์ว ที่มีขนาดเสนผาศูนยก์ลางทางเขาของตัววาล์ว ต้ังแต 80 
มิลลิเมตร ขึ้นไป

สินคาภายใตประเภทยอย 848180 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 848180 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 848190 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 848180 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 848180 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 848190 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8481.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 848190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.82 8482.10 - บอลล์แบร่ิง สินคาภายใตประเภทยอย 848210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 848210 ถงึ 848280 และวงแหวนภายในหรือวง
แหวนภายนอก หรือ รองลูกปืนตามประเภทยอยที่ 848299      หรือเปล่ียนมาจากวงแหวนภายในหรือวงแหวนภายนอก หรือ รองลูกปืนตามประเภทยอยที่ 848299 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงมาจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆนอกกลุมสินคานั้นหรือไมกต็าม  และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
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8482.20 - โรลเลอร์แบร่ิงรูปเรียว รวมถงึชุดที่ประกอบดวยโรลเลอร์รูปกรวยและรูปเรียว สินคาภายใตประเภทยอย 848220 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 848210 ถงึ 848280 และวงแหวนภายในหรือวง
แหวนภายนอก หรือ รองลูกปืนตามประเภทยอยที่ 848299      หรือเปล่ียนมาจากวงแหวนภายในหรือวงแหวนภายนอก หรือ รองลูกปืนตามประเภทยอยที่ 848299 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงมาจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆนอกกลุมสินคานั้นหรือไมกต็าม  และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8482.30 - โรลเลอร์แบร่ิงรูปทรงกลม สินคาภายใตประเภทยอย 848230 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 848210 ถงึ 848280 และวงแหวนภายในหรือวง
แหวนภายนอก หรือ รองลูกปืนตามประเภทยอยที่ 848299      หรือเปล่ียนมาจากวงแหวนภายในหรือวงแหวนภายนอก หรือ รองลูกปืนตามประเภทยอยที่ 848299 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงมาจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆนอกกลุมสินคานั้นหรือไมกต็าม  และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8482.40 - โรลเลอร์แบร่ิงรูปเขม็ สินคาภายใตประเภทยอย 848240 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 848210 ถงึ 848280 และวงแหวนภายในหรือวง
แหวนภายนอก หรือ รองลูกปืนตามประเภทยอยที่ 848299      หรือเปล่ียนมาจากวงแหวนภายในหรือวงแหวนภายนอก หรือ รองลูกปืนตามประเภทยอยที่ 848299 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงมาจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆนอกกลุมสินคานั้นหรือไมกต็าม  และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8482.50 - โรลเลอร์แบร่ิงรูปทรงกระบอกอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 848250 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 848210 ถงึ 848280 และวงแหวนภายในหรือวง
แหวนภายนอก หรือ รองลูกปืนตามประเภทยอยที่ 848299      หรือเปล่ียนมาจากวงแหวนภายในหรือวงแหวนภายนอก หรือ รองลูกปืนตามประเภทยอยที่ 848299 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงมาจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆนอกกลุมสินคานั้นหรือไมกต็าม  และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8482.80 - อื่นๆ รวมถงึแบร่ิงที่มีบอลล์และโรลเลอร์ประกอบอยูดวยกนั สินคาภายใตประเภทยอย 848280 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 848210 ถงึ 848280 และวงแหวนภายในหรือวง
แหวนภายนอก หรือ รองลูกปืนตามประเภทยอยที่ 848299      หรือเปล่ียนมาจากวงแหวนภายในหรือวงแหวนภายนอก หรือ รองลูกปืนตามประเภทยอยที่ 848299 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงมาจากพิกดัในระดับประเภทยอยอื่นๆนอกกลุมสินคานั้นหรือไมกต็าม  และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8482.91 - - บอลล์ เขม็ และโรลเลอร์ สินคาภายใตประเภทยอย 848291 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8482.99 - - เฉพาะชนิดที่ใชเป็นสวนประกอบในยานยนต์โดยสาร สินคาภายใตประเภทยอย 848299 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 848299 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.83 8483.10 - เฉพาะที่การรถไฟฯ น าเขาหรือส่ังใหน าเขามาเพือ่ใชเฉพาะกบัหัวรถจักร สินคาภายใตประเภทยอย 848310 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

   ตามประเภทที่ 86.02

- เฉพาะชนิดที่ใชเป็นสวนประกอบในยานยนต์โดยสาร สินคาภายใตประเภทยอย 848310 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 848310 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8483.20 - เฉพาะที่การรถไฟฯ น าเขาหรือส่ังใหน าเขามาเพือ่ใชเฉพาะกบัหัวรถจักร ตามประเภทที่ 86.02 สินคาภายใตประเภทยอย 848320 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 848210 ถงึ 848280

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 848320 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 848210 ถงึ 848280

8483.30 - เฉพาะที่การรถไฟฯ น าเขาหรือส่ังใหน าเขามาเพือ่ใชเฉพาะกบัหัวรถจักร ตามประเภทที่ 86.02 สินคาภายใตประเภทยอย 848330 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆหรือ สินคาภายใตประเภทยอย 848330 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯใน
ระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

- เฉพาะชนิดที่ใชเป็นสวนประกอบในยานยนต์โดยสาร สินคาภายใตประเภทยอย 848330 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆหรือ สินคาภายใตประเภทยอย 848330 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯใน
ระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 848330 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆหรือ สินคาภายใตประเภทยอย 848330 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯใน
ระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8483.40 - เฉพาะที่การรถไฟฯ น าเขาหรือส่ังใหน าเขามาเพือ่ใชเฉพาะกบัหัวรถจักร  ตามประเภทที่ 
86.02

สินคาภายใตประเภทยอย 848340 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 848210 ถงึ 848280   ประเภทยอยที่ 848299
  ประเภทยอยที่ 848310 ถงึ 848340  ประเภทยอยที่ 848360 หรือ ประเภทยอยที่ 848390 หรือสินคาภายใตประเภทยอย 848340 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ
ในระดับประเภทยอยที่ 848210 ถงึ 848280  ประเภทยอยที่ 848299  ประเภทยอยที่ 848310 ถงึ 848340  ประเภทยอยที่ 848360 หรือ ประเภทยอยที่ 848390 ซ่ึง
จะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

169 บัญชอีตัราอากร ๑



เอกสารแนบ ๔

ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

- เฉพาะชนิดที่ใชเป็นสวนประกอบในยานยนต์โดยสาร สินคาภายใตประเภทยอย 848340 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 848210 ถงึ 848280   ประเภทยอยที่ 848299
  ประเภทยอยที่ 848310 ถงึ 848340  ประเภทยอยที่ 848360 หรือ ประเภทยอยที่ 848390 หรือสินคาภายใตประเภทยอย 848340 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ
ในระดับประเภทยอยที่ 848210 ถงึ 848280  ประเภทยอยที่ 848299  ประเภทยอยที่ 848310 ถงึ 848340  ประเภทยอยที่ 848360 หรือ ประเภทยอยที่ 848390 ซ่ึง
จะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 848340 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 848210 ถงึ 848280   ประเภทยอยที่ 848299
  ประเภทยอยที่ 848310 ถงึ 848340  ประเภทยอยที่ 848360 หรือ ประเภทยอยที่ 848390 หรือสินคาภายใตประเภทยอย 848340 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ
ในระดับประเภทยอยที่ 848210 ถงึ 848280  ประเภทยอยที่ 848299  ประเภทยอยที่ 848310 ถงึ 848340  ประเภทยอยที่ 848360 หรือ ประเภทยอยที่ 848390 ซ่ึง
จะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8483.50 - เฉพาะที่การรถไฟฯ น าเขาหรือส่ังใหน าเขามาเพือ่ใชเฉพาะกบัหัวรถจักร ตามประเภทที่ 86.02 สินคาภายใตประเภทยอย 848350 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 848210 ถงึ 848280   ประเภทยอยที่ 848299
  ประเภทยอยที่ 848310 ถงึ 848340  ประเภทยอยที่ 848360 หรือ ประเภทยอยที่ 848390 หรือสินคาภายใตประเภทยอย 848350 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ
ในระดับประเภทยอยที่ 848210 ถงึ 848280  ประเภทยอยที่ 848299  ประเภทยอยที่ 848310 ถงึ 848340  ประเภทยอยที่ 848360 หรือ ประเภทยอยที่ 848390 ซ่ึง
จะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

- เฉพาะชนิดที่ใชเป็นสวนประกอบในยานยนต์โดยสาร สินคาภายใตประเภทยอย 848350 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 848210 ถงึ 848280   ประเภทยอยที่ 848299
  ประเภทยอยที่ 848310 ถงึ 848340  ประเภทยอยที่ 848360 หรือ ประเภทยอยที่ 848390 หรือสินคาภายใตประเภทยอย 848350 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ
ในระดับประเภทยอยที่ 848210 ถงึ 848280  ประเภทยอยที่ 848299  ประเภทยอยที่ 848310 ถงึ 848340  ประเภทยอยที่ 848360 หรือ ประเภทยอยที่ 848390 ซ่ึง
จะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 848350 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทยอยที่ 848210 ถงึ 848280   ประเภทยอยที่ 848299
  ประเภทยอยที่ 848310 ถงึ 848340  ประเภทยอยที่ 848360 หรือ ประเภทยอยที่ 848390 หรือสินคาภายใตประเภทยอย 848350 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯ
ในระดับประเภทยอยที่ 848210 ถงึ 848280  ประเภทยอยที่ 848299  ประเภทยอยที่ 848310 ถงึ 848340  ประเภทยอยที่ 848360 หรือ ประเภทยอยที่ 848390 ซ่ึง
จะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8483.60 - เฉพาะที่การรถไฟฯ น าเขาหรือส่ังใหน าเขามาเพือ่ใชเฉพาะกบัหัวรถจักร ตามประเภทที่ 86.02 สินคาภายใตประเภทยอย 848360 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- เฉพาะชนิดที่ใชเป็นสวนประกอบในยานยนต์โดยสาร สินคาภายใตประเภทยอย 848360 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 848360 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8483.90 - เฉพาะที่การรถไฟฯ น าเขาหรือส่ังใหน าเขามาเพือ่ใชเฉพาะกบัหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02 สินคาภายใตประเภทยอย 848390 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 848390 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.84 8484.10 - ปะเกน็และแผนกนัร่ัวที่คลายกนั ท าดวยแผนโลหะประกอบรวมกบัวัตถอุื่น หรือท าดวยโลหะ
ต้ังแตสองชั้นขึ้นไป

สินคาภายใตประเภทยอย 848410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8484.20 - เฉพาะที่การรถไฟฯ น าเขาหรือส่ังใหน าเขามาเพือ่ใชเฉพาะกบัหัวรถจักร ตามประเภทที่ 86.02 สินคาภายใตประเภทยอย 848420 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 848420 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8484.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 848490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

84.85 8485.10 - ใบจักรเรือและใบของใบจักรเรือ สินคาภายใตประเภทยอย 848510 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8485.90 - เฉพาะที่การรถไฟฯ น าเขาหรือส่ังใหน าเขามาเพือ่ใชเฉพาะกบัหัวรถจักร ตามประเภทที่ 86.02 สินคาภายใตประเภทยอย 848590 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 848590 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม

170 บัญชอีตัราอากร ๑



เอกสารแนบ ๔

ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 848590 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 848590 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถดิุบ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม

CHAPTER 85
85.01 8501.10 - มอเตอร์ที่ใหก าลังไมเกนิ 37.5 วัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 850110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากสเตเตอร์และโรเตอร์ส าหรับสินคาภายใตประเภทที่ 8501 หรือ ประเภท

ยอยที่ 850300 หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 850110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากสเตเตอร์และโรเตอร์ส าหรับสินคาภายใตประเภทที่ 8501 หรือ ประเภทยอยที่ 
850300 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8501.20 - มอเตอร์ยนูิเวอร์แซลกระแสสลับ/กระแสตรงที่ใหก าลังเกนิ 37.5 วัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 850120 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8501.31 - - ใหก าลังไมเกนิ 750 วัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 850131 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8501.32 - - ใหก าลังเกนิ 750 วัตต์ แตไมเกนิ 75 กโิลวัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 850132 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8501.33 - - ใหก าลังเกนิ 75 กโิลวัตต์ แตไมเกนิ 375 กโิลวัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 850133 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8501.34 - - ใหก าลังเกนิ 375 กโิลวัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 850134 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8501.40 - มอเตอร์กระแสสลับอื่นๆ ชนิดเฟสเดียว สินคาภายใตประเภทยอย 850140 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8501.51 - - ใหก าลังไมเกนิ 750 วัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 850151 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8501.52 - - ใหก าลังเกนิ 750 วัตต์ แตไมเกนิ 75 กโิลวัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 850152 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8501.53 - - ใหก าลังเกนิ 75 กโิลวัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 850153 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8501.61 - - ใหก าลังไมเกนิ 75 เควีเอ สินคาภายใตประเภทยอย 850161 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8501.62 - - ใหก าลังเกนิ 75 เควีเอ แตไมเกนิ 375 เควีเอ สินคาภายใตประเภทยอย 850162 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8501.63 - - ใหก าลังเกนิ 375 เควีเอ แตไมเกนิ 750 เควีเอ สินคาภายใตประเภทยอย 850163 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8501.64 - - ใหก าลังเกนิ 750 เควีเอ สินคาภายใตประเภทยอย 850164 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

85.02 8502.11 - - ใหก าลังไมเกนิ 75 เควีเอ สินคาภายใตประเภท 8502 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8502.12 - - ใหก าลังเกนิ 75 เควีเอ แตไมเกนิ 375 เควีเอ สินคาภายใตประเภท 8502 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8502.13 - - เฉพาะที่ใหก าลังต้ังแต 10,000 กโิลวัตต์ขึ้นไป สินคาภายใตประเภท 8502 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8502 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8502.20 - เฉพาะที่ใหก าลังต้ังแต 10,000 กโิลวัตต์ขึ้นไป สินคาภายใตประเภท 8502 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8502 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8502.31 - - เฉพาะที่ใหก าลังต้ังแต 10,000 กโิลวัตต์ขึ้นไป สินคาภายใตประเภท 8502 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8502 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8502.39 - - เฉพาะที่ใหก าลังต้ังแต 10,000 กโิลวัตต์ขึ้นไป สินคาภายใตประเภท 8502 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8502 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8502.40 - เคร่ืองเปล่ียนไฟฟูาชนิดหมุน สินคาภายใตประเภท 8502 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

85.03 8503.00 สวนประกอบที่เหมาะส าหรับใชเฉพาะหรือสวนใหญใชกบัเคร่ืองจักร ตามประเภทที่ 85.01 
หรือ 85.02

สินคาภายใตประเภท 8503 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการเปล่ียน
การจัดจ าแนกประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม

85.04 8504.10 - บัลลาสต์ ส าหรับหลอดไฟฟูาแบบดิสชาร์จ สินคาภายใตประเภทยอย 850410  จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 850410 ถงึ 850450

8504.21 - - ขนาดก าลังจายไมเกนิ 650 เควีเอ สินคาภายใตประเภทยอย 850421 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 850410 ถงึ 850450

8504.22 - - ขนาดก าลังจายเกนิ 650 เควีเอ แตไมเกนิ10,000 เควีเอ สินคาภายใตประเภทยอย 850422 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 850410 ถงึ 850450

8504.23 - - ขนาดก าลังจายเกนิ 10,000 เควีเอ สินคาภายใตประเภทยอย 850423 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 850410 ถงึ 850450

8504.31 - - ขนาดก าลังจายไมเกนิ 1 เควีเอ สินคาภายใตประเภทยอย 850431 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 850431 จากประเภทยอยที่ 850490 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8504.32 - - ขนาดก าลังจายเกนิ 1 เควีเอ แตไมเกนิ 16 เควีเอ สินคาภายใตประเภทยอย 850432 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 850410 ถงึ 850450
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8504.33 - - ขนาดก าลังจายเกนิ 16 เควีเอ แตไมเกนิ 500 เควีเอ สินคาภายใตประเภทยอย 850433 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 850410 ถงึ 850450

8504.34 - - ขนาดก าลังจายเกนิ 500 เควีเอ สินคาภายใตประเภทยอย 850434 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 850410 ถงึ 850450

8504.40 - เคร่ืองเปล่ียนไฟฟูาชนิดอยูคงที่ สินคาภายใตประเภทยอย 850440 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 850410 ถงึ 850450

8504.50 - ตัวเหนี่ยวน าอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 850450 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 850410 ถงึ 850450

8504.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 850490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม

85.05 8505.11 - - ท าดวยโลหะ สินคาภายใตประเภทยอย 850511 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8505.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 850519 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8505.20 - ประกบั คลัตช์และเบรก ที่เป็นแมเหล็กไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 850520 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8505.30 - หัวยกที่เป็นแมเหล็กไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 850530 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8505.90 - อื่นๆ รวมถงึสวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 850590 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

85.06 8506.10 - แมงกานีสไดออกไซด์ สินคาภายใตประเภทยอย 850610 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8506.30 - ปรอทออกไซด์ สินคาภายใตประเภทยอย 850630 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8506.40 - เงินออกไซด์ สินคาภายใตประเภทยอย 850640 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8506.50 - ลิเทียม สินคาภายใตประเภทยอย 850650 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 850650 ถงึ 850680

8506.60 - อากาศ-สังกะสี สินคาภายใตประเภทยอย 850660 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 850650 ถงึ 850680

8506.80 - เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอร่ีปฐมภูมิอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 850680 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 850650 ถงึ 850680

8506.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 850690 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

85.07 8507.10 - เลดแอซิด ชนิดที่ใชส าหรับสตาร์ตเคร่ืองยนต์แบบลูกสูบ สินคาภายใตประเภทยอย 850710 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8507.20 - หมอสะสมไฟฟูาเลดแอซิดอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 850720 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8507.30 - นิกเกลิแคดเมียม สินคาภายใตประเภทยอย 850730 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8507.40 - นิกเกลิเหล็ก สินคาภายใตประเภทยอย 850740 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8507.80 - หมอสะสมไฟฟูาอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 850780 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8507.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 850790 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

85.09 8509.10 - เคร่ืองดูดฝุุน  รวมถงึเคร่ืองดูดฝุุนแหงและเปียก สินคาภายใตประเภทยอย 850910 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8509.20 - เคร่ืองขดัพืน้ สินคาภายใตประเภทยอย 850920 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8509.30 - เคร่ืองก าจัดเศษอาหารในครัว สินคาภายใตประเภทยอย 850930 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8509.40 - เคร่ืองบดและเคร่ืองผสมอาหาร รวมถงึเคร่ืองค้ันน้ าผักหรือน้ าผลไม สินคาภายใตประเภทยอย 850940 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8509.80 - เคร่ืองใชอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 850980 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8509.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 850990 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

85.10 8510.10 - เคร่ืองโกนหนวด สินคาภายใตประเภทยอย 851010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8510.20 - ปัตตาเล่ียน สินคาภายใตประเภทยอย 851020 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8510.30 - เคร่ืองขจัดขน สินคาภายใตประเภทยอย 851030 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8510.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 851090 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

85.11 8511.10 - หัวเทียน สินคาภายใตประเภทยอย 851110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8511.20 - แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดนาโม รวมทั้งแมกนีติกฟลายวีล สินคาภายใตประเภทยอย 851120 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8511.30 - จานจายไฟ รวมทั้งคอยล์จุดระเบิด สินคาภายใตประเภทยอย 851130 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8511.40 - สตาร์ตเตอร์มอเตอร์และที่เป็นทั้งสตาร์ตเตอร์และเคร่ืองก าเนิดไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 851140 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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8511.50 - เคร่ืองก าเนิดไฟฟูาอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 851150 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8511.80 - เคร่ืองอปุกรณ์อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 851180 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8511.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 851190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม

85.12 8512.10 - เคร่ืองอปุกรณ์ส าหรับใหแสงสวางหรือใหสัญญาณที่มองเห็นได  ชนิดที่ใชกบัรถจักรยานสองลอ สินคาภายใตประเภทยอย 851210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 851210  จากประเภทยอยที่ 851290 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8512.20 - เคร่ืองอปุกรณ์อื่นๆ ส าหรับใหแสงสวางหรือใหสัญญาณที่มองเห็นได สินคาภายใตประเภทยอย 851220 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 851220  จากประเภทยอยที่ 851290 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8512.30 - เคร่ืองอปุกรณ์ส าหรับใหสัญญาณเสียง สินคาภายใตประเภทยอย 851230 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 851230  จากประเภทยอยที่ 851290 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8512.40 - เคร่ืองปัดน้ าฝน เคร่ืองละลายน้ าแขง็ และเคร่ืองก าจัดฝูา สินคาภายใตประเภทยอย 851240 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 851240  จากประเภทยอยที่ 851290 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8512.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 851290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

85.13 8513.10 - โคม สินคาภายใตประเภทยอย 851310 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 851310  จากประเภทยอยที่ 851390 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8513.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 851390 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

85.14 8514.10 - เฉพาะเตาเผาและเตาอบ แบบท าความรอนโดยใชความตานทาน ส าหรับการผลิตอปุกรณ์กึ่ง
ตัวน าบนเวเฟอร์กึ่งตัวน า

สินคาภายใตประเภทยอย 851410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 851410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8514.20 - เฉพาะเตาเผาและเตาอบ แบบเหนี่ยวน าหรือแบบไดอเิล็กทริกส าหรับการผลิตอปุกรณ์กึ่งตัวน า
บนเวเฟอร์กึ่งตัวน า

สินคาภายใตประเภทยอย 851420 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 851420 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8514.30 - เฉพาะเคร่ืองใหความรอนแบบฉบัพลันส าหรับเวเฟอร์กึ่งตัวน า สินคาภายใตประเภทยอย 851430 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 851430 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8514.40 - เคร่ืองอปุกรณ์อื่นๆ ส าหรับใหความรอนกบัวัตถโุดยการเหนี่ยวน าหรือโดยการสูญเสียไดอเิล็กท
ริก

สินคาภายใตประเภทยอย 851440 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8514.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 851490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

85.15 8515.11 - - หัวแรงบัดกรีและปืนบัดกรี สินคาภายใตประเภทยอย 851511 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8515.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 851519 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8515.21 - - อตัโนมัติหรือกึ่งอตัโนมัติ สินคาภายใตประเภทยอย 851521 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8515.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 851529 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8515.31 - - อตัโนมัติหรือกึ่งอตัโนมัติ สินคาภายใตประเภทยอย 851531 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8515.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 851539  จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8515.80 - เคร่ืองจักรและเคร่ืองอปุกรณ์อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 851580 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8515.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 851590 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

85.16 8516.10 - เคร่ืองท าน้ ารอนดวยไฟฟูาแบบท าน้ ารอนชั่วขณะที่ใชหรือแบบท าน้ ารอนเกบ็สะสม และ
เคร่ืองท าความรอนดวยไฟฟูาแบบจุม

สินคาภายใตประเภทยอย 851610 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8516.21 - - เคร่ืองกระจายความรอนแบบจายความรอนจากถิ่นสะสม สินคาภายใตประเภทยอย 851621 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8516.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 851629 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8516.31 - - เคร่ืองเปุาผม สินคาภายใตประเภทยอย 851631 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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8516.32 - - เคร่ืองอปุกรณ์แตงผมอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 851632 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8516.33 - - เคร่ืองอปุกรณ์เปุามือใหแหง สินคาภายใตประเภทยอย 851633  จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8516.40 - เตารีดไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 851640 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8516.50 - เตาอบไมโครเวฟ สินคาภายใตประเภทยอย 851650 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8516.60 - เตาอบอื่นๆ รวมทั้งเตาที่มีหมอหุงตมในตัว แผนส าหรับหุงตมบอยลิงริง  เตายางและเตาอบยาง สินคาภายใตประเภทยอย 851660 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8516.71 - - เคร่ืองตมกาแฟหรือชา สินคาภายใตประเภทยอย 851671 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8516.72 - - เคร่ืองปิง้ขนมปัง สินคาภายใตประเภทยอย 851672 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจาก housings ของเคร่ืองปิง้ขนมปังตามประเภทยอยที่ 851690 หรือ
ประเภทยอยที่ 903210 หรือเปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 851672  จาก housings ของเคร่ืองปิง้ขนมปังตามประเภทยอยที่ 851690 หรือประเภทยอยที่ 903210 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8516.79 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 851679 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8516.80 - เฉพาะส าหรับความรอนต้ังแต 1,400-2,300 องศาเซลเซียส สินคาภายใตประเภทยอย 851680 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 851680  จากประเภทยอยที่ 851690 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 851680 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 851680  จากประเภทยอยที่ 851690 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8516.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 851690 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

85.17 8517.11 - - เคร่ืองโทรศัพท์แบบใชสายพรอมดวยปากพูดหูฟัง (แฮนด์เซต) ไรสาย สินคาภายใตประเภทยอย 851711 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8517.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 851719 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8517.21 - - เคร่ืองโทรสาร สินคาภายใตประเภทยอย 851721 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8517.22 - - เคร่ืองโทรพิมพ์ สินคาภายใตประเภทยอย 851722 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8517.30 - เคร่ืองอปุกรณ์ตัดตอสัญญาณส าหรับโทรศัพท์หรือโทรเลข สินคาภายใตประเภทยอย 851730 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8517.50 - เคร่ืองอปุกรณ์อื่นๆ ส าหรับใชกบัระบบแคร์ริเออร์เคอร์เรนต์ไลน์  หรือส าหรับใชกบัระบบดิ
จิตัลไลน์

สินคาภายใตประเภทยอย 851750 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8517.80 - เคร่ืองอปุกรณ์อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 851780 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8517.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 851790 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

85.18 8518.10 - เฉพาะไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร์ ที่มีเสนผาศูนยก์ลางไมเกนิ 15 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภทยอย 851810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 851810  จากประเภทยอยที่ 851890 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

- เฉพาะไมโครโฟนที่มีความถี่ในชวง  300 เฮิร์ตซ์ถงึ 3.4 กโิลเฮิร์ตซ์ ที่มีเสนผาศูนยก์ลางไมเกนิ
 10 มิลลิเมตร และที่มีความสูงไมเกนิ 3 มิลลิเมตร  ชนิดที่ใชงานทางโทรคมนาคม

สินคาภายใตประเภทยอย 851810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 851810  จากประเภทยอยที่ 851890 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 851810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 851810  จากประเภทยอยที่ 851890 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8518.21 - - ล าโพงเด่ียวติดต้ังในตูล าโพง สินคาภายใตประเภทยอย 851821 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 851821  จากประเภทยอยที่ 851890 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8518.22 - - ล าโพงหลายตัวติดต้ังในตูล าโพงเดียวกนั สินคาภายใตประเภทยอย 851822 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 851822  จากประเภทยอยที่ 851829 หรือ 
851890 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8518.29 - - เฉพาะล าโพงที่ปราศจากตัวกลอง ที่มีความถี่ในชวง 300 เฮิร์ตซ์  ถงึ 3.4 กโิลเฮิร์ตซ์ ขนาด
เสนผาศูนยก์ลางไมเกนิ  50 มิลลิเมตร ชนิดที่ใชงานทางโทรคมนาคม

สินคาภายใตประเภทยอย 851829 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 851829  จากประเภทยอยที่ 851890 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 851829 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 851829  จากประเภทยอยที่ 851890 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

174 บัญชอีตัราอากร ๑



เอกสารแนบ ๔

ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

8518.30 - เฉพาะปากพูดหูฟัง (แฮนด์เซต) ของเคร่ืองโทรศัพท์แบบใชสาย สินคาภายใตประเภทยอย 851830 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 851830  จากประเภทยอยที่ 851890 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 851830 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 851830  จากประเภทยอยที่ 851890 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8518.40 - เคร่ืองขยายสัญญาณไฟฟูาในชวงความถี่สัญญาณเสียง สินคาภายใตประเภทยอย 851840 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 851840  จากประเภทยอยที่ 851890 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8518.50 - ชุดเคร่ืองขยายเสียงดวยไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 851850 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 851850  จากประเภทยอยที่ 851890 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8518.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 851890 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

85.19 8519.10 - เคร่ืองเลนแผนเสียงแบบหยอดเหรียญ สินคาภายใตประเภทยอย 851910 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8519.21 - - ไมมีล าโพง สินคาภายใตประเภทยอย 851921 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8519.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 851929 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8519.31 - - ที่มีเคร่ืองกลไกเปล่ียนแผนเสียงโดยอตัโนมัติ สินคาภายใตประเภทยอย 851931 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8519.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 851939 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8519.40 - เคร่ืองทรานสไครบิง สินคาภายใตประเภทยอย 851940 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8519.92 - - เคร่ืองเลนเทปคาสเซ็ต ขนาดกระเปา สินคาภายใตประเภทยอย 851992 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 851992 ถงึ 851993

