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(เล่ม  ๗) 

ประกาศกรมศุลกากร 
ที่  ๑๖๒/๒๕๖๐ 

เร่ือง  หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและ 
ลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ 

 
 

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ 
(Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area) ตามประกาศกระทรวงการคลัง 
เร่ือง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ 
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 51 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัตศุิลกากร 
พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1  หลักการทั่วไป 
 (1) ให้ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรสําหรับของในภาค ๒ แห่งพิกัดอัตราศุลกากรท้าย 
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีถิ่นกําเนิดจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากร
ศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60 
 (2) การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามข้อ 1 (1)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 
  (2.1) ให้ผู้นําของเข้าแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) ที่ออกตาม
ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ ยกเว้นการนําเข้าของที่มีราคา เอฟ โอ บี 
ไม่เกินสองร้อยดอลลาร์สหรัฐ ไม่ต้องย่ืนหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) 
  (2.2) ในกรณี ที่ ผู้ นํ าของเข้ าไม่ สามารถแสดงหนั งสื อรับรองถิ่ นกํ าเนิ ดสิ นค้ า 
(Form AANZ)  ก่อนนําของออกจากอารักขาของศุลกากร แต่ประสงค์จะใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการ 
ขอยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร ให้แจ้งความประสงค์ และชําระค่าอากรในอัตราปกติไปก่อน 
 ข้อ  2  หลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้า  
 ต้องเป็นไปตามบทท่ี 3 กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรี
อาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก 1 บทที่ 3 กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า)  
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 (1) เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – 
นิวซีแลนด์ 
  (1.1) กรณีใช้เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าที่ของนั้นมีการผลิตทั้งหมดหรือได้มาทั้งหมด
ในประเทศภาคี (Goods Wholly Produced or Obtained: WO) ต้องเป็นไปตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิด
สินค้าของความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์  
  (1.2) กรณีใช้เกณฑ์ถิ่นกําเนิดที่ของนั้นผลิตขึ้นทั้งหมดในภาคีจากวัสดุเฉพาะที่ได้
ถิ่นกําเนิดของคู่ภาคีเท่านั้น (Produced Entirely: PE) ต้องเป็นไปตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าของ
ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์  
  (1.3) กรณีใช้เกณฑ์กฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSR) ให้ปฏิบัติ
ตามกฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – 
นิวซีแลนด์ แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก 2 กฎเฉพาะรายสินค้า และเอกสารแนบท้ายภาคผนวก 2) 
 (2) กรณีของที่มีเง่ือนไขการได้ถิ่นกําเนิดสินค้าในข้อ 2 (1) 
  (2.1) การได้ถิ่นกําเนิดสินค้าตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า มีเง่ือนไขการได้ถิ่นกําเนิด
สินค้าตามประเภท และประเภทย่อยของพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2012 (HS 2012) 
  (2.2) หากของที่นําเข้าเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 2 (1) ข้อ (2) (2.1) และข้อ 2 (3) 
ให้ถือว่าได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรโดยตรวจสอบพิกัดศุลกากรตามบัญชีท้ายประกาศ
กระทรวงการคลัง เร่ือง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน – 
ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ โดยใช้ตารางเปรียบเทียบพิกัดศุลกากร (Correlation Table) แนบท้าย
ประกาศนี้ (เอกสารแนบ 5 ตารางเปรียบเทียบพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ฉบับปี ๒๐12 (HS 2012) 
เป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี ๒๐๑7 (HS 2017)) 
 (3) เง่ือนไข และการระบุเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้า ในช่องที่ ๘ ของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิด
สินค้า (Form AANZ) เป็นไปดังต่อไปนี้ 
 

เงื่อนไขการได้ถิ่นกําเนิดสนิค้า การระบุเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสนิค้าในช่องที่ 8 

(ก) ของน้ันมีการผลิตทั้งหมดหรือได้มาทั้งหมดใน
ประเทศภาคี  (Goods Wholly Produced or 
Obtained) ตามข้อ 1 (เอ) ในข้อ 2 และข้อ 3 
ของบทท่ี 3 ของความตกลงเพ่ือจัดต้ังเขตการค้า
เส รี อ า เซี ยน  – ออส เตร เลี ย  - นิ วซี แลน ด์  
 

 
WO 
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เงื่อนไขการได้ถิ่นกําเนิดสนิค้า การระบุเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสนิค้าในช่องที่ 8 

(ข) ของน้ันมีการผลิตในประเทศภาคีจากวัสดุที่ได้ 
ถิ่นกําเนิดของประเทศภาคีประเทศใดประเทศหน่ึง
หรือมากกว่าตามข้อ 1 (ซี) ในข้อ 2 ของบทที่ 3 
ของความตกลงเพ่ือจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียน 
– ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ 

 
PE 

(ค) ของน้ันไม่มีการผลิตทั้งหมดหรือไม่ได้มาทั้งหมด
ในประเทศภาคี หากของน้ันเป็นไปตามข้อ 2  
ในข้อ 4 ของบทท่ี 3 ของความตกลงเพ่ือจัดต้ัง
เขตการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ 
แก้ไขโดยพิธีสารฉบับที่หน่ึง กล่าวคือ ถ้าของน้ัน
เป็นไปตามท่ีระบุในภาคผนวก 2  กฎเฉพาะ 
รายสินค้า ดังน้ี 

-   การเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 

-   สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค 

-   สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค + การเปลี่ยน  
 พิกัดศุลกากร 

-   อ่ืน ๆ รวมถึ งการผ่ านกระบวนการผลิตที่
เฉพาะเจาะจงหรือการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร หรือ
สัดส่วนมูลค่าการผลิต 

ในภูมิภาค ที่มีเง่ือนไขอ่ืนร่วมอยู่ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

CTC 
RVC 

เช่น RVC 35% + CTSH 
Other 

 ข้อ  3  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ)  
 ต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ภายใต้ความตกลงเพื่อจัดตั้ง
เขตการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก 5-1 ระเบียบปฏิบัติ
เก่ียวกับการรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (ฉบับเดิม) และภาคผนวก 5-2 ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้า (ฉบับใหม่))  
 (1) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ 
(ภาคผนวก 3-1 Old CO Form AANZ ภาคผนวก 3-2 New CO Form AANZ และภาคผนวก 3-3 
Continuation Sheet) จะต้องออกโดยหน่วยงานผู้มีอํานาจหรือหน่วยงานที่ได้รับแต่งตั้งจากหน่วยงาน 
ผู้มีอํานาจที่ทําหน้าที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า และต้องมีตราประทับพร้อมกับลงลายมือชื่อ 
ด้วยตนเองหรือมีตราประทับและลายมือชื่ออยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้มีอํานาจของหน่วยงาน
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ดังกล่าว ซึ่งได้มีการแจ้งบัญชีรายช่ือ ที่อยู่ ตัวอย่างลายมือชื่อและตัวอย่างตราประทับของหน่วยงาน      
ผู้มีอํานาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าไว้ต่อกรมศุลกากรแล้ว  
  ในกรณีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) ออกโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้อยู่ใน
บัญช ี  ที่อ้างถึงในวรรคหน่ึงจะไม่ได้รับการยอมรับจากกรมศุลกากร 
 (2) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) ต้นฉบับจะอยู่ในรูปเอกสาร จัดพิมพ์
เป็นภาษาอังกฤษ และต้องมีข้อมูลขั้นต่ําปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 3 บัญชีข้อมูล    
ที่จําเป็น) การแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความกระทําโดยขีดฆ่าข้อความที่ไม่ถูกต้องออกและเพิ่มเติมข้อความ 
ที่ต้องการใหม่ การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ   
ลงนามหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า และต้องได้รับการรับรองโดยหน่วยงานผู้มีอํานาจหรือหน่วยงาน   
ที่ได้รับแต่งตั้ง จากหน่วยงานผู้มีอํานาจที่ทําหน้าที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ช่องว่างที่ไม่ได้ใช้ 
ให้ขีดเส้นปิดก้ันเพื่อป้องกันการเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ในภายหลัง 
 (3) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) จะต้องออกให้ใกล้เคียงวันที่ส่งออก
เท่าที่สามารถกระทําได้ หรือภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ส่งออก 
  กรณีออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) ไม่ทันในขณะเวลาที่ส่งออก
หรือภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ส่งออก ด้วยเหตุผลอันสมควรอาจออกให้ย้อนหลัง แต่ทั้งนี้ต้องไม่
เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่ส่งออก โดยต้องมีเคร่ืองหมายลงในช่อง Issued retroactively ที่อยู่ในช่องที่ 
13 ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ)  
 (4) อายุของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) ให้ใช้ได้ภายในกําหนด 12 เดือน 
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
 (5) กรณีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) ถูกโจรกรรม สูญหาย หรือ      
ถูกทําลาย หน่วยงานผู้มีอํานาจหรือหน่วยงานที่ได้รับแต่งตั้งจากหน่วยงานผู้มีอํานาจที่ทําหน้าที่ออก
หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าจะออกสําเนาที่ได้รับการรับรองความถูกต้องของต้นฉบับหนังสือรับรอง  
ถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) โดยมีการรับรองด้วยคําว่า “Certified True Copy” และต้องระบุวันที่
ออกต้นฉบับหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าในช่องที่ 12 ของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (Form 
AANZ) ทั้งนี้ การออกสําเนาหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าดังกล่าวต้องกระทําภายใน 12 เดือนนับจาก
วันที่ออกต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
 (6) ให้ใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) หนึ่งฉบับต่อการนําเข้าหนึ่งคร้ัง
เท่านั้น 
 (7) พิกัดศุลกากรที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) ต้องเป็นพิกัด
ศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2012 (HS 2012) ในระดับ 6 หลัก 
 (8) หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (Form AANZ) ฉบับเดียวอาจสําแดงรายการของ
หลายรายการได้ และของแต่ละรายการจะได้คุณสมบัติโดยสิทธิของตนเองแยกจากกัน 
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 (9) ในกรณีที่มีของที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรระบุรวมอยู่กับของที่ได้รับสิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากรในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) ฉบับเดียวกัน ให้หนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) นั้นยังคงมีผลใช้ได้กับของที่ได้รับสิทธพิิเศษทางภาษีศุลกากร 
 (10) การระบุเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าอย่างหนึ่งอย่างใดของของแต่ละรายการในช่องที่ 8 
ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้าในข้อ 2 
 (11) การระบุราคา เอฟ โอ บี ในช่องที่ 9 ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form 
AANZ) ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศน้ี (ภาคผนวก 3-2 New CO Form AANZ) หรือในหนังสือ
รับรองราคาเอฟ โอ บี ที่ออกโดยผู้ส่งออกจากประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ ตามแบบฟอร์มแนบท้าย
ประกาศนี้ (เอกสารแนบ 4 หนังสือรับรองราคา FOB) ให้ระบุเฉพาะในกรณีที่เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้า  
เป็นเกณฑ์การคํานวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค (Regional Value Content: RVC) และให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแนบท้ายประกาศน้ี (ภาคผนวก 5-2 ระเบียบ
ปฏิบัติเก่ียวกับการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (ฉบับใหม่)) 
  เว้นแต่หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) ตามแบบฟอร์มแนบท้าย
ประกาศน้ี (ภาคผนวก 3-1 Old CO Form AANZ) ที่ออกโดยประเทศอินโดนีเซีย ต้องระบุราคา เอฟ โอ บี 
ทุกกรณีและต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแนบท้ายประกาศนี้ 
(ภาคผนวก 5-1 ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (ฉบับเดิม)) จนกว่าประเทศ
อินโดนีเซียได้ดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายภายในของตนเสร็จสิ้นและแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรให้รัฐบาลไทยทราบแล้ว 
 ข้อ  4  วิธีปฏิบัติสําหรับผู้นําของเข้า 
 (1) ผู้นําของเข้าต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) ที่ออกตามความตกลง
เพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ และข้อกําหนดเพิ่มเติมที่ออกตามความตกลง
ดังกล่าว โดยย่ืนต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Original) ในรูปแบบเอกสารตามแบบฟอร์ม  
แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก 3-1 Old CO Form AANZ และภาคผนวก 3-2 New CO Form 
AANZ) และกรณีที่มีใบต่อของ Form AANZ ต้องมีรูปแบบเอกสารตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ 
(ภาคผนวก 3-1 Old CO Form AANZ หรือภาคผนวก 3-2 New CO Form AANZ หรือภาคผนวก 3-3 
Continuation Sheet) ที่ผู้นําของเข้าได้เขียนหรือประทับตราเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าไว้ที่มุมบนด้านขวา
ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า ก่อนการนําของออก
จากอารักขาของศุลกากร 
  กรณีที่หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) ที่ออกโดยหน่วยงานผู้มีอํานาจ
หรือหน่วยงานท่ีได้รับแต่งตั้งจากหน่วยงานผู้มีอํานาจที่ทําหน้าที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าของ
ประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ ไม่ได้ระบุราคา เอฟ โอ บี ในช่องที่ 9 ของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิด
สินค้า (Form AANZ) และเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าเป็นเกณฑ์การคํานวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค 
(RVC) ให้ผู้นําของเข้าย่ืนหนังสือรับรองราคา เอฟ โอ บี ที่ออกโดยผู้ส่งออก ตามแบบฟอร์มแนบท้าย
ประกาศนี้ (เอกสารแนบ 4 หนังสือรับรองราคา FOB) 
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 (2) ในกรณีที่ผู้นําของเข้าไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ)  
ต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า แต่ประสงค์จะขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร    
ในการขอยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร ให้แจ้งความประสงค์และชําระค่าอากรในอัตราปกติ 
ก่อนนําของออกจากอารักขาของศุลกากร โดยให้ระบุรหัสเหตุผล ในช่อง Argumentative Reason 
Code เป็น “P14” และระบุรหัสสิทธิพิเศษที่ในช่อง Argumentative Privilege Code เป็น “AAN” 
ของแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้านั้น และส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร  
  หากผู้นําของเข้าได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรแล้ว แต่ไม่ได้
บันทึกข้อมูลแจ้ง  ความประสงค์จะขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการขอยกเว้นอากรหรือลดอัตรา
อากรศุลกากรของแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้านั้น ให้ผู้นําของเข้าย่ืนคําร้องขอผ่อนผัน โดยชี้แจง
เหตุผลประกอบ ก่อนนําของออกจากอารักขาของศุลกากร 
 (3) ให้ผู้นําของเข้าจัดทําข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกําหนด 
ดังนี้ 
 (3.1) ตรวจสอบการขอใช้สิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของ
ที่มีถิ่นกําเนิดจากเขตการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ ตามข้อ ๑ หลักการทั่วไป 
  (3.2) ในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า (Import Declaration 
Detail) ในช่องรหัสสิทธิพิเศษ (Privilege Code) ให้ระบุเป็น “AAN” 
  (3.3) ในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในส่วนใบอนุญาต (Import 
Declaration Detail Permit) 
   (3.3.1) ให้ระบุเลขที่หนังสือรับรองถิ่นกําเนดิสินค้า (Form AANZ) ในช่อง
เลขที่ใบอนุญาต (Permit No) 
   (3.3.2) ให้ระบุวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ)  
ในช่องวันที่ออกใบอนุญาต (Issue Date)  
   (3.3.3) ให้ระบุรหัสประเทศในเขตการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – 
นิวซีแลนด์ที่ขอรับสิทธิพิเศษฯ ในช่องเลขประจําตัวของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต (Permit Issue 
Authority) 
 (4) การจัดทําและย่ืนใบขนสินค้าขาเข้าในรูปแบบเอกสาร ให้ผู้นําของเข้าย่ืนแบบ
รายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้า พร้อมย่ืนต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) โดย
สําแดงเลขที่หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ชื่อหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า และการใช้
สิทธิตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับ
เขตการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ ไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า และประทับตราหรือเขียน  
ตัวบรรจงด้วยหมึกสีแดงไว้อย่างชัดเจนที่มุมบนด้านขวาของต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้าและสําเนาทุกฉบับว่า 
“AAN” 
 (5) กรณีของที่ได้รับสิทธิการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรโดยไม่ต้องย่ืนหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
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  (5.1)  ของที่นําเข้าต้องมีราคา เอฟ โอ บี ไม่เกินสองร้อยดอลลาร์สหรัฐ 
  (5.2) ผู้นําของเข้าต้องย่ืนคําร้องขอรับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรต่อ
สํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า 
 (6) กรณีผู้นําเข้าย่ืนหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) โดยระบุราคา เอฟ โอ บี 
ในข้อ 3 (11) ภายหลังกําหนดอายุเวลา 12 เดือน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า โดยมีเหตุ
ตามท่ีได้กําหนดในกฎที่ 13 (สอง) แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก 5-1 ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า (ฉบับเดิม) หรือภาคผนวก 5-2 ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (ฉบับใหม่) 
แล้วแต่กรณี) ให้ผู้นําของเข้าย่ืนคําร้องขอผ่อนผัน ต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า
พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลประกอบ หรือ 
  กรณีที่ผู้นํ าของเข้าได้นําของเข้าภายในอายุของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  
(Form AANZ) นั้น แต่ผู้นําของเข้าได้ย่ืนหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) นั้น ภายหลัง
กําหนดอายุเวลา 12 เดือน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ให้ผู้นําของเข้าย่ืนคําร้องขอผ่อนผัน
ต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้าพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลประกอบ 
 (7) ในกรณีที่มีของหลายรายการสําแดงภายใต้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) 
ฉบับเดียวกัน ปัญหาที่พบในรายการหนึ่งรายการใดในหลายรายการนั้น จะไม่มีผลกระทบหรือทําให้   
การให้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรภายใต้ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – 
นิวซีแลนด์ ของของรายการอื่น ๆ ในหนังสือ รับรองถิ่นกําเนิดนั้นเสียไปหรือล่าช้า 
 (8) กรณีที่ของถูกระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ในระหว่างการตรวจสอบไว้ 
เป็นการชั่วคราวให้ผู้นําของเข้าดําเนินการวางประกันแล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 
  (8.1) กรณีรายการข้อมูลในใบขนสินค้าขาเข้า เอกสารประกอบ และต้นฉบับ
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) ไม่ถูกต้องตรงกัน และมีเหตุที่สงสัยหรือจําเป็นต้อง
สอบถามไปยังหน่วยงานท่ีออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า และหากของนั้นมิได้เป็นของต้องห้ามหรือ
ของต้องกํากัดในการนําเข้าและไม่มีข้อสงสัยเก่ียวกับการฉ้อฉล พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับ
มอบหมายจะสั่งการให้ปล่อยของนั้นไปก่อนและอาจให้ชักตัวอย่างไว้ และให้ผู้นําของเข้าดําเนินการ   
วางประกันให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ  
  (8.2) กรณีพบปัญหาในของรายการหนึ่งรายการใดในหลายรายการท่ีสําแดง
ภายใต้หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (Form AANZ) ฉบับเดียวกัน จะระงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
เฉพาะรายการที่มีปัญหา และหากของนั้นมิได้เป็นของต้องห้ามหรือของต้องกํากัดในการนําเข้าและไม่มี
ข้อสงสัยเก่ียวกับการฉ้อฉล พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายจะสั่งการให้ปล่อย
ของนั้นไปก่อนและอาจให้ชักตัวอย่างไว้ และให้ผู้นําของเข้าวางประกันเฉพาะรายการที่มีปัญหาให้คุ้มค่า
อากรในอัตราปกติ 
  (8.3) กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยในถ่ินกําเนิดสินค้าว่า ของที่นําเข้าไม่อยู่ในข่าย
ได้รับการยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากร หากจําเป็นต้องสอบถามไปยังหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้า หรืออยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของส่วนกฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้า สํานักพิกัดอัตรา



 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(เล่ม  ๗) 

ศุลกากร และหากของนั้นมิได้เป็นของต้องห้ามหรือของต้องกํากัดในการนําเข้าและไม่มีข้อสงสัยเก่ียวกับ
การฉ้อฉล พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายจะสั่งการให้ปล่อยของนั้นไปก่อน 
และให้ผู้นําของเข้าวางประกันให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ 
  (8.4) กรณีมีปัญหาการจําแนกประเภทพิกัดศุลกากรของของในหนังสือรับรอง  
ถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) กับประเภทพิกัดศุลกากรของของที่ตรวจพบไม่ตรงกัน หากเป็นที่แน่ชัด   
ว่าของนั้นมีถิ่นกําเนิดในอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ ตามหลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้าในข้อ 2 (1) 
ของของนั้น ให้ผู้นําของเข้าวางประกันให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ ตามประเภทพิกัดศุลกากรของของ    
ที่ตรวจพบและดําเนินการเช่นเดียวกับใบขนสินค้าที่มีปัญหาพิกัดศุลกากร 
 (9) การผ่อนผันให้ใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) ในกรณีที่มีข้อเท็จจริง
สอดคล้องถูกต้องตรงกับของที่นําเข้าและต้องไม่มีข้อสงสัยในถิ่นกําเนิดสินค้า ให้ผ่อนผันได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
  (9.1) กรณีตรวจพบความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยจากการพิมพ์ข้อความที่ระบุใน
หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (Form AANZ) กับข้อความในเอกสารต่าง ๆ ที่ย่ืนต่อสํานักงานศุลกากร
หรือด่านศุลกากร 
  (9.2) กรณีปริมาณของของที่นําเข้าจริงน้อยกว่าที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้า (Form AANZ) ให้ใช้หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (Form AANZ) ได้เท่ากับปริมาณที่นําเข้าจริง 
ในกรณีที่ปริมาณของของที่นําเข้าจริงเกินกว่าที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) 
ปริมาณท่ีเกินให้ชําระค่าอากรในอัตราปกติ  
 (10)  กรณีที่ได้รับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) โดยที่ของนั้นได้ส่งออก
จากประเทศภาคีผู้ส่งออกแล้ว แต่มีการเปล่ียนแปลงจุดหมายปลายทางของของน้ันก่อนนําของออกจาก
อารักขาของศุลกากร ให้ดําเนินการส่งหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าดังกล่าวไปแก้ไขโดยการออกหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับใหม่แทนหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับเดิม 
 (11) กรณีการซื้อขายผ่านประเทศที่สาม นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อ 4 (1) หรือข้อ 4 (2) 
แล้ว ให้ผู้นําของเข้าแนบบัญชีราคาสินค้า (Sale invoice) ที่ออกโดยบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่สาม หรือ
โดยผู้ส่งออก ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน หรือออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ ที่รับผิดชอบต่อบริษัท  
ที่ตั้งอยู่ในประเทศที่สาม หากของนั้นมีคุณสมบัติตรงตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลง 
เพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ และต้องมีเคร่ืองหมาย ในช่อง Subject of 
third-party invoice ที่อยู่ในช่องที่ 13 ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) พร้อมทั้งระบุ
ชื่อบริษัทที่เป็นผู้ออกบัญชีราคาสินค้าในประเทศที่สามในช่องที่ 7 ของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า 
(Form AANZ) รวมทั้งให้ระบุเลขที่และวันที่ของบัญชีราคาสินค้า (Sale Invoice) ของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก
ในช่องที่ 10 ของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (Form AANZ) และหากทราบเลขท่ีและวันที่ของบัญชี
ราคาสินค้า (Sale Invoice) ของผู้ขายในประเทศท่ีสามก็ให้ระบุในช่องที่ 10 ของหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินค้า (Form AANZ) 



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(เล่ม  ๗) 

 (12) กรณีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ภายใต้เง่ือนไข แบค ทู แบค (Back-to-Back 
Form AANZ) ที่ ออกโดยประเทศภาคีผู้ส่ งออกซึ่ งมิ ใช่ เป็นประเทศภาคีผู้ส่ งออกประเทศแรก 
(Intermediate Party) โดยใช้ข้อมูลจากต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) ที่ออก
โดยประเทศภาคีผู้ส่งออกประเทศแรก ให้ปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้ 
  (12.1) ย่ืนหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า ภายใต้เง่ือนไข แบค ทู แบค (Back-to-
Back Form AANZ) ที่ออกโดยประเทศภาคีผู้ส่งออกซึ่งมิใช่เป็นประเทศภาคีผู้ส่งออกประเทศแรก 
(Intermediate Party) ต้องมีข้อความบางส่วนเหมือนกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) 
ที่ออกโดยประเทศภาคีผู้ส่งออกประเทศแรก โดยเฉพาะอย่างย่ิงทุกคอลัมน์ในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้า ภายใต้เง่ือนไข แบค ทู แบค (Back-to-Back Form AANZ) ต้องมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ และ
ต้องมีเคร่ืองหมายในช่อง Back-to-Back Certificate of Origin ที่อยู่ในช่องที่ 13 ของหนังสือรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้เง่ือนไข แบค ท ูแบค (Back-to-Back Form AANZ)  
  ทั้งนี้ นอกจากจะต้องปฏิบัติตามดังกล่าวข้างต้นแล้ว การระบุราคา เอฟ โอ บี ในช่องที่ 9 
ของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า ภายใต้เง่ือนไข แบค ทู แบค (Back-to-Back Form AANZ) ของประเทศภาคี 
ผู้ส่งออกซึ่งมิใช่เป็นประเทศภาคีผู้ส่งออกประเทศแรก (Intermediate Party) หรือในหนังสือรับรองราคา 
เอฟ โอ บี ที่ออกโดยผู้ส่งออกจากประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ ให้ปฏิบัติตามข้อ 3 (11) 
  (12.2) การมีผลใช้ได้ของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าที่ออกโดยประเทศภาคี     
ผู้ส่งออกซึ่งมิใช่เป็นประเทศภาคีผู้ส่งออกประเทศแรก (Intermediate Party) ภายใต้เง่ือนไข แบค ทู แบค 
(Back-to-Back Form AANZ) จะมีวันที่สิ้นสุดเป็นวันเดียวกับวันที่สิ้นสุดของต้นฉบับหนังสือรับรอง    
ถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) ที่ออกโดยประเทศภาคีผู้ส่งออกประเทศแรก 
  (12.3) ของที่ถูกส่งกลับออกไป โดยใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้เง่ือนไข 
แบค ทู แบค (Back-to-Back Form AANZ) ต้องไม่ผ่านกระบวนการแปรสภาพเพิ่มเติมใด ๆ ในประเทศภาคี 
ผู้ส่งออกซึ่งมิใช่เป็นประเทศภาคีผู้ส่งออกประเทศแรก (Intermediate Party) นอกจากการบรรจุหีบห่อใหม่
และกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ เช่น การขนถ่ายของลง การขนถ่ายของขึ้น การเก็บรักษา หรือการดําเนินการ
อื่นใด ให้อยู่ในสภาพที่ดี หรือเพื่อการขนส่งของนั้นต่อไปยังประเทศภาคีผู้นําเข้า  
  (12.4) ในกรณีที่ข้อความไม่ครบสมบูรณ์ และ/หรือสงสัยว่ามีการสวมสิทธิในถิ่นกําเนิด
สินค้า (Circumvention) พนักงานศุลกากรอาจขอให้ผู้นําของเข้าย่ืนสําเนาหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
(Form AANZ) ที่ออกโดยประเทศภาคีผู้ส่งออกประเทศแรก โดยระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
เป็นการชั่วคราวก่อน และหากของนั้นมิได้เป็นของต้องห้ามหรือของต้องกํากัดในการนําเข้า พนักงาน
ศุลกากรจะตรวจปล่อยของนั้นโดยให้วางประกันให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติไปก่อนได้ 
 (13) กรณีของที่นําเข้ามาแล้วจะส่งกลับออกไปยังกลุ่มประเทศภาคีอื่น นอกจากจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบพิธีการศุลกากรปกติแล้ว ให้ปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 
  (13.1) กรณีที่ได้ชําระค่าภาษีอากรขาเข้าแล้ว 
   (13.1.1) ให้ผู้ส่งของออกย่ืนคําร้องขอรับต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้า (Form AANZ) คืนต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร โดยบันทึกเพิ่มเติมในข้อมูลใบขนสินค้า
ขาออกช่องบันทึกอื่น ๆ (Remark) ว่า “เป็นของที่นําเข้าตามหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าเลขที่ 
.............. ออกโดย...............” และในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในส่วนใบอนุญาต 
(Import Declaration Detail Permit) 



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(เล่ม  ๗) 

   (13.1.1.1) ให้ระบุเลขที่หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) 
ในช่องเลขที่ใบอนุญาต (Permit No) 
   (13.1.1.2) ให้ระบุวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form 
AANZ) ในช่องวันที่ออกใบอนุญาต (Issue Date) 
   (13.1.1.3) ให้ระบุรหัสประเทศสมาชิกอาเซียน หรือออสเตรเลียหรือ
นิวซีแลนด์ ที่ขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ในช่องเลขประจําตัวของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต 
(Permit Issue Authority) 
   (13.1.2) เม่ือของได้บรรทุกลงเรือแล้ว ให้ผู้ส่งของออกมารับต้นฉบับ
หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (Form AANZ) จากสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรเพื่อนําไปย่ืนต่อ
กรมการค้าต่างประเทศให้ประทับตรารับรองต่อไป 
  (13.2) กรณีที่ยังไม่ได้ชําระค่าภาษีอากรขาเข้า ให้ผู้นําของเข้าย่ืนใบขนสินค้าขาเข้า
และใบขนสินค้าขาออกพร้อมกัน และให้ปฏิบัติตามข้อ 4 (1) และข้อ 4 (13) (13.1) หรือหากของนั้น
ได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรโดยไม่ต้องย่ืนหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ)   
ให้ปฏิบัติตามข้อ 4 (5) และ ข้อ 4 (13) (13.1) 
 (14) กรณีของจากประเทศภาคีผู้ส่งออก นําเข้าประเทศไทยเป็นไปตามกฎข้อ 8 เกณฑ์ขั้นต่ํา 
(De Minimis) ของกฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้าสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ 
แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก 1 บทที่ 3 กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า) ต้องมีเคร่ืองหมายในช่อง De Minimis 
ที่อยู่ในช่องที่ 13 ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) ที่ออกโดยประเทศภาคีผู้ส่งออก 
 (15) กรณีของจากประเทศภาคีผู้ส่งออก นําเข้าประเทศไทยเป็นไปตามกฎข้อ 6 กฎการสะสม
ของถิ่นกําเนิดสินค้า (Cumulative Rules of Origin) ของกฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้าสําหรับเขตการค้าเสรี
อาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก 1 บทที่ 3 กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า) 
ต้องมีเคร่ืองหมาย ในช่อง Accumulation ที่อยู่ในช่องที่ 13 ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form 
AANZ) ที่ออกโดยประเทศภาคี ผู้ส่งออก 
 (16) กรณีของนําเข้าโดยส่งผ่านอาณาเขตของประเทศนอกภาคีใด ๆ นอกจากจะต้องปฏิบัติ
ตามข้อ 4 (1) หรือข้อ 4 (2) แล้ว ผู้นําของเข้าต้องย่ืนใบตราส่งสินค้าชนิดส่งผ่านประเทศอื่น ๆ 
(Through Bill of Lading) ต้นฉบับหรือสําเนาบัญชีราคาสินค้า และเอกสารที่เป็นหลักฐาน ซึ่งแสดงว่า 
  (16.1) การส่งผ่านนั้น เนื่องจากความจําเป็นทางภูมิศาสตร์ หรือเป็นเส้นทางขนส่ง
บังคับ และ 
  (16.2) ของนั้นมิได้นําไปเพื่อการซื้อขายหรือเพื่อการใช้บริโภคภายในประเทศที่
ส่งผ่าน และ 
  (16.3) ของนั้นมิได้จัดทําด้วยประการใด ๆ ในประเทศที่ส่งผ่าน นอกจากขนถ่ายขึ้น
และลงจากยานพาหนะหรือดําเนินการใด ๆ ที่จําเป็นแก่การเก็บรักษาของนั้นให้คงอยู่ในสภาพที่ดี 
 (17) กรณีที่ผู้นําของเข้าได้ปฏิบัติตามข้อ 4 (2) แล้ว และประสงค์จะขอคืนอากรโดยขอใช้
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายหลังการนําเข้า ผู้นําของเข้าต้องย่ืนต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(เล่ม  ๗) 

(Form AANZ) และกรณีที่หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) ที่ออกโดยหน่วยงานผู้มีอํานาจ
หรือหน่วยงานท่ีได้รับแต่งตั้งจากหน่วยงานผู้มีอํานาจที่ทําหน้าที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าของ
ประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ ให้ผู้นําของเข้าย่ืนหนังสือรับรองราคา เอฟ โอ บี ที่ออกโดยผู้ส่งออก
พร้อมกับเขียนหรือประทับตราเลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้าไว้ที่มุมบนด้านขวาของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้าต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า 
 ข้อ  5  กรมศุลกากรอาจจะปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ย่ืนเพื่อขอใช้สิทธิยกเว้น
อากรหรือลดอัตราอากร หากตรวจพบว่ามีการหลีกเลี่ยงหรือฉ้อฉลค่าอากร 
 ข้อ  6  ให้ผู้นําของเข้าจัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการนําเข้าสินค้าที่ขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร และสําเนาหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AANZ) ในสื่อรูปแบบใด ๆ หรือเอกสารไว้
เพื่อให้ตรวจสอบเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันนําเข้าสินค้า 
 ข้อ  7  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕60 
กุลิศ  สมบัติศิริ 

อธิบดีกรมศุลกากร 
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TRANSITIONAL GUIDELINES FOR COMPLETING THE INFORMATION ON THE ORIGIN CONFERRING CRITERION ON THE 
CERTIFICATE OF ORIGIN (CO) FORM OF THE AANZFTA  

 
 
The following tables are a transitional guide for users of the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade 
Area (AANZFTA) in completing Box 8 of the AANZFTA CO Form.  
 
AANZFTA Parties have agreed on a First Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free 
Trade Area (the First Protocol).  These transitional guidelines serve as a guide to assist exporters, importers, Authorized Issuing 
Authorities\Bodies and importing authorities of AANZFTA Parties while the First Protocol is being implemented. These guidelines 
only serve as a guide for the implementers and will not be attached to the AANZFTA CO Form or be required for submission to 
importing authorities. 
 
Once the First Protocol has been implemented by all AANZFTA Parties, new guidelines limited to the First Protocol will be issued.  
 
The key changes as a result of the First Protocol are that: 

 Product Specific Rules of Origin are specified for all products in a new consolidated Annex 2 – Product Specific Rules of 
Origin schedule which is recorded in HS 2012 nomenclature 

o Formerly, determining origin was based on an Annex 2 containing a partial list of Product Specific Rules of Origin 
schedule recorded in HS 2007 nomenclature or, for products not listed in the Annex, the use of Article 4.1(a) and 
4.1(b). 

 
For exports from AANZFTA Parties that have started implementing the First Protocol, the AANZFTA Certificate of Origin should be 
completed using Form AANZ v2 and make use of the Origin Conferring Criterion codes listed in Table 1 to these guidelines to 
complete Box 8. 
 
For exports from AANZFTA Parties that have not yet acceded to the First Protocol, the AANZFTA Certificate of Origin should be 
completed using Form AANZ and make use of the Origin Conferring Criterion codes listed in Table 2 to these guidelines to complete 
Box 8. 

เอกสารแนบ ๒ 
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TABLE 1. FOR GOODS EXPORTED FROM AN AANZFTA PARTY WHERE THE FIRST PROTOCOL HAS ENTERED INTO FORCE 
 
The Certificate of Origin must be issued on the Form AANZ v2 Template, unless otherwise agreed between the Parties. The HS Codes to be used 
to identify the products must be in HS 2012. 
 

Circumstances of production or manufacture in the country 
named in Box 11 of this form: 

Insert in Box 8 

(a) Goods wholly produced or obtained satisfying Article 2.1(a) of 
the Agreement 

WO 

Understanding: “WO” should be placed in Box 8 if the good is wholly 
produced or obtained in a Party. 

 

(b) Goods produced entirely satisfying Article 2.1(c) of the 
Agreement 

PE 

Understanding: “PE” should be placed in Box 8 if the good is 
produced entirely in a Party exclusively from originating materials 
from one or more of the Parties. 

(c) Not wholly produced or obtained in a Party, provided that the 
goods satisfy Article 4.1, i.e., all the product specific 
requirements listed have been met: 

 

- Change in Tariff Classification 

 

CTC 
 

Understanding:  “CTC” should be placed in Box 8 if the applicable 
origin criterion in Annex 2 is a Change in Tariff Classification, 
whether at the level of the chapter (“CC”), the level of a heading 
(“CTH”) or the level of a subheading (“CTSH”). There is no need to 
place the actual tariff shift. 
 