8519.93 - - อื่นๆ แบบคาสเซ็ต สินคาภายใตประเภทยอย 851993 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 851992 ถงึ 851993

8519.99 - - เฉพาะที่ใชในการถายท าภาพยนตร์ สินคาภายใตประเภทยอย 851999 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 851999 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

85.20 8520.10 - เคร่ืองส่ังงานที่ไมสามารถท างานไดโดยไมมีพลังงานจากถิ่นภายนอก สินคาภายใตประเภทยอย 852010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8520.20 - เคร่ืองตอบรับโทรศัพท์ สินคาภายใตประเภทยอย 852020 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8520.32 - - เฉพาะที่ใชในการถายท าภาพยนตร์ สินคาภายใตประเภทยอย 852032 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 852032 ถงึ 852033

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 852032 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 852032 ถงึ 852033

8520.33 - - อื่นๆ แบบคาสเซ็ต สินคาภายใตประเภทยอย 852033 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 852032 ถงึ 852033

8520.39 - - เฉพาะที่ใชในการถายท าภาพยนตร์ สินคาภายใตประเภทยอย 852039 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 852039 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8520.90 - เฉพาะที่ใชในการถายท าภาพยนตร์ สินคาภายใตประเภทยอย 852090 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 852090 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

85.21 8521.10 - เฉพาะชนิดที่ใชกบัเคร่ืองสงโทรทัศน์ สินคาภายใตประเภทยอย 852110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 852110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8521.90 - เฉพาะชนิดที่ใชกบัเคร่ืองสงโทรทัศน์ สินคาภายใตประเภทยอย 852190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 852190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

85.22 8522.10 - หัวเคร่ืองเลนแผนเสียง (พิกอปัคาร์ทริดจ์) สินคาภายใตประเภทยอย 852210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8522.90 - เฉพาะหัวบันทึกการถายภาพจากกลองถายลงในเทปวีดีโอ สินคาภายใตประเภทยอย 852290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 852290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

85.23 8523.11 - - เฉพาะชนิดที่ใชบันทึกขอมูลหรือค าส่ังระบบงานในรูปรหัสของเคร่ืองประมวลผลขอมูล
อตัโนมัติ

สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
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- - เฉพาะที่ใชบันทึกเสียงส าหรับใชในอตุสาหกรรมสรางภาพยนตร์ สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8523.12 - - เฉพาะชนิดที่ใชบันทึกขอมูลหรือค าส่ังระบบงานในรูปรหัสของเคร่ืองประมวลผลขอมูล
อตัโนมัติ

สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - เฉพาะเทปวีดิโอที่ใชในกจิการโทรทัศน์ สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - เฉพาะที่ใชบันทึกเสียงส าหรับใชในอตุสาหกรรมสรางภาพยนตร์ สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8523.13 - - เฉพาะชนิดที่ใชบันทึกขอมูลหรือค าส่ังระบบงานในรูปรหัสของเคร่ืองประมวลผลขอมูล
อตัโนมัติ

สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - เฉพาะเทปวีดิโอที่ใชในกจิการโทรทัศน์ สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - เฉพาะที่ใชบันทึกเสียงส าหรับใชในอตุสาหกรรมสรางภาพยนตร์ สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8523.20 - เฉพาะชนิดที่ใชบันทึกขอมูลหรือค าส่ังระบบงานในรูปรหัส สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

   ของเคร่ืองประมวลผลขอมูลอตัโนมัติ

- เฉพาะที่ใชบันทึกเสียงส าหรับใชในอตุสาหกรรมสรางภาพยนตร์ สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8523.30 - เฉพาะชนิดที่ใชบันทึกขอมูลหรือค าส่ังระบบงานในรูปรหัสของเคร่ืองประมวลผลขอมูลอตัโนมัติ สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- เฉพาะที่ใชบันทึกเสียงส าหรับใชในอตุสาหกรรมสรางภาพยนตร์ สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8523.90 - เฉพาะชนิดที่ใชบันทึกขอมูลหรือค าส่ังระบบงานในรูปรหัสของเคร่ืองประมวลผลขอมูลอตัโนมัติ สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- เฉพาะที่ใชบันทึกเสียงส าหรับใชในอตุสาหกรรมสรางภาพยนตร์ สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

85.24 8524.10 - เฉพาะชนิดที่ใชเพือ่การศึกษาโดยเฉพาะ สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8524.31 - - ส าหรับถอดปรากฏการณ์นอกจากเสียงหรือภาพ สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8524.32 - - เฉพาะชนิดที่ใชบันทึกขอมูลหรือค าส่ังระบบงานในรูปรหัสของเคร่ืองประมวลผลขอมูล
อตัโนมัติ

สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - เฉพาะที่ใชในอตุสาหกรรมสรางภาพยนตร์ สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8524.39 - - เฉพาะชนิดที่ใชบันทึกขอมูลหรือค าส่ังระบบงานในรูปรหัสของเคร่ืองประมวลผลขอมูล
อตัโนมัติ

สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - เฉพาะที่ใชในอตุสาหกรรมสรางภาพยนตร์ สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - เฉพาะส าหรับใชในการสรางชุดค าส่ัง ขอมูล เสียง และภาพขึ้นใหม ที่ถกูบันทึกในเคร่ืองที่
สามารถอานไดในรูปของไบนารี และสามารถน าไปจัดการหรือสรางการติดตอกบัผูใช โดยทาง
เคร่ืองประมวลผลขอมูลอตัโนมัติ

สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8524.40 - เทปแมเหล็กส าหรับถอดปรากฏการณ์นอกจากเสียงหรือภาพ สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
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8524.51 - - เฉพาะชนิดที่ใชบันทึกขอมูลหรือค าส่ังระบบงานในรูปรหัสของเคร่ืองประมวลผลขอมูล
อตัโนมัติ

สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - เฉพาะที่ใชในอตุสาหกรรมสรางภาพยนตร์ สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8524.52 - - เฉพาะชนิดที่ใชบันทึกขอมูลหรือค าส่ังระบบงานในรูปรหัสของเคร่ืองประมวลผลขอมูล
อตัโนมัติ

สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - เฉพาะเทปวีดิโอที่ใชในกจิการโทรทัศน์ สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - เฉพาะที่ใชในอตุสาหกรรมสรางภาพยนตร์ สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8524.53 - - เฉพาะชนิดที่ใชบันทึกขอมูลหรือค าส่ังระบบงานในรูปรหัสของเคร่ืองประมวลผลขอมูล
อตัโนมัติ

สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - เฉพาะเทปวีดิโอที่ใชในกจิการโทรทัศน์ สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - เฉพาะที่ใชในอตุสาหกรรมสรางภาพยนตร์ สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8524.60 - เฉพาะชนิดที่ใชบันทึกขอมูลหรือค าส่ังระบบงานในรูปรหัสของเคร่ืองประมวลผลขอมูลอตัโนมัติ สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- เฉพาะที่ใชในอตุสาหกรรมสรางภาพยนตร์ สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8524.91 - - ส าหรับถอดปรากฏการณ์นอกจากเสียงหรือภาพ สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8524.99 - - เฉพาะชนิดที่ใชบันทึกขอมูลหรือค าส่ังระบบงานในรูปรหัสของเคร่ืองประมวลผลขอมูล
อตัโนมัติ

สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - เฉพาะที่ใชในอตุสาหกรรมสรางภาพยนตร์ สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - เฉพาะส าหรับใชในการสรางชุดค าส่ัง ขอมูล เสียง และภาพขึ้นใหม ที่ถกูบันทึกในเคร่ืองที่
สามารถอานไดในรูปของไบนารี และสามารถน าไปจัดการหรือสรางการติดตอกบัผูใช โดยทาง
เคร่ืองประมวลผลขอมูลอตัโนมัติ

สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

85.25 8525.10 - เคร่ืองสง สินคาภายใตประเภทยอย 852510 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 852510 ถงึ 852520

8525.20 - เคร่ืองสงที่มีเคร่ืองรับประกอบรวมอยูดวย สินคาภายใตประเภทยอย 852520 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 852510 ถงึ 852520

8525.30 - กลองถายโทรทัศน์ สินคาภายใตประเภทยอย 852530 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8525.40 - กลองถายบันทึกวิดีโอภาพนิ่งและกลองถายบันทึกวิดีโออื่นๆ รวมทั้งกลองถายบันทึกภาพดิจิตัล สินคาภายใตประเภทยอย 852540 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

85.26 8526.10 - เคร่ืองเรดาร์ สินคาภายใตประเภทยอย 852610 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8526.91 - - เคร่ืองวิทยชุวยการเดินเรือหรือเดินอากาศ สินคาภายใตประเภทยอย 852691 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8526.92 - - เคร่ืองวิทยคุวบคุมระยะไกล สินคาภายใตประเภทยอย 852692 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

85.27 8527.12 - - เคร่ืองรับวิทยแุละเลนเทปคาสเซ็ตขนาดกระเปา สินคาภายใตประเภทยอย 852712 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8527.13 - - เคร่ืองรับอื่นๆ ที่มีเคร่ืองบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบรวมอยูดวย สินคาภายใตประเภทยอย 852713 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8527.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 852719 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8527.21 - - มีเคร่ืองบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยูดวย สินคาภายใตประเภทยอย 852721 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8527.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 852729 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8527.31 - - มีเคร่ืองบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยูดวย สินคาภายใตประเภทยอย 852731 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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8527.32 - - ไมมีเคร่ืองบันทึกเสียงหรือถอดเสียง แตมีนาฬิกาประกอบอยูดวย สินคาภายใตประเภทยอย 852732  จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8527.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 852739 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8527.90 - เฉพาะเคร่ืองรับวิทยโุทรเลขและเคร่ืองรับวิทยโุทรศัพท์ สินคาภายใตประเภทยอย 852790 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- เฉพาะเคร่ืองรับแบบพกพาส าหรับใชรับการเรียก รับสัญญาณเตือน หรือรับเพจ (paging ) สินคาภายใตประเภทยอย 852790 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 852790 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

85.28 8528.12 - - สี สินคาภายใตประเภทยอย 852812 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 701120   854011 หรือ 854091

8528.13 - - ขาวด าหรือเอกรงค์อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 852813 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8528.21 - - สี สินคาภายใตประเภทยอย 852821 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 701120  854011 หรือ 854091

8528.22 - - ขาวด าหรือเอกรงค์อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 852822 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8528.30 - เคร่ืองฉายวิดีโอ สินคาภายใตประเภทยอย 852830 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

85.29 8529.101 - - - ส าหรับใชกบัเคร่ืองสงหรือเคร่ืองรับวิทยโุทรเลขหรือวิทยโุทรศัพท์เคร่ืองสง
วิทยกุระจายเสียงหรือเคร่ืองสงโทรทัศน์

สินคาภายใตประเภทยอย 8529101 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8529.102 - - - ส าหรับใชกบัเคร่ืองรับวิทยกุระจายเสียงหรือเคร่ืองรับโทรทัศน์ สินคาภายใตประเภทยอย 8529102 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8529.109 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 8529109 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8529.901 - - - ส าหรับใชกบัเคร่ืองสงหรือเคร่ืองรับวิทยโุทรเลขหรือวิทยโุทรศัพท์ เคร่ืองสง
วิทยกุระจายเสียงหรือเคร่ืองสงโทรทัศน์

สินคาภายใตประเภทยอย 8529901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

8529.902 - - - ส าหรับใชกบัเคร่ืองรับวิทยกุระจายเสียงหรือเคร่ืองรับโทรทัศน์ สินคาภายใตประเภทยอย 8529902 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

8529.909 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 8529909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

85.30 8530.10 - เคร่ืองอปุกรณ์ส าหรับใชกบัทางรถไฟหรือทางรถราง สินคาภายใตประเภทยอย 853010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8530.80 - เคร่ืองอปุกรณ์อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 853080 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8530.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 853090 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

85.31 8531.10 - เคร่ืองสัญญาณแจงโจรกรรมหรืออคัคีภัย  และเคร่ืองอปุกรณ์ที่คลายกนั สินคาภายใตประเภทยอย 853110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8531.20 - แผงสัญญาณที่มีอปุกรณ์ซ่ึงท าดวยผลึกเหลว (แอลซีดี) หรือมีไดโอด เปลงแสง (แอลอดีี) 
ประกอบรวมอยูดวย

สินคาภายใตประเภทยอย 853120 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8531.80 - เคร่ืองอปุกรณ์อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 853180 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8531.90 - เฉพาะแผงแสดงผลหรือการท างานแบบหลอดฟลูออเรสเซนต์ (แวคคัมฟลูออเรสเซนต์ ดิซเพล) สินคาภายใตประเภทยอย 853190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- เฉพาะสวนประกอบของเคร่ืองอปุกรณ์ตามประเภทยอยที่  8531.20 สินคาภายใตประเภทยอย 853190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 853190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

85.32 8532.10 - ตัวเกบ็ประจุชนิดคาคงที่ ซ่ึงออกแบบส าหรับใชกบัวงจร 50/60  เฮิร์ตช์และมีขนาดก าลังจาย
รีแอกทีฟไมนอยกวา 0.5 เควีเออาร์  (เพาเวอร์คาพาซิเตอร์)

สินคาภายใตประเภทยอย 853210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8532.21 - - แทนทาลัม สินคาภายใตประเภทยอย 853221 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8532.22 - - อะลูมิเนียมอเิล็กโทรไลติก สินคาภายใตประเภทยอย 853222 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8532.23 - - เซรามิกไดอเิล็กทริกแบบชั้นเดียว สินคาภายใตประเภทยอย 853223 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8532.24 - - เซรามิกไดอเิล็กทริกแบบหลายชั้น สินคาภายใตประเภทยอย 853224 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8532.25 - - ไดอเิล็กทริกที่ท าดวยกระดาษหรือพลาสติก สินคาภายใตประเภทยอย 853225 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8532.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 853229 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8532.30 - ตัวเกบ็ประจุชนิดเปล่ียนคาไดหรือปรับต้ังคาได (พรีเซต) สินคาภายใตประเภทยอย 853230 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
178 บัญชอีตัราอากร ๑
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ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

8532.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 853290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

85.33 8533.10 - ตัวตานทานคาร์บอนชนิดคาคงที่ แบบคอมโพซิชันหรือแบบฟิลม์ สินคาภายใตประเภทยอย 853310 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8533.21 - - ใชกบัขนาดก าลังจายไมเกนิ 20 วัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 853321 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8533.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 853329 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8533.31 - - ใชกบัขนาดก าลังจายไมเกนิ 20 วัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 853331 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8533.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 853339 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8533.40 - ตัวตานทานชนิดเปล่ียนคาไดแบบอื่นๆ รวมถงึรีโอสแตต และโพเทนชิโอมิเตอร์ สินคาภายใตประเภทยอย 853340 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8533.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 853390 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

85.34 8534.00 วงจรพิมพ์ สินคาภายใตประเภท 8534 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

85.35 8535.10 - ฟิวส์ สินคาภายใตประเภทยอย 853510 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8535.21 - - ส าหรับแรงดันไฟฟูานอยกวา 72.5 กโิลโวลต์ สินคาภายใตประเภทยอย 853521 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8535.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 853529 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8535.30 - สวิตช์ส าหรับแยกวงจร (ไอโซเลติงสวิตช์) และสวิตช์ส าหรับตัดและตอ (เมกแอนด์เบรกสวิตช์) สินคาภายใตประเภทยอย 853530 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8535.40 - เฉพาะที่ใชกบัแรงดันไฟฟูาต้ังแต 66,000โวลต์ขึ้นไป สินคาภายใตประเภทยอย 853540 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 853540 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8535.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 853590 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

85.36 8536.10 - ฟิวส์ สินคาภายใตประเภทยอย 853610 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8536.20 - เคร่ืองตัดวงจรอตัโนมัติ สินคาภายใตประเภทยอย 853620 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8536.30 - เฉพาะเคร่ืองอปุกรณ์จ ากดัแรงดันไฟฟูาหรือก าจัดกระแสเซอร์จ ชนิดส าหรับติดต้ังบนวงจรพิมพ์ สินคาภายใตประเภทยอย 853630 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 853630 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8536.41 - - เฉพาะชนิดส าหรับติดต้ังบนวงจรพิมพ์ที่ใชกบัแรงดันไฟฟูาไมเกนิ 48 โวลต์ และ
กระแสไฟฟูาสูงสุดไมเกนิ 10 แอมแปร์

สินคาภายใตประเภทยอย 853641 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 853641 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8536.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 853649 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8536.50 - เฉพาะที่ใชกบักระแสไฟฟูาสูงสุดไมเกนิ 1 แอมแปร์ สินคาภายใตประเภทยอย 853650 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- เฉพาะที่เป็นแผนยางหรือโพลิเมอร์ที่มีผิวผสมดวยคาร์บอน สินคาภายใตประเภทยอย 853650 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- เฉพาะชนิดที่ใชเป็นสวนประกอบในยานยนต์โดยสารที่ไมไดระบุไวขางตน สินคาภายใตประเภทยอย 853650 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 853650 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8536.61 - - กระจุ฿บหลอดไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 853661 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8536.69 - - เฉพาะปล๊ักที่มีพืน้ที่หนาตัดของแตละขาไมเกนิ 1.80 ตารางมิลลิเมตร สินคาภายใตประเภทยอย 853669 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - เฉพาะเตารับที่รองรับขาปล๊ักที่มีพืน้ที่หนาตัดของแตละขาไมเกนิ 1.80 ตารางมิลลิเมตร สินคาภายใตประเภทยอย 853669 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - เฉพาะชนิดส าหรับติดต้ังบนวงจรพิมพ์ สินคาภายใตประเภทยอย 853669 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - เฉพาะปล๊ักและเตารับส าหรับเคเบิลรวมแกนและวงจรพิมพ์ สินคาภายใตประเภทยอย 853669 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 853669 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8536.90 - เคร่ืองอปุกรณ์อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 853690 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

85.37 8537.10 - ส าหรับแรงดันไฟฟูาไมเกนิ 1,000 โวลต์ สินคาภายใตประเภท 8537 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8537.20 - เฉพาะที่ติดต้ังดวยเคร่ืองอปุกรณ์ไฟฟูาส าหรับตัดตอหรือปูองกนั สินคาภายใตประเภท 8537 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
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ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

   วงจรไฟฟูาที่ใชกบัแรงดันไฟฟูาต้ังแต 66,000 โวลต์ขึ้นไป

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8537 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

85.38 8538.10 - แปูน แผง คอนโซล โต฿ะ ตู และฐานรองอื่นๆ ส าหรับของตาม ประเภทที่ 85.37 ที่ไมติดต้ังกบั
เคร่ืองอปุกรณ์

สินคาภายใตประเภท 8538 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียน
การจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

8538.90 - เฉพาะที่ติดต้ังดวยเคร่ืองอปุกรณ์ไฟฟูาส าหรับตัดตอหรือปูองกนัวงจรไฟฟูาที่ใชกบัแรงดันไฟฟูา
ต้ังแต 66,000 โวลต์ขึ้นไป

สินคาภายใตประเภท 8538 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียน
การจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8538 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียน
การจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

85.39 8539.10 - เฉพาะส าหรับรถจักรยานยนต์ สินคาภายใตประเภทยอย 853910 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 853910 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8539.21 - - ทังสเตนฮาโลเจน สินคาภายใตประเภทยอย 853921 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8539.221 - - - ไมเกนิ 100 วัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 8539221 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 8539221  จากประเภทยอยที่ 853990 ซ่ึงจะมี
การเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8539.222 - - - เกนิ 100 วัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 8539222 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 8539222  จากประเภทยอยที่ 853990 ซ่ึงจะมี
การเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8539.291 - - - ไมเกนิ 100 วัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 8539291 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 8539291  จากประเภทยอยที่ 853990 ซ่ึงจะมี
การเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8539.292 - - - เกนิ 100 วัตต์แตไมเกนิ 200 วัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 8539292 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 8539292  จากประเภทยอยที่ 853990 ซ่ึงจะมี
การเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8539.293 - - - เกนิ 200 วัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 8539293 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 8539293  จากประเภทยอยที่ 853990 ซ่ึงจะมี
การเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8539.31 - - หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดฮอตแคโทด สินคาภายใตประเภทยอย 853931 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8539.321 - - - ไมเกนิ 100 วัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 8539321 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 853932 ถงึ 853939

8539.322 - - - เกนิ 100 วัตต์แตไมเกนิ 200 วัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 8539322 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 853932 ถงึ 853939

8539.323 - - - เกนิ 200 วัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 8539323 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 853932 ถงึ 853939

8539.391 - - - ไมเกนิ 100 วัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 8539391 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 853932 ถงึ 853939

8539.392 - - - เกนิ 100 วัตต์แตไมเกนิ 200 วัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 8539392 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 853932 ถงึ 853939

8539.393 - - - เกนิ 200 วัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 8539393 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 853932 ถงึ 853939

8539.411 - - - ไมเกนิ 100 วัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 8539411 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 853941 ถงึ 853949

8539.412 - - - เกนิ 100 วัตต์ แตไมเกนิ 200 วัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 8539412 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 853941 ถงึ 853949

8539.413 - - - เกนิ 200 วัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 8539413 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 853941 ถงึ 853949

8539.491 - - - ไมเกนิ 100 วัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 8539491 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 853941 ถงึ 853949

8539.492 - - - เกนิ 100 วัตต์ แตไมเกนิ 200 วัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 8539492 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 853941 ถงึ 853949

8539.493 - - - เกนิ 200 วัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 8539493 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 853941 ถงึ 853949

8539.901 - - - ของหลอดไฟฟูาแบบซีลบีม สินคาภายใตประเภทยอย 8539901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8539.909 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 8539909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

85.40 8540.11 - - สี สินคาภายใตประเภทยอย 854011 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 701120 หรือ 854091

8540.12 - - ขาวด าหรือเอกรงค์อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 854012 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8540.20 - หลอดของกลองถายโทรทัศน์ อเิมจคอนเวอร์เตอร์ และอเิมจ อนิเทนซิไฟเออร์ รวมทั้งหลอดโฟ
โตแคโทดอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 854020 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 854020  จากประเภทยอยที่ 854091 ถงึ 
854099  ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
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ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

8540.40 - เฉพาะที่ใชกบัของตามประเภทที่ 85.25 สินคาภายใตประเภทยอย 854040 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 854040 ถงึ 854060

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 854040 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 854040 ถงึ 854060

8540.50 - เฉพาะที่ใชกบัของตามประเภทที่ 85.25 สินคาภายใตประเภทยอย 854050 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 854040 ถงึ 854060

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 854050 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 854040 ถงึ 854060

8540.60 - เฉพาะที่ใชกบัของตามประเภทที่ 85.25 สินคาภายใตประเภทยอย 854060 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 854040 ถงึ 854060

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 854060 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 854040 ถงึ 854060

8540.71 - - แมกนีตรอน สินคาภายใตประเภทยอย 854071 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8540.72 - - ไคลสตรอน สินคาภายใตประเภทยอย 854072 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8540.79 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 854079 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8540.81 - - หลอดของเคร่ืองรับหรือเคร่ืองขยาย สินคาภายใตประเภทยอย 854081 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8540.89 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 854089 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8540.91 - - ของหลอดแคโทดเรย์ สินคาภายใตประเภทยอย 854091 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

8540.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 854099 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมี
การเปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

85.41 8541.10 - ไดโอด นอกจากไดโอดไวแสงหรือไดโอดเปลงแสง สินคาภายใตประเภทยอย 854110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8541.21 - - มีอตัราการสูญเสียนอยกวา 1 วัตต์ สินคาภายใตประเภทยอย 854121จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจมาากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8541.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 854129 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8541.30 - ไทริสเตอร์ ไดแอกและไทรแอก นอกจากแบบไวแสง สินคาภายใตประเภทยอย 854130 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8541.40 - กลอปุกรณ์กึ่งตัวน าแบบไวแสงและโฟโตวอลตาอกิเซล จะประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือท าเป็น
แผงหรือไมกต็าม รวมทั้งไดโอดเปลงแสง

สินคาภายใตประเภทยอย 854140 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8541.50 - กลอปุกรณ์กึ่งตัวน าอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 854150 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8541.60 - ผลึกพีเอโซอเิล็กทริกที่ประกอบแลว สินคาภายใตประเภทยอย 854160 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8541.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 854190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

85.42 8542.10 - บัตรที่มีวงจรรวมอเิล็กทรอนิกส์ประกอบรวมอยูดวย ("สมาร์ท"การ์ด) สินคาภายใตประเภทยอย 854210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8542.21 - - ดิจิตัล สินคาภายใตประเภทยอย 854221 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8542.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 854229 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8542.60 - วงจรรวมไฮบริด สินคาภายใตประเภทยอย 854260 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8542.70 - ไมโครแอสเซมบลีที่ใชในทางอเิล็กทรอนิกส์ สินคาภายใตประเภทยอย 854270 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8542.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 854290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

85.43 8543.11 - - ไอออนอมิแพลนเตอร์ส าหรับการโดปวัตถกุึ่งตัวน า สินคาภายใตประเภทยอย 854311 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 854319

8543.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 854319 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 854311

8543.20 - เคร่ืองก าเนิดสัญญาณ สินคาภายใตประเภทยอย 854320 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8543.30 - เคร่ืองจักรและเคร่ืองอปุกรณ์ส าหรับการชุบดวยไฟฟูา การแยกสารดวยไฟฟูาหรืออเิล็กโทรโฟริ
ซิส

สินคาภายใตประเภทยอย 854330 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8543.40 - เคร่ืองสรางแรงดันสูงส าหรับร้ัวไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 854340 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 854340 ถงึ 854389

8543.81 - - บัตรและแผนปูายที่ตรวจรูไดในระยะใกล (พรอกซิมิทีการ์ดและแทค) สินคาภายใตประเภทยอย 854381 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 854340 ถงึ 854389

8543.89 - - เฉพาะพจนานุกรมอเิล็กทรอนิก สินคาภายใตประเภทยอย 854389 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 854340 ถงึ 854389

181 บัญชอีตัราอากร ๑



เอกสารแนบ ๔

ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

- - เฉพาะเคร่ืองจักรไฟฟูาที่มีหนาที่ในการแปลภาษาหรือพจนานุกรม  (Electrical machines 
with translation ordictionary functions)

สินคาภายใตประเภทยอย 854389 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 854340 ถงึ 854389

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 854389 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 854340 ถงึ 854389

8543.90 - เฉพาะสวนประกอบของเคร่ืองมือส าหรับการขึ้นรูปแบบเปียกการลางสารไวแสง การลอกหรือ
การท าความสะอาดเวเฟอร์กึ่งตัวน า และจอแสดงผลแบบแบน

สินคาภายใตประเภทยอย 854390 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

- เฉพาะสวนประกอบของไอออนอนิแพลนเตอร์ส าหรับการโดปวัตถกุึ่งตัวน า สินคาภายใตประเภทยอย 854390 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 854390 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

85.44 8544.11 - - ท าดวยทองแดง สินคาภายใตประเภทยอย 854411 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8544.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 854419 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8544.20 - เคเบิลรวมแกน และตัวน าไฟฟูารวมแกนอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 854420 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 854411 ถงึ 854460  ประเภทที่ 7408  7413 
 7605 หรือ 7614 หรือเปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 854420  จากประเภทที่ 7408  7413  7605 หรือ 7614   ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
ดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8544.30 - ชุดสายไฟจุดระเบิดและชุดสายไฟอื่นๆ ชนิดที่ใชกบัยานบก อากาศยานหรือเรือ สินคาภายใตประเภทยอย 854430 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8544.41 - - เฉพาะตัวน าไฟฟูาอื่นๆ ส าหรับใชกบัแรงดันไฟฟูาไมเกนิ 80 โวลต์ซ่ึงไมติดกบัขั้วตอใชส าหรับ
เคร่ืองโทรคมนาคม

สินคาภายใตประเภทยอย 854441 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 854441 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8544.49 - - เฉพาะตัวน าไฟฟูาอื่นๆ ส าหรับใชกบัแรงดันไฟฟูาไมเกนิ 80 โวลต์  ซ่ึงไมติดกบัขั้วตอใช
ส าหรับเคร่ืองโทรคมนาคม

สินคาภายใตประเภทยอย 854449 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 854449 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8544.51 - - เฉพาะตัวน าไฟฟูาอื่นๆ ส าหรับใชกบัแรงดันไฟฟูาเกนิ 80 โวลต์ แตไมเกนิ 1,000 โวลต์ ซ่ึง
ไมติดกบัขั้วตอใชส าหรับเคร่ืองโทรคมนาคม