 

- Regional Value Content 

 

 

 

RVC 
 

Understanding: “RVC” should be placed in Box 8 if the applicable 
origin criterion in Annex 2 is an RVC.   
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Circumstances of production or manufacture in the country 
named in Box 11 of this form: 

Insert in Box 8 

 

- Regional Value Content + Change in Tariff Classification  

 

Understanding: where there is a combined RVC and CTC criterion 
(e.g  “ RVC 35% + CTSH”) the actual PSR should be placed in Box 8. 

 

- Other, including a Specific Manufacturing or Processing 
Operation  

Other 
 

Understanding: “Other” should be placed in Box 8 if the applicable 
origin criterion in Annex 2 is either a manufacturing or process rule 
or a CTC combined with an additional requirement. Below are some 
of the examples:  
 

(i) No change in tariff classification is required provided that 
the good is cooked in the territory of the parties; 

(ii) No change in tariff classification is required provided that 
the good is produced by refining; 

(iii) CTSH, except from 2523.29 through 2523.90;  
(iv) Origin shall be conferred to a good of this subheading 

that is derived from production or consumption in a 
Party; 

(v) If the good is a result of a “chemical reaction”. 
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TABLE 2. FOR GOODS EXPORTED FROM AN AANZFTA PARTY WHERE THE FIRST PROTOCOL HAS NOT ENTERED INTO FORCE 

 
The Certificate of Origin must be issued on the Form AANZ Template, unless otherwise agreed between the Parties. The HS Codes to be used to 
identify the products must be in HS 2007, unless otherwise agreed between the Parties. 
 

Circumstances of production or manufacture in the country 
named in Box 11 of this form: 

Insert in Box 8 

(a) Goods wholly produced or obtained satisfying Article 2.1(a) of 
the Agreement 

WO 

Understanding: “WO” should be placed in Box 8 if the good is wholly 
produced or obtained in a Party. 

(b) Goods produced entirely satisfying Article 2.1(c) of the 
Agreement 

PE 

Understanding: “PE” should be placed in Box 8 if the good is 
produced entirely in a Party exclusively from originating materials 
from one or more of the Parties. 

(c) Not wholly produced or obtained in a Party, provided that the 
goods satisfy Article 4.1(a) of the Agreement 

RVC  

Understanding: “RVC” should be placed in Box 8 if the good 
satisfies the requirement in Article 4.1(a) of a regional value content 
of not less than 40 per cent of the FOB value. 

(d) Not wholly produced or obtained in a Party, provided that the 
goods satisfy Article 4.1(b) of the Agreement 

CTH 

 
Understanding: “CTH” should be placed in Box 8 if the good 
satisfies the requirement in Article 4.1(b) that all non-originating 
materials used in the production of the good have undergone a 
change in tariff classification at the four-digit level (i.e. a change in 
tariff heading) of the HS Code in a Party. 

(e) Not wholly produced or obtained in a Party, provided that the 
goods satisfy Article 4.2, i.e., if the good is specified in Annex 
2, all the product specific requirements listed have been met: 
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Circumstances of production or manufacture in the country 
named in Box 11 of this form: 

Insert in Box 8 

- Change in Tariff Classification 

 

 

 

PSR(CTC) 
 

Understanding:  “PSR (CTC)” should be placed in Box 8 if the 
applicable origin criterion in Annex 2 is a Change in Tariff 
Classification, whether at the level of the chapter (“CC”), the level of 
a heading (“CTH”) or the level of a subheading (“CTSH”). There is no 
need to place the actual tariff shift. 

- Regional Value Content 

 

PSR(RVC) 
 

Understanding: “PSR (RVC)” should be placed in Box 8 if the 
applicable origin criterion in Annex 2 is an RVC.   

-  Other, including a Specific Manufacturing or 
Processing Operation or a CTC or RVC requirement 
combined with an additional requirement 

PSR(Other) 
 

Understanding: “PSR (Other)” should be placed in Box 8 if the 
applicable origin criterion in Annex 2 is either a manufacturing or 
process rule or a CTC combined with an additional requirement. 
Below are some of the examples:  
 

(i) RVC 40% + CTSH; 
(ii) No change in tariff classification is required provided that 

the good is cooked in the territory of the parties; 
(iii) No change in tariff classification is required provided that 

the good is produced by refining; 
(iv) CTSH, except from 2523.29 through 2523.90;  
(v) Origin shall be conferred to a good of this subheading 

that is derived from production or consumption in a 
Party; 

(vi) If the good is a result of a “chemical reaction”. 

 



เอกสารแนบ 3 
 

 

บัญชีข้อมูลที่จ าเป็น 

 

1. รายละเอียดของผู้ส่งออก ชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดส าหรับการติดต่อของผู้ส่งออก 
2. รายละเอียดของการส่งสินค้า 

(หนั งสือรับรองถิ่นก า เนิ ด
สินค้าหนึ่งฉบับ สามารถใช้ได้
กับการส่งสินค้าหนึ่งครั้ง) 

(หนึ่ง) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้รับของ 
(สอง) รายละเอียดเกี่ยวกับการส่งสินค้าที่เพียงพอ เช่น เลขที่ใบสั่งซื้อ

สินค้าของผู้น าเข้า เลขที่บัญชีราคาสินค้าและวันที่ และใบตราส่ง
ทางอากาศ/ใบตราส่งทางเรือ 

(สาม) ท่าเรือที่ขนสินค้าเข้า หากทราบ 
3. รายละเอียดของสินค้า (หนึ่ง) รายละเอียดของสินค้า ซึ่งรวมถึง เอช เอส โค้ด (ในระดับ 6 หลัก) 

และเลขท่ีผลิตภัณฑ์และตราสินค้า ถ้ามี 
(สอง) เกณฑ์การได้ถ่ินก าเนิดสินค้าที่เก่ียวข้อง 
(สาม) มูลค่า เอฟ โอ บี เมื่อระบุเกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินค้าเป็นเกณฑ์

การค านวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค1 
4. การรับรองโดยหน่วยงานผู้มี

อ านาจหรือหน่วยงานที่ได้รับ
แต่งตั้งจากหน่วยงานผู้มีอ านาจ
ที่ท าหน้าที่ออกหนังสือรับรอง
ถิ่นก าเนิดสินค้า 

การรับรองโดยหน่วยงานผู้มีอ านาจหรือหน่วยงานที่ได้รับแต่งตั้งจากหน่วยงาน
ผู้มีอ านาจที่ท าหน้าที่ออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า บนพ้ืนฐานของ
หลักฐานที่ได้รับ ว่าสินค้าที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าเป็นไปตาม
ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องทั้งหมดในบทที่ 3 (กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า) 

5. เลขที่หนังสือรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้า 

เลขที่หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ไม่ซ้ ากัน ที่ก าหนดขึ้นโดยหน่วยงาน
ผู้มีอ านาจหรือหน่วยงานที่ได้รับแต่งตั้งจากหน่วยงานผู้มีอ านาจที่ท าหน้าที่
ออกหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า 

____________________ 

1 ในกรณีที่สินค้าส่งออกจากและน าเข้าโดยประเทศกัมพูชาและเมียนมาร์ จะระบุมูลค่าเอฟ โอ บี ในหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า หรือหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าชนิดแบ ค-ทู-แบ ค ส าหรับสินค้าทุกชนิด โดยไม่ค านึงถึง
เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินค้าเป็นระยะเวลาสองปี นับจากวันที่พิธีสารฉบับที่หนึ่งมีผลบังคับใช้ หรือวันลงนาม
โดยคณะกรรมการว่าด้วยการค้าสินค้า แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะเกิดข้ึนก่อน 

ในกรณีท่ีต้องระบุ มูลค่าเอฟ โอ บี ไว้ในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าชนิดแบ ค-ทู-แบ ค ต้องระบุมูลค่า เอฟ โอ บี 
ของสินค้าที่ส่งออกจากประเทศภาคีผู้ส่งออกซึ่งมิใช่เป็นประเทศภาคีผู้ส่งออกประเทศแรก (Intermediate 
Party) 

ในกรณีของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าหรือหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าชนิด
แบ ค-ทู-แบ ค ที่ไม่แสดงมูลค่า เอฟ โอ บี ในกรณีที่จ าเป็น จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ส่งออกซึ่งระบุมูลค่า เอฟ โอ บี 
ของสินค้าแต่ละรายการตามท่ีปรากฏในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแนบมาด้วย 



  
 

EXPORTER DECLARATION 
 

ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA 
 

FREE-ON-BOARD VALUE OF GOODS 
 
 
 

“I…………………………………….(name of exporter representative) of                   
……………………………………………………………(name of exporter company) declare that 
the Free-on-Board (FOB) value of the goods included on Certificate of Origin Number 
……………................(insert CoO number) exported from [Australia / New Zealand] to 
………………………(name of importing country) is as below. 
 
NOTE:  The FOB value should be separately stated for each line of goods listed on the Certificate 
of Origin. 
 
 CERTIFICATE 

LINE NUMBER 
FOB 

VALUE 
DESCRIPTION OF GOODS AS STATED IN THE 

CERTIFICATE OF ORIGIN 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 (insert additional lines as necessary) 
 
 
…………………………………………. 
(Signature of exporter representative) 
 
 
…………………………………………. 
(Name of exporter representative) 
 
 
…………………………………………. 
(Name of exporter) 
 
 
…………………………………………. 
(Date) 

 

เอกสารแนบ ๔ 
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0301.93 ex0301.93 

  0301.99 ex0301.93 

 
0301.99 

  0302.11 0302.11 

 
ex0302.99 

  0302.13 0302.13 

 
ex0302.99 

  0302.14 0302.14 

 
ex0302.99 

  0302.19 0302.19 

 
ex0302.99 

  0302.21 0302.21 

 
ex0302.99 

  0302.22 0302.22 

 
ex0302.99 

  0302.23 0302.23 

 
ex0302.99 

  0302.24 0302.24 

 
ex0302.99 

  0302.29 0302.29 

 
ex0302.99 

  0302.31 0302.31 

 
ex0302.99 

  0302.32 0302.32 

 
ex0302.99 

  0302.33 0302.33 

 
ex0302.99 

  0302.34 0302.34 

 
ex0302.99 

  0302.35 0302.35 

 
ex0302.99 

  0302.36 0302.36 

 
ex0302.99 

  0302.39 0302.39 

 
ex0302.99 

  

107788
Typewriter
เอกสารแนบ 5
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0302.41 0302.41 

 
ex0302.99 

  0302.42 0302.42 

 
ex0302.99 

  0302.43 0302.43 

 
ex0302.99 

  0302.44 0302.44 

 
ex0302.99 

  0302.45 0302.45 

 
ex0302.99 

  0302.46 0302.46 

 
ex0302.99 

  0302.47 0302.47 

 
ex0302.99 

  0302.51 0302.51 

 
ex0302.99 

  0302.52 0302.52 

 
ex0302.99 

  0302.53 0302.53 

 
ex0302.99 

  0302.54 0302.54 

 
ex0302.99 

  0302.55 0302.55 

 
ex0302.99 

  0302.56 0302.56 

 
ex0302.99 

  0302.59 0302.59 

 
ex0302.99 

  0302.71 0302.71 

 
ex0302.99 

  0302.72 0302.72 

 
ex0302.99 

  0302.73 ex0302.73 

 
ex0302.99 

  0302.74 0302.74 

 
ex0302.99 
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0302.79 0302.79 

 
ex0302.99 

  0302.81 0302.81 

 
0302.92 

 
ex0302.99 

  0302.82 0302.82 

 
ex0302.99 

  0302.83 0302.83 

 
ex0302.99 

  0302.84 0302.84 

 
ex0302.99 

  0302.85 0302.85 

 
ex0302.99 

  0302.89 0302.49 

 
ex0302.73 

 
0302.89 

 
ex0302.99 

  0302.90 0302.91 

  0303.11 0303.11 

 
ex0303.99 

  0303.12 0303.12 

 
ex0303.99 

  0303.13 0303.13 

 
ex0303.99 

  0303.14 0303.14 

 
ex0303.99 

  0303.19 0303.19 

 
ex0303.99 

  0303.23 0303.23 

 
ex0303.99 

  0303.24 0303.24 

 
ex0303.99 

  0303.25 ex0303.25 

 
ex0303.99 

  0303.26 0303.26 

 
ex0303.99 

  0303.29 0303.29 

 
ex0303.99 
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  0303.31 0303.31 

 
ex0303.99 

  0303.32 0303.32 

 
ex0303.99 

  0303.33 0303.33 

 
ex0303.99 

  0303.34 0303.34 

 
ex0303.99 

  0303.39 0303.39 

 
ex0303.99 

  0303.41 0303.41 

 
ex0303.99 

  0303.42 0303.42 

 
ex0303.99 

  0303.43 0303.43 

 
ex0303.99 

  0303.44 0303.44 

 
ex0303.99 

  0303.45 0303.45 

 
ex0303.99 

  0303.46 0303.46 

 
ex0303.99 

  0303.49 0303.49 

 
ex0303.99 

  0303.51 0303.51 

 
ex0303.99 

  0303.53 0303.53 

 
ex0303.99 

  0303.54 0303.54 

 
ex0303.99 

  0303.55 0303.55 

 
ex0303.99 

  0303.56 0303.56 

 
ex0303.99 

  0303.57 0303.57 

 
ex0303.99 
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0303.63 0303.63 

 
ex0303.99 

  0303.64 0303.64 

 
ex0303.99 

  0303.65 0303.65 

 
ex0303.99 

  0303.66 0303.66 

 
ex0303.99 

  0303.67 0303.67 

 
ex0303.99 

  0303.68 0303.68 

 
ex0303.99 

  0303.69 0303.69 

 
ex0303.99 

  0303.81 0303.81 

 
0303.92 

 
ex0303.99 

  0303.82 0303.82 

 
ex0303.99 

  0303.83 0303.83 

 
ex0303.99 

  0303.84 0303.84 

 
ex0303.99 

  0303.89 ex0303.25 

 
0303.59 

 
ex0303.89 

 
ex0303.99 

  0303.90 0303.91 

  0304.39 ex0304.39 

  0304.49 ex0304.39 

 
0304.47 

 
0304.48 

 
0304.49 

  0304.51 ex0304.51 

  0304.59 ex0304.51 

 
0304.56 

 
0304.57 

 
0304.59 

  



TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION 

TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 

October 2016 

 
Copyright© 2016 World Customs Organization. All rights reserved. Requests and inquiries concerning translation, reproduction 
and adaptation rights should be addressed to copyright@wcoomd.org. II/6. 

HS 2012 HS 2017 

0304.69 ex0304.69 

  0304.89 ex0304.69 

 
0304.88 

 
0304.89 

  0304.93 ex0304.93 

  0304.99 ex0304.93 

 
0304.96 

 
0304.97 

 
0304.99 

  0305.31 ex0305.31 

  0305.39 ex0305.31 

 
0305.39 

  0305.44 ex0305.44 

  0305.49 ex0305.44 

 
0305.49 

  0305.59 0305.52 

 
0305.53 

 
0305.54 

 
0305.59 

  0305.64 ex0305.64 

  0305.69 ex0305.64 

 
0305.69 

  0306.21 0306.31 

 
0306.91 

  0306.22 0306.32 

 
0306.92 

  0306.24 0306.33 

 
0306.93 

  0306.25 0306.34 

 
0306.94 

  0306.26 0306.35 

 
ex0306.95 

  0306.27 0306.36 

 
ex0306.95 

  0306.29 0306.39 

 
0306.99 
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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 

  



TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION 

TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 

October 2016 

 
Copyright© 2016 World Customs Organization. All rights reserved. Requests and inquiries concerning translation, reproduction 
and adaptation rights should be addressed to copyright@wcoomd.org. II/19. 

HS 2012 HS 2017 

9033.00 9033.00 

 
ex9620.00 

  9209.99 9209.99 

 
ex9620.00 

  9401.51 9401.52 

 
9401.53 

  9403.81 9403.82 

 
9403.83 

  9406.00 9406.10 

 
9406.90 

  

 

*      *      * 
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TABLE II – ANNEX [] 

CORRELATING THE 2012 VERSION 

TO THE 2017 VERSION OF CHAPTER 44 OF THE HARMONIZED SYSTEM 

 

HS 2012 HS 2017 

4403.49 ex4403.49 

  4403.99 ex4403.49 

 
4403.99 

  4407.29 ex4407.29 

  4407.99 ex4407.29 

 
4407.99 

  4408.39 ex4408.39 

  4408.90 ex4408.39 

 
4408.90 

  4409.29 4409.22 

 
4409.29 

  4412.31 ex4412.31 

  4412.32 ex4412.31 

 
4412.32 

  4418.71 ex4418.73 

 
4418.74 

  4418.72 ex4418.73 

 
4418.75 

  4418.79 ex4418.73 

 
4418.79 

  4418.90 4418.91 

 
4418.99 

  4419.00 4419.11 

 
4419.12 

 
4419.19 

 
4419.90 

  4421.90 4421.91 

 
4421.99 

 
ex9620.00 

   
*      *      * 

                                                
[]  As it reads after the amendment by the Council Recommendation of 27 June 2014 only.  The Annex to 

Table II ("Table II - Annex") is valid from 1 January 2017 to 31 December 2017 for HS Contracting 
Parties which are not able to implement the complementary amendments to Chapter 44 before 
1 January 2018 (See the Introduction). 
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CHAPTER 3 

RULES OF ORIGIN 

บทท่ี 3 
กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสนิค้า 

Article 1 

Definitions 

For the purposes of this Chapter: 

  (a) aquaculture means the farming of 

aquatic organisms including fish, molluscs, 

crustaceans, other aquatic invertebrates and 

aquatic plants, from seedstock such as eggs, 

fry, fingerlings and larvae, by intervention in 

the rearing or growth processes to enhance 

production such as regular stocking, feeding, 

or protection from predators; 

ข้อ 1 
ค านิยาม 

เพื่อความมุ่งประสงค์ของบทนี้ 

  (เอ) การเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตทางน้ า หมายถึง การท าฟาร์ม
ของสิ่งมีชีวิตทางน้ า ซึ่งรวมถึง ปลา สัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซีย 
โมลุกส์ สัตว์น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆและ พืชน้ า ที่มา
จากลูกพันธุ์สัตว์น้ า เช่น ไข่ ลูกสัตว์ ลูกปลา และตัวอ่อน 
โดยการเข้าไปเกี่ยวข้องในขั้นตอนการเลี้ยงดูหรือขั้นตอน
การเจริญเติบโต เพื่อเพ่ิมผลผลิต เช่น การเพาะเลี้ยง การให้
อาหาร หรือการปกป้องจากการถูกล่า 

  (b) back-to-back Certificate of Origin 

means a Certificate of Origin issued by an 

intermediate exporting Party’s Issuing 

Authority/Body based on the Certificate of 

Origin issued by the first exporting Party; 

  (บี) หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าชนิดแบ็ค -ทู-แบ็ค 
หมายถึง หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าท่ีออกโดยหน่วยงาน    
ผู้มีอ านาจหรือหน่วยงานที่ได้รับแต่งตั้งจากหน่วยงานผู้มี  
อ านาจของประเทศภาคีผู้ส่งออกคนกลาง โดยออกตาม 
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ออกโดยประเทศภาคี         
ผู้ส่งออกประเทศแรก 

  (c) CIF means the value of the good 

imported and includes the cost of freight and 

insurance up to the port or place of entry into 

the country of importation. The valuation shall 

be made in accordance with Article VII of 

GATT 1994 and the Agreement on Customs 

Valuation; 

  (ซี) ซี ไอ เอฟ หมายถึง มูลค่าสินค้าน าเข้า ซึ่งรวมถึง      
ค่าระวางบรรทุกและค่าประกันภัยจนถึงท่าหรือสถานที่
น าเข้าในประเทศผู้น าเข้า การประเมินราคาจะต้องกระท า
โดยสอดคล้องกับข้อ 7 ของแกตต์ 1994 และความตกลง  
ว่าด้วยการประเมินราคาศุลกากร 

  (d) FOB means the free-on-board value of 

the good, inclusive of the cost of transport to 

the port or site of final shipment abroad. The 

valuation shall be made in accordance with 

Article VII of GATT 1994 and the Agreement 

on Customs Valuation; 

  (ดี) เอฟ โอ บี หมายถึง มูลค่าสินค้า ณ ท่าต้นทาง ซึ่ง
รวมถึงค่าขนส่งไปยังท่าหรือสถานที่สุดท้ายส าหรับส่งออก
สินค้าไปต่างประเทศ การประเมินราคาจะต้องกระท าโดย
สอดคล้องกับข้อ 7 ของ แกตต์ 1994 และความตกลงว่า
ด้วยการประเมินราคาศุลกากร 

  (e) generally accepted accounting principles 

means the recognised consensus or 

substantial authoritative support in 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 

  (อี) หลักการทางบัญชีอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป หมายถึง 
ฉันทามติที่ได้รับการยอมรับหรือการสนับสนุนในสาระส าคัญ
จากผู้ที่เช่ือถือไดในประเทศภาคีเกี่ยวกับการบันทึกรายรับ 
รายจ่าย ต้นทุน สินทรัพย์และหนี้สิน การเปิดเผยข้อมูล 
และการเตรียมงบการเงิน มาตรฐานเหล่านี้อาจรวมถึง
แนวทางกว้างๆ ซึ่งใช้บังคับเป็นการทั่วไป และมาตรฐาน 
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application as well as detailed standards, 

practices and procedures; 
การปฏิบัติ  และขั้นตอนท่ีมีรายละเอียด 

  (f) good means any merchandise, product, 

article or material; 
  (เอฟ) สินคา หมายถึง  สิ่งที่ซื้อขายกัน ผลิตภัณฑ์ สิ่งของ 

หรือวัสดุ 

  (g) identical and interchangeable materials 

means materials that are fungible as a result 

of being of the same kind and commercial 

quality, possessing the same technical and 

physical characteristics, and which once they 

are incorporated into the finished product 

cannot be distinguished from one another for 

origin purposes by virtue of any markings or 

mere visual examination; 

  (จี) วัสดุที่เหมือนกันและใช้ทดแทนกันได้ หมายถึง วัสดุ 
ที่ทดแทนกันได้ มีผลมาจากการเป็นวัสดุชนิดเดียวกันและ  
มีคุณภาพในเชิงพาณิชย์เหมือนกันมีลักษณะทางเทคนิคและ
ทางกายภาพเหมือนกัน และเมื่อวัสดุเหล่านั้นรวมอยู่ใน   
ตัวสินค้าแล้ว จะไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างกันได้
จากเครื่องหมายใดๆ หรือจากการตรวจสอบด้วยสายตา 
เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับถิ่นก าเนิดสินค้า 

  (h) indirect material means a good used in 

the production, testing, or inspection of a 

good but not physically incorporated into the 

good, or a good used in the maintenance of 

buildings or the operation of equipment 

associated with the production of a good, 

including: 

    (i) fuel and energy;  

    (ii) tools, dies and moulds; 

    (iii) spare parts and materials used in the 

maintenance of equipment and buildings; 

    (iv) lubricants, greases, compounding 

materials and other materials used in 

production or used to operate equipment and 

buildings; 

    (v) gloves, glasses, footwear, clothing, 

safety equipment and supplies; 

    (vi) equipment, devices and supplies used 

for testing or inspecting goods; 

    (vii) catalysts and solvents; and 

    (viii) any other goods that are not 

incorporated into the good but whose use in 

the production of the good can reasonably be 

  (เอช) วัสดุทางอ้อม หมายถึง สินค้าที่ใช้ในการผลิต การ
ทดสอบ หรือการตรวจสอบสินค้าอื่น แต่ไม่รวมอยู่ในตัว
สินค้านั้น หรือสินค้าที่ใช้ในการบ ารุงรักษาอาคารหรือการใช้
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าอ่ืน ซึ่งรวมถึง 
 

    (หนึ่ง) เชื้อเพลิงและพลังงาน 

    (สอง) เครื่องมือ แม่พิมพ์ และแบบหล่อ 

    (สาม) ช้ินส่วนส ารองและวัสดุที่ใช้ในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
และอาคาร 

     (สี่) สารหล่อลื่น ไข สารประกอบ และวัสดุอื่นที่ใช้ใน
การผลิตหรือในการใช้อุปกรณ์และอาคาร 
 

     (ห้า) ถุงมือ แว่นตา รองเท้า เสื้อผ้า อุปกรณ์เพื่อความ 
ปลอดภัย และพัสดุ 
     (หก) อุปกรณ์ กลอุปกรณ์ และพัสดุที่ใช้ส าหรับทดสอบ 
หรือตรวจสอบสินค้า 

     (เจ็ด) ตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวท าละลาย และ 

     (แปด) สินค้าอื่นใดที่ไม่รวมอยู่ในตัวสินค้า แต่ใช้ในการ
ผลิตสินค้า โดยสามารถแสดงให้เห็นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า
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demonstrated to be a part of that production; การใช้ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการผลิตนั้นด้วย 

  (i) material means any matter or substance 

used or consumed in the production of goods 

or physically incorporated into a good or 

subjected to a process in the production of 

another good; 

  (ไอ) วัสดุ หมายถึง วัตถุหรือสารใดๆ ที่ใช้หรือใช้สิ้นเปลือง   
ในการผลิตสินคา หรือรวมอยู่ในตัวสินคาหรือใช้ในขั้นตอน 
การผลิตสินค้าอ่ืน 

  (j) non-originating good or non-originating 

material means a good or material that does 

not qualify as originating under this Chapter; 

  (เจ) สินค้าที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิด หรือ วัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิด  
หมายถึง สินค้าหรือวัสดุที่ไม่มีคุณสมบัติได้ถิ่นก าเนิดภายใต้   
บทนี ้

  (k) originating material means a material 

that qualifies as originating under this 

Chapter; 

  (เค) วัสดุที่ไดถิ่นก าเนิด หมายถึง วัสดุที่มีคุณสมบัติได   
ถิ่นก าเนิดภายใต้บทนี้ 

  (l) producer means a person who grows, 

mines, raises, harvests, fishes, traps, hunts, 

farms, captures, gathers, collects, breeds, 

extracts, manufactures, processes or 

assembles a good; 

  (แอล) ผูผลิต หมายถึง บุคคลซึ่งปลูก ท าเหมือง เลี้ยง       
เก็บเกี่ยว ประมง ดัก ลา ท าฟาร์ม จับ รวบรวม เก็บ เพาะพันธุ
สกัด ผลิตในโรงงาน แปรสภาพ หรือประกอบสินค้า 

  (m) production means methods of 

obtaining goods including growing, mining, 

harvesting, farming, raising, breeding, 

extracting, gathering, collecting, capturing, 

fishing, trapping, hunting, manufacturing, 

producing, processing or assembling a good; 

  (เอ็ม) การผลิต หมายถึง วิธีการให้ไดมาซึ่งสินคา         
ซึ่งรวมถึง การปลูก การท าเหมือง การเก็บเกี่ยว การท า
ฟาร์ม การเลี้ยง การเพาะพันธุ การสกัด การรวบรวม การเก็บ 
การจับ การประมง การดัก การล่า การผลิตในโรงงาน การ
ผลิต   การแปรสภาพหรือการประกอบสินคา 

  (n) Product Specific Rules are rules in 

Annex 2 (Product Specific Rules) that specify 

that the materials used to produce a good 

have undergone a change in tariff 

classification or a specific manufacturing or 

processing operation, or satisfy a regional 

value content criterion or a combination of 

any of these criteria; and 

  (เอ็น) กฎเฉพาะรายสินคา คือกฎในภาคผนวก 2 (กฎ
เฉพาะรายสินคา) ซึ่งก าหนดว่าวัสดุที่ใช้ผลิตสินค้าได้ผ่าน
การเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากรหรือผ่านการผลิตในโรงงาน
หรือการแปรสภาพที่เฉพาะเจาะจง หรือผ่านเกณฑ์สัดส่วน
มูลค่าต้นทุนการผลิตในภูมิภาค หรือการรวมกันของเกณฑ์
เหล่านี้ และ 

  (o) packing materials and containers for 

transportation means goods used to protect 

a good during its transportation, different  

from those containers or materials used for 

its retail sale. 

 

  (โอ) วัสดุส าหรับการบรรจุหีบห่อและภาชนะบรรจุสินค้า 
เพ่ือการขนส่ง หมายถึง สินค้าที่ใช้ในการปกป้องสินค า 
ระหว่างการขนส่งสินค้านั้น ซึ่งแตกต่างจากภาชนะบรรจุ 
สินค้าหรือวัสดุที่ใช้ส าหรับการขายปลีก 
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Article 2 

Originating Goods 

  1. For the purposes of this Chapter, a good 

shall be treated as an originating good if it is 

either: 

    (a) wholly produced or obtained in a Party 

as provided in Article 3 (Goods Wholly 

Produced or Obtained); 

 

    (b) not wholly produced or obtained in a 

Party provided that the good has satisfied the 

requirements of Article 4 (Goods Not Wholly 

Produced or Obtained); or 

  (c) produced in a Party exclusively from 

originating materials from one or more of the 

Parties,  

and meets all other applicable requirements 

of this Chapter. 

  2. A good which complies with the origin 

requirements of Paragraph 1 will retain its  

eligibility for preferential tariff treatment if 

exported to a Party and subsequently re-

exported to another Party. 

ขอ 2 
สินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิด 

  1. เพื่อความมุ่งประสงค์ของบทนี้ ให้ถือว่าสินค้าเป็นสินค้า    
ที่ได้ถิ่นก าเนิด หากสินค้านั้น 
 
    (เอ) มีการผลิตทั้งหมดหรือไดมาทั้งหมดในประเทศภาคี 
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 (สินค้าที่มีการผลิตทั้งหมดหรือได
มาทั้งหมดในประเทศภาคี) 

    (บี) ไม่มีการผลิตทั้งหมดหรือไมไดมาทั้งหมดในประเทศ  
ภาคี หากสินค้านั้นผ่านข้อก าหนดในข้อ 4 (สินค้าที่ไม่ มี       
การผลิตทั้งหมดหรือไมไดมาทั้งหมดในประเทศภาคี) หรือ 

    (ซี) มีการผลิตในประเทศภาคี จากวัสดุที่ไดถิ่นก าเนิด
ของประเทศภาคีประเทศใดประเทศหน่ึงหรือมากกว่านั้น  
 
และเป็นไปตามข้อก าหนดอื่นๆ ทั้งหมดที่ใช้บังคับในบทนี้  

  2. สินค้าที่ไดถิ่นก าเนิดในประเทศภาคีตามข้อก าหนดใน 
วรรค 1 จะยังคงสามารถไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร   
จากประเทศภาคีผู้น าเข้าหากเป็นสินค้าที่ส่งออกไปยัง
ประเทศภาคีและต่อมาถูกส่งออกอีกครั้งไปยังประเทศภาคี 
อีกฝ่าย 

Article 3 

Goods Wholly Produced or Obtained 

 

  For the purposes of Article 2.1(a) 

(Originating Goods), the following goods shall 

be considered as wholly produced or 

obtained: 

ขอ 3 
สินค้าที่มีการผลิตทั้งหมดหรือไดมาทั้งหมดในประเทศภาค ี
 
  เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อ 2.1  (เอ) (สินค้าที่ไดถิ่นก าเนิด) 
ให้ถือว่าสินค้าต่อไปนี้เป็นสินค้าที่มีการผลิตทั้งหมดหรือ
ได้มาทั้งหมด ในประเทศภาคี 
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    (a) plants and plant goods, including fruit, 

flowers, vegetables, trees, seaweed, fungi 

and live plants, grown, harvested, picked, or 

gathered in a Party1; 

    (b) live animals born and raised in a Party; 

    (c) goods obtained from live animals in a 

Party; 

    (d) goods obtained from hunting, trapping, 

fishing, farming, aquaculture, gathering, or 

capturing in a  Party; 

    (e) minerals and other naturally occurring 

substances extracted or taken from the soil, 

waters, seabed or beneath the seabed in a 

Party; 

    (f) goods of sea-fishing and other marine 

goods taken from the high seas, in 

accordance with international law 2, by any 

vessel registered or recorded with a Party and 

entitled to fly the flag of that Party; 

  (เอ) พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช รวมถึงผลไม ดอกไม ผัก  
ต้นไม้ พืชจ าพวกสาหร่าย เห็ดรา และพืชมีชีวิต ที่ปลูก เก็บเกี่ยว 
เก็บ หรือรวบรวมในประเทศภาคี1 

  (บี) สัตว์มีชีวิตทีเ่กิดและเลี้ยงในประเทศภาคี 

  (ซี) สินค้าท่ีไดมาจากสัตว์มีชีวิตในประเทศภาคี 
 

  (ดี) สินค้าที่ไดมาจากการล่า การดัก การประมง การท า 
ฟาร์ม การเพาะเลี้ยงสิ่งมี ชีวิตทางน้ า การรวบรวม หรือ   
การจับที่กระท าในประเทศภาคี 
  (อี) แรธาตุและสารอื่นที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่สกัดจาก 
หรือไดมาจากผืนดิน น้ า พื้นดิน ทองทะเล หรือใต้พื้นดิน
ท้องทะเลในประเทศภาคี 

  (เอฟ) สินค้าอันไดจากการประมงทะเล หรือสินค้าทาง
ทะเลอื่นๆ ที่ไดมาจากทะเลหลวง  โดยเรือท่ีจดทะเบียนหรอื
มีประวัติกับประเทศภาคีและมีสิทธิชักธงของประเทศภาคี
นั้น โดยสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศ2 

 
 

1For the purposes of this Article, “in a Party” means the land, territorial sea, Exclusive 

Economic Zone, Continental Shelf over which a Party exercises sovereignty, sovereign 

rights or jurisdiction, as the case may be, in accordance with international law. 

  For the avoidance of doubt, nothing contained in the above definition shall be construed as 

conferring recognition or acceptance by one Party of the outstanding maritime and territorial 

claims made by any other Party, nor shall be taken as prejudging the determination of such 

claims 

1 เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อนี้ “ในประเทศภาคี” หมายถึง ดินแดน ทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ เขตไหล่ทวีป ที่ซึ่ง
ประเทศภาคีใช้อ านาจอธิปไตย สิทธิอธิปไตย หรือเขตอาณา แล้วแต่กรณี โดยสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ 
  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ไม่มีความใดในค านิยามข้างต้นที่จะตีความว่าเป็นการให้การรับรองหรือยอมรับโดยประเทศภาคี
ประเทศใดประเทศหน่ึง ในข้ออ้างที่ยังไม่ยุติเกี่ยวกับน่านน ้าและดินแดนโดยประเทศภาคีอื่นใด และ จะไม่ถือว่ามีผลกระทบต่อ
ค าตัดสินดังกล่าวท่ีจะมีขึ้นในอนาคต 
 
2“International law” refers to generally accepted international law such as the United Nations 

Convention on the Law of the Sea. 
2“กฎหมายระหว่างประเทศ” หมายถึง กฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไป เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล 
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    (g) goods produced on board any factory 

ship registered or recorded with a Party and 

entitled to fly the flag of that Party from the 

goods referred to in Subparagraph (f); 

    (h) goods taken by a Party, or a person of a 

Party, from the seabed or beneath the seabed 

beyond the Exclusive Economic Zone and 

adjacent Continental Shelf of that Party and 

beyond areas over which third parties 

exercise jurisdiction under exploitation rights 

granted in accordance with international law3; 

(i) goods which are: 

          (i) waste and scrap derived from 

 production and consumption in a Party 

provided that such goods are fit only for the 

recovery of raw materials; or 

         (ii) used goods collected in a Party 

provided that such goods are fit only for the 

recovery of raw materials; and 

(j) goods produced or obtained in a Party 

solely from products referred to in Sub-

paragraphs (a) to (i) or from their derivatives. 