สินคาภายใตประเภทยอย 854451 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 854451 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8544.59 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 854459 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 854411 ถงึ 854460  ประเภทที่ 7408  7413 
 7605 หรือ 7614 หรือเปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 854459  จากประเภทที่ 7408  7413  7605 หรือ 7614   ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
ดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8544.60 - ตัวน าไฟฟูาอื่นๆ ส าหรับใชกบัแรงดันไฟฟูาเกนิ 1,000 โวลต์ สินคาภายใตประเภทยอย 854460 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8544.70 - เคเบิลใยน าแสง สินคาภายใตประเภทยอยที่ 854470 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

85.45 8545.11 - - ชนิดที่ใชส าหรับเตาเผา สินคาภายใตประเภทยอย 854511 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8545.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 854519 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8545.20 - แปรง สินคาภายใตประเภทยอย 854520 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8545.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 854590 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

85.46 8546.10 - ท าดวยแกว สินคาภายใตประเภทยอย 854610 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8546.20 - ท าดวยเซรามิก สินคาภายใตประเภทยอย 854620 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8546.90 - เฉพาะที่ใชกบัแรงดันไฟฟูาต้ังแต 50 กโิลโวลต์ขึ้นไป สินคาภายใตประเภทยอย 854690 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 854690 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

85.47 8547.10 - อปุกรณ์ติดต้ังที่เป็นฉนวน ท าดวยเซรามิก สินคาภายใตประเภทยอย 854710 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8547.20 - อปุกรณ์ติดต้ังที่เป็นฉนวน ท าดวยพลาสติก สินคาภายใตประเภทยอย 854720 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8547.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 854790 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

85.48 8548.101 - - - เศษและของที่ใชไมไดที่เป็นโลหะ สินคาภายใตประเภท 8548 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8548.109 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8548 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8548.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8548 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

86.01 8601.10 - ใชก าลังจากถิ่นจายไฟฟูาภายนอก สินคาภายใตประเภท 8601 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8601.20 - ใชก าลังจากหมอสะสมไฟฟูา สินคาภายใตประเภท 8601 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

86.02 8602.10 - หัวรถจักรดีเซลไฟฟูา สินคาภายใตประเภท 8602 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8602.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8602 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

86.03 8603.10 - ใชก าลังจากถิ่นจายไฟฟูาภายนอก สินคาภายใตประเภท 8603 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8607 หรือเปล่ียนเป็นประเภทที่ 8603  จากประเภทที่ 8607  ซ่ึง
จะมีการเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8603.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8603 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8607 หรือเปล่ียนเป็นประเภทที่ 8603  จากประเภทที่ 8607  ซ่ึง
จะมีการเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

86.04 8604.00 ยานซอมบ ารุงทางรถไฟหรือทางรถราง จะขบัเคล่ือนไดในตัวหรือไมกต็าม  (เชน โรงซอม
เคล่ือนที่ รถปัน่จั่น รถอดัหินโรยทาง รถส าหรับวางรางรถทดสอบ และรถตรวจสอบราง )

สินคาภายใตประเภท 8604 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8607 หรือเปล่ียนเป็นประเภทที่ 8604  จากประเภทที่ 8607  ซ่ึง
จะมีการเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

86.05 8605.00 รถโดยสารที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ไมใชชนิดขบัเคล่ือนไดในตัว   รวมทั้งรถบรรทุก
สัมภาระ รถที่ท าการไปรษณีย ์และรถที่ใชในกจิการพิเศษอื่นๆ ที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง
ไมใชชนิดขบัเคล่ือนไดในตัว (ไมรวมถงึรถตามประเภทที่ 86.04)

สินคาภายใตประเภท 8605 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8607 หรือเปล่ียนเป็นประเภทที่ 8605  จากประเภทที่ 8607  ซ่ึง
จะมีการเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

86.06 8606.10 - แทงค์แวกอนและที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 8606 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8607 หรือเปล่ียนเป็นประเภทที่ 8606  จากประเภทที่ 8607  ซ่ึง
จะมีการเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8606.20 - รถสินคาชนิดตูทึบและตูโปรงที่หุมฉนวนหรือท าเป็นหองเยน็ นอกจากของตามประเภทยอยที่ 
8606.10

สินคาภายใตประเภท 8606 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8607 หรือเปล่ียนเป็นประเภทที่ 8606  จากประเภทที่ 8607  ซ่ึง
จะมีการเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8606.30 - รถสินคาชนิดตูทึบและตูโปรงที่ถายสินคาไดในตัว นอกจากของตามประเภทยอยที่ 8606.10 
หรือ 8606. 20

สินคาภายใตประเภท 8606 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8607 หรือเปล่ียนเป็นประเภทที่ 8606  จากประเภทที่ 8607  ซ่ึง
จะมีการเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8606.91 - - ชนิดมีหลังคาและชนิดปิดทึบ สินคาภายใตประเภท 8606 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8607 หรือเปล่ียนเป็นประเภทที่ 8606  จากประเภทที่ 8607  ซ่ึง
จะมีการเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8606.92 - - ชนิดเปิดที่เปิดดานขางไมได และมีความสูงเกนิ 60 เซนติเมตร สินคาภายใตประเภท 8606 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8607 หรือเปล่ียนเป็นประเภทที่ 8606  จากประเภทที่ 8607  ซ่ึง
จะมีการเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8606.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8606 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8607 หรือเปล่ียนเป็นประเภทที่ 8606  จากประเภทที่ 8607  ซ่ึง
จะมีการเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

86.07 8607.11 - - โบกี้ขบัเคล่ือนและบิสเซลโบกี้ขบัเคล่ือน สินคาภายใตประเภทยอยที่ 860711 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 860712 และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 
860719 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดัอตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

8607.12 - - โบกี้และบิสเซลโบกี้อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 860712 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 860711 และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 
860719 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดัอตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

8607.19 - - อื่นๆ รวมถงึสวนประกอบ เพลาตามประเภทยอย 860719 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากสวนประกอบของเพลาตามประเภทยอยที่ 860719 และลอซ่ึงจะติดต้ังเพลาดวยหรือไมกต็ามตามประเภทยอยที่ 
860719 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากสวนประกอบของเพลาหรือสวนประกอบของลอตามประเภทยอยที่ 860719

8607.21 - - เบรกลม และสวนประกอบของเบรกลม สินคาภายใตประเภทยอย 860721 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8607.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 860729 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8607.30 - ตาขอและอปุกรณ์ตอพวงอื่นๆ กนัชนและสวนประกอบของของดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 860730 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8607.91 - - ของหัวรถจักร สินคาภายใตประเภทยอย 860791 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8607.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 860799 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

86.08 8608.001 - - - เคร่ืองอปุกรณ์ที่เป็นเคร่ืองกลไฟฟูา สินคาภายใตประเภท 8608 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8608.009 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8608 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
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86.09 8609.00 คอนเทนเนอร์ (รวมถงึคอนเทนเนอร์ส าหรับขนสงของไหล) ที่ออกแบบและติดต้ังเป็นพิเศษ
ส าหรับการขนสงต้ังแตหนึ่งวิธีขึ้นไป

สินคาภายใตประเภท 8609 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

87.01 8701.10 - แทรกเตอร์ชนิดคนเดินตาม (พิเดสเตรียนคอนโทรลแทรกเตอร์) สินคาภายใตประเภท 8701 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8701.20 - แทรกเตอร์เดินบนถนนส าหรับลากรถกึ่งรถพวง สินคาภายใตประเภท 8701 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8701.30 - แทรกเตอร์ตีนตะขาบ สินคาภายใตประเภท 8701 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8701.90 - เฉพาะรถทรัคแทรกเตอร์ และรถแทรกเตอร์ส่ีลอนั่งขบัที่มีความจุ ของกระบอกสูบของ
เคร่ืองยนต์ไมเกนิ 1,100 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร

สินคาภายใตประเภท 8701 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8701 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

87.02 8702.101 - - - มีที่นั่งต้ังแตสามสิบที่นั่งขึ้นไป สินคาภายใตประเภท 8702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8702.109 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8702.901 - - - มีที่นั่งต้ังแตสามสิบที่นั่งขึ้นไป สินคาภายใตประเภท 8702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8702.909 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

87.03 8703.10 - ยานยนต์ที่ออกแบบโดยเฉพาะเพือ่การเดินทางบนหิมะ รวมทั้งรถที่ใชในสนามกอล์ฟและยาน
ยนต์ที่คลายกนั

สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8703.21 - - ความจุของกระบอกสูบไมเกนิ 1,000  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8703.221 - - - รถบรรทุกคนไขที่ใชส าหรับสวนราชการ โรงพยาบาลหรือองค์การ  สาธารณกศุลซ่ึงพิสูจน์
ใหเป็นที่พอใจอธิบดีกรมศุลกากรและจ านวนพอสมควรแกกจิการนั้นๆ

สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8703.222 - - - รถนั่งแบบจิ๊ปทั้งชนิดหลังคาออนและหลังคาแขง็ รวมถงึชนิดสเตชั่นแวกอนและรถที่มี
ลักษณะคลายกบัรถดังกลาว

สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8703.229 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8703.231 - - - รถบรรทุกคนไขที่ใชส าหรับสวนราชการ โรงพยาบาลหรือองค์การ สาธารณกศุลซ่ึงพิสูจน์ให
เป็นที่พอใจอธิบดีกรมศุลกากรและจ านวนพอสมควรแกกจิการนั้นๆ

สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8703.232 - - - รถนั่งแบบจิ๊ปทั้งชนิดหลังคาออนและหลังคาแขง็ รวมถงึชนิดสเตชั่นแวกอนและรถที่มี
ลักษณะคลายกบัรถดังกลาว

สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8703.239 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8703.241 - - - รถบรรทุกคนไขที่ใชส าหรับสวนราชการ โรงพยาบาลหรือองค์การสาธารณกศุลซ่ึงพิสูจน์ให
เป็นที่พอใจอธิบดีกรมศุลกากรและจ านวนพอสมควรแกกจิการนั้นๆ

สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8703.242 - - - รถนั่งแบบจิ๊ปทั้งชนิดหลังคาออนและหลังคาแขง็ รวมถงึชนิดสเตชั่นแวกอนและรถที่มี
ลักษณะคลายกบัรถดังกลาว

สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8703.249 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8703.311 - - - รถบรรทุกคนไขที่ใชส าหรับสวนราชการ โรงพยาบาลหรือองค์การสาธารณกศุลซ่ึงพิสูจน์ให
เป็นที่พอใจอธิบดีกรมศุลกากรและจ านวนพอสมควรแกกจิการนั้นๆ

สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8703.312 - - - รถนั่งแบบจิ๊ปทั้งชนิดหลังคาออนและหลังคาแขง็ รวมถงึชนิดสเตชั่นแวกอนและรถที่มี
ลักษณะคลายกบัรถดังกลาว

สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8703.319 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8703.321 - - - รถบรรทุกคนไขที่ใชส าหรับสวนราชการ โรงพยาบาลหรือองค์การสาธารณกศุลซ่ึงพิสูจน์ให
เป็นที่พอใจอธิบดีกรมศุลกากรและ จ านวนพอสมควรแกกจิการนั้น ๆ

สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8703.322 - - - รถนั่งแบบจิ๊ปทั้งชนิดหลังคาออนและหลังคาแขง็ รวมถงึชนิดสเตชั่นแวกอนและรถที่มี
ลักษณะคลายกบัรถดังกลาว

สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8703.329 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
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8703.331 - - - รถบรรทุกคนไขที่ใชส าหรับสวนราชการ โรงพยาบาลหรือองค์การสาธารณกศุลซ่ึงพิสูจน์ให
เป็นที่พอใจอธิบดีกรมศุลกากรและจ านวนพอสมควรแกกจิการนั้นๆ

สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8703.332 - - - รถนั่งแบบจิ๊ปทั้งชนิดหลังคาออนและหลังคาแขง็ รวมถงึชนิดสเตชั่นแวกอนและรถที่มี
ลักษณะคลายกบัรถดังกลาว

สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8703.339 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8703.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

87.04 8704.10 - รถด้ัมพ์ (ด้ัมเพอร์) ที่ออกแบบเพือ่ใชงานนอกทางหลวง สินคาภายใตประเภท 8704 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8704.211 - - - รถบรรทุกชนิดแวนและชนิดปิกอพัและรถที่มีลักษณะคลายกบัรถดังกลาว สินคาภายใตประเภท 8704 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8704.219 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8704 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8704.22 - - น้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก (จี.ว.ีดับบลิว) เกนิ 5 ตัน แตไมเกนิ 20 ตัน สินคาภายใตประเภท 8704 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8704.23 - - น้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก (จี.ว.ีดับบลิว) เกนิ 20 ตัน สินคาภายใตประเภท 8704 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8704.311 - - - รถบรรทุกชนิดแวนและชนิดปิกอพัและรถที่มีลักษณะคลายกบัรถดังกลาว สินคาภายใตประเภท 8704 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8704.319 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8704 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8704.32 - - น้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก (จี.ว.ีดับบลิว) เกนิ 5 ตัน สินคาภายใตประเภท 8704 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8704.901 - - - รถบรรทุกชนิดแวนและชนิดปิกอพัและรถที่มีลักษณะคลายกบัรถดังกลาว สินคาภายใตประเภท 8704 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8704.909 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8704 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

87.05 8705.10 - รถปัน้จั่น สินคาภายใตประเภท 8705 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8705.20 - เดอร์ริกที่เคล่ือนที่ไดส าหรับใชในการเจาะ สินคาภายใตประเภท 8705 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8705.30 - รถดับเพลิง สินคาภายใตประเภท 8705 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8705.40 - รถผสมคอนกรีต สินคาภายใตประเภท 8705 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8705.90 - เฉพาะรถชวยผูติดอคัคีภัย สินคาภายใตประเภท 8705 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8705 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

87.06 8706.00 แชสซีส์ที่มีเคร่ืองยนต์ติดต้ัง ส าหรับยานยนต์ตามประเภทที่ 87.01 ถงึ 87.05 สินคาภายใตประเภท 8706 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

87.07 8707.10 - ส าหรับยานยนต์ตามประเภทที่ 87.03 สินคาภายใตประเภท 8707 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8707.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8707 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

87.08 8708.10 - กนัชน และสวนประกอบของกนัชน สินคาภายใตประเภทยอย 870810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ จากประเภทยอยที่ 870899 และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 40

8708.21 - - เฉพาะชนิดที่ใชเป็นสวนประกอบในยานยนต์โดยสาร สินคาภายใตประเภทยอย 870821 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ จากประเภทยอยที่ 870899 และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 40

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 870821 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ จากประเภทยอยที่ 870899 และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 40

8708.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 870829 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ จากประเภทยอยที่ 870899 และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 40

8708.31 - - ผาเบรกที่ติดต้ังแลว สินคาภายใตประเภทยอย 870831 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ จากประเภทยอยที่ 870899 และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 40

8708.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 870839 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ จากประเภทยอยที่ 870899 และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 40

8708.40 - กระปุกเกยีร์ สินคาภายใตประเภทยอย 870840 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ จากประเภทยอยที่ 870899 และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 40

185 บัญชอีตัราอากร ๑



เอกสารแนบ ๔

ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

8708.50 - เพลาขบัที่มีหมอเพลา (ดิฟเฟอร์เรนเชียล) จะมีองค์ประกอบอื่นๆของระบบสงก าลังอยูดวย
หรือไมกต็าม

สินคาภายใตประเภทยอย 870850 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ จากประเภทยอยที่ 870899 ยกเวนประเภทยอยที่ 848210 ถงึ 848280 
และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8708.60 - เพลาที่ไมใชเพลาขบัและสวนประกอบของเพลาดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 870860 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ จากประเภทยอยที่ 870899 ยกเวนประเภทยอยที่ 848210 ถงึ 848280 
และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8708.70 - ลอและสวนประกอบและอปุกรณ์ประกอบของลอ สินคาภายใตประเภทยอย 870870 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ จากประเภทยอยที่ 870899 และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 40

8708.80 - โชกอบั (ชอกแอบซอร์เบอร์) ของระบบกนัสะเทือน สินคาภายใตประเภทยอย 870880 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ จากประเภทยอยที่ 870899 และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 40

8708.91 - - หมอน้ า สินคาภายใตประเภทยอย 870891 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ จากประเภทยอยที่ 870899 และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 40

8708.92 - - หมอพักทอไอเสียและทอไอเสีย สินคาภายใตประเภทยอย 870892 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ จากประเภทยอยที่ 870899 และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 40

8708.93 - - คลัตช์และสวนประกอบของคลัตช์ สินคาภายใตประเภทยอย 870893 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ จากประเภทยอยที่ 870899 และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 40

8708.94 - - พวงมาลัย แกนพวงมาลัย และกระปุกเกยีร์พวงมาลัย (สเตียริงบอกซ์) สินคาภายใตประเภทยอย 870894 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ จากประเภทยอยที่ 870899 และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 40

8708.99 - - เฉพาะถงุลมนิรภัย และสวนประกอบของถงุลมนิรภัย มีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

- - เฉพาะสวนประกอบของเขม็ขดันิรภัย มีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

- - เฉพาะชนิดที่มีลักษณะพิเศษใชเฉพาะกบัรถแทรกเตอร์ตามประเภท 87.01 มีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

- - เฉพาะของที่เพียงแตขึ้นรูปท าดวยเหล็กหรือเหล็กกลา มีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

- - อื่นๆ มีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

87.09 8709.11 - - ที่ใชไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 870911 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 870911  จากประเภทยอยที่ 870990  ซ่ึงจะมี
การเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8709.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 870919 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 870919  จากประเภทยอยที่ 870990  ซ่ึงจะมี
การเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8709.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 870990 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

87.10 8710.00 รถถงัและยานรบหุมเกราะอื่นๆ ที่ขบัดวยมอเตอร์ จะติดต้ังอาวุธดวยหรือไมกต็าม และ
สวนประกอบของยานดังกลาว

สินคาภายใตประเภท 8710 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

87.11 8711.10 - มีเคร่ืองยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคล่ือนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกนิ 50 
ลูกบาศกเ์ซนติเมตร

สินคาภายใตประเภท 8711 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8714 หรือเปล่ียนเป็นประเภทที่ 8711 จากประเภทที่ 8714  ซ่ึง
จะมีการเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8711.20 - มีเคร่ืองยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคล่ือนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกนิ 50 ลูกบาศก์
เซนติเมตร แตไมเกนิ 250 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร

สินคาภายใตประเภท 8711 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8714 หรือเปล่ียนเป็นประเภทที่ 8711 จากประเภทที่ 8714  ซ่ึง
จะมีการเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8711.30 - มีเคร่ืองยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคล่ือนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกนิ 250 ลูกบาศก์
เซนติเมตร แตไมเกนิ 500 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร

สินคาภายใตประเภท 8711 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8714 หรือเปล่ียนเป็นประเภทที่ 8711 จากประเภทที่ 8714  ซ่ึง
จะมีการเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8711.40 - มีเคร่ืองยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคล่ือนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบ เกนิ 500 
ลูกบาศกเ์ซนติเมตร แตไมเกนิ 800 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร

สินคาภายใตประเภท 8711 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8714 หรือเปล่ียนเป็นประเภทที่ 8711 จากประเภทที่ 8714  ซ่ึง
จะมีการเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8711.50 - มีเคร่ืองยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคล่ือนตรงที่มีความจุของ  กระบอกสูบเกนิ 800 
ลูกบาศกเ์ซนติเมตร

สินคาภายใตประเภท 8711 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8714 หรือเปล่ียนเป็นประเภทที่ 8711 จากประเภทที่ 8714  ซ่ึง
จะมีการเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8711.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8711 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8714 หรือเปล่ียนเป็นประเภทที่ 8711 จากประเภทที่ 8714  ซ่ึง
จะมีการเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

87.12 8712.00 เฉพาะรถจักรยานชนิดที่ใชแขงขนั สินคาภายใตประเภท 8712 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทที่ 8714 หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 8712 จากประเภทที่ 8714 ซ่ึง
จะมีการเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
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ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8712 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ  ยกเวนจากประเภทที่ 8714 หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 8712 จากประเภทที่ 8714 ซ่ึง
จะมีการเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

87.13 8713.10 - ไมไดขบัเคล่ือนทางกล สินคาภายใตประเภท 8713 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8713.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8713 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

87.14 8714.11 - - อานรถ สินคาภายใตประเภทยอย 871411 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8714.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 871419 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8714.20 - ของรถส าหรับคนพิการ สินคาภายใตประเภทยอย 871420 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8714.91 - - เฉพาะที่ใชกบัรถจักรยานชนิดที่ใชแขงขนั สินคาภายใตประเภทยอย 871491 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 871491 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8714.92 - - เฉพาะที่ใชกบัรถจักรยานชนิดที่ใชแขงขนั สินคาภายใตประเภทยอย 871492 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 871492 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8714.93 - - เฉพาะที่ใชกบัรถจักรยานชนิดที่ใชแขงขนั สินคาภายใตประเภทยอย 871493 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 871493 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8714.94 - - เฉพาะที่ใชกบัรถจักรยานชนิดที่ใชแขงขนั สินคาภายใตประเภทยอย 871494 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 871494 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8714.95 - - เฉพาะที่ใชกบัรถจักรยานชนิดที่ใชแขงขนั สินคาภายใตประเภทยอย 871495 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 871495 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8714.96 - - เฉพาะที่ใชกบัรถจักรยานชนิดที่ใชแขงขนั สินคาภายใตประเภทยอย 871496 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 871496 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8714.99 - - เฉพาะที่ใชกบัรถจักรยานชนิดที่ใชแขงขนั สินคาภายใตประเภทยอย 871499 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 871499 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

87.15 8715.00 รถเขน็เด็ก และสวนประกอบของรถดังกลาว สินคาภายใตประเภท 8715 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

87.16 8716.10 - รถพวงและรถกึ่งรถพวง แบบคาราวานส าหรับใชเป็นที่อยูอาศัยหรือที่พักแรม สินคาภายใตประเภทยอย 871610 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 871610 จากประเภทยอยที่ 871690  ซ่ึงจะมี
การเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8716.20 - รถพวงและรถกึ่งรถพวงที่มีเคร่ืองขนถายของไดในตัวส าหรับใชในการเกษตร สินคาภายใตประเภทยอย 871620 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 871620 จากประเภทยอยที่ 871690  ซ่ึงจะมี
การเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8716.31 - - รถพวงและรถกึ่งรถพวงส าหรับบรรจุของเหลว หรือก฿าซ (แทงเกอร์) สินคาภายใตประเภทยอย 871631 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 871631 จากประเภทยอยที่ 871690  ซ่ึงจะมี
การเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8716.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 871639 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 871639 จากประเภทยอยที่ 871690  ซ่ึงจะมี
การเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8716.40 - รถพวงและรถกึ่งรถพวงอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 871640 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 871640 จากประเภทยอยที่ 871690  ซ่ึงจะมี
การเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8716.80 - ยานอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 871680 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 871680 จากประเภทยอยที่ 871690  ซ่ึงจะมี
การเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8716.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 871690 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

88.01 8801.10 - เคร่ืองบินรอนและเคร่ืองรอน สินคาภายใตประเภทยอย 880110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8801.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 880190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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88.02 8802.11 - - มีน้ าหนักไมรวมน้ าหนักบรรทุกไมเกนิ 2,000 กโิลกรัม สินคาภายใตประเภทยอย 880211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมี
การเปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

8802.12 - - มีน้ าหนักไมรวมน้ าหนักบรรทุกเกนิ 2,000 กโิลกรัม สินคาภายใตประเภทยอย 880212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมี
การเปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

8802.20 - เคร่ืองบินและอากาศยานอื่นๆ ที่มีน้ าหนักไมรวมน้ าหนักบรรทุก ไมเกนิ 2,000 กโิลกรัม สินคาภายใตประเภทยอย 880220 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8802.30 - เคร่ืองบินและอากาศยานอื่นๆ ที่มีน้ าหนักไมรวมน้ าหนักบรรทุกเกนิ 2,000 กโิลกรัมแตไมเกนิ
 15,000 กโิลกรัม

สินคาภายใตประเภทยอย 880230 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8802.40 - เคร่ืองบินและอากาศยานอื่นๆ ที่มีน้ าหนักไมรวมน้ าหนักบรรทุกเกนิ 15,000 กโิลกรัม สินคาภายใตประเภทยอย 880240 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8802.60 - ยานอวกาศ (รวมถงึดาวเทียม) และยานปลอยของในวงโคจรยอย และยานปลอยยานอวกาศ สินคาภายใตประเภทยอย 880260 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

88.03 8803.10 - ใบพัด และโรเตอร์ และสวนประกอบของของดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 880310 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8803.20 - อนัเดอร์แคร์ริเอจ และสวนประกอบของของดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 880320 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8803.30 - สวนประกอบอื่นๆ ของเคร่ืองบินหรือเฮลิคอปเตอร์ สินคาภายใตประเภทยอย 880330 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8803.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 880390 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

88.04 8804.00 รมชูชีพ (รวมถงึรมชูชีพที่ใชในโพยมยาน และเคร่ืองรอนรม) และชูชีพปีกหมุน รวมทั้ง
สวนประกอบและอปุกรณ์ประกอบของของดังกลาว

สินคาภายใตประเภท 8804 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

88.05 8805.10 - เคร่ืองปลอยอากาศยานและสวนประกอบของของดังกลาว รวมถงึ อปุกรณ์บนเรือบรรทุก
เคร่ืองบินส าหรับลดความเร็วของอากาศยาน   หรืออปุกรณ์ที่คลายกนั และสวนประกอบของ
ของดังกลาว

สินคาภายใตประเภท 8805 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียน
การจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

8805.21 - - เคร่ืองฝึกการบินรบจ าลอง  และสวนประกอบของของดังกลาว สินคาภายใตประเภท 8805 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียน
การจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

8805.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8805 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียน
การจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

89.01 8901.10 - เรือโดยสาร เรือทัศนาจร และยานน้ าที่คลายกนัที่ออกแบบส าหรับขนสงบุคคลเป็นหลัก รวมถงึ
เรือขามฟากทุกชนิด

สินคาภายใตประเภท 8901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 8901 จากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ  ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงมา
จากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8901.20 - เรือบรรทุกของเหลวหรือก฿าซ (แทงเกอร์) สินคาภายใตประเภท 8901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 8901 จากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ  ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงมา
จากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8901.30 - ยานน้ าที่มีหองเยน็ นอกจากยานน้ าตามประเภทยอยที่ 8901.20 สินคาภายใตประเภท 8901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 8901 จากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ  ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงมา
จากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8901.90 - ยานน้ าอื่นๆ ส าหรับขนสงของ และยานน้ าอื่นๆ ส าหรับขนสงทั้งบุคคลและของ สินคาภายใตประเภท 8901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 8901 จากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ  ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงมา
จากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

89.02 8902.00 เฉพาะที่มีขนาดเกนิกวาหนึ่งพันตันกรอส สินคาภายใตประเภท 8902 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 8902 จากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ  ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงมา
จากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8902 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 8902 จากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ  ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงมา
จากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

89.03 8903.10 - ชนิดพองลม สินคาภายใตประเภท 8903 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8903.91 - - เฉพาะเรือใบที่ใชในการแขงขนั สินคาภายใตประเภท 8903 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8903 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8903.92 - - เรือยนต์ นอกจากเรือยนต์ติดทาย สินคาภายใตประเภท 8903 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8903.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8903 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
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89.04 8904.00 เรือลากจูง และเรือที่ใชส าหรับดัน สินคาภายใตประเภท 8904 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 8904 จากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ  ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงมา
จากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

89.05 8905.10 - เรือขดุ สินคาภายใตประเภท 8905 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 8905 จากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ  ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงมา
จากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8905.20 - แทนเจาะหรือแทนผลิตแบบลอยน้ าหรือแบบใตน้ า สินคาภายใตประเภท 8905 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 8905 จากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ  ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงมา
จากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8905.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8905 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 8905 จากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ  ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงมา
จากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

89.06 8906.10 - เรือรบ สินคาภายใตประเภท 8906 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8906.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8906 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

89.07 8907.10 - เฉพาะแพยางชูชีพ สินคาภายใตประเภท 8907 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8907 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

8907.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 8907 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

89.08 8908.00 ยานน้ าและส่ิงกอสรางลอยน้ าอื่นๆ ส าหรับร้ือ สินคาภายใตประเภท 8908 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

90.01 9001.10 - เสนใยน าแสง กลุมเสนใยน าแสง และเคเบิลใยน าแสง สินคาภายใตประเภทยอย 900110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7002 หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 900110 จากประเภทที่ 
7002  ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9001.20 - แผนบางและแผน ท าดวยวัตถโุพลาไรส์ สินคาภายใตประเภทยอย 900120 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9001.30 - คอนแทกเลนส์ สินคาภายใตประเภทยอย 900130 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9001.40 - เลนส์แวนตาท าดวยแกว สินคาภายใตประเภทยอย 900140 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9001.50 - เลนส์แวนตาท าดวยวัตถอุื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 900150 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9001.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 900190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