  (จี) สินค้าที่มีการผลิตบนเรือโรงงานที่จดทะเบียน หรือ      
มีประวัติกับประเทศภาคีและมีสิทธิชักธงของประเทศภาคี
นั้นจากสินค้าท่ีกล่าวถึงในอนุวรรค (เอฟ) 

  (เอช) สินค้าที่ ได มาโดยประเทศภาคีหรือบุคคลของ
ประเทศภาคี จากพื้นดินท้องทะเลหรือใต้พื้นดิน ทองทะเล
นอกเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ และติดกับเขตไหล่ทวีปของ
ประเทศภาคีนั้น และนอกเหนือพื้นที่ซึ่งประเทศท่ีสามใช้เขต
อาณาภายใต้สิทธิในการใช้หาประโยชน์ที่ได้รับอนุญาตโดย
สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ3 

  (ไอ) สินค้าท่ีเป็น 
        (หนึ่ง) ของที่ใช้ไม่ได้และเศษที่ไดจากการผลิตและ
การบริโภคในประเทศภาคี โดยที่สินค้าดังกล่าวเหมาะ
ส าหรับการน ากลับคืนมาใช้เป็นวัตถุดิบเท่านั้น หรือ 

        (สอง) สินค้าที่ใช้แล้วซึ่งเก็บรวบรวมได้ภายในประเทศ
ภาคี โดยที่สินค้าดังกล่าวเหมาะส าหรับการน ากลับคืนมาใช้
เป็นวัตถุดิบเท่านั้น และ 

  (เจ) สินค้าที่ผลิตหรือไดมาในประเทศภาคี จากสินค้าที่
กล่าวถึงในอนุวรรค (เอ) ถึง (ไอ) หรือจากผลิตภัณฑ์ของ
สินค้าดังกล่าว 

Article 4 

Goods Not Wholly Produced or Obtained 

 

  1. For the purposes of Article 2.1(b) 

(Originating Goods), a good shall qualify as 

an originating good of a Party if it satisfies all 

applicable requirements of the Product 

Specific Rules. 

ขอ 4 

สินค้าที่ไมมีการผลิตทั้งหมดหรือ 
ไมไดมาทั้งหมดในประเทศภาคี 

  1. เพื่อความมุงประสงคของขอ 2.1 (บี) (สินคาที่ไดถิ่น
ก าเนิด) ให้ถือว่าสินค้าเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิดของภาคีหาก
สินค้านั้นผ่านข้อก าหนดที่ใช้บังคับของกฎเฉพาะรายสินค้า   

 

 

3“International law” refers to generally accepted international law such as the United Nations 

Convention on the Law of the Sea. 
3“กฎหมายระหว่างประเทศ” หมายถึง กฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไป เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล 
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  2. Where Annex 2 (Product Specific Rules) 

provides a choice of the rule between a 

regional value content based rule of origin, a 

change in tariff classification based rule of 

origin, a specific process of production, or a 

combination of any of these, a Party shall 

permit the producer or exporter of the good to 

decide which rule to use in determining if the 

good is an originating good.” 

  2. ในกรณีที่ภาคผนวก 2 (กฎเฉพาะรายสินค้า) ให้ทางเลือก
ระหว่างกฎสัดส่ วนมูลค่ าต้นทุนการผลิตในภูมิภาค         
กฎการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า   
การผ่านกระบวนการผลิตที่ เฉพาะเจาะจง หรือการใช้
รวมกันของกฎเหล่านี้ ประเทศภาคีจะต้องอนุญาตให้ผู้ผลิต
หรือผู้ส่งออกสินค้านั้นตัดสินใจว่าจะใช้กฎใดในการวินิจฉัย
ว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าท่ีได้ถิ่นก าเนิดหรือไม่ 

Article 5 

Calculation of Regional Value Content 

 

  1. For the purposes of Article 4 (Goods Not 

Wholly Produced or Obtained), the formula for 

calculating the regional value content will be 

either: 

    (a) Direct Formula 

 

or 

    (b) Indirect/Build-Down Formula 

 

  where: 

    (a) AANZFTA Material Cost is the value of 

originating materials, parts or produce that are 

acquired or self-produced by the producer in 

the production of the good; 

    (b) Labour Cost includes wages, 

remuneration and other employee benefits; 

    (c) Overhead Cost is the total overhead 

expense; 

    (d) Other Costs are the costs incurred in 

ขอ 5 
การค านวณสัดส่วนมูลค่าต้นทนุการผลิตในภูมิภาค 

  1. เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อ 4 (สินคาที่ไม่มีการผลิต 
ทั้งหมดหรือไมไดมาทั้งหมดในประเทศภาคี) สูตรส าหรับ 
การค านวณสัดส่วนมูลค่าต้นทุนการผลิตในภูมิภาคจะเป็น
สูตรใดสูตรหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 
 

หรือ 

 

  โดย 
    (เอ) ต้นทุนวัสดุจากประเทศภาคีความตกลง คือ มูลค่า  
วัสดุ ช้ินส่วน หรือผลิตภัณฑ์ที่ไดถิ่นก าเนิด ที่จัดหามาหรือ 
ผลิตขึ้นโดยผูผลิตในการผลิตสินคา 

    (บี) ค่าแรง รวมถึง ค่าจ้างแรงงาน คาตอบแทน และ 
สวัสดิการแรงงานอ่ืนๆ 
    (ซี) ต้นทุนด าเนินการ คือ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการทั้งหมด 
    (ดี) ต้นทุนอื่นๆ คือ ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจากการจัดวางสินคา   
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placing the good in the ship or other means of 

transport for export including, but not limited 

to, domestic transport costs, storage and 

warehousing, port handling, brokerage fees 

and service charges; 

    (e) FOB is the free-on-board value of the 

goods as defined in Article 1 (Definitions); and 

    (f) Value of Non-Originating Materials is 

the CIF value at the time of importation or the 

earliest ascertained price paid for all non- 

originating materials, parts or produce that are 

acquired by the producer in the production of 

the good. Non-originating materials include 

materials of undetermined origin but do not 

include a material that is self-produced. 

  2. The value of goods under this Chapter 

shall be determined in accordance with Article 

VII of GATT 1994 and the Agreement on 

Customs Valuation. 

ลงเรือหรือพาหนะอื่นๆ เพื่อการสงออก ซึ่งรวมถึง แตไมได    
จ ากัดอยู่เพียง ต้นทุนค่าขนส่งภายในประเทศ คาเก็บรักษา
และคาโกดัง ค่าทาเรือ คานายหนา และคาบริการ เทานั้น 
 

    (อี) เอฟ โอ บี คือ มูลคาสินคา ณ ทาเรือตนทาง ตามที่ 
นิยามไวในขอ 1 (ค านิยาม) และ 

    (เอฟ) มูลคาของวัสดุที่ไม ไดถิ่นก าเนิด คือ มูลค า        
ซี ไอ เอฟ ณ ขณะที่น าเข้าหรือราคาที่สืบทราบและสอบถาม
ไดลาสุด ส าหรับวัสดุ ช้ินสวน หรือผลิตภัณฑที่ไมไดถิ่นก าเนิด
ที่ผูผลิตจัดหามาในการผลิตสินคา วัสดุที่ไมไดถิ่นก าเนิด   
ยังรวมถึงวัสดุที่ไม่สามารถบอกถิ่นก าเนิดได แตไมรวมถึง
วัสดุที่ผลิตขึ้นเอง 

  2. การพิจารณามูลคาสินคาภายใตบทนี้จะตองกระท าโดย
สอดคลองกับบทบัญญัติของขอ 7 ของแกตต 1994 และ
ความตกลงวาด้วยการประเมินราคาศุลกากร 

Article 6 

Cumulative Rules of Origin 

 

For the purposes of Article 2 (Originating 

Goods), a good which complies with the origin 

requirements provided therein and which is 

used in another Party as a material in the 

production of another good shall be 

considered to originate in the Party where 

working or processing of the finished good 

has taken place. 

ขอ 6 
กฎการสะสมของถิน่ก าเนิด 

 
เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อ 2 (สินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิด) สินคา   
ที่ไดถิ่นก าเนิดในประเทศภาคี และได้น าไปใช้ในประเทศ
ภาคีอีกฝ่ายเพื่อเป็นวัสดุในการผลิตสินค้าอีกชนิดหนึ่ง     
ให้ถือว่าได้ถิ่นก าเนิดในประเทศภาคีที่มีการผลิตหรือแปร
สภาพของสินค้าส าเร็จรูป 

Article 7 

Minimal Operations and Processes 

 

  Where a claim for origin is based solely on a 

regional value content, the operations or 

processes listed below, undertaken by 

themselves or in combination with each other, 

are considered to be minimal and shall not be 

taken into account in determining whether or 

ข้อ 7 
การด าเนินการและการแปรสภาพเพียงเล็กนอย 

 
  ในกรณีที่การได ถิ่นก าเนิดสินค าอยู บนพื้นฐานของ 
หลักเกณฑ์สัดส่วนมูลค่าต้นทุนการผลิตในภูมิภาคเท่านั้น   
ให้ถือว่าการด าเนินการหรือการแปรสภาพดังต่อไปนี้    
อย่างหนึ่งอย่างใดหรือรวมกัน เป็นการด าเนินการหรือ    
การแปรสภาพเพียงเล็กน้อย และมิ ให้น ามาคิดรวม         
ในการวินิจฉัยว่าสินค้านั้นได้ถิ่นก าเนิดหรือไม่ 
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not a good is originating: 

 

    (a) ensuring preservation of goods in good 

condition for the purposes of transport or 

storage; 

    (b) facilitating shipment or transportation; 

 

    (c) packaging4 or presenting goods for 

transportation or sale; 

    (d) simple processes, consisting of sifting, 

classifying, washing, cutting, slitting, bending, 

coiling and uncoiling and other similar 

operations; 

    (e) affixing of marks, labels or other like 

distinguishing signs on products or their 

packaging; and  

    (f) mere dilution with water or another 

substance that does not materially alter the 

characteristics of the goods. 

 
 
    (เอ) ก า ร ถน อม รัก ษ า สิน ค า ให้อ ยู ่ ใ น ส ภ า พที ่ดี  
เพื่อวัตถุประสงค์ของการขนส่งหรือการเก็บรักษา 
 
    (บี) การอ านวยความสะดวกในการส งสินค าหร ือ    
การขนสง 

    (ซี) ก า รบร รจุห ีบห อ 4 ห รือ ก ารน า เ สนอสินค า  
เพื่อการขนส่งหรือการขาย 
    (ดี) กระบวนการอยางงาย ซึ่งประกอบด้วยการกรอง   
การแยกประเภท การลาง การตัด การเฉือน การงอ การมวน
และการคลี่ และการด าเนินการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน 

    (อี) การติดเครื่องหมาย ฉลาก หรือ สัญลักษณ แบงแยก
ประเภทอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันบนผลิตภัณฑ หรือ     
บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ และ 
    (เอฟ) การเจือจางด้วยน้ าหรือสารอื่นๆ ซึ่งไม่ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะของสินค้า 

Article 8 

De Minimis 

 

  1. A good that does not satisfy a change in 

tariff classification requirement pursuant to 

Article 4 (Goods Not Wholly Produced or 

Obtained) will nonetheless be an originating 

good if: 

    (a) (i) for a good, other than that provided 

for in Chapters 50 to 63 of the HS Code, the 

value of all non-originating materials used in 

the production of the good that did not 

undergo the required change in tariff 

classification does not exceed 10 per cent of 

the FOB value of the good; 

ขอ 8 
เกณฑขั้นต่ า 

 

  1. สินคาทีไ่มผานเกณฑการเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากรตาม    
ขอ 4 (สินคาที่ไมมีการผลิตทั้งหมดหรือไมไดมาทั้งหมดใน
ประเทศภาคี) จะยังคงเปนสินค้าที่ไดถิ่นก าเนิดหากวา 
 
    (เอ) (หนึ่ง) ส าหรับสินคาที่นอกเหนือไปจากสนิคาในตอน        
ที่ 50 ถึง 63 ของเอช เอส โคด มูลคาของวัสดุที่ไมไดถิ่น
ก าเนิดทั้งหมดที่ใชในการผลิตสินคา ซึ่งไมผานเกณฑการ
เปลี่ยนพกิัดอัตราศุลกากร ที่ก าหนดมีไมเกินรอยละ 10 ของ
มูลคาเอฟ โอ บี ของ สินคา 

 

4This excludes encapsulation which is termed “packaging” by the electronics industry. 

4 การบรรจุหีบห่อ ไม่รวมถึงการห่อหุ้มอย่างมิดชิดในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
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        (ii) for a good provided for in Chapters 50 

to 63 of the HS Code, the weight of all non-

originating materials used in its production 

that did not undergo the required change in 

tariff classification does not exceed 10 percent 

of the total weight of the good, or the value of 

all non-originating materials used in the 

production of the good that did not undergo 

the required change in tariff classification 

does not exceed 10 percent of the FOB value 

of the good; and 

    (b) the good meets all other applicable 

criteria of this Chapter 

  2. The value of such materials shall, 

however, be included in the value of non-

originating materials for any applicable 

regional value content requirement. 

        (สอง)  ส าหรับสินคาในตอนที่ 50 ถึง 63 ของ เอช 
เอส  โคด น้ าหนักของวัสดุไมไดถิ่นก าเนิดทั้งหมดที่ใชใน  
การผลิตสินคา ซึ่งไมผานเกณฑการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร    
ที่ก าหนดมีไม่เกินรอยละ 10 ของ น้ าหนักรวมของสินค้า 
หรือ มูลคาของวัสดุที่ไมไดถิ่นก าเนิดทั้งหมดที่ใชในการผลิต
สินค าซึ่ งไม่ผ านเกณฑ การเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร        
ที่ก าหนด มีไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาเอฟ โอ บี ของ     
สินคา และ 
 
    (บี) สินคาเปนไปตามหลักเกณฑอื่นๆ ทั้งหมดที่ใช้บังคับ
ในบทนี้ 

  2. อยางไรก็ตาม ใหรวมมูลคาของวัสดุดังกลาวไวในมูลคา
ของวัสดุที่ไมไดถิ่นก าเนิดส าหรับเกณฑสัดสวนมูลคาตนทุน 
การผลิตในภูมิภาคใดที่ใชบังคับ 

Article 9 

Accessories, Spare Parts and Tools 

 

  1. For the purposes of determining the origin 

of a good, accessories, spare parts, tools and 

instructional or other information materials 

presented with the good shall be considered 

part of that good and shall be disregarded in 

determining whether all the non-originating 

materials used in the production of the 

originating good have undergone the 

applicable change in tariff classification, 

provided that: 

    (a) the accessories, spare parts, tools and 

instructional or other information materials 

presented with the good are not invoiced 

separately from the originating good; and 

    (b) the quantities and value of the 

accessories, spare parts, tools and 

instructional or other information materials 

presented with the good are customary for 

that good. 

ขอ 9 
ของท่ีใช้ประกอบ ชิน้สวนส ารอง และเคร่ืองมือ 

 
  1. เพื่อความมุ่งประสงค์ในการวินิจฉัยถิ่นก าเนิดของสินค้า  
ให้ถือว่าของที่ใช้ประกอบ ช้ินส่วนส ารอง เครื่องมือและคู่มือ
หรือวัสดุที่เป็นข้อมูลอื่นๆ ที่มากับตัวสินคาเปนสวนหน่ึงของ  
สินคานั้น และไมตองน ามาคิดรวมในการวินิจฉัยวาวัสดุที่   
ไม่ไดถิ่นก าเนิดทั้งหมดที่ใชในการผลิตสินคาที่ไดถิ่นก าเนิด 
ได้ผ่านเกณฑการเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากรที่ใชบังคับหรือไม
หาก 
 

    (เอ) ของที่ใชประกอบ ช้ินสวนส ารอง เครื่องมือ และคูมือ
หรือวัสดุที่เปนขอมูลอื่นๆ ที่มากับตัวสินคาไมไดมีการแยก
บัญชีราคาสินคาตางหากจากตัวสินคาที่ไดถิ่นก าเนิดและ 
 
    (บี) ปริมาณและมูลคาของของที่ใชประกอบ ช้ินสวน
ส ารอง  เครื่องมือ และคู มือ หรือวัสดุที่เปนขอมูลอื่นๆ   
ที่มากับตัวสินค้าเป็นไปตามปกติทางการค้าของสินค้านั้น 
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  2. Notwithstanding Paragraph 1, if the good 

is subject to a regional value content 

requirement, the value of the accessories, 

spare parts, tools and instructional or other 

information materials presented with the good 

shall be taken into account as originating or 

non-originating materials, as the case may be, 

in calculating the regional value content of the 

good. 

  3. Paragraphs 1 and 2 do not apply where 

accessories, spare parts, tools and 

instructional or other information materials 

presented with the good have been added 

solely for the purpose of artificially raising the 

regional value content of that good, provided it 

is proven subsequently by the importing Party 

that they are not sold therewith. 

  2. โดยไมค านึงถึงวรรค 1 ถาสินคาอยูภายใตบังคับของ
เกณฑสัดสวนมูลคาตนทุนการผลิตในภูมิภาค ใหน ามูลคา
ของของที่ใชประกอบ ช้ินสวนส ารอง เครื่องมือ และคูมือ 
หรือวัสดุที่เป็นข้อมูลอื่นๆ ที่มากับตัวสินคา มาพิจารณาแยก
เปนวัสดุที่ไดถิ่นก าเนิดหรือวัสดุที่ไมไดถิ่นก าเนิดตามแตก่รณี
ในการค านวณสัดสวนมูลคาตนทุนการผลิตในภูมิภาคของ  
สินคา 
 
  3. วรรค 1 และ 2 จะไม่ใช้บังคับ ในกรณีที่ของที่ใช้
ประกอบ ช้ินสวนส ารอง เครื่องมือ และคู มือ หรือวัสดุ      
ที่เปนขอมูลอื่นๆ ที่มากับตัวสินคา ถูกเพิ่มขึ้นมาเพื่อวัตถุ
ประสงคในการเพิ่มสัดส่วนมูลคาตนทุนการผลิตในภูมิภาค
เทานั้น หากตอมาประเทศภาคีผูน าเขาพิสูจนได้ว่าของ     
ดังกลาวไมไดขายไปดวยกัน 

Article 10 

Identical and Interchangeable Materials 

 

  The determination of whether identical and 

interchangeable materials are originating 

materials shall be made either by physical 

segregation of each of the materials or by the 

use of generally accepted accounting 

principles of stock control applicable, or 

inventory management practice, in the 

exporting Party. 

ขอ 10 

วัสดุที่เหมือนกันและใชทดแทนกันได 

 

  ใหกระท าการวินิจฉัยวาวัสดุที่เหมือนกันและใช้ทดแทน    
กันได้เป็นวัสดุที่ได้ถิ่นก าเนิดหรือไม่ โดยใช้การแบ่งแยก  
ทางกายภาพ หรือหลักการทางบัญชีอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป
ของการควบคุมสตอก หรือแนวทางปฏิบัติในการจัดการ
สินค้าคงคลังในประเทศภาคีผู้ส่งออก  

Article 11 

Treatment of Packing Materials and 

Containers 

 

  1. Packing materials and containers for 

transportation and shipment of a good shall 

not be taken into account in determining the 

origin of any good. 

  2. Packing materials and containers in which 

a good is packaged for retail sale, when 

classified together with that good, shall not be 

ขอ 11 
การปฏิบัติต่อวัสดุส าหรับการบรรจุหีบหอและ 

ภาชนะบรรจุสินคา 
 
  1. มิใหน าวัสดุส าหรับการบรรจุหีบหอ และภาชนะบรรจุ      
สินคาเพื่อการขนสงมาคิดรวมในการวินิจฉัยถิ่นก าเนิดของ     
สินคาใดๆ 

  2.  วัสดุส าหรับการบรรจุหีบห่อและภาชนะบรรจุสินคา 
เพื่อการขายปลีก เมื่อจ าแนกประเภทพิกัดเดียวกันกับสินคา 
นั้น  มิใหน ามาคิดรวมในการวินิจฉัยวาวัสดุที่ไม่ไดถิ่นก าเนิด



ภาคผนวก 1 

- 12 - 
 

CHAPTER 3 

RULES OF ORIGIN 

บทท่ี 3 

กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสนิค้า 

taken into account in determining whether all 

of the non- originating materials used in the 

production of the good have met the 

applicable change in tariff classification 

requirements for the good. 

  3. If a good is subject to a regional value 

content requirement, the value of the packing 

materials and containers in which the good is 

packaged for retail sale shall be taken into 

account as originating or non-originating 

materials, as the case may be, in calculating 

the regional value content of the good. 

ทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสินคาได เปนไปตามเกณฑการ
เปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากรที่ใช้บังคับส าหรับสินคานั้นหรือไม 

 

  3. ถาสินคาอยภูายใตบังคับของเกณฑสัดสวนมูลคาตนทุน 
การผลิตในภูมิภาค ใหน ามูลคาของวัสดุส าหรับการบรรจุ  
หีบหอ และภาชนะบรรจุสินคาเพื่อการขายปลีกมาพิจารณา
แยกเป็นวัสดุที่ไดถิ่นก าเนิดหรือวัสดุที่ไมไดถิ่นก าเนิด แลว 
แต กรณี ในการค านวณสัดส่วนมูลค าต นทุนการผลิต        
ในภูมิภาคของสินคา 

Article 12 

Indirect Materials 

 

  An indirect material shall be treated as an 

originating material without regard to where it 

is produced and its value shall be the cost 

registered in the accounting records of the 

producer of the good. 

ขอ 12 

วัสดุทางออม 

 

  ใหถือวาวัสดุทางออมเปนวัสดุที่ไดถิ่นก าเนิดโดยไมค านึงถึง
สถานท่ีผลิต และมูลคาของวัสดุทางออมนั้น จะตองคิดจาก   
ตนทุนตามระบบบัญชีของผูผลิตสินคา 

Article 13 

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 Party in 

which the goods are produced. 

ขอ 13 

การจดบันทึกตนทุน 

 

  เพื่อความมุงประสงคของบทนี้ ตนทุนทั้งหมดจะตองไดรับ
การบันทึกและเก็บรักษา โดยสอดคล องกับหลักการ      
ทางบัญชีอันเปนที่ยอมรับทั่วไปที่ใชบังคับในประเทศภาคี  
ที่มีการผลิตสินคานั้น 

Article 14 

Direct Consignment 

 

  A good will retain its originating status as 

determined under Article 2 (Originating 

Goods) if the following conditions have been 

met: 

    (a) the good has been transported to the 

importing Party without passing through any 

ขอ 14 

การขนสงโดยตรง 

 

  สินคาจะยังคงมีสถานะไดถิน่ก าเนิดตามการวินิจฉัยภายใต้ 
ข้อ 2 (สินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิด ) หากเปนไปตามเง่ือนไข        

ดังตอไปนี ้

    (เอ) เปนสินคาที่ขนสงไปยังประเทศภาคีผู น าเข้าโดย      
ไมผานประเทศนอกภาคี หรือ 
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non-Party; or 

    (b) the good has transited through a non- 

Party, provided that: 

       (i) the good has not undergone 

subsequent production or any other operation 

outside the territories of the Parties other than 

unloading, reloading, storing, or any other 

operations necessary to preserve them in 

good condition or to transport them to the 

importing Party; 

       (ii) the good has not entered the 

commerce of a non-Party; and 

       (iii) the transit entry is justified for 

geographical, economic or logistical reasons. 

 

    (บี) เปนสินค าที่ขนส งผ านประเทศนอกภาคี โดยมี    
เงื่อนไขวา 

       (หนึ่ง) สินคานั้นไมไดผานการผลิตหรือการด าเนินการ
อื่นใดนอกอาณาเขตของกลุมประเทศภาคี นอกเหนือจาก
การขนถายสินคาลง การขนถายสินคาขึ้น การเก็บรักษา 
หรือการด าเนินการอื่นใดเพื่อถนอมรักษาสินคานั้นใหอยู่ใน
สภาพทีด่หีรือเพื่อขนสงสินคานั้นไปยังประเทศภาคีผู้น าเข้า 
 

       (สอง) สินคานั้นไมไดเขาไปสูการซื้อขายในประเทศนอก
ภาคี และ 
 

        (สาม) การขนสงผานนั้นสืบเนื่องมาจากเหตุผลทางดาน   
ภูมิศาสตร เศรษฐกิจ หรือระบบการขนสงสินคา 

Article 15 

Certificate of Origin 

 

  A claim that goods are eligible for 

preferential tariff treatment shall be supported 

by a Certificate of Origin issued by an Issuing 

Authority/Body notified to the other Parties as 

set out in this Chapter’s Annex on Operational 

Certification Procedures. 

ขอ 15 
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสนิคา 

 

  การกลาวอางว่าสินคามีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี 
ศุลกากรจะตองไดรับการรับรองโดยหนังสอืรับรองถิ่นก าเนิด  
สินคา ซึ่งออกใหโดยหนวยงานผูมีอ านาจหรือหน่วยงาน    
ที่ได้รับแต่งตั้งจากหน่วยงานผู้มีอ านาจที่ได้แจ้งให้ประเทศ
ภาคีอื่นๆ ได้รับทราบแล้วตามที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก    
ว่าด้วยระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองถิ่นก าเนิดสินคา
ของบทนี ้

Article 16 

Denial of Preferential Tariff Treatment 

 

  The Customs Authority of the importing Party 

may deny a claim for preferential tariff 

treatment when: 

    (a) the good does not qualify as an 

originating good;  or 

    (b) the importer, exporter or producer fails 

to comply with any of the relevant 

requirements of this Chapter. 

ขอ 16 
การปฏิเสธการไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 

 

  หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูน าเข้าอาจปฏิเสธ   
การขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในกรณีที่ 
 
    (เอ) สินคาไมมีคุณสมบัติไดถิ่นก าเนิด หรือ  
 
    (บี) ผูน าเขา ผูสงออก หรือผูผลิตสินคา ไมปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดที่เกีย่วของใดๆ ในบทนี ้
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Article 17 

Review and Appeal 

 

  The importing Party shall grant the right of 

appeal in matters relating to the eligibility for 

preferential tariff treatment to producers, 

exporters or importers of goods traded or to 

be traded between the Parties, in accordance 

with its domestic laws, regulations and 

administrative practices. 

ขอ 17 
การทบทวนและการอุทธรณ 

 

  ประเทศภาคีผู้น าเข้าจะตองใหสิทธิในการอุทธรณในเรื่อง    
ตางๆ ที่เกี่ยวกับการมีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
แกผผูลิต ผูสงออก หรือผูน าเขาของสินคาที่ได้มีการค้า หรือ  
ที่จะมีการค้าระหว่างกลุ่มประเทศภาคี โดยสอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติทาง
ปกครองของตน 

Article 18 

Sub-Committee on Rules of Origin 

 

  1. For the purpose of the effective and 

uniform implementation of this Chapter, the 

Parties hereby establish a Sub-Committee on 

Rules of Origin (ROO Sub-Committee). The 

functions of the ROO Sub-Committee shall 

include: 

    (a) monitoring of the implementation and 

administration of this Chapter; 

    (b) discussion of any issue that may have 

arisen in the course of implementation, 

including any matters that may have been 

referred to the ROO Sub-Committee by the 

Goods Committee established pursuant to 

Article 11 (Committee on Trade in Goods) of 

Chapter 2 (Trade in Goods) or the FTA Joint 

Committee; 

    (c) 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 co-operation. 

  2. The ROO Sub-Committee shall consist of 

representatives of the Parties. It shall meet 

from time to time as mutually determined by 

the Parties. 

ขอ 18 
คณะอนุกรรมการวาดวยกฎวาดวยถิ่นก าเนิดสนิค้า 

 

  1. เพื่อความมุงประสงคในการปฏิบัติตามบทนี้อยางมี 
ประสิทธิผลและเปนไปในรูปแบบเดียวกัน กลุมประเทศภาคี 
จัดตั้งคณะอนุกรรมการวาดวยกฎวาด้วยถิ่นก าเนิดสินคา 
(คณะอนุกรรมการอาร โอ โอ) หนาที่ของคณะอนุกรรมการ
อาร โอ โอ จะตองรวมถึง 

    (เอ) การควบคุมดูแลการปฏิบัติตามและการบริหาร 
จัดการบทนี้ 
 

    (บี) การหารือเกี่ยวกับประเด็นใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน  
ระหวางการปฏิบัติตามบทนี้  ซึ่งรวมถึงเรื่องใดๆ ที่อาจมี  
การสงมายังคณะอนกุรรมการอาร โอ โอ โดยคณะกรรมการ
สินคา ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามขอ 11 (คณะกรรมการวาด้วยการคา
สินคา) ของบทที่ 2 (การคาสินคา) หรือ คณะกรรมการรวม
เอฟ ที เอ 
 
    (ซี) การหารือเกี่ ยวกับการแก ไขใดๆ ที่มีการเสนอ
เกี่ยวกับกฎวาด้วยถิ่นก าเนิดสินคาภายใตบทนี้ และ 
 
    (ดี) การปรึกษาหารือประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวกับกฎวาด้วย 
ถิ่นก าเนิดสินคาและความรวมมือดานการบริหารจัดการ 
 

  2. คณะอนุกรรมการอาร โอ โอ จะตองประกอบดวย      
ผแูทนจากกลุมประเทศภาคี และจะตองประชุมเปนระยะๆ 
ตามทีก่ลุ่มประเทศภาคีก าหนดรวมกัน 
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  3. The ROO Sub-Committee shall 

commence a review of Article 6 (Cumulative 

Rules of Origin) no earlier than 12 months, 

and no later than 18 months following entry 

into force of this Agreement. This review will 

consider the extension of the application of 

cumulation to all value added to a good within 

AANZFTA. The ROO Sub-Committee shall 

submit to the Goods Committee established 

pursuant to Ariticle  11 (Committee on Trade 

in Goods) of Chapter 2 (Trade in Goods) a 

final report, including any recommendations, 

within three years of entry into force of this 

Agreement. 

  4. The ROO Sub-Committee shall 

commence a review of the application of the 

chemical reaction rule and other chemical 

process rules to Chapters 28 to 40 of the HS 

Code and other Product Specific Rules 

identified by Parties, no earlier than 12 

months and no later than 18 months, following 

entry into force of this Agreement. The ROO 

Sub-Committee shall submit to the Goods 

Committee established pursuant to Article 11 

(Committee on Trade in Goods) of Chapter 2 

(Trade in Goods) a final report, including any 

recommendations, within three years of entry 

into force of this Agreement. 

  3. คณะอนุกรรมการอาร โอ โอ จะตองเริ่มการทบทวน   
ขอ 6 (กฎการสะสมของถิ่นก าเนิด) ภายหลังจากที่ความ  
ตกลงฉบับนี้มีผลใชบังคับ โดยไมเร็วกวา 12 เดือน และ  
ไม่ช้ากวา 18 เดือน การทบทวนนี้จะพิจารณาขยายการใช
ประโยชนจากการสะสมถิ่นก าเนิดโดยให้สามารถน ารอยละ
ของมูลค่าเพิ่มที่มีทุกระดับสะสมเขาไปในตัวสินคาภายใต
ความตกลงเอ เอ เอ็น แซด เอฟ ที เอ ได คณะอนุกรรมการ
อาร โอ โอ จะตองสงรายงานฉบับสุดทาย ซึ่งรวมถึงขอเสนอ
แนะใดๆ ใหก้ับคณะกรรมการสินคา ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามขอ 11 
(คณะกรรมการวาด้วยการคาสินคา) ของบทที่ 2 (การคา
สินคา)  ภายในสามปีจากท่ีความตกลงฉบับน้ีมีผลใชบังคับ 
 

  4. คณะอนุกรรมการอาร โอ โอ จะตองเริ่มการทบทวน
การใชกฎปฏิกิริยาทางเคมีและกฎกระบวนการทางเคมีอื่นๆ 
กับสินคาในตอนที่ 28 ถึง 40 ของเอช เอส โคด และกฎ
เฉพาะรายสินคาอื่นๆ ที่กลุมประเทศภาคีเสนอภายหลังจาก
ที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใชบังคับ โดยไมเร็วกวา 12 เดือน 
และไมช้ากวา 18 เดือน คณะอนุกรรมการอาร โอ โอ    
จะตองสงรายงานฉบับสุดทาย ซึ่งรวมถึงขอเสนอแนะใดๆ 
ให้กับคณะกรรมการสินคา ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามขอ 11 (คณะ
กรรมการวาดวยการคาสินคา) ของบทที่ 2 (การคาสินคา) 
ภายในสามปีจากท่ีความตกลงฉบับน้ีมีผลใชบังคับ 

Article 19 

Consultations, Review and Modification 

 

  1. The Parties shall consult regularly to 

ensure that this Chapter is administered 

effectively, uniformly and consistently in order 

to achieve the spirit and objectives of this 

Agreement. 

 

  2. The FTA Joint committee, upon 

recommendation of the Committee on Trade 

in Goods and the ROO Sub-Committee, may 

adopt a list of Data Requirements for inclusion 

ขอ 19 
การปรึกษาหารือ การทบทวน และการแกไข 

 

  1. กลุมประเทศภาคีจะตองปรึกษาหารือกันเป็นประจ า
เพื่อท าให มั่นใจว าได บริหารจัดการตามบทนี้อย างมี
ประสิทธิผลเปนไปในรูปแบบเดียวกัน และสอดคลองกัน 
เพื่อบรรลุเจตนารมณและวัตถุประสงคของความตกลง  
ฉบับน้ี 
 

  2. คณะกรรมการรวม เอฟ ที เอ เมื่อได้รับค าแนะน าของ
คณะกรรมการว่าด้วยการค้าสินค้าและคณะอนุกรรมการ
อาร์ โอ โอ อาจรับรองบัญชีข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการเป็น    
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in the Application for a Certificate of Origin 

and the Certificate of Origin.  

  3. The List of Data Requirements, and any 

subsequent revisions to it, adopted in 

accordance with paragraph 2 shall be 

promptly published and shall come into effect 

on the date determined by the Parties through 

the FTA Joint Committee and on the basis of 

a report from the ROO Sub-Committee, 

through the Committee on Trade in Goods. 

  4. The FTA Joint Committee, upon 

recommendation of the Committee on Trade 

in Goods and the ROO Sub-Committee, shall 

adopt the transposition of Annex 2 (Product 

Specific Rule) that is in the nomenclature of 

the revised HS Code following periodic 

amendments to the HS Code. Such 

transposition shall be carried out without 

impairing the existing commitments and shall 

be completed in a timely manner. The Parties 

shall promptly publish the transposition of 

Annex 2 (Product Specific Rules) in the 

nomenclature of the revised HS Code.  

  5. This Chapter may be reviewed and 

modified in accordance with Article 6 

(Amendments) of Chapter 18 (Final 

Provisions) as and when necessary, upon 

request of a Party, and subject to the 

agreement of the Parties, and may be open to 

such reviews and modifications as may be 

agreed upon by the FTA Joint Committee. 