90.02 9002.11 - - ส าหรับกลองถาย เคร่ืองฉาย หรือเคร่ืองขยาย หรือยอภาพถาย สินคาภายใตประเภทยอย 900211 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 900190

9002.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 900219 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 900190

9002.20 - ฟิลเตอร์ สินคาภายใตประเภทยอย 900220 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 900190

9002.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 900290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 900190

90.03 9003.11 - - ท าดวยพลาสติก สินคาภายใตประเภทยอย 900311 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 900311 จากประเภทยอยที่ 900390  ซ่ึงจะมี
การเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9003.19 - - ท าดวยวัตถอุื่น สินคาภายใตประเภทยอย 900319 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 900319 จากประเภทยอยที่ 900390  ซ่ึงจะมี
การเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9003.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 900390 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

90.04 9004.10 - แวนตากนัแดด สินคาภายใตประเภทที่ 9004 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 9004 จากประเภทอื่นๆภายในตอนที่ 90  ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9004.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทที่ 9004 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 9004 จากประเภทอื่นๆภายในตอนที่ 90  ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

90.05 9005.10 - กลองสองตา สินคาภายใตประเภทยอย 900510 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9005.801 - - - ทางดาราศาสตร์ สินคาภายใตประเภทยอย  900580 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9001 ถงึ 9002 หรือ ประเภทยอยที่ 900590 หรือ
เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 900580 จากประเภทยอยที่ 900590 และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9005.809 - - - เฉพาะกลองสองเปูาส าหรับกฬีายงิปืน สินคาภายใตประเภทยอย  900580 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9001 ถงึ 9002 หรือ ประเภทยอยที่ 900590 หรือ
เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 900580 จากประเภทยอยที่ 900590 และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

- - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย  900580 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9001 ถงึ 9002 หรือ ประเภทยอยที่ 900590 หรือ
เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 900580 จากประเภทยอยที่ 900590 และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
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9005.901 - - - ของอปุกรณ์ทางดาราศาสตร์ สินคาภายใตประเภทยอย 900590 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9005.909 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 900590 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

90.06 9006.10 - กลองถายรูปชนิดที่ใชส าหรับการเตรียมเพลตหรือลูกกล้ิงที่ใชในการพิมพ์ สินคาภายใตประเภทยอย 900610 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9006.20 - กลองถายรูปชนิดที่ใชส าหรับบันทึกเอกสารบนไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช หรือไมโครฟอร์มอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 900620 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9006.30 - กลองถายรูปที่ออกแบบเป็นพิเศษส าหรับใชใตน้ า ส าหรับการส ารวจทางอากาศ  หรือส าหรับใช
ในทางการแพทยห์รือศัลยกรรม เพือ่ตรวจสอบอวัยวะภายใน รวมทั้งกลองถายรูปชนิดที่ใชท า
ภาพ เชิงซอนเพือ่วัตถปุระสงค์ในทางนิติวิทยาหรือาชญาวิทยา

สินคาภายใตประเภทยอย 900630 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9006.40 - กลองถายรูปชนิดที่ถายแลวไดภาพทันที สินคาภายใตประเภทยอย 900640 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 900640  จากประเภทยอยที่ 900691 หรือ 
900699  ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9006.51 - - มีชองมองภาพแบบผานเลนส์ (ซิงเกลิเลนส์รีเฟลกซ์ (เอสแอลอาร์)) ที่ใชฟิล์มมวนที่มีความ
กวางไมเกนิ 35 มิลลิเมตร

สินคาภายใตประเภทยอย 900651 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9006.52 - - อื่นๆ ที่ใชฟิล์มมวนมีความกวางนอยกวา 35 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภทยอย 900652 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 900652  จากประเภทยอยที่ 900691 หรือ 
900699  ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9006.53 - - อื่นๆ ที่ใชฟิล์มมวนมีความกวาง 35 มิลลิเมตร สินคาภายใตประเภทยอย 900653 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9006.59 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 900659 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 900659  จากประเภทยอยที่ 900691 หรือ 
900699  ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9006.61 - - เคร่ืองไฟแฟลชชนิดใชหลอดไฟฟูาแบบดิสชาร์จ (อเิล็กทรอนิกส์) สินคาภายใตประเภทยอย 900661 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9006.62 - - หลอดไฟแฟลช หลอดไฟแฟลชรูปลูกบาศกแ์ละที่คลายกนั สินคาภายใตประเภทยอย 900662 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9006.69 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 900669 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9006.91 - - ส าหรับกลองถายรูป สินคาภายใตประเภทยอย 900691 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9006.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 900699 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

90.07 9007.11 - - ใชฟิล์มที่มีความกวางนอยกวา 16 มิลลิเมตร หรือใชฟิล์ม 8 มิลลิเมตรคู สินคาภายใตประเภทยอย 900711 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9007.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 900719 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9007.20 - เคร่ืองฉายภาพยนตร์ สินคาภายใตประเภทยอย 900720 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9007.91 - - ส าหรับกลองถายภาพยนตร์ สินคาภายใตประเภทยอย 900791 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

9007.92 - - ส าหรับเคร่ืองฉายภาพยนตร์ สินคาภายใตประเภทยอย 900792 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

90.08 9008.10 - เคร่ืองฉายสไลด์ สินคาภายใตประเภทยอย 900810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 900810 จากประเภทยอยที่ 900890  ซ่ึงจะมี
การเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9008.20 - เคร่ืองอานไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช หรือไมโครฟอร์มอื่นๆ จะท าส าเนาไดหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภทยอย 900820 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9008.30 - เคร่ืองฉายภาพนิ่งอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 900830 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9008.40 - เคร่ืองขยายและเคร่ืองยอภาพถาย (นอกจากที่ใชในการถายท าภาพยนตร์ ) สินคาภายใตประเภทยอย 900840 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9008.90 - สวนประกอบและอปุกรณ์ประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 900890 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

90.09 9009.11 - - ท างานโดยวิธีถายแบบตนฉบับลงบนส าเนาโดยตรง (กรรมวิธีทางตรง) สินคาภายใตประเภทยอย 900911 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9009.12 - - ท างานโดยวิธีถายแบบตนฉบับลงบนส าเนาโดยผานตัวกลาง (กรรมวิธีทางออม) สินคาภายใตประเภทยอย 900912 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 900991 ถงึ 900999 หรือเปล่ียนเป็นประเภท
ยอยที่ 900912 จากประเภทยอยที่ 900991 ถงึ 900999  ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9009.21 - - มีระบบทางทัศนศาสตร์ประกอบรวมอยูดวย สินคาภายใตประเภทยอย 900921 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9009.22 - - แบบทาบติด สินคาภายใตประเภทยอย 900922 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

190 บัญชอีตัราอากร ๑



เอกสารแนบ ๔

ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

9009.30 - เคร่ืองท าส าเนาโดยใชความรอน สินคาภายใตประเภทยอย 900930 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9009.91 - - เคร่ืองปูอนเอกสารอตัโนมัติ สินคาภายใตประเภทยอย 900991 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9009.92 - - เคร่ืองปูอนกระดาษ สินคาภายใตประเภทยอย 900992 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9009.93 - - เคร่ืองคัด สินคาภายใตประเภทยอย 900993 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9009.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 900999 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

90.10 9010.10 - เคร่ืองอปุกรณ์ส าหรับลางมวนฟิล์มหรือมวนกระดาษซ่ึงใชในการถายรูป (รวมถงึภาพยนตร์) 
โดยอตัโนมัติ หรือส าหรับอดัรูปจากฟิล์มที่ลางแลวลงบนมวนกระดาษที่ใชในการถายรูปโดย
อตัโนมัติ

สินคาภายใตประเภทยอย 901010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9010.41 - - เคร่ืองอปุกรณ์ที่ใชเขยีนลายวงจรบนแวนผลึกโดยตรง สินคาภายใตประเภทยอย 901041 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 901041 ถงึ 901050

9010.42 - - เคร่ืองปรับแนวแบบขยบัและท าซ้ า สินคาภายใตประเภทยอย 901042 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 901041 ถงึ 901050

9010.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 901049 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 901041 ถงึ 901050

9010.50 - เฉพาะเคร่ืองพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ สินคาภายใตประเภทยอย 901050 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 901041 ถงึ 901050

- เฉพาะเคร่ืองตรวจภาพเพือ่การตัดตอฟิล์ม (วิวเวอร์) เคร่ืองปรับ สินคาภายใตประเภทยอย 901050 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 901041 ถงึ 901050

   ความสัมพันธ์ของฟิล์ม และเทปเสียงเพือ่การตัดตอ (วินโครไนเซอร์)

   เคร่ืองตรวจและปรับความสัมพันธ์ของฟิล์มและเทปเสียงเพือ่การตัดตอ

   เคร่ืองตัดตอฟิล์ม(สไปลเซอร์) และเคร่ืองหมุนกรอฟิล์มและเทปเสียง

   เพือ่การตัดตอ(รีไวน์เดอร์) ชนิดที่ใชกบัฟิล์มภาพยนตร์ที่มีความกวาง

   ต้ังแต 35 มิลลิเมตรขึ้นไป

- เฉพาะเคร่ืองอดัเพลตส าหรับใชในการท าแมพิมพ์ สินคาภายใตประเภทยอย 901050 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 901041 ถงึ 901050

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 901050 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 901041 ถงึ 901050

9010.60 - จอฉายภาพ สินคาภายใตประเภทยอย 901060 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9010.90 - เฉพาะสวนประกอบและอปุกรณ์ประกอบส าหรับเคร่ืองอปุกรณ์ตามประเภทยอยที่  9010.41
  ถงึ  9010.49

สินคาภายใตประเภทยอย 901090 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 901090 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

90.11 9011.10 - เฉพาะกลองจุลทรรศน์ใชแสงแบบสองตาที่ติดต้ังบนอปุกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะส าหรับใชในการ
เคล่ือนยายอปุกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะส าหรับใชในการเคล่ือนยายเวเฟอร์กึ่งตัวน าหรือเรติเคิล

สินคาภายใตประเภทยอย 901110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 901110 จากประเภทยอยที่ 901190  ซ่ึงจะมี
การเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 901110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 901110 จากประเภทยอยที่ 901190  ซ่ึงจะมี
การเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9011.20 - เฉพาะกลองจุลทรรศน์แบบโฟโตไมไครกราฟฟิกที่ติดต้ังบนอปุกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะส าหรับใช
ในการเคล่ือนยายเวเฟอร์กึ่งตัวน าหรือเรติเคิล

สินคาภายใตประเภทยอย 901120 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 901120 จากประเภทยอยที่ 901190  ซ่ึงจะมี
การเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 901120 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 901120 จากประเภทยอยที่ 901190  ซ่ึงจะมี
การเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9011.80 - กลองจุลทรรศน์อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 901180 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 901180 จากประเภทยอยที่ 901190  ซ่ึงจะมี
การเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9011.90 - เฉพาะสวนประกอบและอปุกรณ์ประกอบส าหรับกลองจุลทรรศน์ใชแสง สินคาภายใตประเภทยอย 901190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

   แบบสองตาที่ติดต้ังบนอปุกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะส าหรับใชในการ

   เคล่ือนยายเวเฟอร์กึ่งตัวน าหรือเรติเคิล

- เฉพาะสวนประกอบและอปุกรณ์ประกอบส าหรับกลองจุลทรรศน์ สินคาภายใตประเภทยอย 901190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

   แบบโฟโตไมโครกราฟฟิกที่ติดต้ังบนอปุกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะ
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ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

   ส าหรับใชในการเคล่ือนยายเวเฟอร์กึ่งตัวน าหรือเรติเคิล

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 901190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

90.12 9012.10 - เฉพาะกลองจุลทรรศน์แบบล าอเิล็กตรอนที่ติดต้ังบนอปุกรณ์ที่ออกแบบ เฉพาะส าหรับใชในการ
เคล่ือนยายเวเฟอร์กึ่งตัวน าหรือเรติเคิล

สินคาภายใตประเภทยอย 901210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 901210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9012.90 - เฉพาะสวนประกอบและอปุกรณ์ประกอบส าหรับกลองจุลทรรศน์แบบล าอเิล็กตรอนที่ติดต้ังบน
อปุกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะส าหรับใชในการเคล่ือนยายเวเฟอร์กึ่งตัวน าหรือเรติเคิล

สินคาภายใตประเภทยอย 901290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 901290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

90.13 9013.10 - กลองเล็งส าหรับติดกบัปืน กลองเพริสโกป รวมทั้งกลองสองทางไกล ที่ออกแบบเพือ่เป็น
สวนประกอบของเคร่ืองจักร เคร่ืองใช หรือเคร่ืองอปุกรณ์ในตอนนี้หรือหมวด 16

สินคาภายใตประเภทยอย 901310 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 931310  จากประเภทยอยที่ 901390  ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9013.20 - เลเซอร์นอกจากเลเซอร์ไดโอด สินคาภายใตประเภทยอย 901320 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9013.80 - เฉพาะแผงแสดงผลหรือการท างานซ่ึงท าดวยผลึกเหลว (แอลซีดี) สินคาภายใตประเภทยอย 901380 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 931380  จากประเภทยอยที่ 901390  ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 901380 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 931380  จากประเภทยอยที่ 901390  ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9013.90 - สวนประกอบและอปุกรณ์ประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 901390 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

90.14 9014.10 - เขม็ทิศส าหรับหาทิศทาง สินคาภายใตประเภทยอย 901410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9014.20 - อปุกรณ์และเคร่ืองใชส าหรับใชในการเดินอากาศ หรืออวกาศ (นอกจากเขม็ทิศ) สินคาภายใตประเภทยอย 901420 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9014.80 - อปุกรณ์และเคร่ืองใชอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 901480 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9014.90 - สวนประกอบและอปุกรณ์ประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 901490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

90.15 9015.10 - เคร่ืองหาพิสัย สินคาภายใตประเภทยอย 901510  จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9015.20 - เคร่ืองวัดมุมและเคร่ืองวัดระยะ สินคาภายใตประเภทยอย 901520 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9015.30 - เคร่ืองวัดระดับ สินคาภายใตประเภทยอย 901530 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9015.40 - อปุกรณ์และเคร่ืองใชที่ใชในการส ารวจโดยวิธีถายรูป สินคาภายใตประเภทยอย 901540 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9015.80 - อปุกรณ์และเคร่ืองใชอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 901580 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9015.90 - สวนประกอบและอปุกรณ์ประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 901590 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

90.16 9016.00 เคร่ืองชั่ง (บาลานซ์) ที่มีความไว 5 เซนติกรัมหรือไวกวา มีหรือไมมีตุมน้ าหนัก สินคาภายใตประเภท 9016 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

90.17 9017.10 - โต฿ะเขยีนแบบ และเคร่ืองเขยีนแบบ จะเป็นชนิดอตัโนมัติหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภทยอย 901710 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9017.20 - เฉพาะเคร่ืองสรางแมพิมพ์ (patterm  generating apparatus) ที่ใชส าหรับการผลิตมาส์ก
หรือเรติเคิล โดยใชแผนฐานที่เคลือบน้ ายาไวแสง

สินคาภายใตประเภทยอย 901720 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 901720 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9017.30 - ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์ และเกจ สินคาภายใตประเภทยอย 901730 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 901730  จากประเภทยอยที่ 901790  ซ่ึงจะมี
การเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9017.80 - อปุกรณ์อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 901780 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 901780  จากประเภทยอยที่ 901790  ซ่ึงจะมี
การเปล่ียนแปลงมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9017.90 - เฉพาะสวนประกอบและอปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองสรางแมพิมพ์ (patterm  generating 
apparatus)  ที่ใชส าหรับการผลิตมาส์กหรือเรติเคิลโดยใชแผนฐานที่เคลือบน้ ายาไวแสง

สินคาภายใตประเภทยอย 901790 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45   ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม
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ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

- เฉพาะสวนประกอบของเคร่ืองสรางแมพิมพ์ (patterm generating apparatus)  ที่ใชส าหรับ
การผลิตมาส์กหรือเรติเคิลโดยใชแผนฐาน  ที่เคลือบน้ ายาไวแสง

สินคาภายใตประเภทยอย 901790 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45   ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 901790 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45   ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

90.18 9018.11 - - เคร่ืองบันทึกคล่ืนหัวใจไฟฟูา สินคาภายใตประเภท 9018 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9018.12 - - เคร่ืองกวาดตรวจดวยอลัตราโซนิก สินคาภายใตประเภท 9018 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9018.13 - - เคร่ืองตรวจสอบอวัยวะโดยใชพลังงานจากสนามแมเหล็ก สินคาภายใตประเภท 9018 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9018.14 - - เคร่ืองซินทิกราฟิก สินคาภายใตประเภท 9018 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9018.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9018 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9018.20 - เคร่ืองรังสีอลัตราไวโอเลตหรืออนิฟราเรด สินคาภายใตประเภท 9018 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9018.31 - - หลอดฉดียา มีหรือไมมีเขม็ฉดียา สินคาภายใตประเภท 9018 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9018.32 - - เขม็ฉดียาท าดวยโลหะ และเขม็ส าหรับเยบ็แผล สินคาภายใตประเภท 9018 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9018.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9018 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9018.41 - - เคร่ืองกรอฟัน จะรวมอยูบนฐานเดียวกนักบัเคร่ืองอปุกรณ์ทางทันตกรรมอื่นๆ หรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภท 9018 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9018.49 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9018 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9018.50 - อปุกรณ์และเคร่ืองใชอื่นๆ เกี่ยวกบันัยน์ตา สินคาภายใตประเภท 9018 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9018.90 - อปุกรณ์และเคร่ืองใชอื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9018 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

90.19 9019.10 - เคร่ืองใชในการบ าบัดโรคโดยวิธีทางกล เคร่ืองนวด รวมทั้งเคร่ืองทดสอบความถนัดในทาง
จิตวิทยา

สินคาภายใตประเภท 9019 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9019.20 - เคร่ืองบ าบัดโรคดวยโอโซน ดวยออกซิเจน ดวยละอองน้ ายา เคร่ืองชวยการหายใจ สินคาภายใตประเภท 9019 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

   หรือเคร่ืองอปุกรณ์อื่นๆ ที่ใชบ าบัดโรคทางเดินหายใจ

90.20 9020.00 เคร่ืองใชในการหายใจอื่นๆ และหนากากปูองกนัไอพิษ แตไมรวมถงึหนากากปูองกนัที่ไมมี
สวนประกอบเชิงกลและไมมีตัวกรองแบบถอดเปล่ียนได

สินคาภายใตประเภท 9020 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

90.21 9021.10 - เคร่ืองใชทางศัลยศาสตร์กระดูกหรือใชในการรักษากระดูกหัก สินคาภายใตประเภทยอย 902110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

9021.21 - - ฟันปลอม สินคาภายใตประเภท 9021 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9021.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9021 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9021.31 - - ขอตอเทียม สินคาภายใตประเภท 9021 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9021.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9021 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9021.40 - เคร่ืองชวยฟัง ไมรวมถงึสวนประกอบและอปุกรณ์ประกอบ สินคาภายใตประเภท 9021 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9021.50 - เคร่ืองคุมจังหวะส าหรับกระตุนกลามเนื้อหัวใจ  ไมรวมถงึสวนประกอบและอปุกรณ์ประกอบ สินคาภายใตประเภท 9021 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9021.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9021 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

90.22 9022.12 - - เคร่ืองคอมพิวเต็ดโทโมกราฟ สินคาภายใตประเภทยอย 902212 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 902212 ถงึ 902214

9022.13 - - อื่นๆ ที่ใชประโยชน์ทางทันตกรรม สินคาภายใตประเภทยอย 902213 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 902212 ถงึ 902214

9022.14 - - อื่นๆ ที่ใชประโยชน์ทางการแพทย ์ศัลยกรรมหรือสัตวแพทย์ สินคาภายใตประเภทยอย 902214 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 902212 ถงึ 902214

9022.19 - - ใชประโยชน์ทางดานอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 902219 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9022.21 - - ใชประโยชน์ทางการแพทย ์ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์ สินคาภายใตประเภทยอย 902221 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9022.29 - - ใชประโยชน์ทางดานอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 902229 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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9022.30 - หลอดเอกซเรย์ สินคาภายใตประเภทยอย 902230 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9022.90 - อื่นๆ รวมถงึสวนประกอบและอปุกรณ์ประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 902290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

90.23 9023.00 อปุกรณ์ เคร่ืองอปุกรณ์และแบบจ าลอง ที่ออกแบบเพือ่วัตถปุระสงค์ในการสาธิต (เชน ใน
การศึกษาหรือนิทรรศการ) ซ่ึงไมเหมาะ ส าหรับใชประโยชน์ทางดานอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 9023 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

90.24 9024.10 - เคร่ืองจักรและเคร่ืองใชส าหรับทดสอบโลหะ สินคาภายใตประเภทยอย 902410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9024.80 - เคร่ืองจักรและเคร่ืองใชอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 902480 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9024.90 - สวนประกอบและอปุกรณ์ประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 902490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

90.25 9025.11 - - ชนิดบรรจุของเหลว ส าหรับใชอานโดยตรง สินคาภายใตประเภทยอย 902511 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9025.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 902519 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9025.80 - อปุกรณ์อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 902580 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9025.90 - สวนประกอบและอปุกรณ์ประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 902590 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

90.26 9026.10 - ส าหรับวัดหรือตรวจสอบการไหลหรือระดับของของเหลว สินคาภายใตประเภทยอย 902610 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 902610 จากประเภทยอยอื่นๆ  และมีสัดสวนของ
วัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

9026.20 - ส าหรับวัดหรือตรวจสอบความดัน สินคาภายใตประเภทยอย 902620 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 902620 จากประเภทยอยอื่นๆ  และมีสัดสวนของ
วัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

9026.80 - อปุกรณ์หรือเคร่ืองอปุกรณ์อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 902680 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 902680 จากประเภทยอยอื่นๆ  และมีสัดสวนของ
วัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

9026.90 - สวนประกอบและอปุกรณ์ประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 902690 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

90.27 9027.10 - เคร่ืองวิเคราะห์ก฿าซหรือควัน สินคาภายใตประเภทยอย 902710 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9027.20 - โครมาโตกราฟ และเคร่ืองอเิล็กโทรโฟรีซีส สินคาภายใตประเภทยอย 902720 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9027.30 - สเปกโทรมิเตอร์ สเปกโทรโฟโตมิเตอร์และสเปกโทรกราฟที่ใชรังสีทางแสง (รังสีอลัตราไวโอเลต
รังสีที่มองเห็นได  รังสีอนิฟราเรด)

สินคาภายใตประเภทยอย 902730 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

   

9027.40 - เคร่ืองวัดแสงในการถายรูป สินคาภายใตประเภทยอย 902740 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9027.50 - อปุกรณ์และเคร่ืองอปุกรณ์อื่นๆ ที่ใชรังสีทางแสง (รังสีอลัตราไวโอเลตรังสีที่มองเห็นได รังสี
อนิฟราเรด)

สินคาภายใตประเภทยอย 902750 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9027.80 - อปุกรณ์และเคร่ืองอปุกรณ์อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 902780 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9027.90 - เฉพาะสวนประกอบและอปุกรณ์ประกอบของผลิตภัณฑ์ตามประเภทที่ 90.27  นอกจากของ
เคร่ืองวิเคราะห์ก฿าซหรือควัน และไมโครตอม

สินคาภายใตประเภทยอยที่ 902790 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 902790 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

90.28 9028.10 - เคร่ืองวัดก฿าซ สินคาภายใตประเภทยอย 902810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9028.20 - เคร่ืองวัดของเหลว สินคาภายใตประเภทยอย 902820 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9028.30 - เคร่ืองวัดไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 902830 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9028.90 - สวนประกอบและอปุกรณ์ประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 902890 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

90.29 9029.10 - เฉพาะชนิดที่ใชเป็นสวนประกอบในยานยนต์โดยสาร สินคาภายใตประเภทยอย 902910 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 902910 จากประเภทยอยที่ 902990   ซ่ึงจะมี
การเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 902910 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 902910 จากประเภทยอยที่ 902990   ซ่ึงจะมี
การเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
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9029.20 - เฉพาะชนิดที่ใชเป็นสวนประกอบในยานยนต์โดยสาร สินคาภายใตประเภทยอย 902920 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 902920 จากประเภทยอยที่ 902990   ซ่ึงจะมี
การเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 902920 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 902920 จากประเภทยอยที่ 902990   ซ่ึงจะมี
การเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

9029.90 - เฉพาะของตามประเภทยอยที่ 9029.10 หรือ 9029.90 ชนิดที่ใชเป็นสวนประกอบในยาน
ยนต์โดยสาร

สินคาภายใตประเภทยอย 902990 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 902990 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

90.30 9030.10 - อปุกรณ์และเคร่ืองอปุกรณ์ส าหรับวัดหรือตรวจหาการแผรังสีที่ท าใหเกดิไอออไนเซชัน สินคาภายใตประเภทยอย 903010 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9030.20 - แคโทดเรยอ์อสซิลโลสโกป และแคโทดเรยอ์อสซิลโลกราฟ สินคาภายใตประเภทยอย 903020 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9030.31 - - มัลติมิเตอร์ สินคาภายใตประเภทยอย 903031 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9030.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 903039 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9030.40 - อปุกรณ์และเคร่ืองอปุกรณ์อื่นๆ ที่ออกแบบเป็นพิเศษส าหรับ  โทรคมนาคม (เชน ครอสทอล์ก
มิเตอร์ เคร่ืองวัดอตัราก าลังขยาย เคร่ืองวัดคาความเพีย้น โซโฟมิเตอร์)

สินคาภายใตประเภทยอย 903040 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9030.82 - - ส าหรับวัดหรือตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวน าหรืออปุกรณ์กึ่งตัวน า สินคาภายใตประเภทยอย 903082 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9030.83 - - อื่นๆ ที่มีเคร่ืองบันทึก สินคาภายใตประเภทยอย 903083 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9030.89 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 903089 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9030.90 - เฉพาะสวนประกอบและอปุกรณ์ประกอบของอปุกรณ์และเคร่ืองอปุกรณ์ส าหรับวัดหรือ
ตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวน าหรืออปุกรณ์กึ่งตัวน า

สินคาภายใตประเภทยอย 903090 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- เฉพาะสวนประกอบของอปุกรณ์ของเคร่ืองใชส าหรับวัดหรือตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวน าหรือ
อปุกรณ์กึ่งตัวน า

สินคาภายใตประเภทยอย 903090 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 903090 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

90.31 9031.10 - เคร่ืองจักรส าหรับวัดหาความสมดุลยข์องสวนประกอบทางกล สินคาภายใตประเภทยอย 903110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9031.20 - โต฿ะทดสอบ (เทสต์เบนช์) สินคาภายใตประเภทยอย 903120 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9031.30 - เคร่ืองฉายโพรไฟล์ สินคาภายใตประเภทยอย 903130 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9031.41 - - ส าหรับตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวน าหรืออปุกรณ์กึ่งตัวน า ตรวจสอบโฟโตมาส์กหรือเรติเคิลที่ใช
ในการผลิตอปุกรณ์กึ่งตัวน า

สินคาภายใตประเภทยอย 903141 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 903141 ถงึ 903149

9031.49 - - เฉพาะอปุกรณ์และเคร่ืองใชทางทัศนศาสตร์ส าหรับวัดอนุภาคสารปนเปือ้นที่ผิวเวเฟอร์กึ่ง
ตัวน า

สินคาภายใตประเภทยอย 903149 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 903141 ถงึ 903149

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 903149 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 903141 ถงึ 903149

9031.80 - เฉพาะเคร่ืองตรวจสอบปริมาณก฿าซออกซิเจนในไอเสียรถยนต์ (ออกซิเจน เซนเซอร์) เฉพาะที่
ใชท างานรวมกบัคะตะไลติก คอนเวอร์เตอร์

สินคาภายใตประเภทยอย 903180 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 903180 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9031.90 - เฉพาะสวนประกอบและอปุกรณ์ประกอบของอปุกรณ์และเครืองใชทางทัศนศาสตร์ส าหรับ
ตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวน าหรืออปุกรณ์กึ่งตัวน า  หรือส าหรับตรวจสอบโฟโตมาส์กหรือเรติเคิลที่
ใชในการผลิตอปุกรณ์กึ่งตัวน า

สินคาภายใตประเภทยอย 903190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

- เฉพาะสวนประกอบและอปุกรณ์ประกอบของอปุกรณ์และเคร่ืองใชทางทัศนศาสตร์ส าหรับวัด
อนุภาคสารปนเปือ้นที่ผิวเวเฟอร์กึ่งตัวน า