ส่วนหนึ่งในการยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าและ
การออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  
 
 

  3.  บัญชีข้อมูลที่ จ า เป็น  และการเปลี่ยนแปลงใดๆ          
ในภายหลัง ที่ได้รับรองตามวรรค 2 จะต้องน าไปเผยแพร่
ในทันที โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ก าหนดโดยกลุ่มประเทศ
ภาคี โดยผ่านคณะกรรมการร่วม เอฟ ที เอ และอยู่บน
พื้นฐานของรายงานของคณะอนุกรรมการอาร์ โอ โอ ผ่าน
คณะกรรมการว่าด้วยการค้าสินค้า 
 

  4. เมื่อคณะกรรมการร่วม เอฟ ที เอ ได้รับค าแนะน าของ
คณะกรรมการว่าด้วยการค้าสินค้าและคณะอนุกรรมการ
อาร์ โอ โอ จะต้องรับรองการปรับกฎเฉพาะรายสินค้าใน
ภาคผนวก 2 (กฎเฉพาะรายสินค้า) ซึ่งอยู่ในพิกัดศุลกากร
ที่มาจาก เอช เอส โค้ด ที่ได้แก้ไขแล้วจากการปรับแก้ไข 
เอช เอส โค้ด เป็นระยะๆ การปรับกฎเฉพาะรายสินค้า
ดังกล่าวจะต้องไม่ท าให้กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าที่มีอยู่
เสียหายและต้องท าให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลา   
ที่เหมาะสม กลุ่มประเทศภาคีจะต้องเผยแพร่การปรับกฎ
เฉพาะรายสินค้าในภาคผนวก 2 (กฎเฉพาะรายสินค้า )     
ในพิกัดศุลกากรที่มาจาก เอช เอส โค้ด  ที่ได้แก้ไขแล้ว 
 

  5. อาจมีการทบทวนและแก้ไขบทนี้ตามข้อ 6 (การแก้ไข) 
ของบทที่ 18 (ข้อบทสุดท้าย) ตามที่จ าเป็น เมื่อมีการร้องขอ
จากประเทศภาคี และกลุ่มประเทศภาคีเห็นชอบ และอาจ
เปิดให้มีการทบทวนและปรับแก้การแก้ไขดังกล่าวตามที่
คณะกรรมการร่วมเอฟ ที เอ ตกลงกัน 

 



1 
 

กฎเฉพาะรายสินค้า 
1. เพ่ือวัตถุประสงค์ในการตีความกฎเฉพาะรายภายใต้ภาคผนวก 2 นี้ 
   (ก) ตอน หมายถึง สองหลักแรกของพิกัดศุลกากรภายใต้รหัสพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ 
   (ข) ประเภท หมายถึง สี่หลักแรกของพิกัดศุลกากรภายใต้รหัสพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ และ 
   (ค) ประเภทย่อย หมายถึง หกหลักแรกของพิกัดศุลกากรภายใต้รหัสพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ 
2. ภาคผนวกนี้ได้ก าหนดไว้ดังนี้ 
   (ก) คอลัมน์ที่ 1 ประเภท (4 หลัก) 
   (ข) คอลัมน์ที่ 2 ประเภทย่อย (6 หลัก) 
   (ค) คอลัมน์ที่ 3 รายการสินค้า 
   (ง) คอลัมน์ที่ 4 เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินค้า 
3. ในกรณีที่การเปลี่ยนประเภท (4 หลัก) หรือ การเปลี่ยนประเภทย่อย (6 หลัก) เป็นเกณฑ์ทางเลือกใน        
   กฎเฉพาะรายสินค้า ให้เลือกใช้เพียงเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งเท่านั้น 
4. กระบวนการผลิตขั้นสุดท้ายต้องเกิดขึ้นในประเทศภาคีในกรณีท่ีก าหนดกฎเฉพาะรายสินค้าเป็นสัดส่วน 
   มูลค่าต้นทุนการผลิตในภูมิภาค (RVC) 
5. การก าหนดเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรให้ใช้เฉพาะกับวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิด 
6. กรณีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรไม่รวมถึงการเปลี่ยนมาจากพิกัดศุลกากรอ่ืน ซึ่งการไม่รวมถึงนั้นให้ใช้เฉพาะ 
   กับวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิด 
7. เพ่ือวัตถุประสงค์ของคอลัมน์ 4 ในภาคผนวกนี้ 

WO หมายถึง สินค้าต้องมีการผลิตทั้งหมดหรือได้มาท้ังหมดในประเทศภาคีซึ่งเป็นไปตามข้อ 2.1 (เอ) 
(สินค้าที่ได้ถิ่น) ของบทที่ 3 (กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า) 

RVC (XX) หมายถึง สินค้าต้องมีมูลค่าต้นทุนการผลิตในภูมิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ XX ซึ่งได้จาก          
การค านวณในข้อ 5 (การค านวณสัดส่วนมูลค่าต้นทุนการผลิตในภูมิภาค) ของบทที่ 3     
(กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า) 

CC หมายถึง วัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากร  
ในระดับ 2 หลัก 

CTH หมายถึง วัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดท้ังหมดที่ใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากร    
ในระดับ 4 หลัก 

CTSH หมายถึง วัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
ในระดับ 6 หลัก 

8. หมายเหตุของตอนในภาคผนวกนี้ใช้กับประเภทหรือประเภทย่อยทั้งหมดภายในตอนที่ได้ระบุหมายเหตุนั้น 
   ไว้ เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นอื่นระบุไว้ 
 

HS 2012 
รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
ตอนที่ 1   สัตว์มีชีวิต  
01.01   ม้า ลาและล่อ มีชีวิต  
    - ม้า  
  0101.21 - - ส าหรับท าพันธุ์ WO 
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HS 2012 
รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
  0101.29 - - อ่ืนๆ WO 
  0101.30 - ลา   WO 
 0101.90 - อ่ืนๆ WO 
01.02   สัตว์จ าพวกโคกระบือ มีชีวิต  
    - โค  
  0102.21 - - ส าหรับท าพันธุ์ WO 
  0102.29 - - อ่ืนๆ WO 
    - กระบือ  
  0102.31 - - ส าหรับท าพันธุ์ WO 
  0102.39 - - อ่ืนๆ WO 
  0102.90 - อ่ืนๆ WO 
01.03   สุกรมีชีวิต  
  0103.10 - ส าหรับท าพันธุ์ WO 
    - อ่ืนๆ  
  0103.91 - - น้ าหนักน้อยกว่า 50 กิโลกรัม WO 
  0103.92 - - น้ าหนักตั้งแต่ 50 กิโลกรัมข้ึนไป WO 
01.04   แกะและแพะ มีชีวิต  
  0104.10 - แกะ WO 
  0104.20 - แพะ WO 
01.05   สัตว์ปีกเลี้ยงมีชีวิต ได้แก่ ไก่ชนิดแกลลัสโด

เมสติกัส เป็ด ห่าน  
ไก่งวง และไก่ต๊อก 

 

    - น้ าหนักไม่เกิน 185 กรัม  
  0105.11 - - ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส WO 
  0105.12 - - ไก่งวง WO 
  0105.13 - - เป็ด   WO 
  0105.14 - - ห่าน WO 
  0105.15 - - ไก่ต๊อก WO 
    - อ่ืนๆ  
  0105.94 - - ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส WO 
  0105.99 - - อ่ืนๆ WO 
01.06   สัตว์มีชีวิตอ่ืนๆ  
    - สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  
  0106.11 - - ไพรเมต WO 
  0106.12 - - วาฬ โลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์พัส 

(สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) 
WO 
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ประเภท ประเภทย่อย 
แมนาที และพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ในอันดับไซเรเนีย) แมวน้ า สิงโตทะเล 
และช้างน้ า (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับ
ย่อยพินนิพีเดีย) 

  0106.13 - - อูฐ และสัตว์จ าพวกอูฐอื่นๆ (คาเมลิดี) WO 
  0106.14 - - กระต่ายและกระต่ายป่า WO 
  0106.19 - - อ่ืนๆ WO 
 0106.20 - สัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จ าพวก

เต่า) 
WO 

  - นก  
  0106.31 - - นกล่าเหยื่อ WO 
  0106.32 - - นกในกลุ่มนกแก้วทุกชนิด (รวมถึงนก

จ าพวกนกแก้ว    นกแขกเต้า นกมาคอว์ 
และ  นกกระตั้ว) 

WO 

  0106.33 - - นกกระจอกเทศ นกอีมู (ดรอไมอัสโนแว
ฮอลแลนดิอี) 

WO 

  0106.39 - - อ่ืนๆ WO 
    - แมลง  
  0106.41 - - แมลงจ าพวกผึ้ง WO 
  0106.49 - - อ่ืนๆ WO 
  0106.90 - อ่ืนๆ WO 
ตอนที่ 2  เนื้อสัตว์และส่วนอ่ืนของสัตว์ที่บริโภคได้  
02.01   เนื้อสัตว์จ าพวกโคกระบือ สดหรือแช่เย็น  
  0201.10 - ทั้งตัวและครึ่งตัว CC 
  0201.20 - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก CC 
  0201.30 - ไม่มีกระดูก CC 
02.02   เนื้อสัตว์จ าพวกโคกระบือ แช่เย็นจนแข็ง  
  0202.10 - ทั้งตัวและครึ่งตัว CC 
  0202.20 - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก CC 
  0202.30 - ไม่มีกระดูก CC 
02.03   เนื้อสุกร สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง  
    - สดหรือแช่เย็น  
  0203.11 - - ทั้งตัวและครึ่งตัว CC 
  0203.12 - - ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขา

ดังกล่าวที่มีกระดูก 
CC 

  0203.19 - - อ่ืนๆ CC 
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ประเภท ประเภทย่อย 
    - แช่เย็นจนแข็ง  
  0203.21 - - ทั้งตัวและครึ่งตัว CC 
  0203.22 - - ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขา

ดังกล่าว ที่มีกระดูก 
CC 

  0203.29 - - อ่ืนๆ CC 
02.04   เนื้อแกะหรือเนื้อแพะ สด แช่เย็น หรือแช่

เย็นจนแข็ง 
 

  0204.10 - ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัว สดหรือแช่เย็น CC 
    - เนื้อแกะอ่ืนๆ สดหรือแช่เย็น  
  0204.21 - - ทั้งตัวและครึ่งตัว CC 
  0204.22 - - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก CC 
  0204.23 - - ไม่มีกระดูก CC 
  0204.30 - ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัว แช่เย็นจนแข็ง CC 
    - เนื้อแกะอ่ืนๆ แช่เย็นจนแข็ง  
  0204.41 - - ทั้งตัวและครึ่งตัว CC 
  0204.42 - - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก CC 
  0204.43 - - ไม่มีกระดูก CC 
  0204.50 - เนื้อแพะ CC 
02.05 0205.00 เนื้อม้า เนื้อลาหรือเนื้อล่อ สด  

แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง 
CC 

02.06   ส่วนอ่ืนที่บริโภคได้ของสัตว์จ าพวกโค
กระบือ สุกร แกะ แพะ ม้า ลาหรือล่อ สด 
แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง 

 

  0206.10 - ของสัตว์จ าพวกโคกระบือ สดหรือแช่เย็น CC 
    - ของสัตว์จ าพวกโคกระบือ แช่เย็นจนแข็ง  
  0206.21 - - ลิ้น CC 
  0206.22 - - ตับ CC 
  0206.29 - - อ่ืนๆ CC 
  0206.30 - ของสุกร สดหรือแช่เย็น CC 
    - ของสุกร แช่เย็นจนแข็ง  
  0206.41 - - ตับ CC 
  0206.49 - - อ่ืนๆ CC 
  0206.80 - อ่ืนๆ สดหรือแช่เย็น CC 
  0206.90 - อ่ืนๆ แช่เย็นจนแข็ง CC 
02.07   เนื้อและส่วนอ่ืนที่บริโภคได้ของสัตว์ปีกเลี้ยง

ตามประเภท 01.05 สด แช่เย็น หรือแช่เย็น
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ประเภท ประเภทย่อย 
จนแข็ง 

    - ของไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส  
  0207.11 - - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น CC 
  0207.12 - - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง CC 
  0207.13 - - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแช่เย็น CC 
  0207.14 - - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แช่เย็นจนแข็ง CC 
    - ของไก่งวง  
  0207.24 - - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น CC 
  0207.25 - - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง CC 
  0207.26 - - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแช่เย็น CC 
  0207.27 - - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แช่เย็นจนแข็ง CC 
    - ของเป็ด  
  0207.41 - - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น CC 
  0207.42 - - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง CC 
  0207.43 - - ตับชนิดที่มีไขมันมาก สดหรือแช่เย็น CC 
  0207.44 - - อ่ืนๆ สดหรือแช่เย็น CC 
  0207.45 - - อ่ืนๆ แช่เย็นจนแข็ง CC 
    - ของห่าน  
  0207.51 - - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น CC 
  0207.52 - - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง CC 
  0207.53 - - ตับชนิดที่มีไขมันมาก สดหรือแช่เย็น CC 
  0207.54 - - อ่ืนๆ สดหรือแช่เย็น CC 
  0207.55 - - อ่ืนๆ แช่เย็นจนแข็ง CC 
  0207.60 - ของไก่ต๊อก CC 
02.08   เนื้อและส่วนอ่ืนที่บริโภคได้ของสัตว์อ่ืนๆ 

สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง 
 

  0208.10 - ของกระต่ายหรือของกระต่ายป่า CC 
  0208.30 - ของไพรเมต CC 
  0208.40 - ของวาฬ โลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์

พัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) 
แมนาทีและพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใน
อันดับไซเรเนีย) แมวน้ า สิงโตทะเล และ
ช้างน้ า (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในอันดับ
ย่อยพินนิพีเดีย) 

CC 

  0208.50 - ของสัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์
จ าพวกเต่า) 

CC 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  0208.60 - ของอูฐ และของสัตว์จ าพวกอูฐอื่นๆ (คาเมลิ

ดี) 
CC 

  0208.90 - อ่ืนๆ CC 
02.09   มันหมูไม่มีเนื้อติดและมันสัตว์ปีก ยังไม่เจียว

หรือสกัดโดยวิธีอื่น สด แช่เย็น แช่เย็นจน
แข็ง ใส่เกลือ แช่น้ าเกลือ ท าให้แห้ง หรือ
รมควัน  

 

  0209.10 - มันหมู CC 
  0209.90 - อ่ืนๆ CC 
02.10   เนื้อและส่วนอ่ืนของสัตว์ที่บริโภคได้ ใส่

เกลือ แช่น้ าเกลือ แห้ง หรือรมควัน รวมทั้ง
เนื้อหรือส่วนอ่ืนของสัตว์ที่ป่น ซึ่งบริโภคได้ 

 

    - เนื้อสุกร  
  0210.11 - - ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขา

ดังกล่าว ที่มีกระดูก 
CC 

  0210.12 - - เนื้อส่วนท้องและส่วนตัดของเนื้อดังกล่าว CC 
  0210.19 - - อ่ืนๆ CC 
  0210.20 - เนื้อสัตว์จ าพวกโคกระบือ CC 
    - อ่ืนๆ รวมถึงเนื้อหรือส่วนอื่นของสัตว์ที่ป่น

ซึ่งบริโภคได้ 
 

  0210.91 - - ของไพรเมต CC 
  0210.92 - - ของวาฬ โลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์

พัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตา
เซีย) แมนาที และ พะยูน (สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) แมวน้ า 
สิงโตทะเล และช้างน้ า (สัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นม ในอันดับย่อยพินนิพีเดีย) 

CC 

  0210.93 - - ของสัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์
จ าพวกเต่า) 

CC 

  0210.99 - - อ่ืนๆ CC 
ตอนที่ 3  ปลา สัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ 

และสัตว์น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ 
 

03.01   ปลามีชีวิต  
    - ปลาเลี้ยงสวยงาม  
  0301.11 - - ปลาน้ าจืด WO 
  0301.19 - - อ่ืนๆ WO 
    - ปลามีชีวิตอ่ืนๆ  



7 
 

HS 2012 
รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
  0301.91 - - ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา ออน-โค-ริน-

คัส มายคิส ออน-โค-ริน-คัส คลาร์กิ ออน-
โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา ออน-โค-ริน-คัส 
กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาปาเช่ และ ออน-
โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์) 

WO 

  0301.92 - - ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) WO 
  0301.93 - - ปลาคาร์ป (ไซพรินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียส

คารัสเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิเดลลัส 
ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส ชนิดเซอร์ไรนัส 
ไมโลฟาริงโกดอนไพเซียส) 

WO 

  0301.94 - - ปลาแอตแลนติกบลูฟินทูนาและปลา
แปซิฟิกบลูฟินทูนา (ทูนนัสทินนัส ทูนนัส
ออเรียนทะลิส) 

WO 

  0301.95 - - ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูนนัสแมค
โคยิไอ) 

WO 

  0301.99 - - อ่ืนๆ WO 
03.02   ปลา สดหรือแช่เย็น ไม่รวมถึงเนื้อปลาแบบ

ฟิลเล และเนื้อปลาแบบอ่ืนตามประเภท 
03.04 

 

    - ปลาในวงศ์แซลมอน ไม่รวมถึงตับและไข่  
  0302.11 - - ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา ออน-โค-ริน-

คัส มายคิส  ออน-โค-ริน-คัส คลาร์กิ  
ออน-โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา  ออน-โค-
ริน-คัส กิลี  ออน-โค-ริน-คัส อาปาเช่ และ 
ออน-โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์) 

WO 

  0302.13 - - ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออน-โค-ริน-คัส 
เนอรก้า  ออน-โค-ริน-คัส กอบูสก้า  
ออน-โค-ริน-คัส คีต้า  ออน-โค-ริน-คัส ซา
วิสก้า  ออน-โค-ริน-คัส คีสซุ  ออน-โค-
ริน-คัส มาซูโอ๊ะ และ ออน-โค-ริน-คัส โร
ดูรัส)  

WO 

  0302.14 - - ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซาลาร์) 
และปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)  

WO 

  0302.19 - - อ่ืนๆ WO 
    - ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกติดี โบทิดี ไซโน

กลอสสิดี โซลิดี สคอฟทาลมิดี และซิทาริดี) 
ไม่รวมถึงตับและไข่  
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ประเภท ประเภทย่อย 
  0302.21 - - ปลาลิ้นหมาพวกจักรผาน (เรนฮาร์ดเชียส

ฮิปโปกลอสซอยเดส ฮิปโปกลอสซัสฮิปโป
กลอสซัส  ฮิปโปกลอสซัสสตีโนเลพิส) 

WO 

  0302.22 - - ปลาเพลซ (พลูโรเนกเทสพลาเทสซา) WO 
  0302.23 - - ปลาโซล (ชนิดโซเลีย) WO 
  0302.24 - - ปลาเทอบัท (เซตตาแมกซิมา) WO 
  0302.29 - - อ่ืนๆ WO 
    - ปลาทูนา (ของตระกูลทูนนัส) ปลาสคิปแจ็ก

หรือ ปลาโอท้องแถบ (ยูทินนัส (แคตสุ
โวนัส) เพลามิส) ไม่รวมถึงตับและไข่  

 

  0302.31 - - ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทูนาครีบยาว 
(ทูนนัสอะลาลังกา) 

WO 

  0302.32 - - ปลาทูนาครีบเหลือง (ทูนนัสอัลบาคาเรส) WO 
  0302.33 - - ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอท้องแถบ WO 
  0302.34 - - ปลาบิกอายทูนา (ทูนนัสโอเบซัส) WO 
  0302.35 - - ปลาแอตแลนติกบลูฟินทูนาและปลา

แปซิฟิกบลูฟินทูนา (ทูนนัสทินนัส ทูนนัส
ออเรียนทะลิส) 

WO 

  0302.36 - - ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูนนัสแมค
โคยิไอ) 

WO 

  0302.39 - - อ่ืนๆ WO 
    - ปลาเฮอร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพีย

แพลลาซิไอ) ปลาแอนโชวี (ชนิดเองกรัวลิส) 
ปลาซาร์ดีน  (ซาร์ดินาพิลคาร์ดัส ชนิดซาร์    
ดินอป) ปลาซาร์ดิเนลล่า (ชนิดซาร์ดิเนลล่า) 
ปลาบริสลิ่งหรือปลาสแปรต (สแปรตทัสส
แปรตทัส) ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์ส
คอมบรัส สคอมเบอร์ออสตราลาซิกัส 
สคอมเบอร์จาโพนิกัส) ปลาแจคแมคเคอ
เรล และปลาฮอร์สแมคเคอเรล (ชนิดทรา
ชูรัส) ปลาโคเบีย (ราชิเซนทรอนคานาดัม) 
และปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟียสกลาดิอัส) ไม่
รวมถึงตับและไข่ 

 

  0302.41 - - ปลาเฮอร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพีย
แพลลาซิไอ)   

WO 

  0302.42 - - ปลาแอนโชวี (ชนิดเองกรัวลิส) WO 
  0302.43 - - ปลาซาร์ดีน (ซาร์ดินาพิลคาร์ดัส ชนิดซาร์ WO 
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รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
ดินอป) ปลาซาร์ดิเนลล่า (ชนิดซาร์ดิเนล
ล่า) ปลาบริสลิ่งหรือ ปลาสแปรต 
(สแปรตทัสสแปรตทัส) 

  0302.44 - - ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์ สคอมบรัส 
สคอมเบอร์ออสตราลาซิกัส สคอมเบอร์จา
โพนิกัส) 

WO 

  0302.45 - - ปลาแจคแมคเคอเรลและปลาฮอร์สแมค
เคอเรล (ชนิดทราชูรัส)  

WO 
 

  0302.46 - - ปลาโคเบีย (ราชิเซนทรอนคานาดัม) WO 
  0302.47 - - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟียสกลาดิอัส) WO 
    - ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี 

กาดิดี มาครัวริดี  
เมลาโนนิดี เมอร์ลักเซียดี โมริดี และมูเรีย
โนลพิดิดี ไม่รวมถึงตับและไข่ 

 

  0302.51 - - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก 
กาดัสมาโครเซฟาลัส) 

WO 

  0302.52 - - ปลาแฮดด็อก (เมลาโนแกรมมัสอีกลีฟินัส) WO 
  0302.53 - - ปลาโคล (พอลลาชิอัสไวเรนส์) WO 
  0302.54 - - ปลาเฮก (ชนิดเมอร์ลักเซียส ชนิดยูโรไฟ

ซีส) 
WO 

  0302.55 - - ปลาอลาสกาพอลลัค (เทรากาชาลโคแก
รมมา) 

WO 

  0302.56 - - ปลาบลูไวทิง (ไมโครมีซิสทิอัสพอทัสซัว 
ไมโครมีซิสทิอัส ออสทราลิส) 

WO 

  0302.59 - - อ่ืนๆ WO 
    - ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโคร มิส) ปลา

แคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิด
คลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส ปลาคาร์ป (ไซ 
พรินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียสคารัสเซียส ซี
โนฟาริงโกดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาล
มิชทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไพ
เซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์
เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิคัส) และปลาเสนคเฮด 
(ชนิดชานนา) ไม่รวมถึงตับและไข่ 

 

  0302.71 - - ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโคร มิส) WO 
  0302.72 - - ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิด

ซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส) 
WO 
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รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
  0302.73 - - ปลาคาร์ป (ไซพรินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียส

คารัสเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิเดลลัส 
ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส ชนิดเซอร์ไรนัส 
ไมโลฟาริงโกดอนไพเซียส) 

WO 

  0302.74 - - ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) WO 
  0302.79 - - อ่ืนๆ WO 
    - ปลาอ่ืนๆ ไม่รวมถึงตับและไข่  
  0302.81 - - ปลาฉลามหนูและปลาฉลามอ่ืนๆ WO 
  0302.82 - - ปลากระเบน (ราจิดี) WO 
  0302.83 - - ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส) WO 
  0302.84 - - ปลากะพงทะเล (ชนิดไดเซน ทราคัส) WO 
  0302.85 - - ปลาซีบรีม (สปาริดี) WO 
  0302.89  - - อ่ืนๆ WO 
  0302.90 - ตับและไข่ WO 
03.03   ปลา แช่เย็นจนแข็ง ไม่รวมถึงเนื้อปลาแบบ

ฟิลเล และเนื้อปลาแบบอ่ืนตามประเภท 
03.04 

 

    - ปลาในวงศ์แซลมอน ไม่รวมถึงตับและไข่  
  0303.11 - - ปลาซอคอายแซลมอน (เรดแซลมอน) 

(ออน-โค-ริน-คัส เนอรก้า)  
WO 

  0303.12 - - ปลาแซลมอนแปซิฟิกอ่ืนๆ (ออน-โค-ริน-
คัส กอบูสก้า ออน-โค-ริน-คัส คีต้า  ออน-
โค-ริน-คัส ซาวิสก้า ออน-โค-ริน-คัส คีสซุ 
ออน-โค-ริน-คัส มาซูโอ๊ะ และ ออน-โค-
ริน-คัส โรดูรัส)  

WO 

  0303.13 - - ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซาลาร์) 
และ ปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก) 

WO 

  0303.14 - - ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา ออน-โค-ริน-
คัส มายคิส ออน-โค-ริน-คัส คลาร์กิ ออน-
โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา ออน-โค-ริน- คัส 
กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาปาเช่ และ ออน-
โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์) 

WO 

  0303.19 - - อ่ืนๆ WO 
    - ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโคร มิส) ปลา

แคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิด
คลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส) ปลาคาร์ป (ไซ 
พรินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียสคารัสเซียส ซี
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รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
โนฟาริงโกดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาล
มิชทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไพ
เซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์
เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิคัส) และปลาเสนคเฮด 
(ชนิดชานนา) ไม่รวมถึงตับและไข่ 

  0303.23 - - ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโคร มิส) WO 
  0303.24 - - ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิด

ซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส) 
WO 

  0303.25 - - ปลาคาร์ป (ไซพรินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียส
คารัสเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิเดลลัส 
ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส ชนิดเซอร์ไรนัส 
ไมโลฟาริงโกดอนไพเซียส) 

WO 

  0303.26 - - ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) WO 
  0303.29 - - อ่ืนๆ WO 
    - ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกติดี โบทิดี ไซโน

กลอสสิดี โซลิดี สคอฟทาลมิดี และซิทาริดี) 
ไม่รวมถึงตับและไข่ 

 

  0303.31 - - ปลาลิ้นหมาพวกจักรผาน (เรนฮาร์ดเชียส
ฮิปโป กลอสซอยเดส ฮิปโปกลอส
ซัสฮิปโปกลอสซัส ฮิปโปกลอสซัสสตี
โนเลพิส) 

WO 

  0303.32 - - ปลาเพลซ (พลูโรเนกเทสพลาเทสซา) WO 
  0303.33 - - ปลาโซล (ชนิดโซเลีย) WO 
  0303.34 - - ปลาเทอบัท (เซตตาแมกซิมา) WO 
  0303.39 - - อ่ืนๆ WO 
    - ปลาทูนา (ของตระกูลทูนนัส) ปลาสคิปแจ็ก

หรือปลาโอท้องแถบ (ยูทินนัส (แคตสุโวนัส) 
เพลามิส) ไม่รวมถึงตับและไข่ 

 

  0303.41 - - ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทูนาครีบยาว 
(ทูนนัสอะลาลังกา) 

WO 

  0303.42 - - ปลาทนูาครีบเหลือง (ทูนนัสอัลบาคาเรส) WO 
  0303.43 - - ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอท้องแถบ WO 
  0303.44 - - ปลาบิกอายทูนา (ทูนนัสโอเบซัส) WO 
  0303.45 - - ปลาแอตแลนติกบลูฟินทูนา และปลา

แปซิฟิกบลูฟินทูนา (ทูนนัสทินนัส ทูนนัส
ออเรียนทะลิส) 

WO 

  0303.46 - - ปลาเซาต์เทิรน์บลูฟินทูนา (ทูนนัสแมค WO 
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รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
โคยิไอ) 

  0303.49 - - อ่ืนๆ WO 
    - ปลาเฮอร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพีย

แพลลาซิไอ) ปลาซาร์ดีน (ซาร์ดินาพิลคาร์
ดัส ชนิดซาร์ดิ นอป) ปลาซาร์ดิเนลล่า 
(ชนิดซาร์ดิเนลล่า) ปลาบริสลิ่ง หรือ ปลาส
แปรต (สแปรตทัส สแปรตทัส) ปลาแมค
เคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัส สคอมเบอร์
ออสตราลาซิกัส สคอมเบอร์จาโพนิกัส) 
ปลาแจคแมคเคอเรล และ ปลาฮอร์สแมค
เคอเรล (ชนิดทราชูรัส)  ปลาโคเบีย (ราชิ
เซนทรอนคานาดัม) และปลาซอร์ดฟิช (ซิ
เฟียสกลาดิอัส)  ไม่รวมถึงตับและไข่ 

 

  0303.51 - - ปลาเฮอร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพีย
แพลลาซิไอ)  

WO 
 

  0303.53 - - ปลาซาร์ดีน (ซาร์ดินาพิลคาร์ดัส ชนิดซาร์
ดินอป) ปลาซาร์ดิเนลล่า (ชนิดซาร์ดิเนล
ล่า) ปลาบริสลิ่งหรือ ปลาสแปรต 
(สแปรตทัสสแปรตทัส) 

WO 

  0303.54 - - ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์ สคอมบรัส 
สคอมเบอร์ออสตราลาซิกัส สคอมเบอร์จา
โพนิกัส) 

WO 

  0303.55 - - ปลาแจคแมคเคอเรลและปลาฮอร์สแมค
เคอเรล (ชนิดทราชูรัส) 

WO 

  0303.56 - - ปลาโคเบีย (ราชิเซนทรอนคานาดัม) WO 
  0303.57 - - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟียสกลาดิอัส) WO 
    - ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี 

กาดิดี มาครัวริดี เมลาโนนิดี เมอร์ลักเซียดี 
โมริดี และมูเรียโนลพิดิดี ไม่รวมถึงตับและ
ไข่ 

 

  0303.63 - - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก 
กาดัสมาโครเซฟาลัส)  

WO 

  0303.64 - - ปลาแฮดด็อก (เมลาโนแกรมมัสอีกลีฟินัส) WO 
  0303.65 - - ปลาโคล (พอลลาชิอัสไวเรนส์) WO 
  0303.66 - - ปลาเฮก (ชนิดเมอร์ลักเซียส ชนิดยูโรไฟ

ซีส) 
WO 

  0303.67 - - ปลาอลาสกาพอลลัค (เทรากาชาลโคแก WO 
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รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
รมมา) 

  0303.68 - - ปลาบลูไวทิง (ไมโครมีซิสทิอัสพอทัสซัว 
ไมโครมีซิสทิอัสออสทราลิส) 

WO 

  0303.69 - - อ่ืนๆ WO 
    - ปลาอ่ืนๆ ไม่รวมถึงตับและไข่  
  0303.81 - - ปลาฉลามหนูและปลาฉลามอ่ืนๆ WO 
  0303.82 - - ปลากระเบน (ราจิดี) WO 
  0303.83 - - ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส) WO 
  0303.84 - - ปลากะพงทะเล (ชนิดไดเซน ทราคัส) WO 
  0303.89 - - อ่ืนๆ WO 
  0303.90 - ตับและไข่ WO 
03.04   เนื้อปลาแบบฟิลเล และเนื้อปลาแบบอ่ืน 

(จะบดหรือไม่ก็ตาม) สด แช่เย็น หรือแช่
เยน็จนแข็ง 

 

    - เนื้อปลาแบบฟิลเล สด หรือแช่เย็น ของ
ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส)  ปลา
แคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิด
คลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส) ปลาคาร์ป (ไซพ
รินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียสคารัสเซียส ซีโนฟา
ริงโก ดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส 
ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไพเซียส) 
ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช 
(ลาทีสไนโรทิคัส) และปลาเสนคเฮด (ชนิด
ชานนา) 

 

  0304.31 - - ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโคร มิส) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0304.32 - - ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิด
ซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0304.33 - - ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิคัส) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0304.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - เนื้อปลาแบบฟิลเลของปลาอ่ืนๆ สด หรือ
แช่เย็น 

 

  0304.41 - - ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออน-โค-ริน-คัส 
เนอรก้า ออน-โค-ริน-คัส กอบูสก้า ออน-
โค-ริน-คัส คีต้า ออน-โค-ริน-คัส ซาวิสก้า 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
ออน-โค-ริน-คัส คีสซุ ออน-โค-ริน-คัส 
มาซูโอ๊ะ และ ออน-โค-ริน-คัส โรดูรัส) 
ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซาลาร์) 
และ ปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก) 

  0304.42 - - ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา ออน-โค-ริน-
คัส มายคิส ออน-โค-ริน-คัส คลาร์ก ิออน-
โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา ออน-โค-ริน- คัส 
กิล ีออน-โค-ริน-คัส อาปาเช่  และออน-
โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0304.43 - - ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกติดี โบทิดี ไซโน
กลอสสิดี โซลิดี สคอฟทาลมิดี และซิทาริ
ดี) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0304.44 - - ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี 
กาดิดี มาครัวริดี เมลาโนนิดี เมอร์ลักเซีย
ดี โมริดี และมูเรียโนลพิดิดี 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0304.45 - - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟียสกลาดิอัส) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0304.46 - - ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0304.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ สด หรือแช่เย็น   
  0304.51 - - ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโคร มิส) ปลา

แคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส 
ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส) ปลาคาร์ป 
(ไซพรินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียสคารัสเซียส 
ซีโนฟาริงโกดอนอิเดลลัส ชนดิไฮโปพทาล
มิชทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอน
ไพเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลา
ไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิคัส) และ ปลา
เสนคเฮด (ชนิดชานนา) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0304.52 - - ปลาในวงศ์แซลมอน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0304.53 - - ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี 
กาดิดี มาครัวริดี เมลาโนนิดี เมอร์ลักเซีย
ดี โมริดี และมูเรียโนลพิดิดี 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0304.54 - - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟียสกลาดิอัส) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTH 

  0304.55 - - ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0304.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - เนื้อปลาแบบฟิลเลแช่เย็นจนแข็ง ของ
ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลา
แคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิด
คลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส) ปลาคาร์ป (ไซพ
รินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียสคารัสเซียส ซีโนฟา
ริงโกดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส 
ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไพเซียส) 
ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช 
(ลาทีสไนโรทิคัส) และปลาเสนคเฮด (ชนิด
ชานนา)  

 

  0304.61 - - ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโคร มิส) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0304.62 - - ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิด
ซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0304.63 - - ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิคัส) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0304.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - เนื้อปลาแบบฟิลเลแช่เย็นจนแข็ง ของปลา
ในวงศ์ เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิดี 
มาครัวริดี เมลาโนนิดี เมอร์ลักเซียดี โมริดี 
และมูเรียโนลพิดิดี 

 

  0304.71 - - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก 
กาดัสมาโครเซฟาลัส)  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0304.72 - - ปลาแฮดด็อก (เมลาโนแกรมมัสอีกลีฟินัส) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0304.73 - - ปลาโคล (พอลลาชิอัสไวเรนส์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0304.74 - - ปลาเฮก (ชนิดเมอร์ลักเซียส ชนิดยูโรไฟ
ซีส) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0304.75 - - ปลาอลาสกาพอลลัค (เทรากาชาลโคแก
รมมา) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  0304.79 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - เนื้อปลาแบบฟิลเลของปลาอ่ืนๆ แช่เย็นจน

แข็ง  
 

  0304.81 - - ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออน-โค-ริน-คัส 
เนอรก้า ออน-โค-ริน-คัส กอบูสก้า ออน-
โค-ริน-คัส คีต้า ออน-โค-ริน-คัส ซาวิสก้า 
ออน-โค-ริน-คัส คีสซุ ออน-โค-ริน-คัส 
มาซูโอ๊ะ และ ออน-โค-ริน-คัส โรดูรัส) 
ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซาลาร์) 
ปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0304.82 - - ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา ออน-โค-ริน-
คัส มายคิส ออน-โค-ริน-คัส คลาร์ก ิออน-
โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา ออน-โค-ริน- คัส 
กิล ีออน-โค-ริน-คัส อาปาเช่ และ ออน-
โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0304.83 - - ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกติดี โบทิดี ไซโน
กลอสสิดี โซลิดี สคอฟทาลมิดี และซิทาริ
ดี) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0304.84 - - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟียสกลาดิอัส) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0304.85 - - ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0304.86 - - ปลาเฮอร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพีย
แพลลาซิไอ)  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0304.87 - - ปลาทูนา (ของตระกูลทูนนัส) ปลาสคิ
ปแจ็กหรือ ปลาโอท้องแถบ (ยูทินนัส 
(แคตสุโวนัส) เพลามิส) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0304.89 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ แช่เย็นจนแข็ง  
  0304.91 - - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟียสกลาดิอัส) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  0304.92 - - ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  0304.93 - - ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโคร มิส)  ปลา

แคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส)  ปลา
คาร์ป (ไซพรินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียสคา
รัสเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิเดลลัส ชนิดไฮ
โปพทาลมิชทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโล
ฟาริงโกดอนไพเซียส) ปลาไหล (ชนิดแอง
กูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิคัส) 
และ ปลาเสนคเฮด (ชนิดชานนา) 

  0304.94 - - ปลาอลาสกาพอลลัค (เทรากาชาลโคแก
รมมา) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0304.95 - - ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี 
กาดิดี มาครัวริดี เมลาโนนิดี เมอร์ลักเซีย
ดี โมริดี และมูเรียโนลพิดิดี นอกจาก
ปลาอลาสกาพอลลัค (เทรากาชาลโคแก
รมมา) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0304.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

03.05   ปลา แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ าเกลือ ปลา
รมควันจะท าให้สุกก่อนรมควันหรือในขณะ
รมควันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง ปลาที่ป่นและ
ที่ท าเป็นเพลเลตซึ่งเหมาะส าหรับมนุษย์
บริโภค 

 

  0305.10 - ปลาที่ป่นและที่ท าเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะ
ส าหรับมนุษย์บริโภค 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0305.20 - ตับและไข่ของปลา แห้ง รมควัน ใส่เกลือ
หรือแช่น้ าเกลือ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - เนื้อปลาแบบฟิลเล แห้ง ใส่เกลือหรือแช่
น้ าเกลือ แต่ไม่รมควัน 

 

  0305.31 - - ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโคร มิส) ปลา
แคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส 
ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส) ปลาคาร์ป 
(ไซพรินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียสคารัสเซียส 
ซีโนฟาริงโกดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาล
มิชทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโก ดอน
ไพเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลา
ไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิคัส) และปลาเส
นคเฮด (ชนิดชานนา) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0305.32 - - ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
กาดิดี มาครัวริดี เมลาโนนิดี เมอร์ลักเซีย
ดี โมริดี และมูเรียโนลพิดิดี 

CTH 

  0305.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ปลารมควัน รวมถึงเนื้อปลาแบบฟิลเล
รมควัน นอกจากส่วนอื่นของปลาที่บริโภค
ได้ 

 

  0305.41 - - ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออน-โค-ริน-คัส 
เนอรก้า ออน-โค-ริน-คัส กอบูสก้า ออน-
โค-ริน-คัส คีต้า ออน-โค-ริน-คัส ซาวิสก้า 
ออน-โค-ริน-คัส คีสซุ ออน-โค-ริน-คัส 
มาซูโอ๊ะ และ ออน-โค-ริน-คัส โรดูรัส) 
ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซาลาร์) 
ปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0305.42 - - ปลาเฮอร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพีย
แพลลาสซิไอ) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0305.43 - - ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา ออน-โค-ริน-
คัส มายคิส ออน-โค-ริน-คัส คลาร์ก ิออน-
โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา ออน-โค-ริน- คัส 
กิล ีออน-โค-ริน-คัส อาปาเช่ และ ออน-
โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0305.44 - - ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโคร มิส)  ปลา
แคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส 
ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส) ปลาคาร์ป 
(ไซพรินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียสคารัสเซียส 
ซีโนฟาริงโกดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาล
มิชทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอน
ไพเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลา
ไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิคัส) และปลาเส
นคเฮด (ชนิดชานนา) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0305.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ปลาแห้ง นอกจากส่วนอื่นของปลาที่บริโภค
ได้ จะใส่เกลือหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รมควัน 

 

  0305.51 - - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก 
กาดัสมาโครเซฟาลัส) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0305.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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HS 2012 
รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
CTH 

    - ปลาใส่เกลือแต่ไม่แห้งหรือไม่รมควัน  และ
ปลาแช่น้ าเกลือ นอกจากส่วนอ่ืนของปลาที่
บริโภคได้ 

 

  0305.61 - - ปลาเฮอร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพีย
แพลลาสซิไอ) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0305.62 - - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก 
กาดัสมาโครเซฟาลัส) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0305.63 - - ปลาแอนโชวี (ชนิดเองกรัวลิส) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0305.64 - - ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโคร มิส) ปลา
แคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส 
ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส) ปลาคาร์ป 
(ไซพรินัสคาร์ปิโอ คารัสเซียสคารัสเซียส 
ซีโนฟาริงโกดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาล
มิชทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโก ดอน
ไพเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลา
ไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิคัส) และปลาเส
นคเฮด (ชนิดชานนา) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0305.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ครีบปลา หัวปลา หางปลา กระเพาะปลา 
และส่วนอื่นของ ปลาที่บริโภคได้ 

 

  0305.71 - - ครีบปลาฉลาม (หูฉลาม) RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0305.72 - - หัวปลา หางปลา กระเพาะปลา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

 0305.79 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

03.06   สัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซียจะเอาเปลือกออก
หรือไม่ก็ตาม มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจน
แข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ าเกลือ สัตว์น้ า
จ าพวกครัสตาเซียรมควัน จะเอาเปลือก
ออกหรือไม่ก็ตาม จะท าให้สุกก่อนรมควัน
หรือในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม สัตว์น้ า
จ าพวกครัสตาเซียที่ยังไม่เอาเปลือกออก ซึ่ง
ท าให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม จะแช่เย็น แช่
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HS 2012 
รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ าเกลือ 
หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสัตว์น้ าจ าพวกค
รัสตาเซียท่ีป่น และที่ท าเป็นเพลเลตซึ่ง
เหมาะส าหรับมนุษย์บริโภค 

    - แช่เย็นจนแข็ง  
  0306.11 - - ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอ่ืนๆ (ชนิด

พาลินูรัส ชนิดพานูลิรัส ชนิดจาซัส) 
WO หรือ  
ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ
กลุ่มประเทศภาคี 

  0306.12 - - ลอบสเตอร์ (ชนิดโฮมารัส) WO หรือ  
ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ
กลุ่มประเทศภาคี 

  0306.14 - - ปู WO หรือ  
ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ
กลุ่มประเทศภาคี 

  0306.15 - - นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอบนอร์วีจิคัส) WO หรือ  
ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ
กลุ่มประเทศภาคี 

  0306.16 - - กุ้งน้ าเย็น (ชนิดแพนดาลัส แครงกอน
แครงกอน) 

WO หรือ  
ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ
กลุ่มประเทศภาคี 

  0306.17 - - กุ้งอ่ืนๆ WO หรือ  
ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ
กลุ่มประเทศภาคี 

  0306.19 - - อ่ืนๆ รวมถึงสัตว์น้ าจ าพวก ครัสตาเซียที่
ป่น และท่ีท าเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะ

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH หรือ  
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HS 2012 
รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
ส าหรับมนุษย์บริโภค ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 

สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ
กลุ่มประเทศภาคี 

    - ไม่แช่เย็นจนแข็ง  
  0306.21 - - ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอ่ืนๆ (ชนิด

พาลินูรัส ชนิดพานูลิรัส ชนิดจาซัส) 
WO หรือ  
ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ
กลุ่มประเทศภาคี 

  0306.22 - - ลอบสเตอร์ (ชนิดโฮมารัส) WO หรือ  
ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ
กลุ่มประเทศภาคี 

  0306.24 - - ปู WO หรือ  
ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ
กลุ่มประเทศภาคี 

  0306.25 - - นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอบนอร์วีจิคัส) WO หรือ  
ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ
กลุ่มประเทศภาคี 

  0306.26 - - กุ้งน้ าเย็น (ชนิดแพนดาลัส แครงกอน
แครงกอน) 

WO หรือ  
ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ
กลุ่มประเทศภาคี 

  0306.27 - - กุ้งอ่ืนๆ WO หรือ  
ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ
กลุ่มประเทศภาคี 

  0306.29 - - อ่ืนๆ รวมถึงสัตว์น้ าจ าพวก ครัสตาเซียที่
ป่น และ ที่ท าเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะ

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH หรือ  
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HS 2012 
รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
ส าหรับมนุษย์บริโภค ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 

สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ
กลุ่มประเทศภาคี 

03.07   สัตว์น้ าจ าพวกโมลลุสก์จะเอาเปลือกออก
หรือไม่ก็ตาม มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจน
แข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ าเกลือ สัตว์น้ า
จ าพวกโมลลุสก์รมควัน จะเอา เปลือกออก
หรือไม่ก็ตาม จะท าให้สุกก่อนรมควัน หรือ
ในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสัตว์น้ า
จ าพวกโมลลุสก์ทีป่่น และท่ีท าเป็นเพลเลต 
ซึ่งเหมาะส าหรับมนุษย์บริโภค 

 

    - หอยนางรม  
  0307.11 - - มีชีวิต สด หรือแช่เย็น WO 
  0307.19 - - อ่ืนๆ WO หรือ  

ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ
กลุ่มประเทศภาคี 

    - หอยเชลล์ และหอยควีนสแกล ลอปของ
ตระกูลเพกเตน คลามิส หรือพลาโคเพกเตน 

 

  0307.21 - - มีชีวิต สด หรือแช่เย็น WO 
  0307.29 - - อ่ืนๆ WO หรือ  

ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ
กลุ่มประเทศภาคี 

    - หอยแมลงภู่ (ชนิดไมติลัส ชนิดเพอร์นา)  
  0307.31 - - มีชีวิต สด หรือแช่เย็น WO 
  0307.39 - - อ่ืนๆ WO หรือ  

ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ
กลุ่มประเทศภาคี 

    - ปลาหมึกกระดอง (ซีเพียออฟฟิซินาลิส รอ
สเซียมาโครโซมา ชนิดซีพิโอลา) และ
ปลาหมึกกล้วย (ชนิดออมมาสเตรเฟส 
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HS 2012 
รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
ชนิดโลลิโก ชนิดโนโตโตดารัส ชนิดซีพิโอที
อูทิส) 

  0307.41 - - มีชีวิต สด หรือแช่เย็น WO 
  0307.49 - - อ่ืนๆ WO หรือ  

ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ
กลุ่มประเทศภาคี 

    - ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสาย (ชนิดอ็อก
โตปัส) 

 

  0307.51 - - มีชีวิต สด หรือแช่เย็น WO 
  0307.59 - - อ่ืนๆ WO หรือ  

ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ
กลุ่มประเทศภาคี 

  0307.60 - หอยสเนล นอกจากหอยสเนลทะเล WO หรือ  
ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ
กลุ่มประเทศภาคี 

    - หอยลาย หอยกาบ และหอยแครง (วงศ์อาร์
ซิดี อาร์คทิซิดี คาร์ดีดี โดนาซิดี ไฮอะเทลลิ
ดี แมคทริดี มีโซเดสมาทิดี ไมอิดี ซีมีลิดี 
โซลเคอร์ทิดี โซลินิดี ทริแดคนิดี และเวเนริ
ดี) 

 

  0307.71 - - มีชีวิต สด หรือแช่เย็น WO 
  0307.79 - - อ่ืนๆ WO หรือ  

ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ
กลุ่มประเทศภาคี 

    - เป๋าฮ้ือ (ชนิดฮาลิโอทิส)  
  0307.81 - - มีชีวิต สด หรือแช่เย็น WO 
  0307.89 - - อ่ืนๆ WO หรือ  

ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
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รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ
กลุ่มประเทศภาคี 

    - อ่ืนๆ รวมถึงที่ป่นและที่ท าเป็นเพลเลตซึ่ง
เหมาะส าหรับมนุษย์บริโภค 

 

  0307.91 - - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น WO 
  0307.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH หรือ  
ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ
กลุ่มประเทศภาคี 

03.08   สัตว์น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลังนอกจากสัตว์น้ า
จ าพวกครัสตา เซียและโมลลุสก์ มีชีวิต สด 
แช่เย็น แช่เย็นจน แข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่
น้ าเกลือ  และสัตว์น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 
(นอกจากสัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซียและโมล
ลุสก์) รมควัน จะท าให้สุกก่อนรมควันหรือ
ในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสัตว์น้ า
ที่ไม่มีกระดูกสนัหลังนอกจากสัตว์น้ า
จ าพวกครัส ตาเซียและโมลลุสก์ที่ป่นและที่
ท าเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะส าหรับมนุษย์
บริโภค 

 

    - ปลิงทะเล (สติโชพัสจาโปนิคัส โฮโลทูริโออิ
ดี) 

 

  0308.11 - - มีชีวิต สด หรือแช่เย็น WO 
  0308.19 - - อ่ืนๆ WO หรือ  

ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ
กลุ่มประเทศภาคี 

    - เม่นทะเล (ชนิดสตรองจิโลเซนโทรทัส พารา
เซนโทรทัสลิวิดัส โลซีคินัสอัลบัส เอค
ไคคินัสเอสคูเลนทัส) 

 

  0308.21 - - มีชีวิต สด หรือแช่เย็น WO 
  0308.29 - - อ่ืนๆ WO หรือ  

ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
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รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ
กลุ่มประเทศภาคี 

  0308.30 - แมงกะพรุน (ชนิดโรไพมา) WO หรือ  
ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ
กลุ่มประเทศภาคี 

  0308.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH หรือ  
ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ
กลุ่มประเทศภาคี 

ตอนที่ 4  ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ าผึ้งธรรมชาติ 
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ซึ่งไม่ได้ระบุ
หรือรวมไว้ในที่อ่ืน 

 

04.01   นมและครีม ที่ไม่ท าให้เข้มข้น และไม่เติม
น้ าตาลหรือ สารท าให้หวานอ่ืนๆ 

 

  0401.10 - มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  0401.20 - มีไขมันเกินร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 6 
โดยน้ าหนัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  0401.40 - มีไขมันเกินร้อยละ 6 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 
โดยน้ าหนัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  0401.50 - มีไขมันเกินร้อยละ 10 โดยน้ าหนัก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

04.02   นมและครีม ท่ีท าให้เข้มข้น หรือเติมน้ าตาล 
หรือ สารท าให้หวานอ่ืนๆ 

 

  0402.10 - เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็งอ่ืนๆ 
มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1.5 โดยน้ าหนัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็งอ่ืนๆ 
มีไขมันเกินร้อยละ 1.5 โดยน้ าหนัก  

 

  0402.21 - - ไม่เติมน้ าตาลหรือสารท าให้หวานอื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  0402.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - อ่ืนๆ  
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รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
  0402.91 - - ไม่เติมน้ าตาลหรือสารท าให้หวานอื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  0402.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
04.03   บัตเตอร์มิลค์ นมและครีมชนิดเคอร์เดิล โย

เกิร์ต เคเฟอร์ รวมทั้งนมและครีมท่ีหมักหรือ
ท าให้เปรี้ยวอย่างอ่ืน จะท าให้เข้มข้น เติม
น้ าตาลหรือสารท าให้หวานอ่ืนๆ ปรุงกลิ่น
รส เติมผลไม้ ลูกนัต หรือโกโก้ หรือไม่ก็ตาม 

 

  0403.10 - โยเกิร์ต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  0403.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

04.04   หางนม (เวย์) จะท าให้เข้มข้น หรือเติม
น้ าตาล หรือสารท าให้หวานอ่ืนๆ หรือไม่ก็
ตาม ผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของนม
ธรรมชาติ จะเติมน้ าตาลหรือสารท าให้
หวานอ่ืนๆ หรือไม่ก็ตาม    ที่ไม่ได้ระบุหรือ
รวมไว้ในที่อ่ืน 

 

  0404.10 - หางนม (เวย์) และหางนมดัดแปลง (โมดิ
ไฟด์เวย์) จะท าให้เข้มข้น หรือเติมน้ าตาล
หรือสารท าให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  0404.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

04.05   เนย ไขมันและน้ ามันอ่ืนๆ ที่ได้จากนม 
รวมทั้งเดรีสเปรด 

 

  0405.10 - เนย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  0405.20 - เดรีสเปรด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  0405.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

04.06   เนยแข็งและเคิร์ด  
  0406.10 - เนยแข็งสด (ไม่ได้บ่ม) รวมถึงเนยแข็งท่ีท า

จากหางนม (เวย์) และเคิร์ด 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  0406.20 - เนยแข็งทุกชนิด เป็นฝอยหรือผง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
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รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
  0406.30 - เนยแข็งผ่านกรรมวิธีแล้วไม่เป็นฝอยหรือผง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  0406.40 - เนยแข็งชนิดบลูเวน และเนยแข็งอ่ืนๆ ที่มี

สายเกิดจากเชื้อราเพนนิซิลเลียมโรคิวฟอร์ติ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  0406.90 - เนยแข็งอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

04.07   ไข่สัตว์ปีก ทั้งเปลือก สด ท าไว้ไม่ให้เสียหรือ
ท าให้สุก 

 

    - ไข่ท่ีผสมแล้วส าหรับการฟัก  
  0407.11 - - ของไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส WO 
  0407.19 - - อ่ืนๆ WO 
    - ไข่สด อื่นๆ  
  0407.21 - - ของไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส WO 
  0407.29 - - อ่ืนๆ WO 
  0407.90 - อ่ืนๆ WO 
04.08   ไข่สัตว์ปีกที่เอาเปลือกออกแล้วและไข่แดง 

สด แห้ง ท าให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม หล่อ
หรืออัดเป็นรูป แช่เย็นจนแข็ง หรือท าไว้
ไม่ให้เสียโดยวิธีอ่ืน จะเติมน้ าตาลหรือสาร
ท าให้หวานอ่ืนๆ หรือไม่ก็ตาม 

 

    - ไข่แดง  
  0408.11 - - แห้ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  0408.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
    - อ่ืนๆ  
  0408.91 - - แห้ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  0408.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
04.09 0409.00 น้ าผึ้งธรรมชาติ WO 
04.10 0410.00 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ ซึ่งไม่ได้ระบุ

หรือรวมไว้ในที่อ่ืน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

ตอนที่ 5  ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้
ในที่อ่ืน 

 

05.01 0501.00 ผมคนที่ยังไม่ได้จัดท า จะล้างหรือแปรงแล้ว
หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเศษผมคน 

WO 
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รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
05.02   ขนหมู ขนแบดเจอร์ และขนสัตว์อ่ืนๆ ที่ใช้

ท าแปรง รวมทั้งเศษของขนดังกล่าว 
 

  0502.10 - ขนหมูและเศษขนหมู CC 
  0502.90 - อ่ืนๆ CC 
05.04 0504.00 ไส้ ถุงกระเพาะ (แบลดเดอร์) และกระเพาะ

อาหารของสัตว์ (นอกจากของปลา) ทั้งอัน
หรือแบ่งเป็นชิ้น สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง 
ใส่เกลือ แช่น้ าเกลือ แห้งหรือรมควัน 

CC 

05.05   หนังและส่วนอ่ืนของสัตว์ปีก ที่มีขนแข็งหรือ
ขนอ่อนติด ขนแข็งและส่วนของขนแข็ง 
(จะแต่งริมหรือไม่ก็ตาม) และขนอ่อนที่ไม่ได้
จัดท ามากไปกว่าท าความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค 
หรือท าไว้ไม่ให้เสีย รวมทั้งผง และเศษของ
ขนแข็งหรือ ส่วนของขนแข็ง  

 

  0505.10 - ขนแข็งชนิดที่ใช้ส าหรับยัดไส้ และขนอ่อน CC 
  0505.90 - อ่ืนๆ CC 
05.06   กระดูกและแก่นเขาสัตว์ ท่ียังไม่ได้จัดท า 

เอาไขมันออก จัดท าอย่างง่ายๆ (แต่ไม่ได้
ตัดเป็นรูปทรง) ผ่านกรรมวิธีโดยใช้กรด 
หรือเอาเยลาตินออก รวมทั้งผงและเศษของ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ 

 

  0506.10 - ส่วนที่แข็งเหมือนกระดูก (ออสเซอิน) และ
กระดูกท่ีผ่านกรรมวิธีโดยใช้กรด 

CC 

  0506.90 - อ่ืนๆ CC 
05.07   เขี้ยวงา กระดองสัตว์จ าพวกเต่า เวลโบน 

เวลโบนแฮร์ เขา กีบ เล็บ กงเล็บ และ
จะงอยปาก ที่ยังไม่ได้จัดท าหรือจัดท าอย่าง
ง่ายๆ แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผงและ
เศษของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ 

 

  0507.10 - เขี้ยวงา รวมทั้งผงและเศษของเขี้ยวงา CC 
  0507.90 - อ่ืนๆ CC 
05.08 0508.00 หินปะการังและสิ่งท่ีคล้ายกัน ที่ยังไม่ได้

จัดท าหรือจัดท าอย่างง่ายๆ แต่ต้องไม่จัดท า
มากไปกว่านี้ เปลือกของสัตว์น้ าจ าพวกโมล
ลุสก์ ครัสตาเซีย หรือเอคไคโนเดิร์ม และลิ้น
ทะเล ที่ยงัไม่ได้จัดท า หรือจัดท าอย่างง่ายๆ 
แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผงและเศษ

CC 
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ประเภท ประเภทย่อย 
ของสิ่งดังกล่าว 

05.10 0510.00 อ าพันขี้ปลา คาสโตเรียม ชะมดเช็ด 
ชะมดเชียง แมลงวันสเปน ดีสัตว์จะแห้ง
หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต่อมและผลิตภัณฑ์
อ่ืนๆ ของสัตว์ที่ใช้ในการท าผลิตภัณฑ์ทาง
เภสัชกรรม สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรือ
ท าไว้ไม่ให้เสียชั่วคราวโดยวิธีอื่น 

CC 

05.11   ผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน 
รวมทั้งสัตว์ในตอนที่ 1 หรือ 3 ที่ไม่มีชีวิต 
และไม่เหมาะส าหรับมนุษย์บริโภค 

 

  0511.10 - เชื้อพันธุ์ของสัตว์จ าพวกโคกระบือ CC 
    - อ่ืนๆ  
  0511.91 - - ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาหรือสัตว์น้ า

จ าพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือสัตว์น้ าที่
ไม่มีกระดูกสันหลังอ่ืนๆ รวมทั้งสัตว์ใน
ตอนที่ 3 ที่ไม่มีชีวิต 

CC 

  0511.99 - - อ่ืนๆ CC 
ตอนที่ 6  ต้นไม้และพืชอ่ืนๆ ที่มีชีวิต หัว รากและสิ่งท่ี

คล้ายกัน ดอกไม้และใบไม้ท่ีใช้ประดับ 
 

06.01   หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ที่ยัง
ไม่งอก ที่งอกหรือมีดอก ต้นและรากชิโครี่
นอกจากรากตามประเภท 12.12 

 

  0601.10 - หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ที่ยัง
ไม่งอก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  0601.20 - หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ที่งอก
หรือมีดอก รวมทั้งต้นและรากชิโครี่ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

06.02   พืชมีชีวิตอ่ืนๆ (รวมถึงราก) กิ่งช า กิ่งตอน 
และส่าเห็ด 

 

  0602.10 - กิ่งช าที่ไม่มีราก และกิ่งตอน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  0602.20 - ไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้กอ ชนิดที่ให้ผลไม้หรือ
ลูกนัต ที่บริโภคได้   จะติดตาหรือต่อกิ่ง
หรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
 

  0602.30 - ต้นโรโดเดนดรอน และอะเซเลีย จะติดตา
หรือต่อกิ่ง หรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  0602.40 - กุหลาบ จะติดตาหรือต่อกิ่ง หรือไม่ก็ตาม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  0602.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
06.03   ดอกไม้ชนิดที่เหมาะส าหรับจัดท าเป็นช่อ

ดอกไม้หรือเพื่อการประดับ สด แห้ง ย้อมสี 
ฟอก อาบซึมหรือจัดท าโดยวิธีอื่น  

 

    - สด  
  0603.11 - - กุหลาบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  0603.12 - - คาร์เนชั่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  0603.13 - - กล้วยไม้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  0603.14 - - เบญจมาศ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  0603.15 - - ลิลลี ่(ชนิดลิเลียม) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  0603.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  0603.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
06.04   ใบไม้ กิ่งไม้ และส่วนอ่ืนๆ ของพืช ท่ีไม่มี

ดอกติด หญ้า มอส และไลเคน ที่เหมาะ
ส าหรับจัดท าเป็นช่อดอกไม้ หรือเพื่อการ
ประดับ สด แห้ง ย้อมสี ฟอก อาบซึม หรือ
จัดท าโดยวิธีอื่น 

 

  0604.20 - สด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0604.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

ตอนที่ 7  พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภค
ได้ 

 

07.01  มันฝรั่ง สดหรือแช่เย็น  
  0701.10 - ใช้ส าหรับการเพาะปลูก WO 
  0701.90 - อ่ืนๆ WO 
07.02 0702.00 มะเขือเทศ สดหรือแช่เย็น WO 
07.03   หอมหัวใหญ่ หอมหัวเล็ก กระเทียม ลีกและ

พืชผักจ าพวกหอมกระเทียมอ่ืนๆ สดหรือแช่
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ประเภท ประเภทย่อย 
เย็น 

  0703.10 - หอมหัวใหญ่ และหอมหัวเล็ก WO 
  0703.20 - กระเทียม WO 
  0703.90 - ลีก และพืชผักจ าพวกหอมกระเทียมอ่ืนๆ WO 
07.04   กะหล่ าปลี กะหล่ าดอก กะหล่ าปม เคลและ

พืชท่ีคล้ายกัน ในตระกูล บราสซิกาซึ่ง
บริโภคได้ สดหรือแช่เย็น 

 

  0704.10 - กะหล่ าดอก และบรอกโคลี WO 
 0704.20 - บรัสเซลสเปร้าต์ WO 
  0704.90 - อ่ืนๆ WO 
07.05   ผักกาดหอม (แล็กตูกาซาติวา) และชิโครี่ 

(ชนิดชิโคเรี่ยม) สดหรือแช่เย็น 
 

    - ผักกาดหอม  
  0705.11 - - ผักกาดหอมห่อหัว WO 
  0705.19 - - อ่ืนๆ WO 
    - ชิโครี่  
  0705.21 - - วิทลูฟชิโครี่ (ชิโคเรี่ยมอินไทบัสพันธุ์โฟลิ

โอซัม) 
WO 

  0705.29 - - อ่ืนๆ WO 
07.06   แคร์รอต เทอร์นิป หัวบีตที่ใช้ท าสลัด ซัลซิ

ฟาย เซเลริแอก หัวผักกาดขาว และหัวของ
พืชท่ีคล้ายกันซึ่งบริโภคได้ สดหรือแช่เย็น 

 

  0706.10 - แคร์รอตและเทอร์นิป WO 
  0706.90 - อ่ืนๆ WO 
07.07 0707.00 แตงร้านและแตงกวา สดหรือแช่เย็น  WO 
07.08   พืชผักตระกูลถั่ว เอาเปลือกออกหรือไม่ก็

ตาม สดหรือแช่เย็น 
 

  0708.10 - ถั่วลันเตา (พิซุมซาติวุม) WO 
  0708.20 - ถั่วบีน (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซิโอลัส) WO 
  0708.90 - พืชผักตระกูลถั่วอื่นๆ WO 
07.09   พืชผักอ่ืนๆ สดหรือแช่เย็น  
  0709.20 - หน่อไม้ฝรั่ง WO 
  0709.30 - มะเขือม่วง WO 
  0709.40 - คื่นไช่ นอกจากเซเลริแอก WO 
    - เห็ดชนิดมัชรูม และเห็ดชนิดทรัฟเฟิล  
  0709.51 - - เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอะการิคัส WO 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  0709.59 - - อ่ืนๆ WO 
  0709.60 - พริกในตระกูลแคปซิกัมหรือตระกูลพิเมนตา WO 
  0709.70 - สปิแนช นิวซีแลนด์สปิแนช และโอราเชสปิ

แนช (การ์เดนสปิแนช) 
WO 

    - อ่ืนๆ  
  0709.91 - - โกลบอาติโชก WO 
  0709.92 - - ผลมะกอก WO 
  0709.93 - - ฟักทอง แตงน้ าเต้า และฟัก (ชนิดคิวเคอ

บิตา) 
WO 

  0709.99 - - อ่ืนๆ WO 
07.10   พืชผัก (ดิบหรือท าให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม) 

แช่เย็นจนแข็ง 
 

  0710.10 - มันฝรั่ง WO หรือ  
ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
เมื่อได้ท าให้สุกในอาณาเขตของ
กลุ่มภาคี 

    - พืชผักตระกูลถั่ว เอาเปลือกออกหรือไม่ก็
ตาม 

 

  0710.21 - - ถั่วลันเตา (พิซุมซาติวุม) WO หรือ  
ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
เมื่อได้ท าให้สุกในอาณาเขตของ
กลุ่มภาคี 

  0710.22 - - ถั่วบีน (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซิโอลัส) WO หรือ  
ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
เมื่อได้ท าให้สุกในอาณาเขตของ
กลุ่มภาคี 

  0710.29 - - อ่ืนๆ WO หรือ  
ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
เมื่อได้ท าให้สุกในอาณาเขตของ
กลุ่มภาคี 

  0710.30 - สปิแนช นิวซีแลนด์สปิแนช และโอราเชสปิ
แนช (การ์เดนสปิแนช) 

WO หรือ  
ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
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รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
เมื่อได้ท าให้สุกในอาณาเขตของ
กลุ่มภาคี 

  0710.40 - ข้าวโพดหวาน WO หรือ  
ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
เมื่อได้ท าให้สุกในอาณาเขตของ
กลุ่มภาคี 

  0710.80 - พืชผักอ่ืนๆ WO หรือ  
ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
สินค้านัน้จะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
เมื่อได้ท าให้สุกในอาณาเขตของ
กลุ่มภาคี 

  0710.90 - พืชผักต่างๆ ผสมกัน WO หรือ  
ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร 
สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า
เมื่อได้ท าให้สุกในอาณาเขตของ
กลุ่มภาคี 

07.11   พืชผักท่ีท าไว้ไม่ให้เสียช่ัวคราว (เช่น รม
ด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แช่น้ าเกลือ แช่
น้ าก ามะถัน หรือแช่น้ ายากันเสียอ่ืนๆ) ใน
สภาพที่ไม่เหมาะส าหรับบริโภคทันที 

 

  0711.20 - ผลมะกอก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0711.40 - แตงร้านและแตงกวา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - เห็ดชนิดมัชรูม และเห็ดชนิดทรัฟเฟิล  
  0711.51 - - เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอะการิคัส RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  0711.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  0711.90 - พืชผักอ่ืนๆ รวมทั้งพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
07.12   พืชผักแห้ง ทั้งต้นหรือทั้งหัว ตัด ฝาน ท าให้

แตก หรือเป็นผง แต่ต้องไม่จัดท ามากไปกว่า
นี้ 

 

  0712.20 - หอมหัวใหญ่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
    - เห็ดชนิดมัชรูม เห็ดหูหนู (ชนิดออริคูลาเรีย) 

เจลลีฟังไจ (ชนิด ทรีเมลลา) และเห็ด
ชนิดทรัฟเฟิล 

 

  0712.31 - - เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอะการิคัส RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0712.32 - - เห็ดหูหนู (ชนิดออริคูลาเรีย) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0712.33 - - เจลลีฟังไจ (ชนิดทรีเมลลา) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0712.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0712.90 - พืชผักอ่ืนๆ รวมทั้งพืชผักต่างๆ ผสมกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

07.13   พืชผักตระกูลถั่ว แห้งและเอาเปลือกออก 
จะลอกเยื่อหรือท าให้แยกจากกันหรือไม่ก็
ตาม 

 

  0713.10 - ถั่วลันเตา (พิซุมซาติวุม) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0713.20 - ถั่วมะแฮะ (การ์แบนโช) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ถั่วบีน (ชนิดวิกนา และชนิดฟาซีโอลัส)  
  0713.31 - - ถั่วบีนชนิดวิกนามังโกเฮปเปอร์ หรือ ชนิด

วิกนาราดิอาตาวิลเซ็ก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0713.32 - - ถัว่แดงเมล็ดเล็ก (ถั่วแอดซูกิ) (ฟาซิโอลัส
แองกูลาริส หรือวิกนาแองกูลาริส) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0713.33 - - คิดนีย์บีน รวมถึงไวต์พีบีน (ฟาซิโอลัสวัล
การิส) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0713.34 - - ถั่วแบมบารา (วิกนาซับเทอราเนีย หรือโว
แอนด์เซียซับเทอราเนีย) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0713.35 - - ถั่วพุ่ม (วิกนาอันกูคูราตา) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0713.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0713.40 - ถั่วแขก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0713.50 - บรอดบีน (วิเซียฟาบาพันธุ์เมเจอร์) 
และฮอร์สบีน (วิเซียฟาบาพันธุ์อีคิวนาและวิ

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
เซียฟาบาพันธุ์ไมเนอร์) 

  0713.60 - ถั่วแระ (คาจานัสคาจัน) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0713.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  
CTH 

07.14   มันส าปะหลัง รากสามสิบ สาเลป เยรู
ซาเลมอาร์ติโชก มันเทศ และรากหรือหัวที่
คล้ายกันซึ่งมีปริมาณของสตาร์ชหรืออินูลิน
สูง สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรือแห้ง จะ
ฝานหรือท าเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม 
รวมทั้งเนื้อในของต้นสาคู 

 

  0714.10 - มันส าปะหลัง WO 
  0714.20 - มันเทศ WO 
  0714.30 - แยม (ชนิดดิออสโคเรีย) WO 
  0714.40 - เผือกหัวใหญ่ (ทาโร) (ชนิดโคโลคาเซีย) WO 
  0714.50 - เผือกหัวเล็ก (ยัวเทีย) (ชนิดแซนโทโซมา) WO 
  0714.90 - อ่ืนๆ WO 
ตอนที่ 8  ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ เปลือกผลไม้

จ าพวกส้มหรือเปลือกแตง 
 

08.01   มะพร้าว บราซิลนัตและเมล็ดมะม่วงหิม
พานต์ สดหรือแห้งจะเอาเปลือกออกหรือไม่
ก็ตาม 

 

    - มะพร้าว  
  0801.11 - - ท าให้แห้ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  0801.12 - - ทั้งกะลา (เอนโดคาร์ป) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  0801.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
    - บราซิลนัต  
  0801.21 - - ทั้งเปลือก WO 
  0801.22 - - เอาเปลือกออก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
    - เมล็ดมะม่วงหิมพานต์  
  0801.31 - - ทั้งเปลือก WO 
  0801.32 - - เอาเปลือกออก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  

CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
08.02   ลูกนัตอ่ืนๆ สดหรือแห้ง จะเอาเปลือกออก

หรือไม่ก็ตาม 
 

    - เมล็ดอัลมอนด์  
  0802.11 - - ทั้งเปลือก WO 
  0802.12 - - เอาเปลือกออก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
    - เฮเซลนัตหรือฟิลเบิร์ต (ชนิดโคริลัส)  
  0802.21 - - ทั้งเปลือก WO 
  0802.22 - - เอาเปลือกออก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
    - เมล็ดมันฮ่อ  
  0802.31 - - ทั้งเปลือก WO 
  0802.32 - - เอาเปลือกออก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
    - เมล็ดเกาลัด (ชนิดคาสตาเนีย)  
  0802.41 - - ทั้งเปลือก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  0802.42 - - เอาเปลือกออก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
    - พิสตาชิโอ  
  0802.51 - - ทั้งเปลือก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  0802.52 - - เอาเปลือกออก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
    - มาคาเดเมียนัต  
  0802.61 - - ทั้งเปลือก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  0802.62 - - เอาเปลือกออก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  0802.70 - ผลโคลา (ชนิดโคลา) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  0802.80 - ลูกหมาก (ผลหมาก) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  0802.90 - อ่ืนๆ RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
08.03   กล้วยรวมถึงกล้าย สดหรือแห้ง  
  0803.10 - กล้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CC 

  0803.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

08.04   อินทผลัม มะเดื่อ สับปะรด  
อโวกาโด ฝรั่ง มะม่วง และมังคุด สดหรือ
แห้ง   

 

  0804.10 - อินทผลัม WO 
  0804.20 - มะเดื่อ WO 
  0804.30 - สับปะรด WO 
  0804.40 - อโวกาโด WO 
  0804.50 - ฝรั่ง มะม่วงและมังคุด WO 
08.05   ผลไม้จ าพวกส้ม สดหรือแห้ง  
  0805.10 - ส้มเปลือกบาง WO 
  0805.20 - ส้มแมนดาริน (รวมถึงส้มเขียวหวานและส้ม

ซัตสุมา) รวมทั้งส้มคลีเมนทีน ส้มวิลกิ้ง 
และส้มพันธุ์ผสมที่คล้ายกัน 

WO 

  0805.40 - เกรปฟรุ้ต รวมถึงส้มโอ WO 
  0805.50 - มะนาวฝรั่ง (ซิทรัสไลมอน ซิทรัสไลโมนัม) 

และมะนาว (ซิทรัสออแรนติโฟเลีย ซิทรัส
ลาติโฟเลีย) 

WO 

  0805.90 - อ่ืนๆ WO 
08.06   องุ่น สดหรือแห้ง  
  0806.10 - สด WO 
  0806.20 - แห้ง WO 
08.07   แตง (รวมถึงแตงโม) และมะละกอ สด  
    - แตง (รวมถึงแตงโม)  
  0807.11 - - แตงโม WO 
  0807.19 - - อ่ืนๆ WO 
  0807.20 - มะละกอ WO 
08.08   แอปเปิ้ล แพร์ และควินซ์ สด  
  0808.10 - แอปเปิ้ล WO 
  0808.30 - แพร์ WO 
  0808.40 - ควินซ์ WO 
08.09   แอปริคอต เชอร์รี่ ท้อ (รวมทั้งเนกทารีน) 