สินคาภายใตประเภทยอย 903190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 903190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

90.32 9032.10 - เทอร์โมสแตต สินคาภายใตประเภทยอย 903210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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9032.20 - มาโนสแตต สินคาภายใตประเภทยอย 903220 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9032.81 - - แบบไฮดรอลิกหรือแบบนิวมาติก สินคาภายใตประเภทยอย 903281 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9032.89 - - เฉพาะเคร่ืองที่ท าหนาที่หลักในการควบคุมระบบจายเชื้อเพลิง/หรือควบคุมระบบจุดระเบิดใน
เคร่ืองยนต์ของรถยนต์ (อเิล็กทรอนิกส์- คอนโทรลยนูิต) เฉพาะที่ใชงานรวมกบัคะตะไลติกคอน
เวอร์เตอร์

สินคาภายใตประเภทยอย 903289 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - เฉพาะเคร่ืองปรับแรงเคล่ือนไฟฟูาโดยอตัโนมัติส าหรับใชกบัความดันไฟฟูาต้ังแต 11,000 
โวลต์ขึ้นไป

สินคาภายใตประเภทยอย 903289 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - เฉพาะชุดอปุกรณ์ควบคุมการใชก฿าซธรรมชาติในรถยนต์ที่ใชเคร่ืองยนต์เบนซินโดยอตัโนมัติ 
(ไบ-ฟูแอล คอนเวอร์ชัน คิท)

สินคาภายใตประเภทยอย 903289 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - เฉพาะชุดอปุกรณ์ควบคุมการใชก฿าซธรรมชาติในรถยนต์ที่ใชเคร่ืองยนต์ดีเซลโดยอตัโนมัติ 
(ดีเซล ดูแอล ฟูแอล คอนเวอร์ชัน คิท)

สินคาภายใตประเภทยอย 903289 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - เฉพาะอปุกรณ์ควบคุมการไหลของก฿าซธรรมชาติโดยอตัโนมัติ (ไพรออริตี แพนเนล) ที่น าเขา
มาเพือ่ใชในสถานีบริการก฿าซธรรมชาติ

สินคาภายใตประเภทยอย 903289 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - เฉพาะตูจายก฿าซท าหนาที่ควบคุมการจายก฿าซธรรมชาติสูถงัเกบ็ก฿าซในรถยนต์โดยอตัโนมัติ 
(เอน็จีวี ดิสเพนเซอร์) ที่น าเขามาเพือ่ใชในสถานีบริการก฿าซธรรมชาติ

สินคาภายใตประเภทยอย 903289 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 903289 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9032.90 - เฉพาะเคร่ืองปรับแรงเคล่ือนไฟฟูาโดยอตัโนมัติส าหรับใชกบัความดันไฟฟูาต้ังแต 11,000 
โวลต์ขึ้นไป

สินคาภายใตประเภทยอย 903290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมี
การเปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 903290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมี
การเปล่ียนการจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

90.33 9033.00 สวนประกอบและอปุกรณ์ประกอบ (ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่นในตอนนี้) ส าหรับเคร่ืองจักร 
เคร่ืองใชอปุกรณ์หรือเคร่ืองอปุกรณ์ในตอนที่ 90

สินคาภายใตประเภท 9033 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการเปล่ียน
การจัดจ าแนกพิกดัฯหรือไมกต็าม

91.01 9101.11 - - มีหนาปัดแบบกลไก สินคาภายใตประเภทยอย 910111 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 910111 จากประเภทที่ 9114   ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9101.12 - - มีหนาปัดแบบออปโตอเิล็กทรอนิกส์ สินคาภายใตประเภทยอย 910112 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9108 ถงึ 9110

9101.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 910119 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 910119 จากประเภทที่ 9114   ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9101.21 - - ไขลานโดยอตัโนมัติ สินคาภายใตประเภทยอย 910121 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9108 ถงึ 9110

9101.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 910129 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 910129 จากประเภทที่ 9114   ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9101.91 - - เดินดวยไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 910191 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9108 ถงึ 9110

9101.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 910199 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 910199 จากประเภทที่ 9114   ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

91.02 9102.11 - - มีหนาปัดแบบกลไก สินคาภายใตประเภท 9102 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 9102 จากประเภทที่ 9114   ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9102.12 - - มีหนาปัดแบบออปโตอเิล็กทรอนิกส์ สินคาภายใตประเภท 9102 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 9102 จากประเภทที่ 9114   ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9102.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9102 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 9102 จากประเภทที่ 9114   ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9102.21 - - ไขลานโดยอตัโนมัติ สินคาภายใตประเภท 9102 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 9102 จากประเภทที่ 9114   ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
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9102.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9102 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 9102 จากประเภทที่ 9114   ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9102.91 - - เดินดวยไฟฟูา สินคาภายใตประเภท 9102 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 9102 จากประเภทที่ 9114   ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9102.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9102 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 9102 จากประเภทที่ 9114   ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

91.03 9103.10 - เดินดวยไฟฟูา สินคาภายใตประเภท 9103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 9103 จากประเภทที่ 9114   ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9103.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9103 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 9103 จากประเภทที่ 9114   ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

91.04 9104.00 นาฬิกาชนิดคล็อกแบบที่ใชกบัแผงหนาปัดอปุกรณ์และนาฬิกาชนิดคล็อกที่คลายกนั ส าหรับยาน
บก อากาศยาน ยานอวกาศหรือยานน้ า

สินคาภายใตประเภท 9104 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 9104 จากประเภทที่ 9114   ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

91.05 9105.11 - - เดินดวยไฟฟูา สินคาภายใตประเภท 9105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 9105 จากประเภทที่ 9114   ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9105.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 9105 จากประเภทที่ 9114   ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9105.21 - - เดินดวยไฟฟูา สินคาภายใตประเภท 9105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 9105 จากประเภทที่ 9114   ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9105.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 9105 จากประเภทที่ 9114   ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9105.91 - - เดินดวยไฟฟูา สินคาภายใตประเภท 9105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 9105 จากประเภทที่ 9114   ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9105.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9105 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 9105 จากประเภทที่ 9114   ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

91.06 9106.10 - เคร่ืองลงเวลา เคร่ืองบันทึกเวลา สินคาภายใตประเภท 9106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 9106 จากประเภทที่ 9114   ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9106.20 - มิเตอร์จอดรถ สินคาภายใตประเภท 9106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 9106 จากประเภทที่ 9114   ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9106.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9106 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 9106 จากประเภทที่ 9114   ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

91.07 9107.00 สวิตช์ต้ังเวลาที่มีเคร่ืองนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนิดวอตช์หรือมีซินโครนัสมอเตอร์ สินคาภายใตประเภท 9107 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 9107 จากประเภทที่ 9114   ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

91.08 9108.11 - - มีหนาปัดแบบกลไก หรือมีกลอปุกรณ์ซ่ึงสามารถน าหนาปัด แบบกลไกมาประกอบรวมได สินคาภายใตประเภท 9108 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9108.12 - - มีหนาปัดแบบออปโตอเิล็กทรอนิกส์ สินคาภายใตประเภท 9108 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9108.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9108 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9108.20 - ไขลานโดยอตัโนมัติ สินคาภายใตประเภท 9108 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9108.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9108 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

91.09 9109.11 - - ของนาฬิกาปลุก สินคาภายใตประเภท 9109 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9109.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9109 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9109.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9109 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

91.10 9110.11 - - เคร่ืองนาฬิกาที่สมบูรณ์แลวซ่ึงยงัไมประกอบ หรือประกอบเพียงบางสวน (ชุดเคร่ืองนาฬิกา) สินคาภายใตประเภท 9110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
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9110.12 - - เคร่ืองนาฬิกาที่ยงัไมสมบูรณ์ซ่ึงประกอบแลว สินคาภายใตประเภท 9110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9110.19 - - เคร่ืองนาฬิกาที่ท ามาอยางคราว ๆ สินคาภายใตประเภท 9110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9110.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

91.11 9111.10 - ตัวเรือนท าดวยโลหะมีคาหรือโลหะที่หุมติดดวยโลหะมีคา สินคาภายใตประเภทยอย 911110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยที่ 911190  หรือพิกดัฯระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9111.20 - ตัวเรือนท าดวยโลหะสามัญ จะชุบทองหรือเงินหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภทยอย 911120 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยที่ 911190  หรือพิกดัฯระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9111.80 - ตัวเรือนอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 911180 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยที่ 911190  หรือพิกดัฯระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9111.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 911190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

91.12 9112.20 - ตัวเรือน สินคาภายใตประเภทยอย 911220 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9112.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 911290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

91.13 9113.10 - ท าดวยโลหะมีคาหรือโลหะที่หุมติดดวยโลหะมีคา สินคาภายใตประเภท 9113 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9113.20 - ท าดวยโลหะสามัญ จะชุบทองหรือเงินหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภท 9113 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9113.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9113 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

91.14 9114.10 - สปริง รวมถงึใยนาฬิกา สินคาภายใตประเภท 9114 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9114.20 - อญัมณี สินคาภายใตประเภท 9114 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9114.30 - หนาปัด สินคาภายใตประเภท 9114 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9114.40 - แผนรอง และแผนเชื่อม (บริดจ์) สินคาภายใตประเภท 9114 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9114.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9114 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

92.01 9201.10 - เปียโนแบบสายต้ัง (อปัไรต์เปียโน) สินคาภายใตประเภท 9201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9209 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั
อตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

9201.20 - เปียโนแบบสายนอน (แกรนด์เปียโน) สินคาภายใตประเภท 9201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9209 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั
อตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

9201.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9209 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั
อตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

92.02 9202.10 - เลนโดยใชคันชัก สินคาภายใตประเภทยอย 920210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9209 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
ตีความพิกดัอตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

9202.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 920290 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 920290 จากประเภทที่ 9209   ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

92.03 9203.00 ออร์แกนแบบทอลมที่มีคียบ์อร์ด รวมทั้งฮาร์โมเนียมและเคร่ืองดนตรีแบบมีล้ินโลหะและ
คียบ์อร์ดที่คลายกนั

สินคาภายใตประเภท 9203 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9209 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั
อตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

92.04 9204.10 - หีบเพลงชักและเคร่ืองดนตรีที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 9204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9209 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั
อตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

9204.20 - หีบเพลงเปุา สินคาภายใตประเภท 9204 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9209 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั
อตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

92.05 9205.10 - เคร่ืองดนตรีชนิดบราสวินด์ สินคาภายใตประเภท 9205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9209 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั
อตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

9205.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9205 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9209 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั
อตัราศุลกากรขอ 2 (ก)
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92.06 9206.00 เคร่ืองดนตรีที่ใชตี (เชน กลอง ระนาด ฉิ่งหรือฉาบ กรับ มารากสั) สินคาภายใตประเภท 9206 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 9206 จากประเภทที่ 9209   ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

92.07 9207.10 - เคร่ืองดนตรีที่มีคียบ์อร์ด นอกจากหีบเพลงชัก สินคาภายใตประเภท 9207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 9207 จากประเภทที่ 9209   ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9207.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9207 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 9207 จากประเภทที่ 9209   ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

92.08 9208.10 - กลองดนตรี สินคาภายใตประเภท 9208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 9208 จากประเภทที่ 9209   ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9208.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9208 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 9208 จากประเภทที่ 9209   ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

92.09 9209.10 - เคร่ืองใหจังหวะดนตรี สอมและหลอดเปุาส าหรับเทียบเสียง สินคาภายใตประเภท 9209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9209.20 - กลไกส าหรับกลองดนตรี สินคาภายใตประเภท 9209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9209.30 - สายของเคร่ืองดนตรี สินคาภายใตประเภท 9209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9209.91 - - สวนประกอบและอปุกรณ์ประกอบของเปียโน สินคาภายใตประเภท 9209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9209.92 - - สวนประกอบและอปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองดนตรี ตามประเภทที่ 92.02 สินคาภายใตประเภท 9209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9209.93 - - สวนประกอบและอปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองดนตรี ตามประเภทที่ 92.03 สินคาภายใตประเภท 9209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9209.94 - - สวนประกอบและอปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองดนตรี ตามประเภทที่ 92.07 สินคาภายใตประเภท 9209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9209.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

93.01 9301.11 - - ชนิดขบัเคล่ือนไดในตัว สินคาภายใตประเภท 9301 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 9301 จากประเภทที่ 9305 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯใน
ระดับตอนอื่นๆหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9301.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9301 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 9301 จากประเภทที่ 9305 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯใน
ระดับตอนอื่นๆหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9301.20 - เคร่ืองยงิจรวด  เคร่ืองพนไฟ  เคร่ืองยงิลูกระเบิด รวมทั้งทอยงิตอร์ปิโด และเคร่ืองยงิที่คลายกนั สินคาภายใตประเภท 9301 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 9301 จากประเภทที่ 9305 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯใน
ระดับตอนอื่นๆหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9301.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9301 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 9301 จากประเภทที่ 9305 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯใน
ระดับตอนอื่นๆหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

93.02 9302.00 ปืนลูกโมและปืนพก นอกจากของตามประเภทที่ 93.03 หรือ 93.04 สินคาภายใตประเภท 9302 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9305 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั
อตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

93.03 9303.10 - ปืนแก฿ป สินคาภายใตประเภท 9303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9305 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั
อตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

9303.20 - ปืนลูกซองอื่นๆ ที่ใชในการกฬีา การลาสัตว์หรือการยงิเปูา รวมถงึปืนที่เป็นทั้งปืนลูกซองและ
ปืนเล็กยาว

สินคาภายใตประเภท 9303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9305 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั
อตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

9303.30 - ปืนเล็กยาวอื่นๆ ที่ใชในการกฬีา การลาสัตว์หรือการยงิเปูา สินคาภายใตประเภท 9303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9305 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั
อตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

9303.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9303 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9305 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั
อตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

93.04 9304.00 อาวุธอื่นๆ (เชน ปืนและปืนพกที่ใชสปริง ใชลมหรือใชก฿าซ กระบองต ารวจ )ไมรวมถงึของตาม
ประเภทที่ 93.07

สินคาภายใตประเภท 9304 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทที่ 9304 จากประเภทที่ 9305 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯใน
ระดับตอนอื่นๆหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

93.05 9305.10 - ของปืนลูกโมหรือปืนพก สินคาภายใตประเภทยอย 930510 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม

9305.21 - - ล ากลองปืนลูกซอง สินคาภายใตประเภทยอย 930521 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม
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9305.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 930529 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม

9305.91 - - ของอาวุธที่ใชทางทหารตามประเภทที่  93.01 สินคาภายใตประเภทยอย 930591 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม

9305.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 930599 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนการจัดจ าแนกประเภทพิกดัฯหรือไมกต็าม

93.06 9306.10 - ลูกปืนส าหรับย้ าหมุดหรือส าหรับเคร่ืองมือที่คลายกนัหรือส าหรับปืนพกยงิเขม็ฉดียา และ
สวนประกอบของลูกปืนดังกลาว

สินคาภายใตประเภท 9306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9306.21 - - ลูกปืน สินคาภายใตประเภท 9306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9306.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9306.30 - ลูกปืนอื่นๆ และสวนประกอบของลูกปืนดังกลาว สินคาภายใตประเภท 9306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9306.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9306 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

93.07 9307.00 กระบี ่ดาบ ดาบปลายปืน ทวนและอาวุธที่คลายกนั สวนประกอบของของดังกลาว รวมทั้งปลอก
และฝักส าหรับของดังกลาว

สินคาภายใตประเภท 9307 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

94.01 9401.10 - ที่นั่งชนิดที่ใชักบัอากาศยาน สินคาภายใตประเภทยอย 940110 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถงึ 940180   940310 ถงึ 940380 
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดัอตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

9401.20 - ที่นั่งชนิดที่ใชกบัยานยนต์ สินคาภายใตประเภทยอย 940120 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถงึ 940180   940310 ถงึ 940380 
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดัอตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

9401.30 - ที่นั่งหมุนได ที่ปรับระดับความสูงได สินคาภายใตประเภทยอย 940130 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถงึ 940180   940310 ถงึ 940380 
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดัอตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

9401.40 - ที่นั่งที่ปรับเป็นเตียงไดนอกจากที่นั่งส าหรับใชในสวนหรือเคร่ืองอปุกรณ์ที่ใชในการพักแรม สินคาภายใตประเภทยอย 940140 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถงึ 940180   940310 ถงึ 940380 
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดัอตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

9401.50 - ที่นั่งท าดวยหวาย กก ไมไผหรือวัตถทุี่คลายกนั สินคาภายใตประเภทยอย 940150 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถงึ 940180   940310 ถงึ 940380 
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดัอตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

9401.61 - - มีเบาะ สินคาภายใตประเภทยอย 940161 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถงึ 940180   940310 ถงึ 940380 
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดัอตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

9401.69 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 940169 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถงึ 940180   940310 ถงึ 940380 
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดัอตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

9401.71 - - มีเบาะ สินคาภายใตประเภทยอย 940171 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถงึ 940180   940310 ถงึ 940380 
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดัอตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

9401.79 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 940179 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถงึ 940180   940310 ถงึ 940380 
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดัอตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

9401.80 - ที่นั่งอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 940180 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถงึ 940180   940310 ถงึ 940380 
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดัอตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

9401.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 940190 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

94.02 9402.10 - เกาอี้ท าฟัน เกาอี้ตัดผม หรือเกาอี้ที่คลายกนั และสวนประกอบของเกาอี้ดังกลาว สินคาภายใตประเภท 9402 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถงึ 940180 หรือ ประเภทยอยที่  940310 ถงึ 
940380 และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดัอตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

9402.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9402 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถงึ 940180 หรือ ประเภทยอยที่  940310 ถงึ 
940380 และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดัอตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

94.03 9403.10 - เฟอร์นิเจอร์ท าดวยโลหะ ชนิดที่ใชในส านักงาน สินคาภายใตประเภทยอย 940310 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถงึ 940180   940310 ถงึ 940380 
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดัอตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

9403.20 - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ท าดวยโลหะ สินคาภายใตประเภทยอย 940320 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถงึ 940180   940310 ถงึ 940380 
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดัอตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

200 บัญชอีตัราอากร ๑



เอกสารแนบ ๔

ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

9403.30 - เฟอร์นิเจอร์ท าดวยไม ชนิดที่ใชในส านักงาน สินคาภายใตประเภทยอย 940330 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถงึ 940180   940310 ถงึ 940380 
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดัอตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

9403.40 - เฟอร์นิเจอร์ท าดวยไม ชนิดที่ใชในครัว สินคาภายใตประเภทยอย 940340 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถงึ 940180   940310 ถงึ 940380 
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดัอตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

9403.50 - เฟอร์นิเจอร์ท าดวยไม ชนิดที่ใชในหองนอน สินคาภายใตประเภทยอย 940350 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถงึ 940180   940310 ถงึ 940380 
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดัอตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

9403.60 - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ท าดวยไม สินคาภายใตประเภทยอย 940360 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถงึ 940180   940310 ถงึ 940380 
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดัอตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

9403.70 - เฟอร์นิเจอร์ท าดวยพลาสติก สินคาภายใตประเภทยอย 940370 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถงึ 940180   940310 ถงึ 940380 
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดัอตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

9403.80 - เฟอร์นิเจอร์ท าดวยวัตถอุื่นๆ รวมถงึที่ท าดวยหวาย กก ไมไผ หรือวัตถทุี่คลายกนั สินคาภายใตประเภทยอย 940380 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถงึ 940180   940310 ถงึ 940380 
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดัอตัราศุลกากรขอ 2 (ก)

9403.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 940390 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

94.04 9404.10 - ฐานรองฟูก สินคาภายใตประเภทยอย 940410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9404.21 - - ท าดวยยางเซลลูลาร์หรือพลาสติก จะหุมหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภทยอย 940421 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9404.29 - - ท าดวยวัตถอุื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 940429 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

9404.30 - ถงุนอน สินคาภายใตประเภทยอย 940430จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

9404.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 940490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

94.05 9405.10 - โคมระยาและโคมไฟฟูาอื่นๆ ส าหรับติดเพดานหรือผนัง ไมรวมถงึของดังกลาวชนิดที่ใชส าหรับ
ใหแสงสวางแกที่สาธารณะกลางแจงหรือถนนหลวง

สินคาภายใตประเภทยอย 940510 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 940510 จากประเภทยอยที่ 940591 ถงึ 940599
 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9405.20 - ตะเกยีงไฟฟูาหรือโคมไฟฟูาชนิดที่ใชกบัโต฿ะ โต฿ะเขยีนหนังสือ ตูขางเตียง หรือต้ังบนพืน้ สินคาภายใตประเภทยอย 940520 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 940520 จากประเภทยอยที่ 940591 ถงึ 940599
 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9405.30 - ชุดไฟตกแตงชนิดที่ใชกบัตนคริสต์มาส สินคาภายใตประเภทยอย 940530 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 940530 จากประเภทยอยที่ 940591 ถงึ 940599
 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9405.40 - เคร่ืองประทีปโคมไฟอื่นๆ ที่ใชไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 940540 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 940540 จากประเภทยอยที่ 940591 ถงึ 940599
 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9405.50 - เคร่ืองประทีปโคมไฟอื่นๆ ที่ไมใชไฟฟูา สินคาภายใตประเภทยอย 940550 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 940550 จากประเภทยอยที่ 940591 ถงึ 940599
 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9405.60 - เคร่ืองหมายที่มีแสงสวาง ปูายชื่อที่มีแสงสวางและของที่คลายกนั สินคาภายใตประเภทยอย 940560 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 940560 จากประเภทยอยที่ 940591 ถงึ 940599
 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9405.91 - - ท าดวยแกว สินคาภายใตประเภทยอย 940591 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9405.92 - - ท าดวยพลาสติก สินคาภายใตประเภทยอย 940592 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9405.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 940599 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

94.06 9406.00 อาคารส าเร็จรูป สินคาภายใตประเภท 9406 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

95.01 9501.00 ของเด็กเลนที่มีลอซ่ึงออกแบบเพือ่ใหเด็กขบัขี่ (เชน รถจักรยานสามลอ สกตูเตอร์ รถยนต์ที่ใช
เทาถบี) รวมทั้งรถเขน็ส าหรับตุ฿กตา

สินคาภายใตประเภท 9501 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

95.02 9502.10 - ตุ฿กตา จะแตงตัวหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภทยอย 950210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 950210 จากประเภทยอยที่ 950291 ถงึ 950299
 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9502.91 - - เคร่ืองนุงหมและอปุกรณ์ประกอบของของดังกลาว  รองเทาและเคร่ืองสวมศีรษะ สินคาภายใตประเภทยอย 950291 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9502.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 950299 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

95.03 9503.10 - รถไฟไฟฟูา รวมถงึทางรถไฟ สัญญาณและอปุกรณ์ประกอบอื่นๆ ของของดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 950310 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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9503.20 - ชุดส าหรับน ามาประกอบเป็นหุนจ าลองยอขนาด ("มาตราสวน") จะเป็นหุนจ าลองที่เคล่ือนไหว
ไดหรือไมกต็าม ไมรวมถงึของ ตามประเภทยอยที่ 9503.10

สินคาภายใตประเภทยอย 950320 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9503.30 - ชุดของเลนประกอบ (คอนสตรักชันเซ็ต) และของเลนประกอบ  (คอนสตรักชันแนลทอย) อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 950330 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9503.41 - - ยดัไส เปล่ียนเป็นของเลนที่จ าแนกตามประเภทยอยที่ 950341 จากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

9503.49 - - อื่นๆ เปล่ียนเป็นของเลนที่จ าแนกตามประเภทยอยที่ 950349 จากพิกดัในระดับประเภทอื่นๆ

9503.50 - เคร่ืองดนตรีที่เป็นของเลน สินคาภายใตประเภทยอย 950350 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9503.60 - ของเลนส าหรับฝึกสมอง สินคาภายใตประเภทยอย 950360 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9503.70 - ของเลนอื่นๆ จัดท าขึ้นเป็นชุด สินคาภายใตประเภทยอย 950370 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

9503.80 - ของเลนและหุนจ าลองอื่นๆ ที่มีมอเตอร์ประกอบรวมอยูดวย สินคาภายใตประเภทยอย 950380 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

9503.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 950390 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

95.04 9504.10 - วิดีโอเกมชนิดที่ใชกบัเคร่ืองรับโทรทัศน์ สินคาภายใตประเภทยอย 950410 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9504.201 - - - โต฿ะบิลเลียด สินคาภายใตประเภทยอย 9504201 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9504.209 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 9504209 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9504.30 - ของเลนเกมอื่นๆ ที่ท างานโดยใชเหรียญ ธนบัตร (เงินตรา)หรือของที่คลายกนั  นอกจากเคร่ือง
อปุกรณ์โบล่ิง

สินคาภายใตประเภทยอย 950430 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9504.40 - ไพ สินคาภายใตประเภทยอย 950440 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9504.901 - - - โต฿ะที่ใชเลนเกม สินคาภายใตประเภทยอย 9504901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9504.909 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 9504909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

95.05 9505.10 - ของส าหรับใชในเทศกาลคริสต์มาส สินคาภายใตประเภทยอย 950510 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9505.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 950590 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

95.06 9506.11 - - รองเทาสกี สินคาภายใตประเภทยอย 950611 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9506.12 - - เคร่ืองยดึรองเทาสกี สินคาภายใตประเภทยอย 950612จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9506.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 950619 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9506.21 - - กระดานโตคล่ืนชนิดมีใบ สินคาภายใตประเภทยอย 950621 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9506.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 950629 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9506.31 - - ไมตีกอล์ฟครบชุด สินคาภายใตประเภทยอย 950631 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 950639

9506.32 - - ลูกกอล์ฟ สินคาภายใตประเภทยอย 950632 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9506.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 950639 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9506.401 - - - โต฿ะ สินคาภายใตประเภทยอย 9506401 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

9506.409 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 9506409 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

9506.51 - - ไมเทนนิส จะขงึเอน็หรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภทยอย 950651 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

9506.59 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 950659 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

9506.61 - - ลูกเทนนิส สินคาภายใตประเภทยอย 950661 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9506.62 - - ชนิดพองลมได สินคาภายใตประเภทยอย 950662 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9506.69 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 950669 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

9506.70 - สเกต็น้ าเขง็ และสเกต็ลูกลอ รวมถงึรองเทาสเกต็ที่มีสเกต็ติดอยู สินคาภายใตประเภทยอย 950670 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9506.91 - - ของและเคร่ืองอปุกรณ์ส าหรับใชในการออกก าลังกายทั่วไป การเลนยมินาสติก หรือกรีฑา สินคาภายใตประเภทยอย 950691 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9506.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 950699 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ
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95.07 9507.10 - คันเบ็ด สินคาภายใตประเภท 9507 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

9507.20 - เบ็ดจะผูกกบัสายน าหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภท 9507 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

9507.30 - รอกมวนสายเบ็ด สินคาภายใตประเภท 9507 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

9507.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9507 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

95.08 9508.10 - ของและสัตว์ที่ใชในการแสดงละครสัตว์เร  และการแสดงสัตว์เร สินคาภายใตประเภท 9508 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9508.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9508 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

96.01 9601.10 - เขี้ยวงาที่จัดท าแลว และของท าดวยเขี้ยวงา สินคาภายใตประเภท 9601 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9601.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9601 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

96.02 9602.00 วัตถสุ าหรับแกะสลักที่ไดจากพืชหรือแร ซ่ึงจัดท าแลวและของที่ท าดวย สินคาภายใตประเภท 9602 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

วัตถเุหลานี้ รวมทั้งของที่ไดโดยการหลอแบบหรือการแกะสลัก

ซ่ึงท าดวยไข สเตียริน กมัธรรมชาติหรือเรซินธรรมชาติ หรือท าดวยเพสต์

ท าแบบและของอื่นๆ ที่ไดจากการหลอแบบหรือการแกะสลัก ที่ไมไดระบุ

หรือรวมไวในที่อื่น อนัฮาร์ดเดนเยลาตินที่จัดท าแลว (เวนแตเยลาติน

ตามประเภทที่ 35.03) และของท าดวยอนัฮาร์ดเดนเยลาติน

96.03 9603.10 - ไมกวาดและแปรงที่ประกอบดวยกิ่งหรือกานไมหรือวัตถอุื่น ที่ไดจากพืช มัดรวมเขาดวยกนั มี
หรือไมมีดาม

สินคาภายใตประเภทยอย 960310 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

9603.21 - - แปรงสีฟัน  รวมถงึแปรงส าหรับแปรงฟันปลอม สินคาภายใตประเภทยอย 960321 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9603.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 960329 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