พลัม และสโล สด 
 

  0809.10 - แอปริคอต WO 
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ประเภท ประเภทย่อย 
    - เชอร์รี่  
  0809.21 - - เชอร์รี่เปรี้ยว (พรูนัสเซราซัส) WO 
  0809.29 - - อ่ืนๆ WO 
  0809.30 - ท้อ รวมถึงเนกทารีน WO 
  0809.40 - พลัม และสโล WO 
08.10   ผลไม้อ่ืนๆ สด  
  0810.10 - สตรอเบอร์รี่ WO 
  0810.20 - ราสพ์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ 

และโลแกนเบอร์รี่ 
WO 

  0810.30 - เคอร์แรนต์ชนิดด า ขาว หรือแดง และกู
สเบอรี่ 

WO 

  0810.40 - แครนเบอร์รี่ บิลเบอร์รี่ และผลไม้อ่ืนๆ ใน
ตระกูลแวกซิเนียม 

WO 

  0810.50 - กีวีฟรุ้ต WO 
  0810.60 - ทุเรียน WO 
  0810.70 - พลับ WO 
  0810.90 - อ่ืนๆ WO 
08.11   ผลไม้และลูกนัต ดิบหรือท าให้สุกโดยการนึ่ง

หรือต้ม แช่เย็นจนแข็ง จะเติมน้ าตาลหรือ
สารท าให้หวานอ่ืนๆ หรือไม่ก็ตาม 

 

  0811.10 - สตรอเบอร์รี่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0811.20 - ราสพ์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ โล
แกนเบอร์รี่ เคอร์แรนต์ชนิดด า ขาว หรือ
แดง และกูสเบอร์รี่ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0811.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

08.12   ผลไม้และลูกนัตที่ท าไว้ไม่ให้เสียชั่วคราว 
(เช่น รมด้วยก๊าชซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แช่
น้ าเกลือ แช่น้ าก ามะถัน หรือ น้ ายากันเสีย
อ่ืนๆ) ในสภาพที่ไม่เหมาะส าหรับบริโภค
ทันที 

 

  0812.10 - เชอร์รี่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0812.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

08.13   ผลไม้แห้ง นอกจากผลไม้ตามประเภท  
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ประเภท ประเภทย่อย 
08.01 ถึง 08.06 รวมทั้งลูกนัตหรือผลไม้
แห้งในตอนนี้ผสมกัน  

  0813.10 - แอปริคอต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0813.20 - พรุน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0813.30 - แอปเปิ้ล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0813.40 - ผลไม้อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0813.50 - ลูกนัตหรือผลไม้แห้งในตอนนี้ผสมกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

08.14 0814.00 เปลือกผลไม้จ าพวกส้มหรือเปลือกแตง 
(รวมถึงแตงโม) สด แช่เย็นจนแข็ง แห้ง 
หรือท าไว้ไม่ให้เสียช่ัวคราว โดยแช่น้ าเกลือ 
แช่น้ าก ามะถันหรือน้ ายากันเสียอ่ืนๆ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

ตอนที่ 9  กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ  
09.01  กาแฟ จะคั่วหรือแยกกาเฟอีนออกแล้ว

หรือไม่ก็ตาม เปลือกและเยื่อของกาแฟ 
รวมทั้งของท่ีใช้แทนกาแฟที่มีกาแฟผสมอยู่
ในอัตราส่วนเท่าใดก็ตาม 

 

    - กาแฟที่ไม่ได้คั่ว  
  0901.11 - - ไม่ได้แยกเอากาเฟอีนออก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  0901.12 - - แยกเอากาเฟอีนออกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
    - กาแฟคั่ว  
  0901.21 - - ไม่ได้แยกเอากาเฟอีนออก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  0901.22 - - แยกเอากาเฟอีนออกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  0901.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
09.02   ชา จะปรุงกลิ่นรสหรือไม่ก็ตาม  
  0902.10 - ชาเขียว (ไม่หมัก) บรรจุหีบห่อน้ าหนักไม่

เกิน 3 กิโลกรัม 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  0902.20 - ชาเขียวอื่นๆ (ไม่หมัก) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CC 

  0902.30 - ชาด า (หมักแล้ว) และชาที่หมักบ้างแล้ว 
บรรจุหีบห่อ น้ าหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  0902.40 - ชาด าอ่ืนๆ (หมักแล้ว) และชาอ่ืนๆ ที่หมัก
บ้างแล้ว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

09.03 0903.00 ชามาเต้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

09.04   พริกในตระกูลไปเปอร์ รวมทั้งพริกในตระกูล
แคปซิกัม หรือตระกูลพิเมนตา ที่แห้ง หรือ
บด หรือป่น 

 

    - พริกในตระกูลไปเปอร์  
  0904.11 - - ไม่บดและไม่ป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  0904.12 - - บดหรือป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
    - พริกในตระกูลแคปซิกัมหรือตระกูลพิเมนตา  
  0904.21 - - แห้ง ไม่บดและไม่ป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  0904.22 - - บดหรือป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
09.05   วานิลา  
  0905.10 - ไม่บดและไม่ป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  0905.20 - บดหรือป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
09.06   อบเชยและดอกอบเชย  
    - ไม่บดและไม่ป่น  
  0906.11 - - อบเชย (ซินนาโมมัมซีลานิคัมบลูม) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  0906.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  0906.20 - บดหรือป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
09.07   กานพลู (ผล ดอกและก้านดอก)  
  0907.10 - ไม่บดและไม่ป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  

CC 
  0907.20 - บดหรือป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CC 

09.08   ลูกจันทน์เทศ ดอกจันทน์เทศ และกระวาน  
    - ลูกจันทน์เทศ  
  0908.11 - - ไม่บดและไม่ป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  0908.12 - - บดหรือป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
    - ดอกจันทน์เทศ  
  0908.21 - - ไม่บดและไม่ป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  0908.22 - - บดหรือป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
    - กระวาน  
  0908.31 - - ไม่บดและไม่ป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  0908.32 - - บดหรือป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
09.09   เมล็ดยี่หร่า เมล็ดโป๊ยกั๊ก เมล็ดเทียน

ข้าวเปลือก เมล็ดผักชี เมล็ดเทียนขาว หรือ
เมล็ดคาราเวย์ และจูนิเปอร์เบอร์รี่  

 

    - เมล็ดผักชี  
  0909.21 - - ไม่บดและไม่ป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  0909.22 - - บดหรือป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
    - เมล็ดเทียนขาว  
  0909.31 - - ไม่บดและไม่ป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  0909.32 - - บดหรือป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
    - เมล็ดยี่หร่า เมล็ดโป๊ยกั๊ก เมล็ดคาราเวย์ 

หรือ เมล็ดเทียนข้าวเปลือก รวมทัง้จูนิเปอร์
เบอร์รี่ 

 

  0909.61 - - ไม่บดและไม่ป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  0909.62 - - บดหรือป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
09.10   ขิง หญ้าฝรั่น ขม้ิน ไทม์ ใบเบย์ หอมแขก 

และเครื่องเทศอ่ืนๆ 
 

    - ขิง  
  0910.11 - - ไม่บดและไม่ป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  0910.12 - - บดหรือป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  0910.20 - หญ้าฝรั่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  0910.30 - ขม้ิน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
    - เครื่องเทศอ่ืนๆ  
  0910.91 - - ของผสมที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 1 (ข) ของ

ตอนนี้ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  0910.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

ตอนที่ 10  ธัญพืช  
10.01   ข้าวสาลีและเมสลิน  
    - ข้าวสาลีดูรัม  
  1001.11 - - ใช้ส าหรับการเพาะปลูก WO 
  1001.19 - - อ่ืนๆ WO 
    - อ่ืนๆ  
  1001.91 - - ใช้ส าหรับการเพาะปลูก WO 
  1001.99 - - อ่ืนๆ WO 
10.02   ข้าวไรย์  
  1002.10 - ใช้ส าหรับการเพาะปลูก WO 
  1002.90 - อ่ืนๆ WO 
10.03   ข้าวบาร์เลย์  
  1003.10 - ใช้ส าหรับการเพาะปลูก WO 
  1003.90 - อ่ืนๆ WO 
10.04   ข้าวโอ๊ต  
  1004.10 - ใช้ส าหรับการเพาะปลูก WO 
  1004.90 - อ่ืนๆ WO 
10.05   ข้าวโพด  
  1005.10 - ใช้ส าหรับการเพาะปลูก WO 
  1005.90 - อ่ืนๆ WO 
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ประเภท ประเภทย่อย 
10.06   ข้าว  
  1006.10 - ข้าวเปลือก WO 
  1006.20 - ข้าวกล้อง WO 
  1006.30 - ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด  จะขัดหรือไม่

ก็ตาม 
WO 

  1006.40 - ปลายข้าว WO 
10.07   ข้าวซอร์กัม  
  1007.10 - ใช้ส าหรับการเพาะปลูก WO 
  1007.90 - อ่ืนๆ WO 
10.08   บักก์วีต ข้าวฟ่างนกเขาและข้าวนก รวมทั้ง

เมล็ดธัญพืชอ่ืนๆ  
 

  1008.10 - บักก์วีต WO 
    - ข้าวฟ่างนกเขา  
  1008.21 - - ใช้ส าหรับการเพาะปลูก WO 
  1008.29 - - อ่ืนๆ WO 
  1008.30 - ข้าวนก WO 
  1008.40 - โฟนิโอ (ชนิดดิกิทาเรีย) WO 
  1008.50 - ควินัว (เคโนโปเดียมควินัว) WO 
  1008.60 - ไทรทิเคล WO 
  1008.90 - เมล็ดธัญพืชอ่ืนๆ WO 
ตอนที่ 11  ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช 

มอลต์ สตาร์ช อินูลิน และกลูเทนจากข้าว
สาลี 

 

11.01 1101.00 แป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

11.02   แป้งธัญพืชอ่ืนๆ นอกจากแป้งข้าวสาลีหรือ
แป้งเมสลิน 

 

  1102.20 - แป้งข้าวโพด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1102.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

11.03   เมล็ดหัก แป้งหยาบ และเพลเลตของธัญพืช  
    - เมล็ดหักและแป้งหยาบ  
  1103.11 - - ของข้าวสาลี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1103.13 - - ของข้าวโพด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
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  1103.19 - - ของธัญพืชอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1103.20 - เพลเลต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
11.04   เมล็ดธัญพืชที่จัดท าโดยวิธีอ่ืนๆ (เช่น เอา

เปลือกออก ท าให้แบน ท าเป็นเกล็ด ท าเป็น
เม็ดกลม ฝานหรือบดแตก) เว้นแต่เมล็ดข้าว 
ตามประเภท 10.06  นอกจากนี้ให้
รวมถึงเยริ์มของธัญพืชทั้งอัน หรือที่ท าให้
แบน ท าเป็นเกล็ด หรือบด 

 

    - เมล็ดที่ท าให้แบน หรือท าเป็นเกล็ด  
  1104.12 - - ของข้าวโอ๊ต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1104.19 - - ของธัญพืชอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
    - เมล็ดที่จัดท าอ่ืนๆ (เช่น เอาเปลือกออก ท า

เป็นเม็ดกลม ฝาน หรือบดแตก) 
 

  1104.22 - - ของข้าวโอ๊ต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1104.23 - - ของข้าวโพด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1104.29 - - ของธัญพืชอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1104.30 - เยิร์มของธัญพืชทั้งอัน หรือที่ท าให้แบน ท า
เป็นเกล็ด หรือบด 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

11.05   แป้ง แป้งหยาบ ผง เกล็ด เม็ด และเพลเลต 
ที่ท าจากมันฝรั่ง 

 

  1105.10 - แป้ง แป้งหยาบ และผง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1105.20 - เกล็ด เม็ด และเพลเลต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

11.06   แป้ง แป้งหยาบและผง ท่ีท าจากพืชผัก
ตระกูลถั่วที่แห้ง ตามประเภท 07.13 ท า
จากสาคู หรือจากรากหรือหัวของพืช ตาม
ประเภท 07.14 หรือท าจากผลิตภัณฑ์ใน
ตอนที่ 8 

 

  1106.10 - ที่ท าจากพืชผักตระกูลถั่วที่แห้งตาม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท 07.13 CC 

  1106.20 - ที่ท าจากสาคู หรือจากรากหรือหัวของพืช 
ตามประเภท 07.14 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1106.30 - ที่ท าจากผลิตภัณฑ์ในตอนที่ 8 RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

11.07   มอลต์ จะคั่วหรือไม่ก็ตาม  
  1107.10 - ไม่ได้คั่ว RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1107.20 - คั่วแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
11.08   สตาร์ช และอินูลิน  
    - สตาร์ช  
  1108.11 - - สตาร์ชท าจากข้าวสาลี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1108.12 - - สตาร์ชท าจากข้าวโพด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1108.13 - - สตาร์ชท าจากมันฝรั่ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1108.14 - - สตาร์ชท าจากมันส าปะหลัง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1108.19 - - สตาร์ชอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1108.20 - อินูลิน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
11.09 1109.00 กลูเทนจากข้าวสาลี จะแห้งหรือไม่ก็ตาม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
ตอนที่ 12  เมล็ดพืชและผลไม้ ที่มีน้ ามัน เมล็ดธัญพืช 

เมล็ดพืชและผลไม้เบ็ดเตล็ด พืชท่ีใช้ใน
อุตสาหกรรม หรือใช้เป็นยา ฟางและหญ้า
แห้งที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ 

 

12.01  ถ่ัวเหลือง จะท าให้แตกหรือไม่ก็ตาม  
  1201.10 - ใช้ส าหรับการเพาะปลูก WO 
  1201.90 - อ่ืนๆ WO 
12.02   ถั่วลิสง ที่ไม่ได้คั่วหรือท าให้สุกโดยวิธีอื่น จะ

เอาเปลือกออกหรือท าให้แตกหรือไม่ก็ตาม 
 

  1202.30 - ใช้ส าหรับการเพาะปลูก WO 
    - อ่ืนๆ  
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  1202.41 - - ทัง้เปลือก WO 
  1202.42 - - เอาเปลือกออก จะท าให้แตกหรือไม่ก็ตาม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
12.03 1203.00 เนื้อมะพร้าวแห้ง (โคปรา) WO 
12.04 1204.00 ลินสีด จะท าให้แตกหรือไม่ก็ตาม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
12.05   เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซา จะท าให้แตก

หรือไม่ก็ตาม 
 

  1205.10 - เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซาที่มีกรดอีรูสิกต่ า WO 
  1205.90 - อ่ืนๆ WO 
12.06 1206.00 เมล็ดดอกทานตะวัน จะท าให้แตกหรือไม่ก็

ตาม 
WO 

12.07   เมล็ดพืชและผลไม้อ่ืนๆ ท่ีมีน้ ามัน จะท าให้
แตกหรือไม่ก็ตาม 

 

  1207.10 - เมล็ดปาล์มและเนื้อในเมล็ดปาล์ม WO 
    - เมล็ดฝ้าย  
  1207.21 - - ใช้ส าหรับการเพาะปลูก WO 
  1207.29 - - อ่ืนๆ WO 
  1207.30 - เมล็ดละหุ่ง WO 
  1207.40 - เมล็ดงา WO 
  1207.50 - เมล็ดมัสตาร์ด WO 
  1207.60 - เมล็ดดอกค าฝอย (คาร์ทามัสติน คอร์ริอัส) WO 
  1207.70 - เมล็ดแตง WO 
    - อ่ืนๆ  
  1207.91 - - เมล็ดฝิ่น WO 
  1207.99 - - อ่ืนๆ WO 
12.08   แป้งและแป้งหยาบ ที่ท าจากเมล็ดพืชและ

ผลไม้ที่มีน้ ามัน นอกจากที่ท าจากมัสตาร์ด 
 

  1208.10 - ท าจากถ่ัวเหลือง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  1208.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

 12.09  เมล็ด ผลและสปอร์ ชนิดที่ใช้ส าหรับการ
เพาะปลูก 

 

  1209.10 - เมล็ดชูการ์บีต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - เมล็ดของพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์  
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  1209.21 - - เมล็ดหญ้าลูเซอร์น (หญ้าแอลฟาลฟา) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ 

CC 
  1209.22 - - เมล็ดโคลเวอร์ (ชนิดทริโฟเลียม) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1209.23 - - เมล็ดเฟสคิว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1209.24 - - เมล็ดหญ้าเคนตักกีบลู (โพ พราเทนซิส) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1209.25 - - เมล็ดหญ้าไรย์ (โลเลียมมัลติโฟลรัมแลม 

และ โลเลียมพีเรนนี) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1209.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1209.30 - เมล็ดพืชล าต้นอ่อนที่ปลูกเพ่ือใช้ดอกเป็น
ส่วนใหญ่ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - อ่ืนๆ  
  1209.91 - - เมล็ดพืชผัก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1209.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
12.10   ดอกฮ้อป สดหรือแห้ง จะบด ท าเป็นผง 

หรือท าเป็นเพลเลต หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งผง
ยางดอกฮ้อป (ลูปูลิน) 

 

  1210.10 - ดอกฮ้อป ไม่บด ไม่ท าเป็นผงและไม่ท าเป็น
เพลเลต 

WO 

  1210.20 - ดอกฮ้อป บด ท าเป็นผงหรือท าเป็นเพลเลต 
รวมทั้ง ผงยางดอกฮ้อป (ลูปูลิน) 

WO 

12.11   พรรณไม้และส่วนของพรรณไม้ (รวมถึง
เมล็ดและผล) ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักใน
การท าเครื่องหอม ในทางเภสัชกรรมหรือ
ส าหรับ ฆ่าแมลง ฆ่ารา หรือวัตถุประสงค์ที่
คล้ายกัน สดหรือแห้ง จะตัด บด หรือท า
เป็นผงหรือไม่ก็ตาม 

 

  1211.20 - รากโสม WO 
  1211.30 - ใบโคคา WO 
  1211.40 - ต้นฝิ่นแห้ง WO 
  1211.90 - อ่ืนๆ WO 
12.12   โลคัสต์บีน สาหร่ายทะเลและสาหร่ายอ่ืนๆ  
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ชูการ์บีตและอ้อย สด แช่เย็น แช่เย็นจน
แข็งหรือแห้ง จะบดหรือไม่ก็ตาม เมล็ดแข็ง
และเนื้อในของเมล็ดผลไม้และผลิตภัณฑ์
อ่ืนๆ จากพืชผัก (รวมถึงรากชิโครี่พันธุ์ชิโค
เรี่ยมอินไทบัสซาติวุม ที่ไม่ได้คั่ว) ชนิดที่ใช้
ประโยชน์หลักส าหรับมนุษย์บริโภค และ
ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน 

    - สาหร่ายทะเลและสาหร่ายอ่ืนๆ  
  1212.21 - - เหมาะส าหรับมนุษย์บริโภค WO 
  1212.29 - -  อ่ืนๆ WO 
    - อ่ืนๆ  
  1212.91 - - ชูการ์บีต WO 
  1212.92 - - เมล็ดโลคัสต์บีน (คารอบ) WO 
  1212.93 - - อ้อย WO 
 1212.94 - - รากชิโครี ่ WO 
  1212.99 - - อ่ืนๆ WO 
12.13 1213.00 ฟางและแกลบของธัญพืชท่ีไม่ได้จัดท า จะ

สับ บด อัด หรือท าเป็นเพลเลต หรือไม่ก็
ตาม 

WO 

12.14   สวีด แมงโกลด์ รากพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ 
เฮย์ ลูเซอร์น (แอลฟาลฟา) โคลเวอร์ เซน
ฟอน เคลที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ลูพีน เวตช์ 
และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่ใช้เป็นอาหาร
สัตว์ จะท าเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม 

 

  1214.10 - ลูเซอร์น (แอลฟาลฟา) ที่เป็นผงหยาบและ
เพลเลต 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1214.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

ตอนที่ 13  ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ าเลี้ยง (แซป) และ
สิ่งสกัดอื่นๆ จากพืช 

 

13.01  ครั่ง กัมธรรมชาติ เรซิน กัมเรซิน และออลี
โอเรซิน (เช่น ชันหอม) 

 

  1301.20 - กัมอะราบิก WO 
  1301.90 - อ่ืนๆ WO 
13.02   น้ าเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดจากพืช สาร

จ าพวกเพกติก เกลือของกรดเพกตินิก 
(เพกติเนต) และเกลือของกรดเพกติก (เพก
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ประเภท ประเภทย่อย 
เตต)  รวมทั้งวุ้นที่ได้จากสาหร่ายทะเล และ
วุ้นและยางข้นอ่ืนๆ ที่ได้จากผลิตภัณฑ์จาก
พืช จะดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม 

    - น้ าเลี้ยงและสิ่งสกัดจากพืช  
  1302.11 - - ฝิ่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1302.12 - - จากชะเอม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1302.13 - - จากฮ้อป RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1302.19 - - อ่ืนๆ RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1302.20 - สารจ าพวกเพกติก เกลือของกรดเพกตินิก 

และ เกลือของกรดเพกติก (เพกเตต) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - วุ้นและยางข้นที่ได้จากผลิตภัณฑ์จากพืช 
จะดัดแปลง หรือไม่ก็ตาม 

 

  1302.31 - - วุ้นที่ได้จากสาหร่ายทะเล WO 
  1302.32 - - วุ้นและยางข้น ที่ได้จากโลคัสต์บีน เมล็ด

โลคัสต์บีน หรือเมล็ดกัวร์ จะดัดแปลง
หรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1302.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

ตอนที่ 14  วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน ผลิตผลจากพืช ท่ี
ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน 

 

14.01  วัตถุจากพืชชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักส าหรับ
ถักสาน (เช่น ไม้ไผ่ หวาย อ้อ กก ปาล์ม 
ฟางของธัญพืชที่ท าให้สะอาด ฟอกหรือย้อม
สี และเปลือกต้นไลม์) 

 

  1401.10 - ไม้ไผ่ WO 
  1401.20 - หวาย WO 
  1401.90 - อ่ืนๆ WO 
14.04   ผลิตผลจากพืช ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่

อ่ืน 
 

  1404.20 - ใยฝ้าย (ลินเตอร์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1404.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 
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ประเภท ประเภทย่อย 
ตอนที่ 15  ไขมันและน้ ามันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และ

ผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จากไขมันและน้ ามัน
ดังกล่าว  ไขมันที่บริโภคได้ซึ่งจัดท าแล้ว ไข
ที่ได้จากสัตว์หรือพืช 
 
หมายเหตุของตอนที่ 15 
เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนที่ 15 นี้ ถ้าการได้
ถิ่นก าเนิดอยูบ่นพื้นฐานการท าให้บริสุทธิ์
เป็นหลัก กระบวนการท าให้บริสุทธิ์นั้น 
(ทางเคมีหรือทางกายภาพ) จะอยู่บน
พื้นฐานการขจัดกลิ่น รส สี และความเป็น
กรดของไขมันดิบและน้ ามันดิบเป็นหลัก 

 

15.01   ไขมันหมู (รวมถึงน้ ามันหมู (ลาร์ด)) และ
ไขมันสัตว์ปีกเลี้ยง นอกจากไขมันตาม
ประเภท 02.09 หรือ 15.03  

 

  1501.10 - น้ ามันหมู (ลาร์ด) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC หรือ  
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 

  1501.20 - ไขมันหมู อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC หรือ  
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 

  1501.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC หรือ  
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 

15.02   ไขมันของสัตว์จ าพวกโคกระบือ แกะหรือ
แพะ นอกจากไขมันตามประเภท 15.03 

 

  1502.10 - ไขสัตว์ (แทลโล) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC หรือ  
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 

  1502.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC หรือ  
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 

15.03 1503.00 ไขมัน (สเตียริน) และไขมันเหลว (ออยล์) 
ของน้ ามันหมู (ลาร์ด) และของไขมันสัตว์
อ่ืนๆ น้ ามันไขสัตว์ (แทลโลออยล์) ที่ไม่ท า
ให้กระจายตัว (อิมัลซิไฟด์) หรือไม่ผสมหรือ
จัดท าโดยวิธีอื่น 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC หรือ  
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์  
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ประเภท ประเภทย่อย 
15.04   ไขมันและน้ ามัน และแฟรกชันของของ

ดังกล่าว ที่ได้จากปลาหรือสัตว์ทะเลจ าพวก
เลี้ยงลูกด้วยนม จะท าให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็
ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี 

 

  1504.10 - น้ ามันตับปลาและแฟรกชันของน้ ามัน
ดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC หรือ  
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 

  1504.20 - ไขมันและน้ ามันของปลาและ  แฟรกชัน
ของของดังกล่าว นอกจากน้ ามันตับปลา 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC หรือ  
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 

  1504.30 - ไขมันและน้ ามันของสัตว์ทะเลจ าพวกเลี้ยง
ลูกด้วยนม และ   แฟรกชันของของ
ดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC หรือ  
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 

15.05 1505.00 ไขขนสัตว์ และสารจ าพวกไขมันที่ได้จากไข
ขนสัตว์ (รวมถึงลาโนลิน) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC หรือ  
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 

15.06 1506.00 ไขมันและน้ ามันอ่ืนๆ ท่ีได้จากสัตว์ และแฟ
รกชันของของดังกล่าว จะท าให้บริสุทธิ์
หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC หรือ  
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 

15.07   น้ ามันถั่วเหลืองและแฟรกชันของน้ ามันถั่ว
เหลือง จะท าให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้อง
ไม่ดัดแปลงทางเคมี 

 

  1507.10 - น้ ามันดิบ จะเอากัมออกหรือไม่ก็ตาม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC  

  1507.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

15.08   น้ ามันถั่วลิสงและแฟรกชันของน้ ามันถั่วลิสง 
จะท าให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่
ดัดแปลงทางเคมี 

 

  1508.10 - น้ ามันดิบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1508.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC หรือ  
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 

15.09   น้ ามันมะกอก (โอลีฟออยล์) และแฟรกชัน
ของน้ ามันมะกอก จะท าให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็
ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี 
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  1509.10 - น้ ามันดิบ (เวอร์จิน) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC หรือ  
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 

  1509.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC หรือ  
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 

15.10 1510.00 น้ ามันอื่นๆ ที่ได้จากมะกอกและแฟรกชัน
ของน้ ามันดังกล่าว จะท าให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็
ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี รวมถึง
น้ ามันหรือแฟรกชันของน้ ามันดังกล่าวผสม
กับน้ ามันหรือแฟรกชันของน้ ามันตาม
ประเภท 15.09 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC หรือ  
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 

15.11   น้ ามันปาล์มและแฟรกชันของน้ ามันปาล์ม 
จะท าให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่
ดัดแปลงทางเคมี 

 

  1511.10 - น้ ามันดิบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC  

  1511.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  
CC  

15.12   น้ ามันที่ได้จากเมล็ดทานตะวัน จากเมล็ด
ดอกค าฝอยหรือเมล็ดฝ้าย และแฟรกชัน
ของน้ ามันดังกล่าว จะท าให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็
ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี 

 

    - น้ ามันที่ได้จากเมล็ดทานตะวันหรือเมล็ด
ดอกค าฝอย และแฟรกชันของน้ ามัน
ดังกล่าว 

 

  1512.11 - - น้ ามันดิบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC  

  1512.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC หรือ  
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 

    - น้ ามันเมล็ดฝ้ายและแฟรกชันของน้ ามัน
ดังกล่าว 

 

  1512.21 - - น้ ามันดิบจะเอากอสซิพอลออกหรือไม่ก็
ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC  

  1512.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 

15.13   น้ ามันมะพร้าว น้ ามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม 
น้ ามันบาบาสสุ และแฟรกชันของน้ ามัน
ดังกล่าว จะท าให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่
ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี 

 

    - น้ ามันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ ามัน
มะพร้าว 

 

  1513.11 - - น้ ามันดิบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC  

  1513.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - น้ ามันเนื้อในเมล็ดปาล์มหรือน้ ามันบาบาสสุ 
และแฟรกชันของน้ ามันดังกล่าว 

 

  1513.21 - - น้ ามันดิบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1513.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

15.14   น้ ามันเรป น้ ามันโคลซา น้ ามันมัสตาร์ด 
และแฟรกชันของน้ ามันดังกล่าว จะท าให้
บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทาง
เคมี 

 

    - น้ ามันเรปหรือน้ ามันโคลซาที่มีกรดอีรูสิกต่ า 
และแฟรกชันของน้ ามันดังกล่าว 

 

  1514.11 - - น้ ามันดิบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC หรือ  
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 

  1514.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC หรือ  
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 

    - อ่ืนๆ  
  1514.91 - - น้ ามันดิบ RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC หรือ  
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 

  1514.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC หรือ  
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 

15.15   ไขมันและน้ ามันชนิดระเหยยากอื่นๆ ที่ได้  
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ประเภท ประเภทย่อย 
จากพืช (รวมถึงน้ ามันโจโจบา) และแฟรก
ชันของของดังกล่าว จะท าให้บริสุทธิ์หรือไม่
ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี  

    - น้ ามันลินสีดและแฟรกชันของน้ ามันลินสีด  
  1515.11 - - น้ ามันดิบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1515.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC หรือ  
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 

    - น้ ามันข้าวโพดและแฟรกชันของน้ ามัน
ข้าวโพด 

 

  1515.21 - - น้ ามันดิบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1515.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC หรือ  
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 

  1515.30 - น้ ามันละหุ่งและแฟรกชันของน้ ามันละหุ่ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC หรอื  
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 

  1515.50 - น้ ามันงาและแฟรกชันของน้ ามันงา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC หรือ  
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 

  1515.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC หรือ  
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 

15.16   ไขมันหรือน้ ามันที่ได้จากสัตว์หรือพืช 
และแฟรกชันของของดังกล่าว ที่ผ่าน
กรรมวิธีไฮโดรจีเนชันเพียงบางส่วนหรือ
ทั้งหมด ที่ผ่านกรรมวิธีอินเตอร์เอสเทอริฟิเค
ชัน รีเอสเทอริฟิเคชัน  หรือกรรมวิธีอิเลดิไน
เซชัน จะท าให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้อง
ไม่จัดท ามากไปกว่านี้ 

 

  1516.10 - ไขมันและน้ ามันที่ได้จากสัตว์และแฟรกชัน
ของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC หรือ  
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 

  1516.20 - ไขมันและน้ ามันที่ได้จากพืชและแฟรกชัน
ของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 

15.17   เนยเทียม ของผสมหรือของปรุงแต่งที่
บริโภคได้ที่ได้จากไขมันหรือน้ ามันของสัตว์
หรือของพืชหรือจากแฟรกชันของไขมันหรือ
น้ ามันต่างชนิดกันในตอนนี้ นอกจากไขมัน 
น้ ามันหรือแฟรกชันของของดังกล่าวท่ี
บริโภคได้ตามประเภท 15.16 

 

  1517.10 - เนยเทียม ไม่รวมถึงเนยเทียมเหลว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC หรือ  
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 

  1517.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC หรือ  
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 

15.18 1518.00 ไขมันและน้ ามันที่ได้จากสัตว์หรือพืช 
และแฟรกชันของของดังกล่าว ที่ผ่าน
กรรมวิธีเคี่ยว ออกซิเดชัน แยกเอาน้ าออก 
ซัลเฟอร์ไรเซชัน เป่าลม โพลิเมอไรเซชัน 
โดยใช้ความร้อนในสุญญากาศหรือในก๊าซ
เฉื่อย หรือผ่านกรรมวิธีดัดแปลงทางเคมีโดย
วิธีอื่น ยกเว้นของตามประเภท 15.16  ของ
ผสมหรือของปรุงแต่งที่บริโภคไม่ได้ซึ่งได้
จากไขมันหรือน้ ามันของสัตว์หรือของพืช 
หรือจากแฟรกชันของไขมันหรือน้ ามันต่าง
ชนิดกันในตอนนี้ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่
อ่ืน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC หรือ  
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 

15.20 1520.00 กลีเซอรอล ดิบ รวมทั้งน้ ากลีเซอรอล และ
ด่างกลีเซอรอล 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC หรือ  
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 

15.21   ไขท่ีได้จากพืช (นอกจากไตรกลีเซอไรด์) 
ขี้ผึ้ง ไขท่ีได้จากแมลงอ่ืนๆ และไขปลาวาฬ 
จะท าให้บริสุทธิ์หรือแต่งสีหรือไม่ก็ตาม 

 

  1521.10 - ไขท่ีได้จากพืช RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC หรือ  
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 

  1521.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC หรือ  
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 
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ประเภท ประเภทย่อย 
15.22 1522.00 ไขเด็กกราส กากที่เหลือจากการน าสาร

ไขมันหรือไขท่ีได้จากสัตว์หรือพืชไปผ่าน
กรรมวิธี 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC หรือ  
ได้จากการท าให้บริสุทธิ์ 

ตอนที่ 16  ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ า
จ าพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือจากสัตว์
น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ 

 

16.01 1601.00 ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ท าด้วย
เนื้อสัตว์ ส่วนอ่ืนของสัตว์ หรือเลือดสัตว์ 
รวมทั้งอาหารปรุงแต่งท่ีมีส่วนผสมของ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

16.02   เนื้อสัตว์ ส่วนอ่ืนของสัตว์หรือเลือดสัตว์ ที่
ปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสียอ่ืนๆ 

 

  1602.10 - ของปรุงแต่งท่ีผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1602.20 - ตับสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - ของสัตว์ปีกเลี้ยง ตามประเภท 01.05  
  1602.31 - - ไก่งวง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1602.32 - - ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
 1602.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
    - ของสุกร  
  1602.41 - - ขาหลังและส่วนตัดของขาหลัง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1602.42 - - ขาหน้าและส่วนตัดของขาหน้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1602.49 - - อ่ืนๆ รวมถึงของผสม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1602.50 - ของสัตว์จ าพวกโคกระบือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1602.90 - อ่ืนๆ รวมถึงของปรุงแต่งที่ท าจากเลือดสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
16.03 1603.00 สิ่งสกัดและน้ าคั้น ที่ได้จากเนื้อสัตว์ ปลา 

สัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือ
จากสัตว์น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 



57 
 

HS 2012 
รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
16.04   ปลาที่ปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสีย คาร์เวียร์

และของที่ใช้แทนคาร์เวียร์ที่ท าจากไข่ปลา 
 

    - ปลาทั้งตัวหรือเป็นชิ้น แต่ไม่บด  
  1604.11 - - ปลาแซลมอน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1604.12 - - ปลาเฮอร์ริง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1604.13 - - ปลาซาร์ดีน ปลาซาร์ดิเนลล่า และปลาบริ

สลิ่ง หรือปลาสแปรต 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1604.14 - - ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก และปลาโบนิโต 
(ชนิดซาร์ดา) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1604.15 - - ปลาแมคเคอเรล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1604.16 - - ปลาแอนโชวี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1604.17 - - ปลาไหล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1604.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1604.20 - ปลาที่ปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสียอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - คาร์เวียร์และของที่ใช้แทนคาร์เวียร์  
  1604.31 - - คาร์เวียร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1604.32 - - ของที่ใช้แทนคาร์เวียร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
16.05   สัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์และสัตว์

น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ที่ปรุงแต่งหรือ
ท าไว้ไม่ให้เสีย 

 

  1605.10 - ปู RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - กุ้ง  
  1605.21 - - ไม่ได้บรรจุภาชนะท่ีอากาศผ่านเข้าออก

ไม่ได้ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1605.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1605.30 - ลอบสเตอร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CC 

  1605.40 - สัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซียอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - สัตว์น้ าจ าพวกโมลลุสก์  
  1605.51 - - หอยนางรม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1605.52 - - หอยเชลล์ รวมถึงหอยควีนสแกลลอป RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1605.53 - - หอยแมลงภู่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1605.54 - - ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1605.55 - - ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสาย (อ็อก

โตปัส) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1605.56 - - หอยลาย  หอยกาบ  และหอยแครง  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1605.57 - - เป๋าฮ้ือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1605.58 - - หอยเสนล นอกจากหอยเสนลทะเล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1605.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - สัตว์น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอ่ืนๆ  
  1605.61 - - ปลิงทะเล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1605.62 - - เม่นทะเล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1605.63 - - แมงกะพรุน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1605.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
ตอนที่ 17  น้ าตาลและขนมท าจากน้ าตาล (ชูการ์คอน

เฟกชันเนอรี) 
 

17.01  น้ าตาลที่ได้จากอ้อยหรือหัวบีต และซูโครส
ที่บริสุทธิ์ในทางเคมี ในลักษณะของแข็ง 

 

    - น้ าตาลดิบ ที่ไม่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสาร
แต่งสี 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  1701.12 - - น้ าตาลที่ได้จากหัวบีต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1701.13 - - น้ าตาลที่ได้จากอ้อย ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ

ประเภทย่อย 2 ของตอนนี้ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1701.14 - - น้ าตาลที่ได้จากอ้อยอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - อ่ืนๆ  
  1701.91 - - ที่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  1701.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
17.02   น้ าตาลอื่นๆ รวมถึงแล็กโทส มอลโทส 

กลูโคสและฟรักโทส ที่บริสุทธิ์ในทางเคมี ใน
ลักษณะของแข็ง น้ าเชื่อมที่ไม่เติมสารปรุง
กลิ่นรสหรือสารแต่งสี น้ าผึ้งเทียมจะผสม
น้ าผึ้งธรรมชาติหรือไม่ก็ตาม  คาราเมล 

 

    - แล็กโทสและน้ าเชื่อมแล็กโทส  
  1702.11 - - มีแล็กโทสตั้งแต่ร้อยละ 99 ขึ้นไปโดย

น้ าหนัก ซึ่งค านวณในสภาพแห้งและในรูป
ของแอนไฮดรัสแล็กโทส  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  1702.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  1702.20 - น้ าตาลเมเปิลและน้ าเชื่อมเมเปิล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  1702.30 - กลูโคสและน้ าเชื่อมกลูโคส ที่ไม่มีฟรักโทส 
หรือมีฟรักโทสในสภาพแห้งน้อยกว่าร้อยละ 
20 โดยน้ าหนัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  1702.40 - กลูโคสและน้ าเชื่อมกลูโคส ที่มีฟรักโทสใน
สภาพแห้ง ตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อย
ละ 50 โดยน้ าหนัก ไม่รวมถึงน้ าตาลอิน
เวิร์ต 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  1702.50 - ฟรักโทสที่บริสุทธิ์ในทางเคมี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  1702.60 - ฟรักโทสและน้ าเชื่อมฟรักโทสอ่ืนๆ ที่มี
ฟรักโทสในสภาพแห้งเกินร้อยละ 50 โดย
น้ าหนัก ไม่รวมถึงน้ าตาลอินเวิร์ต 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  1702.90 - อ่ืนๆ รวมถึงน้ าตาลอินเวิร์ต และน้ าตาล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
อ่ืนๆ และน้ าเชื่อมผสมที่มีฟรักโทสในสภาพ
แห้งร้อยละ 50 โดยน้ าหนัก 

CTH 

17.03   กากน้ าตาลที่เหลือจากการสกัดหรือการท า
น้ าตาลให้บริสุทธิ์ 

 

  1703.10 - กากน้ าอ้อย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  1703.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

17.04   ขนมท่ีท าจากน้ าตาล (รวมถึงช็อกโกแลต
ขาว) ที่ไม่มีโกโก้ผสม 

 

  1704.10 - หมากฝรั่งจะเคลือบน้ าตาลหรือไม่ก็ตาม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  1704.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

ตอนที่ 18  โกโก้และของปรุงแต่งที่ท าจากโกโก้  
18.01 1801.00 เมล็ดโกโก้ ทั้งเมล็ดหรือที่แตก ดิบหรือคั่ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
18.02 1802.00 เปลือกนอก เปลือกใน เยื่อ และส่วนอ่ืนที่ใช้

ไม่ได้ของเมล็ดโกโก้ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

18.03   โกโก้เพสต์ จะเอาไขมันออกหรือไม่ก็ตาม  
  1803.10 - ไม่เอาไขมันออก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  1803.20 - เอาไขมันออกท้ังหมดหรือบางส่วน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
18.04 1804.00 โกโก้บัตเตอร์ ไขมันและน้ ามันของโกโก้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
18.05 1805.00 ผงโกโก้ ที่ไม่เติมน้ าตาลหรือสารท าให้หวาน

อ่ืนๆ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

18.06   ช็อกโกแลตและอาหารปรุงแต่งอ่ืนๆ ท่ีมี
โกโก ้

 

  1806.10 - ผงโกโก้ที่เติมน้ าตาลหรือสารท าให้หวาน
อ่ืนๆ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  1806.20 - ของปรุงแต่งอ่ืนๆ เป็นก้อน เป็นแผ่น หรือ
เป็นแท่งท่ีหนักเกิน 2 กิโลกรัม หรือเป็น
ของเหลว เพสต์ ผง เม็ด หรือลักษณะเป็น
ของกองอ่ืนๆ บรรจุภาชนะหรือหีบห่อ 
น้ าหนักสุทธิเกิน 2 กิโลกรัม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
    - อ่ืนๆ ที่เป็นก้อน เป็นแผ่น หรือเป็นแท่ง  
  1806.31 - - มีไส้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  1806.32 - - ไม่มีไส้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  1806.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
ตอนที่ 19  ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือ

นม ผลิตภัณฑ์อาหารจ าพวกเพสทรี 
 

19.01  สิ่งสกัดจากมอลต์ รวมทั้งอาหารปรุงแต่งท่ี
ท าจากแป้ง เมล็ดหัก แป้งหยาบ จาก
สตาร์ช หรือสิ่งสกัดจากมอลต์ ไม่มีโกโก้ 
หรือมีโกโก้น้อยกว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนัก 
ซึ่งค านวณโดยเอาไขมันออกทั้งหมดแล้ว ที่
ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน  และอาหาร
ปรุงแต่งที่ท าจากของตามประเภท 04.01 
ถึง 04.04 ไม่มีโกโก้ หรือมีโกโก้น้อยกว่า
ร้อยละ 5 โดยน้ าหนัก ซึ่งค านวณโดยเอา
ไขมันออกทั้งหมดแล้ว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวม
ไว้ในที่อ่ืน 

 

  1901.10 - อาหารปรุงแต่งส าหรับใช้เลี้ยงทารก จัดท า
ขึ้นเพ่ือการขายปลีก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1901.20 - ของผสมและแป้งที่จัดท าไว้ส าหรับท าขนม
จ าพวกเบเกอรี่ ตามประเภท 19.05 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1901.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

19.02   พาสต้า จะท าให้สุกหรือยัดไส้ (ด้วยเนื้อหรือ
สิ่งอ่ืนๆ) หรือปรุงแต่งโดยวิธีอ่ืนหรือไม่ก็
ตาม เช่น สปาเก็ตตี้ มักกะโรนี นู้ดเดิล ลา
ซานยา น็อกคิ ราวิโอลิ คาเนลโลนี รวมทั้ง
คัสคัสที่ปรุงแต่งแล้วหรือไม่ก็ตาม 

 

    - พาสต้าที่ยังไม่ท าให้สุก ไม่ยัดไส้หรือปรุง
แต่งโดยวิธีอ่ืน 

 

  1902.11 - - ใส่ไข่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1902.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  1902.20 - พาสต้ายัดไส้ จะท าให้สุกหรือปรุงแต่งโดย

วิธีอ่ืนหรือไม่ก็ตาม 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1902.30 - พาสต้าอื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1902.40 - คัสคัส RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

19.03 1903.00 ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังและของที่ใช้แทน
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังท าจากสตาร์ช เป็น
เกล็ด เป็นเม็ด หรือลักษณะที่คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

19.04   อาหารปรุงแต่งที่ท าจากธัญพืชหรือ
ผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่ท าให้พองฟู คั่ว อบ หรือ
ปิ้ง (เช่น คอร์นเฟล็ก) รวมทั้งธัญพืช 
(นอกจากข้าวโพด) ในลักษณะเป็นเม็ด เป็น
เกล็ดหรือเม็ดที่ท าเป็นลักษณะอื่นๆ (เว้นแต่
แป้ง เมล็ดหัก และแป้งหยาบ) ซึ่งท าให้สุก
มาก่อนแล้วหรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่นที่ไม่ได้
ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน 

 

  1904.10 - อาหารปรุงแต่งที่ท าจากธัญพืชหรือ
ผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่ท าให้พองฟู คั่ว อบ หรือ
ปิ้ง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1904.20 - อาหารปรุงแต่งที่ท าจากเกล็ดธัญพืชที่ไม่ได้
คั่ว อบ หรือปิ้ง หรือท าจากของผสมของ
เกล็ดธัญพืชที่ไม่ได้คั่ว อบ หรือปิ้ง กับเกล็ด
ธัญพืชที่ค่ัว อบ หรือปิ้งแล้ว หรือกับธัญพืช
ที่ท าให้พองฟูแล้ว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1904.30 - บัลเกอร์วีต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  1904.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

19.05   ขนมปัง เพสทรี เค้ก บิสกิตและขนม
จ าพวกเบเกอรี่อ่ืนๆ จะมีโกโก้หรือไม่ก็ตาม 
คอมมิวเนียนเวเฟอร์ แคปซูลชนิดที่เหมาะ
ส าหรับบรรจุยา ซีลล่ิงเวเฟอร์ ไรซ์เปเปอร์ 
และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน 

 

  1905.10 - ขนมปังกรอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  1905.20 - ขนมปังขิงและขนมปังที่คล้ายกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTH 

    - บิสกิตหวาน แวฟเฟิลและเวเฟอร์  
  1905.31 - - บิสกิตหวาน  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  1905.32 - - แวฟเฟิลและเวเฟอร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  1905.40 - รัสค์ ขนมปังปิ้งและผลิตภัณฑ์ปิ้งที่คล้ายกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  1905.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
ตอนที่ 20  ของปรุงแต่งท าจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต 

หรือจากส่วนอ่ืนของพืช 
 

20.01   พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต และส่วนอ่ืนที่บริโภคได้
ของพืช ที่ปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสียโดยใช้
น้ าส้มสายชู หรือกรดอะซิติก 

 

  2001.10 - แตงร้านและแตงกวา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  2001.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

20.02   มะเขือเทศที่ปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสียโดย
วิธีอื่น นอกจากใช้น้ าส้มสายชูหรือกรดอะซิ
ติก 

 

  2002.10 - มะเขือเทศ ทั้งผลหรือเป็นชิ้น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  2002.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

20.03   เห็ดชนิดมัชรูมและชนิดทรัฟเฟิล ที่ปรุงแต่ง
หรือท าไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น นอกจากใช้
น้ าส้มสายชูหรือกรดอะซิติก 

 

  2003.10 - เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอะการิคัส RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  2003.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

20.04   พืชผักอ่ืนๆ ที่ปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสีย
โดยวิธีอื่นนอกจากใช้น้ าส้มสายชูหรือ
กรดอะซิติก แช่เย็นจนแข็ง นอกจาก
ผลิตภัณฑ์ตามประเภท 20.06 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  2004.10 - มันฝรั่ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  2004.90 - พืชผักอ่ืนๆ และพืชผักต่างๆ ผสมกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
20.05   พืชผักอ่ืนๆ ที่ปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสีย

โดยวิธีอื่น นอกจากใช้น้ าส้มสายชูหรือ
กรดอะซิติก ไม่ได้แช่เย็นจนแข็ง นอกจาก
ผลิตภัณฑ์ตามประเภท 20.06 

 

  2005.10 - พืชผักที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  2005.20 - มันฝรั่ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  2005.40 - ถัว่ลันเตา (พิซุมซาติวุม) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - ถั่วบีน (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซิโอลัส)  
  2005.51 - - เอาเปลือกออก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  2005.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  2005.60 - หน่อไม้ฝรั่ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  2005.70 - มะกอก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  2005.80 - ข้าวโพดหวาน (ซีเมย์พันธุ์แซกคาราตา) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
    - พืชผักอ่ืนๆ และพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน  
  2005.91 - - หน่อไม้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  2005.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
20.06 2006.00 พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต เปลือกผลไม้และส่วน

อ่ืนของพืช ที่ท าไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ าตาล 
(แช่อ่ิม เชื่อมหรือฉาบ) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

20.07   แยม เยลลี่ผลไม้ แยมผิวส้ม ฟรุ๊ตพิวเร
หรือนัตพิวเร และผลไม้กวนหรือลูกนัตกวน 
ซึ่งเป็นของท่ีได้โดยการท าให้สุก จะเติม
น้ าตาลหรือสารท าให้หวานอ่ืนๆ หรือไม่ก็
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ประเภท ประเภทย่อย 
ตาม 

  2007.10 - ของปรุงแต่งท่ีผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
  2007.91 - - ผลไม้จ าพวกส้ม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  2007.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
20.08   ผลไม้ ลูกนัต และส่วนอ่ืนที่บริโภคได้ของพืช 

ที่ปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น จะ
เติมน้ าตาลหรือสารท าให้หวานอ่ืนๆ หรือ
สุรา หรือไม่ก็ตาม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ใน
ที่อ่ืน 

 

    - ลูกนัต ถั่วลิสงและเมล็ดพืชอ่ืนๆ จะผสมกัน
หรือไม่ก็ตาม 

 

  2008.11 - - ถั่วลิสง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  2008.19 - - อ่ืนๆ รวมถึงของผสม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  2008.20 - สับปะรด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  2008.30 - ผลไม้จ าพวกส้ม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  2008.40 - แพร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  2008.50 - แอปริคอต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  2008.60 - เชอร์รี่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  2008.70 - ท้อรวมทั้งเนกทารีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  2008.80 - สตรอเบอร์รี่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - อ่ืนๆ รวมถึงของผสมนอกจากของตาม
ประเภทย่อย 2008.19 

 

  2008.91 - - ยอดอ่อนต้นปาล์ม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  2008.93 - - แครนเบอร์รี่ (แวกซิเนียมมาโครคาร์ปอน 

แวกซิเนียมออกซิคอกโคส แวกซิเนียมวิ
ติส-อิเดอ้ี) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  2008.97 - - ของผสม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  2008.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

20.09   น้ าผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ าพืชผักท่ี
ไม่ได้หมักและไม่เติมสุรา จะเติมน้ าตาลหรือ
สารท าให้หวานอ่ืนๆ หรือไม่ก็ตาม 

 

    - น้ าส้มชนิดออร์เรนจ์  
  2009.11 - - แช่เย็นจนแข็ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  2009.12 - - ไม่แช่เย็นจนแข็งที่มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20 RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  2009.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
    - น้ าเกรปฟรุ้ต (รวมถึงน้ าส้มโอ)  
  2009.21 - - มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20 RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  2009.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
    - น้ าผลไม้จ าพวกส้มอ่ืนๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง  
  2009.31 - - มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20 RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  2009.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
    - น้ าสับปะรด  
  2009.41 - - มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20 RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  2009.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  2009.50 - น้ ามะเขือเทศ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
    - น้ าองุ่น (รวมถึงเกรปมัสต์)  
  2009.61 - - มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 30 RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
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  2009.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
    - น้ าแอปเปิ้ล  
  2009.71 - - มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20 RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  2009.79 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
    - น้ าผลไม้หรือน้ าพืชผักอ่ืนๆ ชนิดใดชนิด

หนึ่ง 
 

  2009.81 - - น้ าแครนเบอร์รี่ (แวกซิเนียมมาโครคาร์
ปอน แวกซิเนียมออกซิคอกโคส แวกซิ
เนียมวิติส-อิเดอ้ี) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  2009.89 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  2009.90 - น้ าผลไม้หรือน้ าพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

ตอนที่ 21  ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้  
21.01  สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ 

ของชาหรือชามาเต้ และของปรุงแต่งที่มี
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลัก หรือที่มีกาแฟ ชา
หรือชามาเต้เป็นหลัก  รวมทั้งชิโครี่คั่วและ
ของอ่ืนๆ คั่ว ที่ใช้แทนกาแฟ และสิ่งสกัด 
หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของของดังกล่าว 

 

    - สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ 
และของปรุงแต่ง  ที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อหรือสิ่ง
เข้มข้นเหล่านี้เป็นหลัก หรือ ที่มีกาแฟเป็น
หลัก 

 

  2101.11 - - สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  2101.12 - - ของปรุงแต่งท่ีมีสิ่งสกัด หัวเชื้อหรือสิ่ง
เขม้ข้นเป็นหลัก หรือที่มีกาแฟเป็นหลัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  2101.20 - สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของชาหรือ
ของชามาเต้ และของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด 
หัวเชื้อหรือสิ่งเข้มข้นเหล่านี้เป็นหลัก หรือที่
มีชาหรือชามาเต้เป็นหลัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  2101.30 - ชิโครี่คั่ว และของอ่ืนๆ คั่วที่ใช้แทนกาแฟ 
และสิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของของ

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 
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ดังกล่าว 

21.02   ยีสต์ (ชนิดทวีตัวได้หรือทวีตัวไม่ได้) 
จุลินทรีย์เซลล์เดียวอื่นๆ ที่ตายแล้ว (แต่ไม่
รวมถึงวัคซีน ตามประเภท 30.02) ผงฟู
ปรุงแต่ง 

 

  2102.10 - ยีสต์ชนิดทวีตัวได้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  2102.20 - ยีสต์ชนิดทวีตัวไม่ได้ จุลินทรีย์เซลล์เดียว
อ่ืนๆ ที่ตายแล้ว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  2102.30 - ผงฟูปรุงแต่ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

21.03   ซอสและของปรุงแต่งส าหรับท าซอส ของ
ผสมที่ใช้ปรุงรส และของผสมที่ใช้ชูรส ผง
ละเอียดและผงหยาบของมัสตาร์ด และ
มัสตาร์ดปรุงแต่ง 

 

  2103.10 - ซอสถั่วเหลือง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2103.20 - ซอสมะเขือเทศชนิดข้นและซอสมะเขือเทศ
อ่ืนๆ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2103.30 - ผงละเอียดและผงหยาบของมัสตาร์ดและ
มัสตาร์ดปรุงแต่ง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2103.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

21.04   ซุป ซุปข้น และของปรุงแต่งส าหรับท าซุป
ดังกล่าว อาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสม
รวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน 

 

  2104.10 - ซุปและซุปข้น และของปรุงแต่งส าหรับท า
ซุปดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2104.20 - อาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมรวมเข้าเป็นเนื้อ
เดียวกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

21.05 2105.00 ไอศกรีมและน้ าแข็งอ่ืนๆ ที่บริโภคได้ จะมี
โกโก้หรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

21.06   อาหารปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่
อ่ืน 

 

  2106.10 - โปรตีนเข้มข้นและสารเทกซ์เจอร์โปรตีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2106.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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CTSH 

ตอนที่ 22  เครื่องดื่ม สุรา น้ าส้มสายชู  
22.01   น้ า รวมถึงน้ าแร่ธรรมชาติหรือน้ าแร่เทียม 

และน้ าอัดลมท่ีไม่เติมน้ าตาลหรือสารท าให้
หวานอ่ืนๆ และไม่ปรุงกลิ่นรส รวมทั้ง
น้ าแข็งและหิมะ 

 

  2201.10 - น้ าแร่และน้ าอัดลม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  2201.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

22.02   น้ า รวมถึงน้ าแร่และน้ าอัดลม ที่เติมน้ าตาล
หรือสารท าให้หวานอ่ืนๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส 
และเครื่องดื่มอ่ืนๆ ท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ แต่ไม่
รวมถึงน้ าผลไม้หรือน้ าพืชผักตามประเภท 
20.09 

 

  2202.10 - น้ า รวมถึงน้ าแร่และน้ าอัดลม ที่เติมน้ าตาล
หรือสารท าให้หวานอื่นๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  2202.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

22.03 2203.00 เบียร์ที่ท าจากมอลต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

22.04   ไวน์ที่ท าจากองุ่นสด รวมถึงไวน์ที่เติม
แอลกอฮอล์ เกรปมัสต์ นอกจากเกรปมัสต์
ตามประเภท 20.09 

 

  2204.10 - สปาร์กลิ้งไวน์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - ไวน์อื่นๆ รวมทั้งเกรปมัสต์ที่ป้องกันหรือ
หยุดยั้งเฟอร์เมนเทชันโดยการเติม
แอลกอฮอล์ 

 

  2204.21 - - ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือน้อย
กว่า 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  
ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 
2204.29 

  2204.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2204.30 - เกรปมัสต์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 
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22.05   เวอร์มุทและไวน์อ่ืนๆ ที่ท าจากองุ่นสด ปรุง

กลิ่นรสด้วยพืชหรือสารหอม 
 

  2205.10 - ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือน้อยกว่า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2205.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

22.06 2206.00 เครื่องดื่มอ่ืนๆ ที่ได้จากการหมัก (เช่น ไซ
เดอร์ เพอร์รี่และม้ีด) รวมทั้งของผสมของ
เครื่องดื่มท่ีได้จากการหมักและของผสมของ
เครื่องดื่มท่ีได้จากการหมักผสมกับเครื่องดื่ม
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่
อ่ืน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

22.07   เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพมีความ
แรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรตั้งแต่ร้อยละ 
80 ขึ้นไป รวมทั้งเอทิลแอลกอฮอล์และสุรา
อ่ืนๆ ที่แปลงสภาพแล้ว จะมีความแรง
แอลกอฮอล์เท่าใดก็ตาม  

 

  2207.10 - เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพ มี
ความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรตั้งแต่
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2207.20 - เอทิลแอลกอฮอล์และสุราอ่ืนๆ ที่แปลง
สภาพแล้วจะมีความแรงแอลกอฮอล์เท่าใด
ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

22.08  เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพ มี
ความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรน้อยกว่า
ร้อยละ 80 สุรา ลิเคียวร์และเครื่องดื่มอ่ืน ๆ 
ที่เป็นสุรา 

 

  2208.20 - สุราได้จากการกลั่นไวน์องุ่นหรือเกรปมาร์ค RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2208.30 - วิสกี้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2208.40 - รัมและสุราอื่นๆ ได้จากการกลั่นผลิตภัณฑ์
ที่หมักจากอ้อย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2208.50 - จินและเจนีวา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2208.60 - วอดก้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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  2208.70 - ลิเคียวร์และคอร์เดียลส์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  2208.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
22.09 2209.00 น้ าส้มสายชูและของท่ีใช้แทนน้ าส้มสายชูที่

ได้จากกรดอะซิติก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

ตอนที่ 23  กากและเศษท่ีเหลือจากอุตสาหกรรมผลิต
อาหาร อาหารที่จัดท าไว้ส าหรับเลี้ยงสัตว์ 

 

23.01   เนื้อสัตว์หรือส่วนอ่ืนของสัตว์ ปลา สัตว์น้ า
จ าพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือสัตว์น้ าที่
ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ที่ป่น และท่ีท าเป็น
เพลเลต ซึ่งไม่เหมาะส าหรับมนุษย์บริโภค 
กากมันสัตว์ที่เจียวน้ ามันออกแล้ว  

 

 2301.10 - เนื้อสัตว์หรือส่วนอื่นของสัตว์ ที่ป่น ที่ท า
เป็นเพลเลต กากมันสัตว์ที่เจียวน้ ามันออก
แล้ว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

 2301.20 - ปลาหรือสัตว์น้ าจ าพวกครัสตา เซีย โมล
ลุสก์ สัตว์น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอ่ืนๆ ที่ป่น 
ที่ท าเป็นเพลเลต 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

23.02   ร า เศษหักหรือเศษอ่ืนๆ ของธัญพืช และ
พืชผักตระกูลถั่วที่ได้จากการร่อน สี หรือ
โดยวิธีอื่น จะท าเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม 

 

 2302.10 - ของข้าวโพด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

 2302.30 - ของข้าวสาลี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

 2302.40 - ของธัญพืชอ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

 2302.50 - ของพืชผักตระกูลถั่ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

23.03   กากเหลือจากการผลิตสตาร์ชและกากที่
คล้ายกัน กากหัวบีต ชานอ้อยและเศษอ่ืนๆ 
ที่ได้จากการผลิตน้ าตาล ขี้ตะกอนและเศษ
จากการต้มกลั่น จะท าเป็นเพลเลตหรือไม่ก็
ตาม 

 

 2303.10 - กากเหลือจากการผลิตสตาร์ช และกากท่ี
คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 
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ประเภท ประเภทย่อย 
 2303.20 - กากหัวบีต ชานอ้อยและเศษอ่ืนๆ ที่ได้จาก

การผลิตน้ าตาล 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

 2303.30 - ขี้ตะกอนและเศษจากการต้มกลั่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

23.04 2304.00 กากน้ ามัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอ่ืนๆ ที่
ได้จากการสกัดน้ ามันถั่วเหลือง จะบดหรือ
ท าเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

23.05 2305.00 กากน้ ามัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอ่ืนๆ ที่
ได้จากการสกัดน้ ามันถั่วลิสง จะบดหรือท า
เป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

23.06   กากน้ ามัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอ่ืนๆ ที่
ได้จากการสกัดไขมันหรือน้ ามันพืช จะบด
หรือท าเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม นอกจาก
ของตามประเภท 23.04 หรือ 23.05 

 

 2306.10 - ของเมล็ดฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

 2306.20 - ของลินสีด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

 2306.30 - ของเมล็ดทานตะวัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

   - ของเมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซา  
 2306.41 - - ของเมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซาที่มีกรดอีรู

สิกต่ า 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

 2306.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

 2306.50 - ของมะพร้าวหรือเนื้อมะพร้าวแห้ง (โคปรา) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

 2306.60 - ของผลปาล์มหรือเนื้อในเมล็ดปาล์ม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

 2306.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

23.07 2307.00 ตะกอนที่ได้จากการหมักและบ่มไวน์ รวมทั้ง
อาร์กอล 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

23.08 2308.00 วัตถุที่ได้จากพืช เศษพืช กากและผลพลอย
ได้จากพืช จะท าเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม 
ชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ที่ไม่ได้ระบุหรือ
รวมไว้ในที่อ่ืน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
23.09   ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์  
 2309.10 - อาหารสุนัขหรือแมว จัดท าข้ึนเพื่อการขาย

ปลีก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

 2309.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

ตอนที่ 24  ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ  
24.01   ยาสูบท่ียังไม่เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป เศษ

ของยาสูบ 
 

  2401.10 - ใบยาสูบที่ไม่เอาก้านใบออก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  2401.20 - ใบยาสูบที่เอาก้านใบออกเพียงบางส่วนหรือ
ทั้งหมด 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  2401.30 - เศษของยาสูบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

24.02   ซิการ์ เชอรูต ซิการิลโลและบุหรี่ ที่ท าจาก
ยาสูบหรือท าจากของท่ีใช้แทนยาสูบ 

 

  2402.10 - ซิการ์ เชอรูตและซิการิลโล ที่มียาสูบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2402.20 - บุหรี่ที่มียาสูบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2402.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

24.03   ผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทน
ยาสูบอ่ืนๆ ยาสูบชนิด“โฮโมจีไนส์” หรือ
ชนิด “รีคอนสติติวเตด” รวมทั้งสิ่งสกัดและ
หัวเชื้อที่ได้จากยาสูบ 

 

    - ยาเส้นส าหรับสูบ จะมีของที่ใช้แทนยาสูบ
ในอัตราส่วนเท่าใดหรือไม่ก็ตาม 

 

  2403.11 - - ยาสูบชนิดวอเตอร์ไปป์ที่ระบุไว้ในหมาย
เหตุประเภทย่อย 1 ในตอนนี้ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2403.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
  2403.91 - - ยาสูบชนิด “โฮโมจีไนส์” หรือชนิด “รี

คอนสติติวเตด” 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2403.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
ตอนที่ 25  เกลือ ก ามะถัน ดิน และหิน วัตถุจ าพวก

ปลาสเตอร์ ปูนขาว และซีเมนต์ 
 

25.01 2501.00 เกลือ (รวมถึงเกลือป่นส าหรับรับประทาน 
และเกลือแปลงสภาพ) และโซเดียมคลอไรด์
บริสุทธิ์ จะเป็นสารละลายในน้ าหรือเติมสาร
กันการจับตัวหรือสารท าให้วัตถุไหลคล่อง
หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งน้ าทะเล 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

25.02 2502.00 ไอออนไพไรต์ ที่ไม่ได้ย่างหรืออบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

25.03 2503.00 ก ามะถันทุกชนิด นอกจากชนิดระเหิด ชนิด
ตกตะกอน และชนิดคอลลอยด์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

25.04   กราไฟต์ธรรมชาติ  
  2504.10 - เป็นผงหรือเป็นเกล็ด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  2504.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
25.05   ทรายธรรมชาติทุกชนิด จะแต่งสีหรือไม่ก็

ตาม นอกจากทรายที่มีโลหะปนในตอนที่ 26 
 

  2505.10 - ทรายซิลิกาและทรายควอร์ตซ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2505.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

25.06   ควอร์ตซ์ (นอกจากทรายธรรมชาติ)  
ควอร์ตไซต์จะแต่งอย่างหยาบๆ หรือ
เพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอ่ืนให้เป็นก้อน
เหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม 

 

  2506.10 - ควอร์ตซ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2506.20 - ควอร์ตไซต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

25.07 2507.00 เคโอลินและดินอื่นที่มีเคโอลินปนอยู่ จะผ่าน
การเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

25.08   ดินอ่ืนๆ (ไม่รวมถึงเอกซ์แพนเด็ดเคลย์ตาม
ประเภท 68.06) แอนดาลูไซต์ ไคยาไนต์
และซิลลิมาไนต์ จะผ่านการเผาโดยวิธีคาล
ซีเนชันหรือไม่ก็ตาม  มุลไลต์  ชามอตต์เอิร์
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ประเภท ประเภทย่อย 
ทหรือดีนาสเอิร์ท 

  2508.10 - เบนทอไนต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2508.30 - ไฟร์เคลย์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2508.40 - ดินอื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2508.50 - แอนดาลูไซต์ ไคยาไนต์และซิลลิมาไนต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2508.60 - มุลไลต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2508.70 - ชามอตต์เอิร์ทหรือดีนาสเอิร์ท RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

25.09 2509.00 ชอล์ก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

25.10   แคลเซียมฟอสเฟตธรรมชาติ อะลูมิเนียม
แคลเซียมฟอสเฟตธรรมชาติ และฟอสเฟติ
กชอล์ก 

 

  2510.10 - ไม่ได้บด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2510.20 - บด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

25.11   แบเรียมซัลเฟตธรรมชาติ (แบไรต์)  
แบเรียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (วิเทอไรต์) 
จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือไม่ก็
ตาม นอกจากแบเรียมออกไซด์ตามประเภท 
28.16 

 

  2511.10 - แบเรียมซัลเฟตธรรมชาติ (แบไรต์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2511.20 - แบเรียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (วิเทอไรต์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

25.12 2512.00 ดินซากหอย (เช่น คีเซลกูหร์ ไทรโพไลต์ 
และไดอะโตไมต์) และดินทรายท่ีคล้ายกัน 
จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือไม่ก็
ตาม ที่มีความถ่วงจ าเพาะปรากฏไม่เกิน 1 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

25.13   หินพัมมิส เอเมอรี  รวมทั้งคอรันดัม
ธรรมชาติ การ์เนตธรรมชาติ และวัตถุขัดถู
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ประเภท ประเภทย่อย 
ธรรมชาติอ่ืนๆ จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อน
หรือไม่ก็ตาม 

  2513.10 - หินพัมมิส RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2513.20 - เอเมอรี คอรันดัมธรรมชาติ การ์เนต
ธรรมชาติ และวัตถุขัดถูธรรมชาติอ่ืนๆ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

25.14 2514.00 หินชนวน จะแต่งอย่างหยาบๆ หรือเพียงแต่
เลื่อยหรือตัด โดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยม
หรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึง
สี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

25.15   หินอ่อน ทราเวอร์ทิน อีคอสซิน และหิน
อ่ืนๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตส าหรับใช้ท า
อนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้างท่ีมีความ
ถ่วงจ าเพาะปรากฏตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป และจะ
แต่งอย่างหยาบๆ หรือเพียงแต่เลื่อยหรือตัด
โดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่น
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) 
หรือไม่ก็ตาม 

 

    - หินอ่อนและทราเวอร์ทิน  
  2515.11 - - ดิบหรือแต่งอย่างหยาบ ๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  2515.12 - - เพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอ่ืน ให้เป็น

ก้อนเหลี่ยมหรือ เป็นแผ่นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2515.20 - อีคอสซิน และหินอื่นๆ ที่มีแคลเซียม
คาร์บอเนต ส าหรับใช้ท าอนุสาวรีย์หรือใช้
ในการก่อสร้าง  รวมทั้งหินอะลาบาส เตอร์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

25.16   หินแกรนิต พอร์ฟิรี บาซอลต์ หินทราย และ
หินอื่นๆ ส าหรับใช้ท าอนุสาวรีย์หรือใช้ใน
การก่อสร้าง จะแต่งอย่างหยาบๆ หรือ
เพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอ่ืนให้เป็นก้อน
เหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม 

 

    - หินแกรนิต  
  2516.11 - - ดิบหรือแต่งอย่างหยาบๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  2516.12 - - เพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอ่ืน ให้เป็น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
ก้อนเหลี่ยมหรือ เป็นแผ่นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) 

CTH 

  2516.20 - หินทราย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2516.90 - หินอื่นๆ ส าหรับใช้ท าอนุสาวรีย์หรือใช้ใน
การก่อสร้าง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

25.17   กรวด หินที่ย่อยหรือโม่แล้ว ชนิดที่โดยปกติ
ใช้ผสมคอนกรีต ใช้โรยถนน ทางรถไฟ หรือ
โรยทางอย่างอื่น กรวดหินจากชายฝั่งและ
หิน ฟลินต์ จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อน
หรือไม่ก็ตาม แมกคาดัมที่ได้จากขี้แร่ จากขี้
ตะกอนหรือเศษท่ีคล้ายกันจากอุตสาหกรรม 
จะมีวัตถุดังกล่าวข้างต้นในประเภทนี้รวมอยู่
ด้วยหรือไม่ก็ตาม แมกคาดัมคลุกน้ ามันดิน 
หินตามประเภท 25.15 หรือ 25.16 ทีเ่ป็น
เม็ด เป็นสะเก็ด และเป็นผง จะผ่านกรรมวิธี
ใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม 

 

  2517.10 - กรวด หินที่ย่อยหรือโม่แล้ว ชนิดที่โดยปกติ
ใช้ผสมคอนกรีต ใช้โรย ถนน ทางรถไฟ 
หรือโรยทางอย่างอ่ืน กรวดหินจากชายฝั่ง
และหินฟลินต์ จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อน
หรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2517.20 - แมกคาดัมท่ีได้จากข้ีแร่ จากข้ีตะกอนหรือ
เศษที่คล้ายกัน จากอุตสาหกรรม จะมีวัตถุ
ตามประเภทย่อย 2517.10 รวมอยู่ด้วย
หรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2517.30 - แมกคาดัมคลุกน้ ามันดิน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - หินตามประเภท 25.15 หรือ 25.16 ที่เป็น
เม็ด เป็นสะเก็ด และเป็นผง จะผ่าน
กรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม 

 

  2517.41 - - จากหินอ่อน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2517.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

25.18   โดโลไมต์จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนซัน 
หรือผ่านการเผาแบบซินเตอร์หรือไม่ก็ตาม 
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ประเภท ประเภทย่อย 
รวมถึงโดโลไมต์ที่แต่งอย่างหยาบๆ หรือ
เพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอ่ืนให้เป็นก้อน
เหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) โดโลไมต์แรมมิง
มิกซ์ 

  2518.10 - โดโลไมต์ท่ีไม่ได้ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซี
เนชัน หรือไม่ได้ผ่านการเผาแบบซินเตอร์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2518.20 - โดโลไมต์ท่ีผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชัน
หรือ ผ่านการเผาแบบซินเตอร์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2518.30 - โดโลไมต์แรมมิงมิกซ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

25.19   แมกนีเซียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (แมกนี
ไซต์) ฟิวส์แมกนีเซีย  เดดเบอร์น (ซินเตอร์) 
แมกนีเซียซ่ึงจะมีออกไซด์อ่ืนที่เติมก่อนการ
เผาอยู่จ านวนเล็กน้อยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง
แมกนีเซียมออกไซด์อ่ืนๆ จะบริสุทธิ์หรือไม่
ก็ตาม 

 

  2519.10 - แมกนีเซียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (แมกนี
ไซต์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2519.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

25.20   ยิปซัม แอนไฮไดรต ์รวมทั้งปลาสเตอร์ (ซึ่ง
ประกอบด้วยยิปซัมที่ผ่านการเผาโดยวิธี
คาลซีเนชัน หรือแคลเซียมซัลเฟต) จะแต่งสี
หรือไม่ก็ตาม ไม่มีหรือมีตัวเร่งหรือตัวหน่วง
ในปริมาณเล็กน้อย 

 

  2520.10 - ยิปซัม  แอนไฮไดรต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2520.20 - ปลาสเตอร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

25.21 2521.00 ไลม์สโตนฟลักซ์ หินปูนและหินอื่นๆ ที่มี
แคลเซียมคาร์บอเนต ชนิดที่ใช้ส าหรับการ
ผลิตปูนขาวหรือซีเมนต์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