9603.30 - แปรงส าหรับจิตรกร พูกนัส าหรับเขยีนและแปรงที่คลายกนั ส าหรับใชกบัเคร่ืองส าอาง สินคาภายใตประเภทยอย 960330 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9603.40 - แปรงส าหรับทาสี ทาดิสเทมเปอร์ ทาวานิชหรือแปรงที่คลายกนั (นอกจากแปรงตามประเภท
ยอยที่9603.30) รวมทั้งแพ็ดและ  ลูกกล้ิงส าหรับทาสี

สินคาภายใตประเภทยอย 960340 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

9603.50 - แปรงอื่นๆ ที่เป็นสวนประกอบของเคร่ืองจักร เคร่ืองใชหรือยาน สินคาภายใตประเภทยอย 960350 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9603.901 - - - เคร่ืองกลส าหรับกวาดพืน้โดยใชแรงคนที่ไมขบัเคล่ือนดวยมอเตอร์ สินคาภายใตประเภทยอย 9603901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9603.902 - - - ปมและปุยที่จัดเตรียมส าหรับท าไมกวาดหรือแปรง สินคาภายใตประเภทยอย 9603902 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9603.909 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 9603909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

96.04 9604.00 แรงและตะแกรงใชรอนดวยมือ สินคาภายใตประเภท 9604 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

96.05 9605.00 ของใชสวนตัวที่ใชัในการประเทืองโฉม การเยบ็หรือใชในการท าความสะอาดรองเทาหรือเส้ือผา
ที่จัดท าขึ้นเป็นชุดส าหรับเดินทาง

สินคาภายใตประเภท 9605 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

96.06 9606.10 - กระดุมกดชนิดตาง ๆ และสวนประกอบของของดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 960610 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9606.21 - - ท าดวยพลาสติก ไมหุมดวยวัตถทุอ สินคาภายใตประเภทยอย 960621 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 950621 จากประเภทยอยที่ 960630 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงจากตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9606.22 - - ท าดวยโลหะสามัญ ไมหุมดวยวัตถทุอ สินคาภายใตประเภทยอย 960622 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9606.29 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 960629 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 960629 จากประเภทยอยที่ 960630 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9606.30 - หุนกระดุม และสวนประกอบอื่นๆ ของกระดุม รวมถงึกระดุมที่เพียงแตขึ้นรูป สินคาภายใตประเภทยอย 960630 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

96.07 9607.11 - - ที่มีฟันซิปท าดวยโลหะสามัญ สินคาภายใตประเภทยอย 960711 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 960711 จากประเภทยอยที่ 960720 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9607.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 960719 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 960719 จากประเภทยอยที่ 960720 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9607.20 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 960720 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
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96.08 9608.10 - ปากกาลูกล่ืน สินคาภายใตประเภทยอย 960810 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 960810 จากประเภทยอยที่ 960860 ถงึ 960899
 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9608.20 - ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มีปลายปากท าดวยสักหลาดหรือวัตถพุรุนอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 960820 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 960820 จากประเภทยอยที่ 960860 ถงึ 960899
 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9608.31 - - ปากกาที่ใชอนิเดียนองิก์ สินคาภายใตประเภทยอย 960831 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 960831 จากประเภทยอยที่ 960860 ถงึ 960899
 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9608.39 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 960839 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 960839 จากประเภทยอยที่ 960860 ถงึ 960899
 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9608.40 - ดินสอแบบหมุนหรือแบบกด สินคาภายใตประเภทยอย 960840 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 960840 จากประเภทยอยที่ 960860 ถงึ 960899
 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9608.50 - ชุดที่ประกอบดวยของตามประเภทยอยขางตนต้ังแตสองประเภทขึ้นไป สินคาภายใตประเภทยอย 960850 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 960850 จากประเภทยอยที่ 960860 ถงึ 960899
 ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9608.60 - ไสปากกาลูกล่ืน ที่ประกอบดวยปลายปากกาลูกล่ืนและหลอดหมึก สินคาภายใตประเภทยอย 960860 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9608.91 - - ปากปากกา และปลายปาก (นิปพอยต์) สินคาภายใตประเภทยอย 960891 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9608.99 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 960899 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

96.09 9609.10 - ดินสอและเครยอน ที่ไสดินสอหุมดวยเปลือกแขง็ สินคาภายใตประเภทยอย 960910 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9609.20 - ไสดินสอสีด าหรือสีอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 960920 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9609.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 960990 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

96.10 9610.00 กระดานชนวนและกระดาน ที่มีพืน้ผิวส าหรับเขยีนหรือวาด จะมีกรอบหรือไมกต็าม สินคาภายใตประเภท 9610 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

96.11 9611.00 ตราประทับวันที่ ตราผนึกหรือตราประทับเลขที่ และตราที่คลายกนั (รวมถงึ สินคาภายใตประเภท 9611 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

กลอปุกรณ์ส าหรับพิมพ์หรือท าลายนูนบนปูาย) ที่ออกแบบส าหรับใชงานดวยมือ

รวมทั้งแทงเรียงตัวพิมพ์ (คอมโพสซิงสติกค์) ดวยมือ และชุดเคร่ืองใชในการพิมพ์

ดวยมือที่มีแทงเรียงตัวพิมพ์ดังกลาว ประกอบรวมอยูดวย

96.12 9612.10 - ริบบิน้ สินคาภายใตประเภทยอย 961210 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

9612.20 - แทนประทับตรา สินคาภายใตประเภทยอย 961220 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

96.13 9613.10 - เคร่ืองขดีไฟชนิดพก ใชก฿าซเป็นเชื้อเพลิง ไมสามารถเติมเชื้อเพลิงซ้ าได สินคาภายใตประเภทยอย 961310 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 961310 จากประเภทยอยที่ 961390 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9613.20 - เคร่ืองขดีไฟชนิดพก ใชก฿าซเป็นเชื้อเพลิง เติมเชื้อเพลิงซ้ าได สินคาภายใตประเภทยอย 961320 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 961320 จากประเภทยอยที่ 961390 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9613.80 - เคร่ืองขดีไฟอื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 961380 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 961380 จากประเภทยอยที่ 961390 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

9613.90 - สวนประกอบ สินคาภายใตประเภทยอย 961390 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

96.14 9614.20 - เฉพาะทอนไมหรือรากไมที่ท าเป็นรูปทรงอยางหยาบๆ   ส าหรับใชในการผลิตกลองยาเสน สินคาภายใตประเภทยอย 961420 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 961490

- อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 961420 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 961490

9614.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 961490 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

96.15 9615.11 - - ท าดวยยางแขง็หรือพลาสติก สินคาภายใตประเภทยอย 961511 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 961511 จากประเภทยอยที่ 961590 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9615.19 - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 961519 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปล่ียนเป็นประเภทยอยที่ 961519 จากประเภทยอยที่ 961590 ซ่ึงจะมีการ
เปล่ียนแปลงจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็าม และมีสัดสวนของวัตถดิุบภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

9615.90 - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 961590 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนจมาากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท ประเภทยอย รายการ เง่ือนไขการไดถิ่นก าเนดิสินคา

96.16 9616.10 - ที่ฉดีน้ าหอมและที่ฉดีเคร่ืองประทินรางกายและประเทืองโฉม ที่คลายกนั คอตอและหัวฉดีของ
ของดังกลาว

สินคาภายใตประเภท 9616 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9616.20 - พัฟทาแปูงและแพ็ดส าหรับใชกบัเคร่ืองส าอางหรือส่ิงปรุงแตง  ส าหรับประทินรางกายหรือ
ประเทืองโฉม

สินคาภายใตประเภท 9616 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

96.17 9617.00 กระติกสุญญากาศและภาชนะสุญญากาศอื่นๆ รวมทั้งสวนประกอบของของดังกลาวนอกจากแกว
ไสใน

สินคาภายใตประเภท 9617 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับตอนอื่นๆ

96.18 9618.00 หุนส าหรับชางตัดเส้ือ และหุนรูปคนอื่นๆ รวมทั้งหุนยนต์และหุนต้ังแสดงอื่นๆ ที่ท าคลายมีชีวิต 
ใชส าหรับตกแตงหนาราน

สินคาภายใตประเภท 9618 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

97.01 9701.101 - - - ศิลปกรรมซ่ึงองค์การสาธารณะอนัไมไดท าเป็นการคาก าไรน าเขามาเพือ่แสดงในลักษณะที่
เปิดใหประชาชนดูไดทั่วไปเป็นการประจ า

สินคาภายใตประเภทยอย 9701101 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9701.109 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 9701109 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9701.901 - - - ศิลปกรรมซ่ึงองค์การสาธารณะอนัไมไดท าเป็นการคาก าไรน าเขามาเพือ่แสดงในลักษณะที่
เปิดใหประชาชนดูไดทั่วไปเป็นการประจ า

สินคาภายใตประเภทยอย 9701901 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

9701.909 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 9701909 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

97.02 9702.001 - - - ศิลปกรรมซ่ึงองค์การสาธารณะอนัไมไดท าเป็นการคาก าไรน าเขามาเพือ่แสดงในลักษณะที่
เปิดใหประชาชนดูไดทั่วไปเป็นการประจ า

สินคาภายใตประเภท 9702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9702.009 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9702 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

97.03 9703.001 - - - ศิลปกรรมซ่ึงองค์การสาธารณะอนัไมไดท าเป็นการคาก าไรน าเขามาเพือ่แสดงในลักษณะที่
เปิดใหประชาชนดูไดทั่วไปเป็นการประจ า

สินคาภายใตประเภท 9703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9703.009 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9703 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

97.04 9704.00 ไปรษณียากรหรืออากรแสตมป ส่ิงที่มีตราประทับแทนไปรษณียากร ไปรษณียากรที่ประทับตรา
วันออกใช กระดาษที่มีตราไปรษณียแ์ละของที่คลายกนั ใชแลวหรือยงัไมใช นอกจากของตาม
ประเภทที่ 49.07

สินคาภายใตประเภท 9704 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

97.05 9705.001 - - - องค์การสาธารณะน าเขามาเพือ่วัตถปุระสงค์ขององค์การนั้นโดยเฉพาะ สินคาภายใตประเภท 9705 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

9705.009 - - - อื่นๆ สินคาภายใตประเภท 9705 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

97.06 9706.00 โบราณวัตถทุี่มีอายเุกนิ 100 ปี สินคาภายใตประเภท 9706 จะไดถิ่นก าเนิดเมื่อเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดับประเภทอื่นๆ

-------------------------
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Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

TABLE II – CORRELATING THE 2002 VERSION 

TO THE 2007 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 

 

HS 2002 HS 2007 

0105.92 
 

0105.93 
 

ex0105.94 
 

ex0105.94 
 

0208.20 
 

0208.90 
 

ex0208.90 
 

ex0208.90 

0301.99 
 

0301.94 
0301.95 
0301.99 

 
0302.69 

 
0302.67 
0302.68 
0302.69 

 
0303.50 

 
0303.60 

 
0303.79 

 

0303.51 
 

0303.52 
 

0303.61 
0303.62 
0303.79 

 
0304.10 

 
 
 

0304.20 
 
 
 

0304.90 
 

0304.11 
0304.12 
0304.19 

 
0304.21 
0304.22 
0304.29 

 
0304.91 
0304.92 
0304.99 

 
0503.00 ex0511.99 

 
0509.00 ex0511.99 

 
0511.99 ex0511.99 

 
0603.10 0603.11 

0603.12 
0603.13 
0603.14 
0603.19 

 
0709.10 

 
0709.52 

 
0709.59 

ex0709.90 
 

ex0709.59 
 

ex0709.59 

107058
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Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

 
0709.90 

 

 
ex0709.90 

 
0711.30 

 
0711.90 

 

ex0711.90 
 

ex0711.90 
 

0802.90 0802.60 
0802.90 

 
0810.30 

 
0810.90 

 

ex0810.90 
 

ex0810.90 
 

0906.10 0906.11 
0906.19 

 
0910.40 
0910.50 
0910.91 
0910.99 

 

ex0910.99 
ex0910.91 
ex0910.91 
ex0910.99 

 
1102.30 

 
1102.90 

ex1102.90 
 

ex1102.90 
 

1207.10 
 

1207.30 
 

1207.60 
 

1207.99 

ex1207.99 
 

ex1207.99 
 

ex1207.99 
 

ex1207.99 
 

1209.26 
 

1209.29 

ex1209.29 
 

ex1209.29 
 

1211.10 
 

1211.90 

ex1211.90 
 

ex1211.90 
 

1212.10 
 

1212.30 
 

1212.99 
 

ex1212.99 
 

ex1212.99 
 

ex1212.99 

1301.10 
 

1301.90 

ex1301.90 
 

ex1301.90 
 

1302.14 
 

1302.19 
 

ex1302.19 
 

ex1302.19 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

1402.00 ex1404.90 
 

1403.00 ex1404.90 
 

1404.10 
 

1404.90 

ex1404.90 
 

ex1404.90 
 

1515.40 
 

1515.90 

ex1515.90 
 

ex1515.90 
 

2005.90 2005.91 
2005.99 

 
2302.20 

 
2302.40 

 

ex2302.40 
 

ex2302.40 

2306.70 
 

2306.90 
 

ex2306.90 
 

ex2306.90 

2506.21 
 

2506.29 
 

ex2506.20 
 

ex2506.20 

2508.20 
 

2508.40 
 

ex2508.40 
 

ex2508.40 
 

2513.11 
 

2513.19 
 

ex2513.10 
 

ex2513.10 

2516.21 
 

2516.22 
 

ex2516.20 
 

ex2516.20 

2524.00 2524.10 
2524.90 

 
 

2707.60 
 

2707.99 
 

ex2707.99 
 

ex2707.99 

2811.23 
 

2811.29 
 

ex2811.29 
 

ex2811.29 

2824.20 
 

2824.90 
 

ex2824.90 
 

ex2824.90 

2825.90 2825.90 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

 ex2852.00 
 

2826.11 
 

2826.19 
 

2826.20 
 

2826.90 
 

ex2826.19 
 

ex2826.19 
 

ex2826.90 
 

ex2826.90 

2827.33 
 

2827.34 
 

2827.36 
 

2827.39 
 
 

2827.49 
 
 

2827.60 

ex2827.39 
 

ex2827.39 
 

ex2827.39 
 

ex2827.39 
ex2852.00 

 
2827.49 

ex2852.00 
 

2827.60 
ex2852.00 

 
2830.20 

 
2830.30 

 
2830.90 

ex2830.90 
 

ex2830.90 
 

ex2830.90 
ex2852.00 

 
2833.23 

 
2833.26 

 
 

2833.29 
 

ex2833.29 
 

ex2833.29 
 
 

ex2833.29 
ex2852.00 

 
2834.29 

 
2834.29 

ex2852.00 
 

2835.23 
 

2835.29 
 

ex2835.29 
 

ex2835.29 

2835.39 2835.39 
ex2852.00 

 
2836.10 

 
2836.70 

 
2836.99 

 

ex2836.99 
 

ex2836.99 
 

ex2836.99 
 

2837.19 2837.19 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

 
 

2837.20 
 

ex2852.00 
 

2837.20 
ex2852.00 

 
2838.00 

 
ex2842.90 
ex2852.00 

 
2839.20 

 
2839.90 

ex2839.90 
 

ex2839.90 
 

2841.10 
 

2841.20 
 

2841.50 
 
 

2841.90 

ex2841.90 
 

ex2841.50 
 

ex2841.50 
ex2852.00 

 
ex2841.90 

 
2842.10 

 
2842.10 

ex2852.00 
 

2842.90 
 

ex2842.90 
ex2852.00 

 
2843.90 

 
2843.90 

ex2852.00 
 

2848.00 2848.00 
ex2852.00 

 
2849.90 2849.90 

ex2852.00 
 

2850.00 2850.00 
ex2852.00 

 
2851.00 

 
ex2852.00 
2853.00 

 
2903.30 2903.31 

2903.39 
 

2903.59 2903.52 
2903.59 

 
2905.15 

 
2905.19 

ex2905.19 
 

ex2905.19 
 

2906.14 
 

2906.19 

ex2906.19 
 

ex2906.19 
 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

2907.14 
 

2907.19 
 

ex2907.19 
 

ex2907.19 

2908.10 
 
 

2908.20 
 

2908.90 

2908.11 
2908.19 

 
ex2908.99 

 
2908.91 

ex2908.99 
 

2909.42 
 

2909.44 

ex2909.44 
 

ex2909.44 
 

2910.90 
 

2910.40 
2910.90 

 
2912.13 

 
2912.19 

 

ex2912.19 
 

ex2912.19 

2915.22 
 

2915.23 
 

2915.29 
 

2915.34 
 

2915.35 
 

2915.39 
 

ex2915.29 
 

ex2915.29 
 

ex2915.29 
 

ex2915.39 
 

ex2915.39 
 

2915.36 
ex2915.39 

 
2917.31 

 
2917.34 

ex2917.34 
 

ex2917.34 
 

2918.11 
 
 

2918.19 
 
 

2918.90 
 

2918.11 
ex2852.00 

 
2918.18 
2918.19 

 
2918.91 
2918.99 

 
2919.00 2919.10 

2919.90 
 

2920.10 2920.11 
2920.19 

 
2921.12 

 
ex2921.19 

 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

2921.19 
 

ex2921.19 

2922.22 
 

2922.29 
 

ex2922.29 
 

ex2922.29 

2924.19 2924.12 
2924.19 

 
2925.20 2925.21 

2925.29 
 

2930.10 
 

2930.90 

ex2930.90 
 

2930.50 
ex2930.90 

 
2931.00 

 
2931.00 

ex2852.00 
 

2932.99 2932.99 
ex2852.00 

 
2934.99 

 
2934.99 

ex2852.00 
2936.10 

 
2936.90 

ex2936.90 
 

ex2936.90 
 

2939.21 
 

2939.29 

ex2939.20 
 

ex2939.20 
 

3001.10 
 

3001.90 

ex3001.90 
 

ex3001.90 
 

3006.10 
 

ex3006.10 

3006.80 3006.92 
 

3102.70 
 

3102.90 

ex3102.90 
 

ex3102.90 
 

3103.20 
 

3103.90 

ex3103.90 
 

ex3103.90 
 

3104.10 
 

3104.90 

ex3104.90 
 

ex3104.90 
 

3201.90 
 

3201.90 
ex2852.00 

 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

3206.30 
 

3206.43 
 

3206.49 
 

3206.50 

ex3206.49 
 

ex3206.49 
 

ex3206.49 
 

3206.50 
ex2852.00 

 
3301.11 

 
3301.14 

 
3301.19 

 
3301.21 

 
3301.22 

 
3301.23 

 
3301.26 

 
3301.29 

ex3301.19 
 

ex3301.19 
 

ex3301.19 
 

ex3301.29 
 

ex3301.29 
 

ex3301.29 
 

ex3301.29 
 

ex3301.29 
 

3404.10 
 

3404.90 
 

ex3404.90 
 

ex3404.90 

3502.90 3502.90 
ex2852.00 

 
3504.00 3504.00 

ex2852.00 
 

3702.20 
 
 
 
 
 
 
 

3702.31 
 

3702.32 
 

3702.39 
 

3702.41 
 

3702.42 
 

3702.43 
 

3702.44 
 

ex3702.31 
ex3702.32 
ex3702.39 
ex3702.41 
ex3702.42 
ex3702.43 
ex3702.44 

 
ex3702.31 

 
ex3702.32 

 
ex3702.39 

 
ex3702.41 

 
ex3702.42 

 
ex3702.43 

 
ex3702.44 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

3705.20 
 

3705.90 
 

ex3705.90 
 

ex3705.90 

3707.90 3707.90 
ex2852.00 

 
3805.20 

 
3805.90 

ex3805.90 
 

ex3805.90 
 

3808.10 
 
 

3808.20 
 
 
 

3808.30 
 
 

3808.40 
 
 

3808.90 
 

ex3808.50 
3808.91 

 
ex3808.50 
3808.92 

 
 

ex3808.50 
3808.93 

 
ex3808.50 
3808.94 

 
ex3808.50 
3808.99 

 
3821.00 

 
ex3821.00 

 
3822.00 

 
3822.00 

ex2852.00 
 

3824.20 ex3824.90 
 

3824.71 
 

ex3824.71 
ex3824.90 

 
3824.79 

 
ex3824.72 
ex3824.73 
ex3824.77 
ex3824.79 
ex3824.90 

 
3824.90 

 
ex3821.00 
ex3824.71 
ex3824.72 
ex3824.73 
ex3824.74 
3824.75 
3824.76 

ex3824.77 
3824.78 

ex3824.79 
3824.81 
3824.82 
3824.83 

ex3824.90 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

 

3907.99 3907.70 
3907.99 

 
3920.10 

 
ex3006.10 
3920.10 

 
3920.20 

 
ex3006.10 
3920.20 

 
3920.30 

 
ex3006.10 
3920.30 

 
3920.43 

 
ex3006.10 
3920.43 

3920.49 
 

ex3006.10 
3920.49 

 
3920.51 

 
ex3006.10 
3920.51 

 
3920.59 

 
ex3006.10 
3920.59 

 
3920.61 

 
ex3006.10 
3920.61 

 
3920.62 

 
ex3006.10 
3920.62 

 
3920.63 

 
ex3006.10 
3920.63 

 
3920.69 

 
ex3006.10 
3920.69 

 
3920.71 

 
ex3006.10 
3920.71 

 
3920.72 

 
ex3006.10 
ex3920.79 

 
3920.73 

 
ex3006.10 
3920.73 

 
3920.79 

 
ex3006.10 
ex3920.79 

 
3920.91 

 
ex3006.10 
3920.91 

 
3920.92 

 
ex3006.10 
3920.92 

 
3920.93 

 
ex3006.10 
3920.93 

 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

3920.94 
 

ex3006.10 
3920.94 

 
3920.99 

 
ex3006.10 
3920.99 

 
3921.11 

 
ex3006.10 
3921.11 

 
3921.12 ex3006.10 

3921.12 
 

3921.13 ex3006.10 
3921.13 

 
3921.14 ex3006.10 

3921.14 
 

3921.19 ex3006.10 
3921.19 

 
3926.90 3006.91 

3926.90 
ex8536.70 

 
4010.13 

 
4010.19 

 

ex4010.19 
 

ex4010.19 

4103.10 
 

4103.90 

ex4103.90 
 

ex4103.90 
 

4204.00 ex4205.00 
 

4205.00 ex4205.00 
 

4206.10 
 

4206.90 
 

ex4206.00 
 

ex4206.00 

4301.70 
 

ex4301.80 
 

4301.80 
 

ex4103.90 
ex4301.80 

 
4301.90 ex4103.90 

4301.90 
 

4302.13 
 

4302.19 

ex4302.19 
 

ex4302.19 
 

4402.00 4402.10 
4402.90 

 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

4407.24 4407.21 
4407.22 

 
 
 

4407.29 4407.27 
4407.28 
4407.29 

 
4407.99 4407.93 

4407.94 
4407.95 
4407.99 

 
4409.20 4409.21 

4409.29 
 

4410.21 ex4410.12 
ex4410.19 

 
4410.29 ex4410.12 

ex4410.19 
 

4410.31 ex4410.11 
ex4410.19 

 
4410.32 ex4410.11 

ex4410.19 
 

4410.33 ex4410.11 
ex4410.19 

 
4410.39 ex4410.11 

ex4410.19 
 

4411.11 
 

ex4411.12 
ex4411.13 
ex4411.14 
ex4411.92 

 
4411.19 

 
ex4411.12 
ex4411.13 
ex4411.14 
ex4411.92 

 
4411.21 

 
ex4411.12 
ex4411.13 
ex4411.14 
ex4411.93 

 
4411.29 

 
ex4411.12 
ex4411.13 
ex4411.14 
ex4411.93 

 
 
 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

 

4411.31 
 

ex4411.12 
ex4411.13 
ex4411.14 
ex4411.94 

 
4411.39 

 
ex4411.12 
ex4411.13 
ex4411.14 
ex4411.94 

 
4411.91 

 
ex4411.94 

 
4411.99 

 
ex4411.94 

4412.13 
 

ex4412.10 
4412.31 

 
4412.14 

 
ex4412.10 
4412.32 

 
4412.19 

 
ex4412.10 
4412.39 

 
4412.22 ex4412.10 

ex4412.94 
ex4412.99 

 
4412.23 ex4412.10 

ex4412.94 
ex4412.99 

 
4412.29 ex4412.10 

ex4412.94 
ex4412.99 

 
4412.92 ex4412.10 

ex4412.94 
ex4412.99 

 
4412.93 ex4412.10 

ex4412.94 
ex4412.99 

 
4412.99 ex4412.10 

ex4412.94 
ex4412.99 

 
4418.30 4418.71 

ex4418.72 
ex4418.79 

 
4418.90 4418.60 

ex4418.72 
ex4418.79 
4418.90 

 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

4601.20 4601.21 
4601.22 
4601.29 

 
4601.91 4601.92 

4601.93 
4601.94 

 
4602.10 4602.11 

4602.12 
4602.19 

 
4706.91 ex4706.30 

4706.91 
 

4706.92 ex4706.30 
4706.92 

 
4706.93 ex4706.30 

4706.93 
 

4802.30 ex4802.54 
ex4802.61 
ex4802.62 
ex4802.69 

 
4802.54 

 
4802.55 

 
4802.56 

 
4802.57 

 
4802.58 

 
4802.61 

 
4802.62 

 
4802.69 

 

ex4802.54 
 

ex4802.55 
 

ex4802.56 
 

ex4802.57 
 

ex4802.58 
 

ex4802.61 
 

ex4802.62 
 

ex4802.69 
 

4809.10 
 

ex4809.90 
 

4809.90 ex4809.90 
 

4811.10 
 

4811.51 
 

4811.59 
 

4811.60 
 

4811.90 
 

ex4811.10 
 

ex4811.51 
 

ex4811.59 
 

ex4811.60 
 

ex4811.90 
 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

4814.30 
 

ex4814.90 

4814.90 ex4814.90 
 

4815.00 
 

ex4811.10 
ex4811.51 
ex4811.59 
ex4811.60 
ex4811.90 
ex4823.90 

 
4816.10 

 
4816.30 

 
4816.90 

ex4816.90 
 

ex4816.90 
 

ex4816.90 
 

4823.60 4823.61 
4823.69 

 
4823.90 ex4823.90 

 
5003.10 

 
5003.90 

 

ex5003.00 
 

ex5003.00 
 

5208.53 
 

5208.59 
 

ex5208.59 
 

ex5208.59 

5210.12 
 

ex5210.19 

5210.19 
 

ex5210.19 

5210.22 
 

ex5210.29 

5210.29 ex5210.29 
 

5210.42 
 

ex5210.49 

5210.49 ex5210.49 
 

5210.52 
 

ex5210.59 

5210.59 ex5210.59 
 

5211.21 
 

5211.22 
 

5211.29 
 

ex5211.20 
 

ex5211.20 
 

ex5211.20 

5304.10 
 

5304.90 
 

ex5305.00 
 

ex5305.00 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

5305.11 
 

5305.19 
 

5305.21 
 

5305.29 
 

5305.90 
 

ex5305.00 
 

ex5305.00 
 

ex5305.00 
 

ex5305.00 
 

ex5305.00 

5402.10 5402.11 
5402.19 

 
5402.39 5402.34 

5402.39 
 

5402.41 
 

ex5402.44 
5402.45 

 
5402.42 

 
ex5402.44 
5402.46 

 
5402.43 

 
ex5402.44 
5402.47 

 
5402.49 

 
ex5402.44 
5402.48 
5402.49 

 
5403.20 

 
ex5403.31 
ex5403.32 
ex5403.33 
ex5403.39 
ex5403.41 
ex5403.42 
ex5403.49 

 
5403.31 

 
5403.32 

 
5403.33 

 
5403.39 

 
5403.41 

 
5403.42 

 
5403.49 

ex5403.31 
 

ex5403.32 
 

ex5403.33 
 

ex5403.39 
 

ex5403.41 
 

ex5403.42 
 

ex5403.49 
 

5404.10 5404.11 
5404.12 
5404.19 

 
5406.10 

 
ex5406.00 

 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

5406.20 
 

ex5406.00 

5501.90 5501.40 
5501.90 

 
5503.10 5503.11 

5503.19 
 

5513.22 
 

5513.23 
 

ex5513.23 
 

ex5513.23 

5513.32 
 

5513.33 
 

ex5513.39 
 

ex5513.39 

5513.39 
 

ex5513.39 

5513.42 
 

5513.43 
 

ex5513.49 
 

ex5513.49 

5513.49 ex5513.49 
 

5514.13 ex5514.19 
 

5514.19 ex5514.19 
 

5514.31 
 

5514.32 
 

5514.33 
 

5514.39 
 

ex5514.30 
 

ex5514.30 
 

ex5514.30 
 

ex5514.30 

5515.92 
 

ex5515.99 

5515.99 ex5515.99 
 

5604.20 ex5604.90 
 

5604.90 ex5604.90 
 

5607.10 ex5607.90 
 

5607.90 ex5607.90 
 

5702.51 
 

5702.52 
 

5702.59 
 

ex5702.50 
 

ex5702.50 
 

ex5702.50 

5803.10 
 

5803.90 

ex5803.00 
 

ex5803.00 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

 

6002.40 ex3006.10 
6002.40 

 
6002.90 ex3006.10 

6002.90 
 

6003.10 ex3006.10 
ex6003.10 

 
6003.20 ex3006.10 

6003.20 
 

6003.40 ex3006.10 
6003.40 

 
 

6003.90 ex3006.10 
6003.90 

 
6005.10 

 
ex6005.90 

 
6005.90 

 
ex3006.10 
ex6005.90 

 
6101.10 

 
ex6101.90 

6101.90 
 

ex6101.90 

6103.11 
 

6103.12 
 

6103.19 
 

ex6103.10 
 

ex6103.10 
 

ex6103.10 

6103.21 
 

ex6103.29 

6103.29 ex6103.29 
 

6104.11 
 

6104.12 
 

ex6104.19 
 

ex6104.19 

6104.19 
 

ex6104.19 

6104.21 
 

ex6104.29 

6104.29 ex6104.29 
 

6107.92 
 

ex6107.99 

6107.99 ex6107.99 
 

6111.10 
 

ex6111.90 

6111.90 
 

ex6111.90 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

6114.10 
 

ex6114.90 

6114.90 ex6114.90 
 

6115.11 ex6115.10 
6115.21 

6115.12 ex6115.10 
6115.22 

 
6115.19 ex6115.10 

6115.29 
 

6115.20 ex6115.10 
6115.30 

 
6115.91 

 
ex6115.10 
6115.94 

 
6115.92 ex6115.10 

6115.95 
 

6115.93 ex6115.10 
6115.96 

 
6115.99 ex6115.10 

6115.99 
 

6117.20 
 

ex6117.80 

6117.80 ex6117.80 
 

6203.21 ex6203.29 
 

6203.29 ex6203.29 
 

6205.10 
 

ex6205.90 

6205.90 ex6205.90 
 

6207.92 
 

ex6207.99 

6207.99 
 

ex6207.99 

6209.10 
 

ex6209.90 

6209.90 
 

ex6209.90 

6211.31 
 

ex6211.39 

6211.39 
 

ex6211.39 

6213.10 
 

ex6213.90 

6213.90 
 

ex6213.90 

6302.52 
 

ex6302.59 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

6302.59 
 

ex6302.59 

6302.92 
 

ex6302.99 

6302.99 ex6302.99 

6303.11 
 

ex6303.19 

6303.19 
 

ex6303.19 

6306.11 
 

ex6306.19 

6306.19 
 

ex6306.19 

6306.21 
 

ex6306.29 

6306.29 
 

ex6306.29 

6306.31 
 

6306.39 
 

ex6306.30 
 

ex6306.30 

6306.41 
 

6306.49 
 

ex6306.40 
 

ex6306.40 

6401.91 
 

ex6401.99 

6401.99 
 

ex6401.99 

6402.30 ex6402.91 
ex6402.99 

 
6402.91 

 
ex6402.91 

6402.99 
 

ex6402.99 

6403.30 ex6403.91 
ex6403.99 

 
6403.91 

 
ex6403.91 

6403.99 
 

ex6403.99 

6503.00 
 

ex6505.90 

6505.90 
 

ex6505.90 

6506.92 
 

ex6506.99 

6506.99 ex6506.99 

6603.10 
 

ex6603.90 

6603.90 
 

ex6603.90 

6802.22 
 

ex6802.29 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

6802.29 
 

ex6802.29 

6811.10 ex6811.40 
6811.81 

 
6811.20 ex6811.40 

6811.82 
 

6811.30 ex6811.40 
6811.83 

 
6811.90 ex6811.40 

6811.89 
 
 

6812.50 
 

ex6812.80 
6812.91 

 
6812.60 

 
ex6812.80 
6812.92 

 
6812.70 

 
ex6812.80 
6812.93 

 
6812.90 

 
ex6812.80 
6812.99 

 
6813.10 ex6813.20 

6813.81 
 

6813.90 ex6813.20 
6813.89 

 
6909.19 

 
6909.19 

ex8536.70 
 

7012.00 
 

ex7020.00 

7013.21 7013.22 
7013.33 

 
7013.29 7013.28 

7013.37 
 

7013.31 7013.41 
 

7013.32 7013.42 
 

7013.39 7013.49 
 

7020.00 
 

ex7020.00 

7225.20 ex7225.30 
ex7225.40 
ex7225.50 
ex7225.91 
ex7225.92 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

ex7225.99 
 

7225.30 
 

ex7225.30 

7225.40 
 

ex7225.40 
 

7225.50 
 

ex7225.50 
 

7225.91 
 

ex7225.91 
 

7225.92 
 

ex7225.92 
 

7225.99 
 

ex7225.99 

7226.93 ex7226.99 
 

7226.94 ex7226.99 
 

7226.99 
 

ex7226.99 

7229.10 
 

ex7229.90 

7229.90 ex7229.90 
 

7304.10 7304.11 
7304.19 

 
7304.21 7304.22 

7304.23 
 

7304.29 7304.24 
7304.29 

 
7306.10 7306.11 

7306.19 
 

7306.20 7306.21 
7306.29 

 
7306.60 7306.61 

7306.69 
 

7314.13 
 

ex7314.19 

7314.19 
 

ex7314.19 

7319.10 
 

ex7319.90 

7319.90 
 

ex7319.90 

7321.11 7321.11 
ex7321.19 

 
7321.13 ex7321.19 

 
7321.81 7321.81 

ex7321.89 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

 

7321.83 ex7321.89 
 

7401.10 
 

7401.20 
 

ex7401.00 
 

ex7401.00 

7403.23 
 

ex7403.29 

7403.29 ex7403.29 
 

7407.22 
 

ex7407.29 

7407.29 
 

ex7407.29 

7414.20 
 

7414.90 
 

ex7419.99 
 

ex7419.99 

7416.00 
 

ex7419.99 

7417.00 ex7418.19 
 

7418.19 
 

ex7418.19 

7419.91 
 
 

7419.99 
 

7419.91 
ex8536.70 

 
ex7419.99 
ex8536.70 

 
7803.00 

 
ex7806.00 

7805.00 
 

ex7806.00 

7806.00 ex7806.00 

7906.00 
 

ex7907.00 

7907.00 
 

ex7907.00 

8004.00 
 

ex8007.00 

8005.00 
 

ex8007.00 

8006.00 
 

ex8007.00 

8007.00 
 

ex8007.00 

8101.95 
 

ex8101.99 

8101.99 
 

ex8101.99 

8112.30 ex8112.92 
ex8112.99 

 
8112.40 ex8112.92 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

ex8112.99 
 

8112.92 
 

ex8112.92 

8112.99 
 

ex8112.99 

8418.22 
 

ex8418.29 
 

8418.29 
 

ex8418.29 
 

8419.89 8419.89 
ex8486.10 
ex8486.20 

 
8419.90 8419.90 

ex8486.90 
 

8421.19 8421.19 
ex8486.10 
ex8486.20 
ex8486.30 

 
8421.91 8421.91 

ex8486.90 
 

8424.89 8424.89 
ex8486.20 
ex8486.30 

 
8424.90 8424.90 

ex8486.90 
 

8425.20 ex8425.31 
ex8425.39 

 
8425.31 ex8425.31 

 
8425.39 ex8425.39 

 
8428.39 8428.39 

ex8486.40 
 

8428.50 
 

ex8428.90 

8428.90 ex8428.90 
ex8486.40 

 
8431.39 8431.39 

ex8486.90 
 

8442.10 
 

ex8442.30 
 

8442.20 
 

ex8442.30 
 

8442.30 ex8442.30 
 

8443.19 8443.13 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

 

8443.21 8443.14 
 

8443.29 8443.15 
 

8443.30 8443.16 
 

8443.40 8443.17 
 

8443.51 ex8443.31 
ex8443.32 
ex8443.39 

 
8443.59 8443.19 

 
8443.60 ex8443.91 

ex8443.99 
 

8443.90 ex8443.91 
ex8443.99 

8448.41 ex8448.49 
 

8448.49 ex8448.49 
 

8456.10 8456.10 
ex8486.10 
ex8486.20 
ex8486.30 

8456.20 8456.20 
ex8486.30 

 
8456.30 8456.30 

ex8486.30 
 

8456.91 ex8486.20 
 

8456.99 8456.90 
ex8486.10 
ex8486.30 
ex8486.40 

 
8462.21 8462.21 

ex8486.20 
 

8462.29 8462.29 
ex8486.20 

 
8464.10 8464.10 

ex8486.10 
ex8486.20 
ex8486.30 

 
8464.20 8464.20 

ex8486.10 
ex8486.20 
ex8486.30 

 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

8464.90 8464.90 
ex8486.10 
ex8486.20 
ex8486.30 

 
8465.99 8465.99 

ex8486.20 
ex8486.40 

 
8466.10 8466.10 

ex8486.90 
 

8466.20 8466.20 
ex8486.90 

 
8466.30 8466.30 

ex8486.90 
 

8466.91 
 

8466.91 
ex8486.90 

 
8466.92 8466.92 

ex8486.90 
 

8466.93 8466.93 
ex8486.90 

 
8466.94 8466.94 

ex8486.90 
 

8469.11 ex8469.00 
 

8469.12 ex8469.00 
 

8469.20 ex8469.00 
 

8469.30 ex8469.00 
 

8470.40 ex8470.90 
 

8470.90 ex8470.90 
 

8471.10 ex8471.30 
ex8471.41 
ex8471.49 
ex8471.50 

 
8471.30 ex8471.30 

 
8471.41 ex8471.41 

 
8471.49 ex8471.49 

 
8471.50 ex8471.50 

 
8471.60 ex8443.31 

ex8443.32 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

8471.60 
8528.41 
8528.51 
8528.61 

 
8471.80 8471.80 

ex8517.62 
 

8472.20 ex8472.90 
 

8472.90 ex8443.39 
ex8472.90 

 
8473.30 ex8443.99 

8473.30 
ex8517.70 
ex8529.90 

 
8473.40 ex8443.99 

8473.40 
 

8473.50 ex8443.99 
8473.50 

 
8477.10 8477.10 

ex8486.40 
 

8477.20 8477.20 
ex8486.20 

 
8477.30 8477.30 

ex8486.20 
 

8477.40 8477.40 
ex8486.40 

 
8477.59 8477.59 

ex8486.40 
 

8477.80 8477.80 
ex8486.20 

 
8477.90 8477.90 

ex8486.90 
8479.50 8479.50 

ex8486.30 
 

8479.89 
 

ex8486.10 
ex8486.20 
ex8486.30 
ex8486.40 
8479.89 

ex8508.19 
8508.60 

 
8479.90 

 
8479.90 

ex8486.90 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

ex8508.70 
 

8480.71 8480.71 
ex8486.40 

 
8485.10 

 
8487.10 

 
8485.90 8487.90 

 
8505.30 ex8505.90 

 
8505.90 ex8505.90 

 
8509.10 8508.11 

ex8508.19 
 

8509.20 ex8509.80 
 

8509.30 ex8509.80 
 

8509.80 ex8509.80 
 

8509.90 ex8508.70 
8509.90 

 
8514.10 ex8486.10 

ex8486.20 
8514.10 

 
8514.20 ex8486.10 

ex8486.20 
8514.20 

 
8514.30 ex8486.10 

ex8486.20 
8514.30 

 
8514.90 ex8486.90 

8514.90 
 

8515.19 8515.19 
ex8486.40 

 
8515.21 8515.21 

ex8486.40 
 

8515.29 8515.29 
ex8486.40 

 
8515.80 ex8486.20 

ex8486.40 
8515.80 

 
8515.90 ex8486.90 

8515.90 
 

8517.19 8517.18 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

ex8517.69 
 

8517.21 ex8443.31 
ex8443.32 

 
8517.22 ex8443.32 

ex8517.62 
 

8517.30 ex8517.62 
 

8517.50 ex8517.61 
ex8517.62 

 
8517.80 ex8517.62 

ex8517.69 
 

8517.90 ex8517.70 
ex8443.99 

 
8519.10 ex8519.20 

 
8519.21 ex8519.89 

 
8519.29 ex8519.89 

 
8519.31 ex8519.30 

 
8519.39 ex8519.30 

 
8519.40 ex8519.81 

ex8519.89 
 

8519.92 ex8519.81 
 

8519.93 ex8519.81 
 

8519.99 ex8519.20 
ex8519.81 
ex8519.89 

 
8520.10 ex8519.81 

 
8520.20 8519.50 

 
8520.32 ex8519.81 

 
8520.33 ex8519.81 

 
8520.39 ex8519.81 

 
8520.90 ex8519.81 

ex8519.89 
 

8523.11 
 

ex8523.29 
Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90./ 
 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

8523.12 
 

ex8523.29 
Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90. 
 

8523.13 
 

ex8523.29 
Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90. 
 

8523.20 
 

ex8523.29 
Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90. 
 

8523.30 
 

ex8523.21 
Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90. 
 

8523.90 
 

ex8523.40 
ex8523.51 
ex8523.59 
ex8523.80 

Applicable subheadings, in particular in 
Chapters 84, 85 and 90. 

 
8524.10 

 
ex8523.80 

 
Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90. 
 

8524.31 
 

ex8523.40 
 

Applicable subheadings, in particular in 
Chapters 84, 85 and 90. 

85 et 90 
8524.32 

 
ex8523.40 

 
Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90. 
 

8524.39 
 

ex8523.40 
 

Applicable subheadings, in particular in 
Chapters 84, 85 and 90. 

 
8524.40 

 
ex8523.29 

 
Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90. 
 

8524.51 
 

ex8523.29 
 

Applicable subheadings, in particular in 
Chapters 84, 85 and 90. 

 
8524.52 

 
ex8523.29 

 
Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90. 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

 

8524.53 
 

ex8523.29 
 

Applicable subheadings, in particular in 
Chapters 84, 85 and 90. 

 
8524.60 

 
ex8523.21 

 
Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90. 
 

8524.91 
 

ex8523.29 
ex8523.40 
ex8523.51 
ex8523.59 
ex8523.80 

 
Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90. 
 

8524.99 ex8523.29 
ex8523.40 
ex8523.51 
ex8523.59 
ex8523.80 

 
Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90. 
 

8525.10 ex8517.61 
ex8517.62 
8525.50 

 
8525.20 8517.12 

ex8517.61 
ex8517.62 
8525.60 

 
8525.30 ex8525.80 

 
8525.40 ex8525.80 

 
8527.31 8527.91 

 
8527.32 8527.92 

 
8527.39 8527.99 

 
8527.90 8517.69 

 
8528.12 ex8528.71 

8528.72 
 

8528.13 ex8528.71 
8528.73 

 
8528.21 ex8528.49 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

ex8528.59 
 

8528.22 ex8528.49 
ex8528.59 

 
8528.30 8528.69 

 
8529.90 ex8517.70 

ex8529.90 
 

8542.10 ex8523.52 
 

8542.21 ex8542.31 
ex8542.32 
ex8542.33 
ex8542.39 

 
8542.29 ex8542.31 

ex8542.32 
ex8542.33 
ex8542.39 

 
8542.60 ex8542.31 

ex8542.32 
ex8542.33 
ex8542.39 

 
8542.70 ex8543.90 

ex8548.90 
 

8542.90 ex8523.52 
8542.90 

 
8543.11 ex8486.20 

 
8543.19 8543.10 

 
8543.40 ex8543.70 

 
8543.81 ex8523.59 

 
8543.89 ex8486.10 

ex8486.20 
ex8486.30 
ex8486.40 
ex8523.52 
ex8543.70 

8543.90 ex8486.90 
ex8523.52 
ex8543.90 

 
8544.41 ex8544.42 

 
8544.49 ex8544.49 

 
8544.51 ex8544.42 

 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

8544.59 ex8544.49 
 

8548.90 ex8542.31 
ex8542.32 
ex8542.33 
ex8542.39 
ex8548.90 

 
8606.20 ex8606.91 

 
8606.91 ex8606.91 

 
 

8708.31 
 

ex8708.30 
 

8708.39 
 

ex8708.30 
 

8708.40 
 

ex8708.40 
 

8708.50 
 

ex8708.50 
 

8708.60 
 

ex8708.50 
 

8708.80 
 

ex8708.80 
 

8708.91 
 

ex8708.91 
 

8708.92 
 

ex8708.92 
 

8708.94 
 

ex8708.94 
 

8708.99 
 

ex8708.40 
ex8708.50 
ex8708.80 
ex8708.91 
ex8708.92 
ex8708.94 
8708.95 
8708.99 

 
8801.10 

 
8801.90 

 

ex8801.00 
 

ex8801.00 

9006.20 ex9006.52 
ex9006.53 
ex9006.59 

 
9006.52 ex9006.52 

 
9006.53 ex9006.53 

 
9006.59 ex9006.59 

 
9006.62 ex9006.69 

 
9006.69 ex9006.69 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

 

9009.11 ex8443.31 
ex8443.32 
ex8443.39 

 
9009.12 ex8443.31 

ex8443.32 
ex8443.39 

 
9009.21 ex8443.39 

 
9009.22 ex8443.39 

 
9009.30 ex8443.39 

 
9009.91 ex8443.99 

 
9009.92 ex8443.99 

 
9009.93 ex8443.99 

 
9009.99 ex8443.99 

 
9010.41 ex8486.20 

 
9010.42 ex8486.20 

 
9010.49 ex8486.20 

 
9010.50 9010.50 

ex8486.30 
 

9010.90 ex8486.90 
9010.90 

 
9011.10 9011.10 

ex8486.40 
 

9011.20 9011.20 
ex8486.40 

 
9011.90 ex8486.90 

9011.90 
 

9012.10 ex8486.40 
9012.10 

 
9012.90 ex8486.90 

9012.90 
 

9017.20 ex8486.40 
9017.20 

9017.90 ex8486.90 
9017.90 

 
9027.40 ex9027.80 

 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

9027.80 ex9027.80 
 

9030.20 ex9030.20 
 

9030.31 9030.31 
 

9030.39 9030.33 
 

9030.83 
 

ex9030.20 
9030.32 
9030.39 
9030.84 

 
9030.89 ex9030.20 

ex9030.89 
 

9031.30 ex9031.49 
 

9031.49 ex9031.49 
 

9101.12 ex9101.19 
 

9101.19 ex9101.19 
 

9106.20 ex9106.90 
 

9106.90 ex9106.90 
 

9203.00 ex9205.90 
 

9204.10 ex9205.90 
 

9204.20 ex9205.90 
 

9205.90 ex9205.90 
 

9209.10 ex9209.99 
 

9209.20 ex9209.99 
 

9209.93 ex9209.99 
 

9209.99 ex9209.99 
 

9306.10 ex9306.30 
 

9306.30 ex9306.30 
 

9401.50 9401.51 
9401.59 

 
9403.80 9403.81 

9403.89 
 

9501.00 
 

9502.10 

ex9503.00 
 

ex9503.00 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

 
9502.91 

 
9502.99 

 

 
ex9503.00 

 
ex9503.00 

 
9503.10 

 
9503.20 

 
9503.30 

 
9503.41 

 
9503.49 

 
9503.50 

 
9503.60 

 
9503.70 

 
9503.80 

 
9503.90 

ex9503.00 
 

ex9503.00 
 

ex9503.00 
 

ex9503.00 
 

ex9503.00 
 

ex9503.00 
 

ex9503.00 
 

ex9503.00 
 

ex9503.00 
 

ex9503.00 
9614.20 ex9614.00 

9614.90 ex9614.00 

 

 

*       *       * 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/1. 

Y compris les corrigenda N° 1 (mars 2011) et N° 2 ( juillet 2011) / 
Including the corrigenda No. 1 (March 2011) and No. 2 (July 2011) 

 
 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0101.10 
 
 

0101.90  
 

0101.21 
ex0101.30 

 
0101.29 

ex0101.30 
0101.90 

 
0102.10 

 
 

0102.90 
 

0102.21 
0102.31 

ex0102.90 
 

0102.29 
0102.39 

ex0102.90 
 

0105.19 
 

0105.13 
0105.14 
0105.15 

 
0106.12 

 
0106.19 

 
 
 
 

0106.39 
 
 

0106.90 
 

ex0106.12 
 

ex0106.12 
0106.13 
0106.14 
0106.19 

 
0106.33 
0106.39 

 
0106.41 
0106.49 
0106.90 

 

107058
Typewriter
เอกสารแนบ ๕-๒



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/2. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0207.32 
 
 
 

0207.33 
 
 
 

0207.34 
 
 
 

0207.35 
 
 
 

0207.36 
 

0207.41 
0207.51 

ex0207.60 
 

0207.42 
0207.52 

ex0207.60 
 

0207.43 
0207.53 

 
0207.44 
0207.54 

ex0207.60 
 

0207.45 
0207.55 

ex0207.60 
 

0208.40 
 

0208.90 
 

ex0208.40 
 

ex0208.40 
0208.60 
0208.90 

 
0209.00 

 
0209.10 
0209.90 

 
0210.92 

 
0210.99 

 

ex0210.92 
 

ex0210.92 
0210.99 

 
0301.10 

 
 

0301.93 
 
 

0301.94 
 

0301.99 
 

0301.11 
0301.19 

 
0301.93 

ex0301.99 
 

ex0301.94 
 

ex0301.94 
ex0301.99 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/3. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0302.12 
 
 

0302.29 
 
 

0302.35 
 

0302.39 
 
 

0302.40 
 

0302.50 
 

0302.61 
 

0302.62 
 

0302.63 
 

0302.64 
 

0302.65 
 

0302.66 
 

0302.67 
 

0302.68 
 

0302.69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0302.70 
 

0302.13 
0302.14 

 
0302.24 
0302.29 

 
ex0302.35 

 
ex0302.35 
0302.39 

 
0302.41 

 
0302.51 

 
0302.43 

 
0302.52 

 
0302.53 

 
0302.44 

 
0302.81 

 
0302.74 

 
0302.47 

 
0302.83 

 
0302.42 
0302.45 
0302.46 
0302.54 
0302.55 
0302.56 
0302.59 
0302.71 
0302.72 
0302.73 
0302.79 
0302.82 
0302.84 
0302.85 
0302.89 

 
0302.90 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/4. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0303.19 
 

0303.21 
 

0303.22 
 

0303.29 
 

0303.39 
 
 

0303.45 
 

0303.49 
 
 

0303.52 
 

0303.61 
 

0303.62 
 

0303.71 
 

0303.72 
 

0303.73 
 

0303.74 
 

0303.75 
 

0303.76 
 

0303.77 
 

0303.78 
 

0303.79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0303.80 
 

0303.12 
 

0303.14 
 

0303.13 
 

0303.19 
 

0303.34 
0303.39 

 
ex0303.45 

 
ex0303.45 
0303.49 

 
0303.63 

 
0303.57 

 
0303.83 

 
0303.53 

 
0303.64 

 
0303.65 

 
0303.54 

 
0303.81 

 
0303.26 

 
ex0303.84 

 
0303.66 

 
0303.23 
0303.24 
0303.25 
0303.29 
0303.55 
0303.56 
0303.67 
0303.68 
0303.69 
0303.82 
0303.89 

 
0303.90 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/5. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0304.11 
 
 

0304.12 
 
 

0304.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0304.21 
 

0304.22 
 

0304.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0304.99 
 

0304.45 
0304.54 

 
0304.46 
0304.55 

 
0304.31 
0304.32 
0304.33 
0304.39 
0304.41 
0304.42 
0304.43 
0304.44 
0304.49 
0304.51 
0304.52 
0304.53 
0304.59 

 
0304.84 

 
0304.85 

 
0304.61 
0304.62 
0304.63 
0304.69 
0304.71 
0304.72 
0304.73 
0304.74 
0304.75 
0304.79 
0304.81 
0304.82 
0304.83 
0304.86 
0304.87 
0304.89 

 
0304.93 
0304.94 
0304.95 
0304.99 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/6. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0305.30 
 
 
 

0305.41 
 
 
 

0305.42 
 
 
 

0305.49 
 
 
 
 
 
 

0305.51 
 
 
 

0305.59  
 
 
 
 

0305.61 
 
 
 

0305.62 
 
 
 

0305.63 
 
 
 

0305.69  
 

0305.31 
0305.32 
0305.39 

 
0305.41 

ex0305.72 
ex0305.79 

 
0305.42 

ex0305.72 
ex0305.79 

 
0305.43 
0305.44 
0305.49 

ex0305.71 
ex0305.72 
ex0305.79 

 
0305.51 

ex0305.72 
ex0305.79 

 
0305.59 

ex0305.71 
ex0305.72 
ex0305.79 

 
0305.61 

ex0305.72 
ex0305.79 

 
0305.62 

ex0305.72 
ex0305.79 

 
0305.63 

ex0305.72 
ex0305.79 

 
0305.64 
0305.69 

ex0305.71 
ex0305.72 
ex0305.79 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/7. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0306.11 
 

0306.12 
 

0306.13 
 
 

0306.14 
 

0306.19 
 
 

0306.21 
 

0306.22 
 

0306.23 
 
 

0306.24 
 

0306.29 
 

ex0306.11 
 

ex0306.12 
 

ex0306.16 
ex0306.17 

 
ex0306.14 

 
ex0306.15 
ex0306.19 

 
ex0306.21 

 
ex0306.22 

 
ex0306.26 
ex0306.27 

 
ex0306.24 

 
ex0306.25 
ex0306.29 

 
0307.10 

 
 

0307.29 
 

0307.39 
 

0307.49 
 

0307.59 
 

0307.60 
 

0307.91 
 
 
 
 
 
 
 

0307.99 
 

0307.11 
ex0307.19 

 
ex0307.29 

 
ex0307.39 

 
ex0307.49 

 
ex0307.59 

 
ex0307.60 

 
0307.71 
0307.81 
0307.91 
0308.11 
0308.21 

ex0308.30 
ex0308.90 

 
ex0307.79 
ex0307.89 
ex0307.99 
ex0308.19 
ex0308.29 
ex0308.30 
ex0308.90 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/8. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0401.30 
 

0401.40 
0401.50 

 
0407.00 

 
0407.11 
0407.19 
0407.21 
0407.29 
0407.90 

 
0603.19 

 
0603.15 
0603.19 

 
0604.10 

 
 

0604.91 
 

0604.99 
 

ex0604.20 
ex0604.90 

 
ex0604.20 

 
ex0604.90 

 
0709.90 

 
0709.91 
0709.92 
0709.93 
0709.99 

 
0713.39 

 
 
 

0713.90 
 

0713.34 
0713.35 
0713.39 

 
0713.60 
0713.90 

 
0714.90 

 
0714.30 
0714.40 
0714.50 
0714.90 

 
0801.19 

 
0801.12 
0801.19 

 
0802.40 

 
 

0802.50 
 
 

0802.60 
 
 

0802.90 
 

0802.41 
0802.42 

 
0802.51 
0802.52 

 
0802.61 
0802.62 

 
0802.70 
0802.80 
0802.90 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/9. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0803.00 
 

0803.10 
0803.90 

 
0808.20 

 
0808.30 
0808.40 

 
0809.20 

 
0809.21 
0809.29 

 
0810.90 

 
0810.30 
0810.70 
0810.90 

 
0904.20 

 
0904.21 
0904.22 

 
0905.00 

 
0905.10 
0905.20 

 
0907.00 

 
0907.10 
0907.20 

 
0908.10 

 
 

0908.20 
 
 

0908.30 
 

0908.11 
0908.12 

 
0908.21 
0908.22 

 
0908.31 
0908.32 

 
0909.10 

 
 

0909.20 
 
 

0909.30 
 
 

0909.40 
 
 

0909.50 
 

ex0909.61 
ex0909.62 

 
0909.21 
0909.22 

 
0909.31 
0909.32 

 
ex0909.61 
ex0909.62 

 
ex0909.61 
ex0909.62 

 
0910.10 

 
0910.11 
0910.12 
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ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/10. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

1001.10 
 
 

1001.90 
 

1001.11 
1001.19 

 
1001.91 
1001.99 

 
1002.00 

 
1002.10 
1002.90 

 
1003.00 

 
1003.10 
1003.90 

 
1004.00 

 
1004.10 
1004.90 

 
1007.00 

 
1007.10 
1007.90 

 
1008.20 

 
1008.21 
1008.29 

 
1008.90 

 
1008.40 
1008.50 
1008.60  
1008.90 

 
1102.10 

 
1102.90 

 

ex1102.90 
 

ex1102.90 
 

1201.00 
 

1201.10 
1201.90 

 
1202.10 

 
 

1202.20 
 

ex1202.30 
1202.41 

 
ex1202.30 
1202.42 

 
1207.20 

 
 

1207.99 
 

1207.21 
1207.29 

 
1207.10 
1207.30 
1207.60 
1207.70 
1207.99 
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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 
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Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

1212.20 
 
 

1212.99 
 

1212.21 
1212.29 

 
1212.92 
1212.93 
1212.94 
1212.99 

 
1501.00 

 
1501.10 
1501.20 
1501.90 

 
1502.00 

 
1502.10 
1502.90 

 
1604.19 

 
 

1604.30 
 

1604.17 
1604.19 

 
1604.31 
1604.32 
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ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/12. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

1605.10 
 
 
 

1605.20 
 
 
 
 
 
 

1605.30 
 
 
 

1605.40 
 
 
 
 
 
 
 
 

1605.90 
 

ex0306.14 
ex0306.24 
1605.10 

 
ex0306.16 
ex0306.17 
ex0306.26 
ex0306.27 
1605.21 
1605.29 

 
ex0306.12 
ex0306.22 
1605.30 

 
ex0306.11 
ex0306.15 
ex0306.19 
ex0306.21 
ex0306.25 
ex0306.29 
1605.40 

 
ex0307.19 
ex0307.29 
ex0307.39 
ex0307.49 
ex0307.59 
ex0307.60 
ex0307.79 
ex0307.89 
ex0307.99 
ex0308.19 
ex0308.29 
ex0308.30 
ex0308.90 
1605.51 
1605.52 
1605.53 
1605.54 
1605.55 
1605.56 
1605.57 
1605.58 
1605.59 
1605.61 
1605.62 
1605.63 
1605.69 

 
1701.11 

 
1701.13 
1701.14 
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ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/13. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

2003.20 
 

2003.90 
 

ex2003.90 
 

ex2003.90 
 

2008.92 
 

2008.99 
 

2008.97 
 

2008.93 
2008.99 

 
2009.80 

 
2009.81 
2009.89 

 
2403.10 

 
2403.11 
2403.19 

 
2528.10 

 
2528.90 

 

ex2528.00 
 

ex2528.00 
 

2710.11 
 
 

2710.19 
 

2710.12 
ex2710.20 

 
2710.19 

ex2710.20 
 

2830.90 
 

2830.90 
ex2852.90 

 
2835.39 

 
2835.39 

ex2852.90 
 

2842.10 
 

2842.10 
ex2852.90 

 
2848.00 

 
2848.00 

ex2852.90 
 

2849.90 
 

2849.90 
ex2852.90 

 
2850.00 

 
2850.00 

ex2852.90 
 

2852.00 
 

2852.10 
 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/14. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

2903.41 
 

2903.42 
 

2903.43 
 

2903.44 
 

2903.45 
 

ex2903.77 
 

ex2903.77 
 

ex2903.77 
 

ex2903.77 
 

ex2903.77 
 

2903.46 
 

2903.76 
 

2903.47 
 

2903.78 
 

2903.49 
 

2903.71 
2903.72 
2903.73 
2903.74 
2903.75 
2903.79 

 
2903.51 

 
2903.52 

 
2903.59 

 
2903.61 

 
2903.62 

 
2903.69 

 

2903.81 
 

2903.82 
 

2903.89 
 

2903.91 
 

2903.92 
 

2903.99 
 

2908.99 
 

2908.92 
2908.99 

 
2912.30 

 
2912.49 

 

ex2912.49 
 

ex2912.49 
 

2914.21 
 

2914.29 
 

ex2914.29 
 

ex2914.29 
 

2916.19 
 

2916.16 
2916.19 

 
2916.35 

 
2916.39 

 

ex2916.39 
 

ex2916.39 
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ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/15. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

2925.29 
 

2925.29 
ex3002.10 

 
2931.00 

 
2931.10 
2931.20 
2931.90 

 
2932.21 

 
2932.29 

 

ex2932.20 
 

ex2932.20 
 

2933.29 
 

2933.29 
ex3002.10 
ex3002.90 

 
2934.99 

 
ex2852.90 
2934.99 

ex3002.10 
 

2937.31 
 

2937.39 
 

2937.40 
 

2937.90 
 

ex2937.90 
 

ex2937.90 
 

ex2937.90 
 

ex2937.90 
ex3002.10 

 
2939.49 

 
2939.44 
2939.49 

 
3002.10 

 
ex3002.10 
ex3002.90 

 
3002.20 

 
ex3002.10 
3002.20 

 
3002.90 

 
ex3002.10 
ex3002.90 

 
3201.90 

 
ex2852.90 
3201.90 

 
3501.90 

 
ex2852.90 
3501.90 

 
3502.90 

 
ex2852.90 
3502.90 

 
3504.00 

 
ex2852.90 
3504.00 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/16. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

3702.51 
 

3702.52 
 

ex3702.52 
 

ex3702.52 
 

3702.91 
 
 

3702.93 
 

3702.94 
 

3702.95 
 

ex3702.96 
ex3702.97 

 
ex3702.96 

 
ex3702.97 

 
3702.98 

 
3808.50 

 
3808.91 

 
 

3808.92 
 
 

3808.93 
 
 

3808.94 
 
 

3808.99 
 

ex3808.50 
 

ex3808.50 
3808.91 

 
ex3808.50 
3808.92 

 
ex3808.50 
3808.93 

 
ex3808.50 
3808.94 

 
ex3808.50 
3808.99 

 
3824.90 

 
ex2852.90 
3824.90 
3826.00 

 
3907.20 

 
ex3002.10 
3907.20 

 
3926.20 

 
 

3926.90 
 

3926.20 
ex9619.00 

 
3926.90 

ex9619.00 
 

4101.20 
 
 

4101.90 
 

4101.20 
ex4101.90 

 
ex4101.90 

 
4401.30 

 
4401.31 
4401.39 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/17. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

4808.20 
 

4808.30 
 

ex4808.40 
 

ex4808.40 
 

4814.10 
 

4814.90 
 

ex4814.90 
 

ex4814.90 
 

4818.40 
 

ex9619.00 
 

5601.10 
 

ex9619.00 
 

5801.24 
 

5801.25 
 

ex5801.27 
 

ex5801.27 
 

5801.34 
 

5801.35 
 

ex5801.37 
 

ex5801.37 
 

6108.21 
 
 

6108.22 
 
 

6108.29 
 

6108.21  
ex9619.00 

 
6108.22 

ex9619.00 
 

6108.29  
ex9619.00 

 
6111.20 

 
 

6111.30 
 
 

6111.90 
 

6111.20  
ex9619.00 

 
6111.30  

ex9619.00 
 

6111.90  
ex9619.00 

 
6113.00 

 
6113.00  

ex9619.00 
 

6208.91 
 
 

6208.92 
 
 

6208.99 
 

6208.91  
ex9619.00 

 
6208.92  

ex9619.00 
 

6208.99  
ex9619.00 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/18. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

6209.20 
 
 

6209.30 
 
 

6209.90 
 

6209.20  
ex9619.00 

 
6209.30  

ex9619.00 
 

6209.90  
ex9619.00 

 
6210.50 

 
6210.50 

ex9619.00 
 

6211.41 
 

6211.49 
 

ex6211.49 
 

ex6211.49 
 

6306.91 
 

6306.99 
 

ex6306.90 
 

ex6306.90 
 

6307.90 
 

6307.90 
ex9619.00 

 
6406.91 

 
6406.99 

 

ex6406.90 
 

ex6406.90 
 

6505.10 
 

6505.90 
 

ex6505.00 
 

ex6505.00 
 

6811.83 
 

6811.89 
 

ex6811.89 
 

ex6811.89 
 

7319.20 
 

7319.30 
 

ex7319.40 
 

ex7319.40 
 

7418.11 
 

7418.19 
 

ex7418.10 
 

ex7418.10 
 

7615.11 
 

7615.19 
 

ex7615.10 
 

ex7615.10 
 

8201.20 
 

8201.90 
 

ex8201.90 
 

ex8201.90 
 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/19. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

8205.80 
 

8205.90 
 

ex8205.90 
 

ex8205.90 
 

8452.40 
 

8452.90 
 

ex8452.90 
 

ex8452.90 
 

8456.90 
 

ex8456.90 
 

8466.93 
 

ex8466.93 
 

8479.89 
 

ex8456.90 
8479.71 
8479.79 
8479.89 

 
8479.90 

 
ex8466.93 
8479.90 

 
8507.80 

 
8507.50 
8507.60 
8507.80 

 
8523.40 

 
8523.41 
8523.49 

 
8540.40 

 
8540.50 

 

ex8540.40 
 

ex8540.40 
 

8540.72 
 

8540.79 
 

ex8540.79 
 

ex8540.79 
 

8714.11 
 

8714.19 
 

ex8714.10 
 

ex8714.10 
 

9007.11 
 

9007.19 
 

ex9007.10 
 

ex9007.10 
 

9008.10 
 

9008.20 
 

9008.30 
 

9008.40 
 

ex9008.50 
 

ex9008.50 
 

ex9008.50 
 

ex9008.50 
 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/20. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

9109.11 
 

9109.19 
 

ex9109.10 
 

ex9109.10 
 

9114.20 
 

9114.90 
 

ex9114.90 
 

ex9114.90 
 

9301.11 
 

9301.19 
 

ex9301.10 
 

ex9301.10 
 

9305.21 
 

9305.29 
 

ex9305.20 
 

ex9305.20 
 

9504.10  
 

9504.90 
 

ex9504.50 
 

ex9504.50 
9504.90 

 
9608.31 

 
9608.39 

 

ex9608.30 
 

ex9608.30 
 

 
___________ 
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HS 2012 HS 2017 

0301.93 ex0301.93 

  0301.99 ex0301.93 

 
0301.99 

  0302.11 0302.11 

 
ex0302.99 

  0302.13 0302.13 

 
ex0302.99 

  0302.14 0302.14 

 
ex0302.99 

  0302.19 0302.19 

 
ex0302.99 

  0302.21 0302.21 

 
ex0302.99 

  0302.22 0302.22 

 
ex0302.99 

  0302.23 0302.23 

 
ex0302.99 

  0302.24 0302.24 

 
ex0302.99 

  0302.29 0302.29 

 
ex0302.99 

  0302.31 0302.31 

 
ex0302.99 

  0302.32 0302.32 

 
ex0302.99 

  0302.33 0302.33 

 
ex0302.99 

  0302.34 0302.34 

 
ex0302.99 

  0302.35 0302.35 

 
ex0302.99 

  0302.36 0302.36 

 
ex0302.99 

  0302.39 0302.39 

 
ex0302.99 

  

107788
Typewriter
เอกสารแนบ 5-3
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HS 2012 HS 2017 

0302.41 0302.41 

 
ex0302.99 

  0302.42 0302.42 

 
ex0302.99 

  0302.43 0302.43 

 
ex0302.99 

  0302.44 0302.44 

 
ex0302.99 

  0302.45 0302.45 

 
ex0302.99 

  0302.46 0302.46 

 
ex0302.99 

  0302.47 0302.47 

 
ex0302.99 

  0302.51 0302.51 

 
ex0302.99 

  0302.52 0302.52 

 
ex0302.99 

  0302.53 0302.53 

 
ex0302.99 

  0302.54 0302.54 

 
ex0302.99 

  0302.55 0302.55 

 
ex0302.99 

  0302.56 0302.56 

 
ex0302.99 

  0302.59 0302.59 

 
ex0302.99 

  0302.71 0302.71 

 
ex0302.99 

  0302.72 0302.72 

 
ex0302.99 

  0302.73 ex0302.73 

 
ex0302.99 

  0302.74 0302.74 

 
ex0302.99 
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0302.79 0302.79 

 
ex0302.99 

  0302.81 0302.81 

 
0302.92 

 
ex0302.99 

  0302.82 0302.82 

 
ex0302.99 

  0302.83 0302.83 

 
ex0302.99 

  0302.84 0302.84 

 
ex0302.99 

  0302.85 0302.85 

 
ex0302.99 

  0302.89 0302.49 

 
ex0302.73 

 
0302.89 

 
ex0302.99 

  0302.90 0302.91 

  0303.11 0303.11 

 
ex0303.99 

  0303.12 0303.12 

 
ex0303.99 

  0303.13 0303.13 

 
ex0303.99 

  0303.14 0303.14 

 
ex0303.99 

  0303.19 0303.19 

 
ex0303.99 

  0303.23 0303.23 

 
ex0303.99 

  0303.24 0303.24 

 
ex0303.99 

  0303.25 ex0303.25 

 
ex0303.99 

  0303.26 0303.26 

 
ex0303.99 

  0303.29 0303.29 

 
ex0303.99 
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  0303.31 0303.31 

 
ex0303.99 

  0303.32 0303.32 

 
ex0303.99 

  0303.33 0303.33 

 
ex0303.99 

  0303.34 0303.34 

 
ex0303.99 

  0303.39 0303.39 

 
ex0303.99 

  0303.41 0303.41 

 
ex0303.99 

  0303.42 0303.42 

 
ex0303.99 

  0303.43 0303.43 

 
ex0303.99 

  0303.44 0303.44 

 
ex0303.99 

  0303.45 0303.45 

 
ex0303.99 

  0303.46 0303.46 

 
ex0303.99 

  0303.49 0303.49 

 
ex0303.99 

  0303.51 0303.51 

 
ex0303.99 

  0303.53 0303.53 

 
ex0303.99 

  0303.54 0303.54 

 
ex0303.99 

  0303.55 0303.55 

 
ex0303.99 

  0303.56 0303.56 

 
ex0303.99 

  0303.57 0303.57 

 
ex0303.99 
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0303.63 0303.63 

 
ex0303.99 

  0303.64 0303.64 

 
ex0303.99 

  0303.65 0303.65 

 
ex0303.99 

  0303.66 0303.66 

 
ex0303.99 

  0303.67 0303.67 

 
ex0303.99 

  0303.68 0303.68 

 
ex0303.99 

  0303.69 0303.69 

 
ex0303.99 

  0303.81 0303.81 

 
0303.92 

 
ex0303.99 

  0303.82 0303.82 

 
ex0303.99 

  0303.83 0303.83 

 
ex0303.99 

  0303.84 0303.84 

 
ex0303.99 

  0303.89 ex0303.25 

 
0303.59 

 
ex0303.89 

 
ex0303.99 

  0303.90 0303.91 

  0304.39 ex0304.39 

  0304.49 ex0304.39 

 
0304.47 

 
0304.48 

 
0304.49 

  0304.51 ex0304.51 

  0304.59 ex0304.51 

 
0304.56 

 
0304.57 

 
0304.59 
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0304.69 ex0304.69 

  0304.89 ex0304.69 

 
0304.88 

 
0304.89 

  0304.93 ex0304.93 

  0304.99 ex0304.93 

 
0304.96 

 
0304.97 

 
0304.99 

  0305.31 ex0305.31 

  0305.39 ex0305.31 

 
0305.39 

  0305.44 ex0305.44 

  0305.49 ex0305.44 

 
0305.49 

  0305.59 0305.52 

 
0305.53 

 
0305.54 

 
0305.59 

  0305.64 ex0305.64 

  0305.69 ex0305.64 

 
0305.69 

  0306.21 0306.31 

 
0306.91 

  0306.22 0306.32 

 
0306.92 

  0306.24 0306.33 

 
0306.93 

  0306.25 0306.34 

 
0306.94 

  0306.26 0306.35 

 
ex0306.95 

  0306.27 0306.36 

 
ex0306.95 

  0306.29 0306.39 

 
0306.99 
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0307.19 0307.12 

 
0307.19 

  0307.29 0307.22 

 
0307.29 

  0307.39 0307.32 

 
0307.39 

  0307.41 ex0307.42 

  0307.49 ex0307.43 

 
ex0307.49 

  0307.59 0307.52 

 
0307.59 

  0307.79 0307.72 

 
0307.79 

  0307.89 0307.83 

 
0307.87 

  0307.91 ex0307.42 

 
0307.82 

 
0307.91 

  0307.99 ex0307.43 

 
ex0307.49 

 
0307.84 

 
0307.88 

 
0307.92 

 
0307.99 

  0308.19 0308.12 

 
0308.19 

  0308.29 0308.22 

 
0308.29 

  0805.20 0805.21 

 
0805.22 

 
0805.29 

  1211.20 ex1211.20 

  1211.30 ex1211.30 

  1211.40 ex1211.40 

  1211.90 ex1211.50 

 
ex1211.90 
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1302.19 1302.14 

 
1302.19 

  1404.90 ex1211.30 

 
ex1211.40 

 
ex1211.50 

 
ex1211.90 

 
1404.90 

  1604.19 1604.18 

 
1604.19 

  1605.54 ex1605.54 
  

1605.59 ex1605.54 
 1605.59 
  

2008.99 ex1211.20 

 
ex1211.90 

 
2008.99 

  2202.90 2202.91 

 
2202.99 

  2204.29 2204.22 

 
2204.29 

  2811.19 2811.12 

 
2811.19 

  2812.10 2812.11 

 
2812.12 

 
2812.13 

 
2812.14 

 
2812.15 

 
2812.16 

 
2812.17 

 
2812.19 

  2848.00 ex2853.90 

  2853.00 2853.10 

 
ex2853.90 

  2903.89 2903.83 

 
2903.89 

  2903.99 2903.93 

 
2903.94 

 
2903.99 

  2904.90 2904.31 

 
2904.32 

 
2904.33 
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2904.34 

 
2904.35 

 
2904.36 

 
2904.91 

 
2904.99 

  2910.90 2910.50 

 
2910.90 

  2914.69 2914.62 

 
2914.69 

  2914.70 2914.71 

 
2914.79 

  2918.19 2918.17 

 
2918.19 

  2920.90 2920.21 

 
2920.22 

 
2920.23 

 
2920.24 

 
2920.29 

 
2920.30 

 
2920.90 

  2921.19 2921.12 

 
2921.13 

 
2921.14 

 
2921.19 

  2922.13 2922.15 

 
ex2922.19 

  2922.19 2922.16 

 
2922.17 

 
2922.18 

 
ex2922.19 

  2923.90 2923.30 

 
2923.40 

 
2923.90 

  2924.29 2924.25 

 
2924.29 

  2926.90 2926.40 

 
2926.90 

  2930.50 ex2930.80 

  2930.90 2930.60 

 
2930.70 

 
ex2930.80 

 
2930.90 
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  2931.90 2931.31 

 
2931.32 

 
2931.33 

 
2931.34 

 
2931.35 

 
2931.36 

 
2931.37 

 
2931.38 

 
2931.39 

 
2931.90 

  2932.19 2932.14 

 
2932.19 

  2933.99 2933.92 

 
2933.99 

  2935.00 2935.10 

 
2935.20 

 
2935.30 

 
2935.40 

 
2935.50 

 
2935.90 

  2939.91 2939.71 

  2939.99 2939.79 
  

Sous-positions applicables, 
telles que les sous-positions des 

n°s 29.33 et 29.34 
/ 

Applicable subheadings, such 
as subheadings of headings 

29.33 and 29.34 

2939.80 

  3002.10 3002.11 

 
3002.12 

 
3002.13 

 
3002.14 

 
3002.15 

 
3002.19 

  3003.40 3003.41 

 
3003.42 

 
3003.43 

 
3003.49 

  3003.90 3003.60 

 
3003.90 

  3004.40 3004.41 

 
3004.42 

 
3004.43 
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3004.49 

  3004.90 3004.60 

 
3004.90 

  3103.10 3103.11 

 
3103.19 

  3705.10 ex3705.00 

  3705.90 ex3705.00 

  3808.50 3808.52 

 
ex3808.59 

  3808.91 ex3808.59 

 
3808.61 

 
3808.62 

 
3808.69 

 
3808.91 

  3808.92 ex3808.59 

 
3808.92 

  3808.93 ex3808.59 

 
3808.93 

  3808.94 ex3808.59 

 
3808.94 

  3808.99 ex3808.59 

 
3808.99 

  3812.30 3812.31 

 
3812.39 

  3824.90 3824.84 

 
3824.85 

 
3824.86 

 
3824.87 

 
3824.88 

 
3824.91 

 
3824.99 

  3901.90 3901.40 

 
3901.90 

  3907.60 3907.61 

 
3907.69 

  3909.30 3909.31 

 
3909.39 

  3926.90 3926.90 

 
ex9620.00 
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  4011.61 ex4011.70 

  4011.62 ex4011.80 

  4011.63 ex4011.80 

  4011.69 ex4011.90 

  4011.92 ex4011.70 

  4011.93 ex4011.80 

  4011.94 ex4011.80 

  4011.99 ex4011.90 

  4401.10 4401.11 

 
4401.12 

  

4401.39 4401.39 

 
4401.40 

  4403.10 4403.11 

 
4403.12 

  4403.20 4403.21 

 
4403.22 

 
4403.23 

 
4403.24 

 
4403.25 

 
4403.26 

  4403.49 ex4403.49 

  4403.92 4403.93 

 
4403.94 

  4403.99 ex4403.49 

 
4403.95 

 
4403.96 

 
4403.97 

 
4403.98 

 
4403.99 

  4406.10 4406.11 

 
4406.12 

  4406.90 4406.91 

 
4406.92 

  4407.10 4407.11 

 
4407.12 

 
4407.19 
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4407.29 ex4407.29 

  4407.99 ex4407.29 

 
4407.96 

 
4407.97 

 
4407.99 

  4408.39 ex4408.39 

  4408.90 ex4408.39 

 
4408.90 

  4409.29 4409.22 

 
4409.29 

  4412.31 ex4412.31 

  4412.32 ex4412.31 

 
4412.33 

 
4412.34 

  4418.71 ex4418.73 

 
4418.74 

  4418.72 ex4418.73 

 
4418.75 

  4418.79 ex4418.73 

 
4418.79 

  4418.90 4418.91 

 
4418.99 

  4419.00 4419.11 

 
4419.12 

 
4419.19 

 
4419.90 

  4421.90 4421.91 

 
4421.99 

 ex9620.00 

  4801.00 ex4801.00 

  4802.61 ex4801.00 

 
4802.61 

  4802.62 ex4801.00 

 
4802.62 

  5402.59 5402.53 

 
5402.59 

  5402.69 5402.63 

 
5402.69 
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  5502.00 5502.10 

 
5502.90 

  5506.90 5506.40 

 
5506.90 

  5704.90 5704.20 

 
5704.90 

  6005.31 ex6005.35 

 
6005.36 

  6005.32 ex6005.35 

 
6005.37 

  6005.33 ex6005.35 

 
6005.38 

  6005.34 ex6005.35 

 
6005.39 

  6304.91 6304.20 

 
6304.91 

  6815.10 6815.10 

 
ex9620.00 

  6907.10 ex6907.21 

 
ex6907.22 

 
ex6907.23 

 
ex6907.30 

 
ex6907.40 

  6907.90 ex6907.21 

 
ex6907.22 

 
ex6907.23 

 
ex6907.30 

 
ex6907.40 

  6908.10 ex6907.21 

 
ex6907.22 

 
ex6907.23 

 
ex6907.30 

 
ex6907.40 

  6908.90 ex6907.21 

 
ex6907.22 

 
ex6907.23 

 
ex6907.30 

 
ex6907.40 

  7326.90 7326.90 

 
ex9620.00 
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7616.99 7616.99 

 
ex9620.00 

  

8424.81 8424.41 

 
8424.49 

 
8424.82 

  8431.39 8431.39 

 
ex9620.00 

  8432.30 8432.31 

 
8432.39 

  8432.40 8432.41 

 
8432.42 

  8456.10 8456.11 

 
8456.12 

  8456.90 8456.40 

 
8456.50 

 
8456.90 

  8459.40 8459.41 

 
8459.49 

  8460.11 ex8460.12 

  8460.19 ex8460.19 

  8460.21 ex8460.22 

 
ex8460.23 

 
ex8460.24 

  8460.29 ex8460.29 

  8460.90 ex8460.12 

 
ex8460.19 

 
ex8460.22 

 
ex8460.23 

 
ex8460.24 

 
ex8460.29 

 
8460.90 

  8465.91 ex8465.20 

 
8465.91 

  8465.92 ex8465.20 

 
8465.92 

  8465.93 ex8465.20 

 
8465.93 

  8465.94 ex8465.20 

 
8465.94 
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  8465.95 ex8465.20 

 
8465.95 

  8465.96 ex8465.20 

 
8465.96 

  8465.99 ex8465.20 

 
8465.99 

  8469.00 ex8472.90 

  8472.90 ex8472.90 

  8473.10 ex8473.40 
  

8473.30 8473.30 

 
ex9620.00 

  8473.40 ex8473.40 

  8473.50 ex8473.40 

 
8473.50 

  8487.90 8487.90 

 
ex9620.00 

  8522.90 8522.90 

 
ex9620.00 

  8528.41 ex8528.42 

  8528.49 ex8528.42 

 
8528.49 

  8528.51 ex8528.52 

  8528.59 ex8528.52 

 
8528.59 

  8528.61 ex8528.62 

  8528.69 ex8528.62 

 
8528.69 

  8529.90 8529.90 
 ex9620.00 
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8542.31 ex8542.31 
  

Sous-positions applicables, en 
particulier dans les Chapitres 

84, 85, 90, 93 et 95 
/ 

Applicable subheadings, in 
particular in Chapters 84, 85, 90, 

93 and 95 

ex8542.31 

  
8542.32 ex8542.32 

  
Sous-positions applicables, en 
particulier dans les Chapitres 

84, 85, 90, 93 et 95 
/ 

Applicable subheadings, in 
particular in Chapters 84, 85, 90, 

93 and 95 

ex8542.32 

  
8542.33 ex8542.33 

  
Sous-positions applicables, en 
particulier dans le Chapitre 85 

/ 
Applicable subheadings, in 

particular in Chapter 85 

ex8542.33 

  
8542.39 ex8542.39 

  
Sous-positions applicables, en 
particulier dans les Chapitres 

84, 85, 90, 93 et 95 
/ 

Applicable subheadings, in 
particular in Chapters 84, 85, 90, 

93 and 95 

ex8542.39 

  8543.70 8539.50 

 
8543.70 

  8701.90 8701.91 

 
8701.92 

 
8701.93 

 
8701.94 

 
8701.95 

  8702.10 8702.10 

 
ex8702.20 

  8702.90 ex8702.20 

 
8702.30 

 
8702.40 

 
8702.90 
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8703.21 8703.21 

 
ex8703.40 

 
ex8703.60 

  8703.22 8703.22 

 
ex8703.40 

 
ex8703.60 

  8703.23 8703.23 

 
ex8703.40 

 
ex8703.60 

  8703.24 8703.24 

 
ex8703.40 

 
ex8703.60 

  8703.31 8703.31 

 
ex8703.50 

 
ex8703.70 

  8703.32 8703.32 

 
ex8703.50 

 
ex8703.70 

  8703.33 8703.33 

 
ex8703.50 

 
ex8703.70 

  8703.90 ex8703.40 

 
ex8703.50 

 
ex8703.60 

 
ex8703.70 

 
8703.80 

 
8703.90 

  8711.90 8711.60 

 
8711.90 

  9005.90 9005.90 

 
ex9620.00 

  9006.10 ex9006.59 

  9006.59 ex9006.59 

  9006.91 9006.91 

 
ex9620.00 

  9007.91 9007.91 

 
ex9620.00 

  9015.90 9015.90 

 
ex9620.00 
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9033.00 9033.00 

 
ex9620.00 

  9209.99 9209.99 

 
ex9620.00 

  9401.51 9401.52 

 
9401.53 

  9403.81 9403.82 

 
9403.83 

  9406.00 9406.10 

 
9406.90 

  

 

*      *      * 
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TABLE II – ANNEX [] 

CORRELATING THE 2012 VERSION 

TO THE 2017 VERSION OF CHAPTER 44 OF THE HARMONIZED SYSTEM 

 

HS 2012 HS 2017 

4403.49 ex4403.49 

  4403.99 ex4403.49 

 
4403.99 

  4407.29 ex4407.29 

  4407.99 ex4407.29 

 
4407.99 

  4408.39 ex4408.39 

  4408.90 ex4408.39 

 
4408.90 

  4409.29 4409.22 

 
4409.29 

  4412.31 ex4412.31 

  4412.32 ex4412.31 

 
4412.32 

  4418.71 ex4418.73 

 
4418.74 

  4418.72 ex4418.73 

 
4418.75 

  4418.79 ex4418.73 

 
4418.79 

  4418.90 4418.91 

 
4418.99 

  4419.00 4419.11 

 
4419.12 

 
4419.19 

 
4419.90 

  4421.90 4421.91 

 
4421.99 

 
ex9620.00 

   
*      *      * 

                                                
[]  As it reads after the amendment by the Council Recommendation of 27 June 2014 only.  The Annex to 

Table II ("Table II - Annex") is valid from 1 January 2017 to 31 December 2017 for HS Contracting 
Parties which are not able to implement the complementary amendments to Chapter 44 before 
1 January 2018 (See the Introduction). 
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