25.22   ควิกไลม์ สเลกไลม์และไฮดรอลิกไลม์ 
นอกจากแคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมไฮ
ดรอกไซด์ตามประเภท 28.25 

 

  2522.10 - ควิกไลม์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTH 

  2522.20 - สเลกไลม์ RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2522.30 - ไฮดรอลิกไลม์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

25.23   พอร์ตแลนด์ซีเมนต์ อะลูมินัสซีเมนต์ สแลก
ซีเมนต์ ซูเปอร์ซัลเฟตซีเมนต์ และไฮดรอลิก
ซีเมนต์ที่คล้ายกัน จะแต่งสีหรือเป็นซีเมนต์
เม็ด (คลิงเกอร์) หรือไม่ก็ตาม 

 

  2523.10 - ซีเมนต์เม็ด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - พอร์ตแลนด์ซีเมนต์  
  2523.21 - - ซีเมนต์ขาวจะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH  
ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 
2523.29 ถึง 2523.90 

  2523.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  
ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 
2523.21 2523.30 หรือ 
2523.90 

  2523.30 - อะลูมินัสซีเมนต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2523.90 - ไฮดรอลิกซีเมนต์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

25.24   แอสเบสทอส  
  2524.10 - โครซิโดไลต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  2524.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
25.25   ไมกา รวมถึงไมกาที่แตก เศษไมกา  
  2525.10 - ไมกาดิบ และไมกาที่แยกเป็นแผ่นหรือไมกา

ที่แตก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2525.20 - ผงไมกา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2525.30 - เศษไมกา สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
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ประเภท ประเภทย่อย 
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

25.26   สตีไทต์ธรรมชาติ จะแต่งอย่างหยาบๆ หรือ
เพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอ่ืนให้เป็นก้อน
เหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม รวม
ทั้งทัลก์ 

 

  2526.10 - ไม่ได้ย่อย ไม่เป็นผง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2526.20 - ย่อยหรือเป็นผง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

25.28 2528.00 โบเรตธรรมชาติและหัวแร่โบเรต (จะผ่าน
การเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือไม่ก็ตาม) แต่
ไม่รวมถึงโบเรตที่แยกได้จากน้ าเกลือ
ธรรมชาติ กรดโบริกธรรมชาติที่มีกรดโบริก
ไม่เกินร้อยละ 85 โดยน้ าหนักเม่ือค านวณใน
สภาพแห้ง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

25.29   เฟลสปาร์ ลูไซต ์เนฟิลีนและเนฟิลีนไซเอ
ไนต ์รวมทั้งฟลูออร์สปาร์ 

 

  2529.10 - เฟลสปาร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ฟลูออร์สปาร์  
  2529.21 - - มีแคลเซียมฟลูออไรด์ร้อยละ 97 หรือ

น้อยกว่าโดยน้ าหนัก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2529.22 - - มีแคลเซียมฟลูออไรด์มากกว่าร้อยละ 97 
โดยน้ าหนัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2529.30 - ลูไซต์ เนฟิลีนและเนฟิลีนไซเอไนต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

25.30   สารแร่ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน  
  2530.10 - เวอร์มิคิวไลต์ เพอร์ไลต์และคลอไรต์ ชนิด

อันเอกซ์แพนเด็ด 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2530.20 - คีเซอไรต์ เอปโซไมต์ (แมกนีเซียมซัลเฟต
ธรรมชาติ) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2530.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

ตอนที่ 26  สินแร่ ตะกรันและเถ้า  
26.01   สินแร่และหัวแร่เหล็ก รวมถึงแร่เหล็กไพไรต์

ที่ย่างแล้ว 
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ประเภท ประเภทย่อย 
    - สินแร่และหัวแร่เหล็ก ยกเว้นแร่เหล็กไพไรต์

ที่ย่างแล้ว 
 

  2601.11 - - ไม่ท าให้เกาะหรือติดรวมกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2601.12 - - ท าให้เกาะหรือติดรวมกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2601.20 - แร่เหล็กไพไรต์ที่ย่างแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

26.02 2602.00 สินแร่และหัวแร่แมงกานีส รวมถึงสินแร่และ
หัวแร่เฟอร์รูจินัสแมงกานีส ที่มีแมงกานีส
ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปโดยน้ าหนักเมื่อ
ค านวณในสภาพแห้ง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

26.03 2603.00 สินแร่และหัวแร่ทองแดง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

26.04 2604.00 สินแร่และหัวแร่นิกเกิล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

26.05 2605.00 สินแร่และหัวแร่โคบอลต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

26.06 2606.00 สินแร่และหัวแร่อะลูมิเนียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

26.07 2607.00 สินแร่และหัวแร่ตะกั่ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

26.08 2608.00 สินแร่และหัวแร่สังกะสี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

26.09 2609.00 สินแร่และหัวแร่ดีบุก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

26.10 2610.00 สินแร่และหัวแร่โครเมียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

26.11 2611.00 สินแร่และหัวแร่ทังสเตน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

26.12   สินแร่และหัวแร่ยูเรเนียมหรือทอเรียม  
  2612.10 - สินแร่และหัวแร่ยูเรเนียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  2612.20 - สินแร่และหัวแร่ทอเรียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
26.13   สินแร่และหัวแร่โมลิบดีนัม  
  2613.10 - ย่างแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTH 

  2613.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

26.14 2614.00 สินแร่และหัวแร่ไทเทเนียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

26.15   สินแร่และหัวแร่ไนโอเบียม แทนทาลัม 
วาเนเดียม หรือเซอร์โคเนียม 

 

  2615.10 - สินแร่และหัวแร่เซอร์โคเนียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2615.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

26.16   สินแร่และหัวแร่ของโลหะมีค่า  
  2616.10 - สินแร่และหัวแร่เงิน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  2616.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
26.17   สินแร่และหัวแร่อื่นๆ  
  2617.10 - สินแร่และหัวแร่พลวง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  2617.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
26.18 2618.00 เม็ดขี้แร่ (สแลกแซนด์) ซึ่งได้จากการผลิต

เหล็กหรือเหล็กกล้า 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

26.19 2619.00 ขี้แร่ ขี้ตะกอน (นอกจากเม็ดขี้แร่) สเกลลิง 
และเศษอ่ืนๆ ที่ได้จากการผลิตเหล็กหรือ
เหล็กกล้า 

สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

26.20   ขี้แร่ เถ้าและกาก (นอกจากที่ได้จากการ
ผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า) ที่มีโลหะ อาร์เซ
นิก หรือสารประกอบของของดังกล่าว 

 

    - มีสังกะสีเป็นส่วนใหญ่  
  2620.11 - - ฮาร์ดซิงค์สเปลเตอร์ สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้

ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

  2620.19 - - อ่ืนๆ สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

    - มีตะกั่วเป็นส่วนใหญ่  
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ประเภท ประเภทย่อย 
  2620.21 - - ตะกอนของน้ ามันเบนซินชนิดเติมสาร

ตะกั่ว และตะกอนของสารกันเครื่องยนต์
เคาะที่มีตะกั่ว 

สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

  2620.29 - - อ่ืนๆ สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

  2620.30 - มีทองแดงเป็นส่วนใหญ่ สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

  2620.40 - มีอะลูมิเนียมเป็นส่วนใหญ่ สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

  2620.60 - มีอาร์เซนิก ปรอท แทลเลียม หรือของผสม
ของของดังกล่าว ชนิดที่ใช้เพื่อการสกัดแยก
อาร์เซนิกหรือโลหะเหล่านั้น หรือใช้ส าหรับ
การผลิตสารประกอบทางเคมีของของ
ดังกล่าว 

สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

    - อ่ืนๆ  
  2620.91 - - มีพลวง เบริลเลียม แคดเมียม โครเมียม 

หรือของผสมของของดังกล่าว 
สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

  2620.99 - - อ่ืนๆ สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

26.21   ขี้แร่และเถ้าอื่นๆ รวมถึงเถ้าสาหร่ายทะเล 
(เคลป์) เถ้าและกากที่ได้จากการเผาขยะ
เทศบาล 

 

  2621.10 - เถ้าและกากที่ได้จากการเผาขยะเทศบาล สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

  2621.90 - อ่ืนๆ สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

ตอนที่ 27  เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ ามันแร่ และ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นสิ่งดังกล่าว สาร
บิทูมินัส ไขที่ได้จากแร่ 
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ประเภท ประเภทย่อย 
27.01   ถ่านหิน  ผงถ่านหินอัดเป็นก้อนรูปเหลี่ยม 

รูปไข ่และเชื้อเพลิงแข็งที่คล้ายกันซึ่งผลิต
จากถ่านหิน 

 

    - ถ่านหินจะท าเป็นผงหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ท า
ให้เกาะหรือติดรวมกัน 

 

  2701.11 - - แอนทราไซต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2701.12 - - ถ่านหินบิทูมินัส RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2701.19 - - ถ่านหินอื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2701.20 - ผงถ่านหินอัดเป็นก้อนรูปเหลี่ยม รูปไข่ และ
เชื้อเพลิงแข็งท่ีคล้ายกันซึ่งผลิตจากถ่านหิน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

27.02   ลิกไนต์จะท าให้เกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็
ตาม ไม่รวมถึงเจ๊ต 

 

  2702.10 - ลิกไนต์จะท าเป็นผงหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ท า
ให้เกาะหรือติดรวมกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2702.20 - ลิกไนต์ที่ท าให้เกาะหรือติดรวมกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

27.03 2703.00 พีต (รวมถึงพีตลิตเตอร์) จะท าให้เกาะหรือ
ติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

27.04 2704.00 โค้กและเซมิโค้กที่ได้จากถ่านหิน จาก
ลิกไนต์หรือพีต จะท าให้เกาะหรือติดรวมกัน
หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งรีทอร์ตคาร์บอน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

27.05 2705.00 ก๊าซถ่านหิน วอเตอร์ก๊าซ โพรดิวเซอร์ก๊าซ 
และก๊าซท่ีคล้ายกัน นอกจากก๊าซปิโตรเลียม
และก๊าซไฮโดรคาร์บอนอ่ืนๆ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

27.06 2706.00 ทาร์ที่กลั่นจากถ่านหิน จากลิกไนต์หรือพีต 
และทาร์อ่ืนๆ ที่ได้จากแร่ จะแยกเอาน้ าออก
หรือกลั่นเพียงบางส่วนหรือไม่ก็ตาม รวมถึง
รีคอนสติติวเตดทาร์  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

27.07   น้ ามันและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ได้จากการกลั่น
ทาร์ชนิดที่กลั่นจากถ่านหินที่อุณหภูมิสูง 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ซึ่งมีน้ าหนัก
ของส่วนที่เป็นอะโรมาติกมากกว่าส่วนที่ไม่
เป็นอะโรมาติก 

 

  2707.10 - เบนโซล (เบนซีน) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTH 

  2707.20 - โทลูโอล (โทลูอีน) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2707.30 - ไซโลล (ไซลีน) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2707.40 - แนฟทาลีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2707.50 - ของผสมอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนอ่ืนๆ ซึ่ง
กลั่นได้ตั้งแต่ร้อยละ 65 ขึ้นไปโดยปริมาตร 
(รวมถึงส่วนสูญเสีย) ที่อุณหภูมิ 250 องศา
เซลเซียส โดยวิธีเอเอสทีเอ็ม ดี 86  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
  2707.91 - - น้ ามันครีโอโสต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  2707.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
27.08   พิตช์และพิตช์โค้ก ที่ได้จากทาร์ที่กลั่นจาก

ถ่านหิน หรือจากทาร์อื่นๆ ที่ได้จากแร่ 
 

  2708.10 - พิตช์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2708.20 - พิตช์โค้ก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

27.09 2709.00 น้ ามันปิโตรเลียมดิบและน้ ามันดิบที่ได้จาก
แร่บิทูมินัส 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

27.10   น้ ามันปิโตรเลียมและน้ ามันที่ได้จากแร่บิทู
มินัส นอกจากที่เป็นน้ ามันดิบ  รวมทั้งสิ่ง
ปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน ซึ่งมี
น้ ามันปิโตรเลียมหรือน้ ามันที่ได้จากแร่บิทู
มินัสตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ซึ่ง
น้ ามันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่ง
ปรุงแต่งนั้น  เศษน้ ามัน 

 

    - น้ ามันปิโตรเลียมและน้ ามันที่ได้จากแร่บิทู
มินัส (นอกจากท่ีเป็นน้ ามันดิบ) รวมทั้งสิ่ง
ปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบ ุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน ซึ่งมี
น้ ามันปิโตรเลียมหรือน้ ามันที่ได้ จากแร่บิทู
มินัสตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ซ่ึง
น้ ามันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่ง
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ปรุงแต่ง นอกจากชนิดที่มีไบโอดีเซล และ
นอกจากเศษน้ ามัน 

  2710.12 - -  น้ ามันเบาและสิ่งปรุงแต่ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2710.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2710.20 - น้ ามันปิโตรเลียมและน้ ามันที่ได้จากแร่บิทู
มินัส (นอกจากท่ีเป็นน้ ามันดิบ) รวมทั้งสิ่ง
ปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน ซึ่งมี
น้ ามันปิโตรเลียมหรือน้ ามันที่ได้จากแร่บิทู
มินัสตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ซ่ึง
น้ ามันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่ง
ปรุงแต่ง และมีไบโอดีเซล นอกจากเศษ
น้ ามัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - เศษน้ ามัน  
  2710.91 - - ที่มีโพลิคลอริเนเต็ดไบฟีนิล (กลุ่มสารพีซี

บี) โพลิคลอริเนเต็ดเทอร์ฟีนิล (กลุ่มสาร
พีซีที) หรือ โพลิโบรมิเนเต็ดไบฟีนิล (กลุ่ม
สารพีบีบี)  

สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

  2710.99 - - อ่ืนๆ สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

27.11   ก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซไฮโดรคาร์บอนอ่ืนๆ  
    - ท าให้เป็นของเหลว  
  2711.11 - - ก๊าซธรรมชาติ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  2711.12 - - โพรเพน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  2711.13 - - บิวเทน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  2711.14 - - เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีนและบิวทาไดอีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  2711.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - ในสภาพเป็นก๊าซ  
  2711.21 - - ก๊าซธรรมชาติ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
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  2711.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
27.12   ปิโตรเลียมเยลลี รวมทั้งไขพาราฟิน ไขไม

โครคริสแตลไลน์ปิโตรเลียม ไขแสล็ก โอ
โซเคไรต ์ไขลิกไนต์ ไขพีต ไขแร่อื่นๆ และ
ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันซึ่งได้จากการ
สังเคราะห์หรือโดยกรรมวิธีอ่ืน จะแต่งสี
หรือไม่ก็ตาม 

 

  2712.10 - ปิโตรเลียมเยลลี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2712.20 - ไขพาราฟินที่มีน้ ามันน้อยกว่าร้อยละ 0.75 
โดยน้ าหนัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2712.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

27.13   ปิโตรเลียมโค้ก ปิโตรเลียมบิทูเมนและกาก
อ่ืนๆ ที่ได้จากน้ ามันปิโตรเลยีมหรือจาก
น้ ามันที่ได้จากแร่บิทูมินัส 

 

    - ปิโตรเลียมโค้ก  
  2713.11 - - ไม่ได้เผาโดยวิธีคาลซีเนชัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  2713.12 - - เผาโดยวิธีคาลซีเนชัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  2713.20 - ปิโตรเลียมบิทูเมน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  2713.90 - กากอื่นๆ ที่ได้จากน้ ามันปิโตรเลียมหรือจาก

น้ ามันที่ได้จากแร่บิทูมินัส 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

27.14   บิทูเมนธรรมชาติและแอสฟัลต์ธรรมชาติ 
หินดินดานบิทูมินัสหรือหินน้ ามัน และทาร์
แซนด์ แอสฟัลไตต์และหินแอสฟัลต์ 

 

  2714.10 - หินดินดานบิทูมินัสหรือหินน้ ามัน และทาร์
แซนด์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2714.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

27.15 2715.00 ของผสมบิทูมินัส ซ่ึงมีแอสฟัลต์ธรรมชาติ บิ
ทูเมนธรรมชาติ ปิโตรเลียมบิทูเมน ทาร์ที่ได้
จากแร่ หรือมีทาร์พิตช์ท่ีได้จากแร่ (เช่น บิทู
มินัสแมสติก คัตแบก) เป็นหลัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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27.16 2716.00 พลังงานไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
ตอนที่ 28  เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์หรือ

สารประกอบอนินทรีย์ ของโลหะมีค่า ของ
โลหะจ าพวกแรร์เอิร์ท ของธาตุกัมมันตรังสี
หรือของไอโซโทป 
หมายเหตุของตอนที่ 28 
สินค้าในตอนนี้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจาก
ปฏิกิริยาทางเคมีให้ถือว่าเป็นสินค้าที่ได้ถิ่น
ก าเนิดถ้า     ปฏิกิริยาทางเคมีนั้นเกิดขึ้นใน
ประเทศภาคี กฎของ“ปฏิกิริยาทางเคมี” 
อาจใช้กับสินค้าที่จ าแนกพิกัดในตอนนี้ถ้า
สินค้านั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ RVC และ
เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากรที่
ก าหนดไว้ในกฎเฉพาะรายสินค้า (Product 
Specific Rule) 
หมายเหตุ เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี้ ค า
ว่า “ปฏิกิริยาทางเคมี” คือ ขบวนการ 
(รวมถึงกระบวน การทางชีวเคมี) ซึ่งเป็นผล
ท าให้เกิดโมเลกุลที่มีโครงสร้างใหม่โดยการ
แยกพันธะระหว่างโมเลกุล และโดยการ
สร้างพันธะระหว่างโมเลกุลขึ้นมาใหม่ หรือ
โดยการเปลี่ยนแปลงการจัดตัวใหม่ของ 
โมเลกุล  
กรณีดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นปฏิกิริยาทางเคมี
เพื่อวัตถุประสงค์ในการก าหนดว่าผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิดหรือไม่ 
(ก) การละลายในน้ าหรือในตัวท าละลายอ่ืน 
(ข) การขจัดตัวท าละลายรวมถึงตัวท า
ละลายท่ีเป็นน้ า หรือ 
(ค) การเติมหรือการขจัดน้ าในขบวนการตก
ผลึก 

 

28.01  ฟลูออรีน คลอรีน โบรมีน และไอโอดีน  
  2801.10 - คลอรีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ 

CTSH 
  2801.20 - ไอโอดีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
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  2801.30 - ฟลูออรีน และโบรมีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
28.02 2802.00 ก ามะถันชนิดระเหิดหรือชนิดตกตะกอน 

ก ามะถันชนิดคอลลอยด์ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

28.03 2803.00 คาร์บอน (คาร์บอนแบล็ก และคาร์บอนใน
รูปอื่นที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

28.04   ไฮโดรเจน แรร์ก๊าซและอโลหะอ่ืนๆ   
  2804.10 - ไฮโดรเจน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
    - แรร์ก๊าซ  
  2804.21 - - อาร์กอน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2804.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2804.30 - ไนโตรเจน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2804.40 - ออกซิเจน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2804.50 - โบรอน และเทลลูเรียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
    - ซิลิคอน  
  2804.61 - - ที่มีซิลิคอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.99 โดย

น้ าหนัก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2804.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2804.70 - ฟอสฟอรัส RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2804.80 - อาร์เซนิก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2804.90 - ซีลีเนียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

28.05   โลหะแรร์เอิร์ท สแคนเดียมและอิตเทรียม 
จะผสมระหว่างกันหรือระหว่างโลหะเจือ
ของโลหะดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม โลหะแอล
คาไล หรือโลหะแอลคาไลน์เอิร์ท รวมทั้ง
ปรอท 

 

    - โลหะแอลคาไลหรือโลหะแอลคาไลน์เอิร์ท  
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  2805.11 - - โซเดียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  2805.12 - - แคลเซียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  2805.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  2805.30 - โลหะแรร์เอิร์ท สแคนเดียม และอิตเทรียม 

จะผสมระหว่างกันหรือระหว่างโลหะเจือ
ของโลหะดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2805.40 - ปรอท RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

28.06   ไฮโดรเจนคลอไรด์ (กรดเกลือ) กรดคลอโร
ซัลฟิวริก 

 

  2806.10 - ไฮโดรเจนคลอไรด์ (กรดเกลือ) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2806.20 - กรดคลอโรซัลฟิวริก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

28.07 2807.00 กรดซัลฟิวริก และโอเลี่ยม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

28.08 2808.00 กรดไนตริก กรดซัลโฟไนตริก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

28.09   ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์ กรดฟอสฟอ
ริก รวมทั้งกรดโพลิฟอสฟอริกจะนิยามไว้
ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม 

 

  2809.10 - ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2809.20 - กรดฟอสฟอริกและกรดโพลิฟอสฟอริก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

28.10 2810.00 ออกไซด์ของโบรอน กรดโบริก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

28.11   กรดอนินทรีย์อ่ืนๆ และสารประกอบ
ออกซิเจนอนินทรีย์อ่ืนๆ ของอโลหะ 

 

    - กรดอนินทรีย์อ่ืนๆ  
  2811.11 - - ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (กรดไฮโดรฟลูออริก) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2811.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
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    - สารประกอบออกซิเจนอนินทรีย์อื่นๆ ของ

อโลหะ 
 

  2811.21 - - คาร์บอนไดออกไซด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2811.22 - - ซิลิคอนไดออกไซด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2811.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

28.12   ฮาไลด์และฮาไลด์ออกไซด์ของอโลหะ  
  2812.10 - คลอไรด์และคลอไรด์ออกไซด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2812.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
28.13   ซัลไฟด์ของอโลหะ รวมทั้งฟอสฟอรัสไตร

ซัลไฟด์ชนิดที่ใช้ในทางการค้า 
 

  2813.10 - คาร์บอนไดซัลไฟด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2813.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

28.14   แอมโมเนียชนิดที่ปราศจากน้ า หรือชนิดที่
เป็นสารละลายในน้ า 

 

  2814.10 - แอมโมเนียมชนิดที่ปราศจากน้ า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2814.20 - แอมโมเนียมชนิดที่เป็นสารละลายในน้ า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  
CTH 

28.15   โซเดียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโซดา) 
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโพแทช) 
เพอร์ออกไซด์ของโซเดียมหรือของ
โพแทสเซียม 

 

    - โซเดียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโซดา)  
  2815.11 - - เป็นของแข็ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH  
ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 
2815.12 

  2815.12 - - เป็นสารละลายในน้ า (โซดาไลย์หรือโซดา
เหลว) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 
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2815.11 

  2815.20 - โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโพแทช) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2815.30 - เพอร์ออกไซด์ของโซเดียมหรือของ
โพแทสเซยีม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

28.16   ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของ
แมกนีเซียม รวมทั้งออกไซด์ ไฮดรอกไซด์
และเพอร์ออกไซด์ ของสตรอนเชียมหรือ
แบเรียม  

 

  2816.10 - ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของ
แมกนีเซียม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2816.40 - ออกไซด์ ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ 
ของสตรอนเชียม หรือแบเรียม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

28.17 2817.00 สังกะสีออกไซด์ และสังกะสีเพอร์ออกไซด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

28.18   คอรันดัมประดิษฐ์จะนิยามไว้ในทางเคมี
หรือไม่ก็ตาม อะลูมิเนียมออกไซด์ 
อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ 

 

  2818.10 - คอรันดัมประดิษฐ์จะนิยามไว้ในทางเคมี
หรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2818.20 - อะลูมิเนียมออกไซด์ นอกจากคอรันดัม
ประดิษฐ์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2818.30 - อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

28.19   โครเมียมออกไซด์และโครเมียมไฮดรอกไซด์  
  2819.10 - โครเมียมไตรออกไซด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2819.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
28.20   แมงกานีสออกไซด์  
  2820.10 - แมงกานีสไดออกไซด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2820.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
28.21   เหล็กออกไซด์และเหล็กไฮดรอกไซด์ รวมทั้ง

ดินสีที่มีธาตุเหล็ก เมื่อค านวณเป็นค่าของ
เฟอร์ริกออกไซด์แล้วมีน้ าหนักตั้งแต่ร้อยละ 
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70 ขึ้นไป 

  2821.10 - เหล็กออกไซด์และเหล็กไฮดรอกไซด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2821.20 - ดินสี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

28.22 2822.00 โคบอลต์ออกไซด์และโคบอลต์ไฮดรอกไซด์ 
รวมทั้งโคบอลต์ออกไซด์ชนิดที่ใช้ในทาง
การค้า 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

28.23 2823.00 ไทเทเนียมออกไซด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

28.24   ตะกั่วออกไซด์ รวมทั้งตะกั่วแดงและตะกั่ว
ส้ม 

 

  2824.10 - ตะกั่วโมนอกไซด์ (ลิทาร์จ แมสซิคอต) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2824.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

28.25   ไฮดราซีนและไฮดรอกซิลามีน และเกลืออนิ
นทรีย์ของของดังกล่าว เบสอนินทรีย์อ่ืนๆ 
รวมทั้งออกไซด์ ไฮดรอกไซด์และเพอร์
ออกไซด์ของโลหะอ่ืนๆ 

 

  2825.10 - ไฮดราซีนและไฮดรอกซิลามีน และเกลืออนิ
นทรีย์ของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2825.20 - ลิเทียมออกไซด์และไฮดรอกไซด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2825.30 - วาเนเดียมออกไซด์และไฮดรอกไซด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2825.40 - นิกเกิลออกไซด์และไฮดรอกไซด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2825.50 - ทองแดงออกไซด์และไฮดรอกไซด์ RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2825.60 - เจอร์เมเนียมออกไซด์ และเซอร์โคเนียมได
ออกไซด์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2825.70 - โมลิบดีนัมออกไซด์และไฮดรอกไซด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2825.80 - พลวงออกไซด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  
CTSH 

  2825.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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CTSH 

28.26   ฟลูออไรด์ ฟลูออโรซิลิเกต ฟลูออโร
อะลูมิเนต และเกลือฟลูออรีนเชิงซ้อนอ่ืนๆ 

 

    - ฟลูออไรด์  
  2826.12 - - ของอะลูมิเนียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2826.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2826.30 - โซเดียมเฮกซะฟลูออโรอะลูมิเนต (ไคร

โอไลต์สังเคราะห์) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2826.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

28.27   คลอไรด์ คลอไรด์ออกไซด์ และคลอไรด์
ไฮดรอกไซด์ โบรไมด์และโบรไมด์ออกไซด์  
ไอโอไดด์และไอโอไดด์ออกไซด์ 

 

  2827.10 - แอมโมเนียมคลอไรด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2827.20 - แคลเซียมคลอไรด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - คลอไรด์อ่ืนๆ  
  2827.31 - - ของแมกนีเซียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2827.32 - - ของอะลูมิเนียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2827.35 - - ของนิกเกิล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2827.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
    - คลอไรด์ออกไซด์และคลอไรด์ไฮดรอกไซด์  
  2827.41 - - ของทองแดง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2827.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
    - โบรไมด์และโบรไมด์ออกไซด์  
  2827.51 - - โบรไมด์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2827.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  
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CTSH 

  2827.60 - ไอโอไดด์และไอโอไดด์ออกไซด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

28.28   ไฮโพคลอไรต์ แคลเซียมไฮโพคลอไรต์ชนิดที่
ใช้ในทางการค้า คลอไรต์ ไฮโพโบรไมต์ 

 

  2828.10 - แคลเซียมไฮโพคลอไรต์ชนิดที่ใช้ในทาง
การค้า และแคลเซียมไฮโพคลอไรต์อ่ืนๆ 

RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2828.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

28.29   คลอเรตและเพอร์คลอเรต โบรเมตและเพอร์
โบรเมต ไอโอเดตและเพอร์ไอโอเดต 

 

    - คลอเรต  
  2829.11 - - ของโซเดียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2829.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2829.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
28.30   ซัลไฟด์ โพลิซัลไฟด์จะนิยามไว้ในทางเคมี

หรือไม่ก็ตาม 
 

  2830.10 - โซเดียมซัลไฟด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2830.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

28.31   ไดไทโอไนต์และซัลโฟซิเลต  
  2831.10 - ของโซเดียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2831.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
28.32   ซัลไฟต์ ไทโอซัลเฟต  
  2832.10 - โซเดียมซัลไฟต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2832.20 - ซัลไฟต์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2832.30 - ไทโอซัลเฟต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
28.33   ซัลเฟต อะลัม เพอร์ออกโซซัลเฟต (เพอร์  
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ซัลเฟต) 

    - โซเดียมซัลเฟต  
  2833.11 - - ไดโซเดียมซัลเฟต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2833.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
    - ซัลเฟตอ่ืนๆ  
  2833.21 - - ของแมกนีเซียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2833.22 - - ของอะลูมิเนียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2833.24 - - ของนิกเกิล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2833.25 - - ของทองแดง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2833.27 - - ของแบเรียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2833.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2833.30 - อะลัม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2833.40 - เพอร์ออกโซซัลเฟต (เพอร์ซัลเฟต) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
28.34   ไนไตรต์ ไนเตรต  
  2834.10 - ไนไตรต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
    - ไนเตรต   
  2834.21 - - ของโพแทสเซียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2834.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
28.35   ฟอสฟิเนต (ไฮโพฟอสไฟต์) ฟอสโฟเนต 

(ฟอสไฟต์) และฟอสเฟต รวมทั้งโพลิ
ฟอสเฟตจะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม 

 

  2835.10 - ฟอสฟิเนต (ไฮโพฟอสไฟต์) และฟอสโฟเนต 
(ฟอสไฟต์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - ฟอสเฟต  
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  2835.22 - - ของโมโนหรือไดโซเดียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2835.24 - - ของโพแทสเซียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2835.25 - - แคลเซียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (“ได

แคลเซียมฟอสเฟต”) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2835.26 - - ฟอสเฟตอ่ืนๆ ของแคลเซียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2835.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - โพลิฟอสเฟต  
  2835.31 - - โซเดียมไตรฟอสเฟต (โซเดียมไตรโพลิ

ฟอสเฟต) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2835.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

28.36   คาร์บอเนต เพอร์ออกโซคาร์บอเนต (เพอร์
คาร์บอเนต) รวมทั้งแอมโมเนียมคาร์บอเนต
ชนิดที่ใช้ในทางการค้าซึ่งมีแอมโมเนียมคาร์
บาเมต 

 

  2836.20 - ไดโซเดียมคาร์บอเนต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2836.30 - โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (โซเดียมไบ
คาร์บอเนต) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2836.40 - โพแทสเซียมคาร์บอเนต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2836.50 - แคลเซียมคาร์บอเนต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2836.60 - แบเรียมคาร์บอเนต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - อ่ืนๆ  
  2836.91 - - ลิเทียมคาร์บอเนต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2836.92 - - สตรอนเชียมคาร์บอเนต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2836.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
28.37   ไซยาไนด์ ไซยาไนด์ออกไซด์และไซยาไนด์  
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เชิงซ้อน 

    - ไซยาไนด์และไซยาไนด์ออกไซด์  
  2837.11 - - ของโซเดียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2837.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2837.20 - ไซยาไนด์เชิงซ้อน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
28.39   ซิลิเกต ซิลิเกตของโลหะแอลคาไลชนิดที่ใช้

ในทางการค้า 
 

    - ของโซเดียม  
  2839.11 - - โซเดียมเมตะซิลิเกต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2839.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2839.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
28.40   บอเรต เพอร์ออกโซบอเรต (เพอร์บอเรต)  
    - ไดโซเดียมเตตระบอเรต (บอแรกซ์ท่ีท าให้

บริสุทธิ์) 
 

  2840.11 - - ชนิดที่ปราศจากน้ า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2840.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2840.20 - บอเรตอ่ืนๆ RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2840.30 - เพอร์ออกโซบอเรต (เพอร์บอเรต) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

28.41   เกลือของกรดออกโซเมทัลลิก หรือของกรด
เพอร์ออกโซเมทัลลิก 

 

  2841.30 - โซเดียมไดโครเมต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2841.50 - โครเมตและไดโครเมตอ่ืนๆ รวมทั้งเพอร์
ออกโซโครเมต 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - แมงกาไนต์ แมงกาเนตและเพอร์แมงกาเนต  
  2841.61 - - โพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 



99 
 

HS 2012 
รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
  2841.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2841.70 - โมลิบเดต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2841.80 - ทังสเตต (วุลแฟรเมต) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2841.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
28.42   เกลืออ่ืนๆ ของกรดอนินทรีย์ หรือของเพอร์

ออกโซแอซิดอนินทรีย์ (รวมถึงอะลูมิโนซิ
ลิเกตจะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม) 
นอกจากอะไซด์ 

 

  2842.10 - ซิลิเกตสองเชิง หรือซิลิเกตเชิงซ้อน รวม
ถึงอะลูมิโนซิลิเกต จะนิยามไว้ในทางเคมี
หรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
 

 
  2842.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  6. เบ็ดเตล็ด  
28.43   โลหะมีค่าชนิดคอลลอยด์ รวมทั้ง

สารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบ
อินทรีย์ของโลหะมีค่าจะนิยามไว้ในทางเคมี
หรือไม่ก็ตาม โลหะมีค่าเจือปรอท 

 

  2843.10 - โลหะมีค่าชนิดคอลลอยด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - สารประกอบของเงิน  
  2843.21 - - เงินไนเตรต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2843.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2843.30 - สารประกอบของทอง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2843.90 - สารประกอบอื่นๆ และโลหะมีค่าเจือปรอท RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
28.44   ธาตุเคมีกัมมันตรังสีและไอโซโทป

กัมมันตรังสี (รวมถึงธาตุทางเคมีและ
ไอโซโทป ชนิดฟิสไซล์หรือเฟอร์ไทล์) และ
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ประเภท ประเภทย่อย 
สารประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งของ
ผสมและกากที่มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้ 

 
 

  2844.10 - ยูเรเนียมธรรมชาติและสาร ประกอบของ
ยูเรเนียมธรรมชาติ โลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน 
(รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิก และ
ของผสมที่มียูเรเนียมธรรมชาติ หรือ
สารประกอบของยูเรเนียมธรรมชาติ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2844.20 - ยูเรเนียมที่ท าให้ U 235 เข้มขึ้นและ
สารประกอบของยูเรเนียมดังกล่าว พลูโต
เนียมและสารประกอบของพลูโตเนียม 
รวมทั้งโลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน (รวมถึงเซอร์
เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิก และของผสม ซึ่งมี
ยูเรเนียมที่ท าให้ U 235 เข้มขึ้น พลูโต
เนียม หรือสารประกอบของผลิตภัณฑ์
เหล่านี้ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2844.30 - ยูเรเนียมที่ท าให้ U 235 จางลงและ
สารประกอบของยูเรเนียมดังกล่าว ทอเรียม
และสารประกอบของทอเรียม รวมทั้งโลหะ
เจือ ดิสเพอร์ชัน (รวมถึงเซอร์เมต) 
ผลิตภัณฑ์เซรามิกและของผสม ซึ่งมี
ยูเรเนียมที่ท าให้ U 235 จางลง ทอเรียม
หรือสารประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2844.40 - ธาตุกมัมันตรังสี ไอโซโทปกัมมันตรังสี และ
สารประกอบกัมมันตรังสี นอกจากของตาม
ประเภทย่อย 2844.10 2844.20 หรือ 
2844.30 รวมทั้งโลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน 
(รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิกและ
ของผสม ซึ่งมีธาตุไอโซโทปหรือ
สารประกอบเหล่านี้ กากกัมมันตรังสี 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2844.50 - แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ใช้แล้ว (แผ่รังสี
แล้ว) ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

28.45   ไอโซโทปนอกจากของตามประเภท 28.44 
สารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบ
อินทรีย์ของไอโซโทปดังกล่าว จะนิยามไว้
ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม 

 

  2845.10 - เฮฟวีวอเตอร์ (ดิวเทอเรียมออกไซด์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  2845.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
28.46   สารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบ

อินทรีย์ของโลหะแรร์เอิร์ท ของอิตเทรียม 
ของสแกนเดียมหรือของของผสมของโลหะ
เหล่านี้ 

 

  2846.10 - สารประกอบของซีเรียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2846.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

28.47 2847.00 ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์จะท าให้แข็งด้วย
ยูเรียหรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

28.48 2848.00 ฟอสไฟด์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม 
แต่ไม่รวมถึงเฟอร์โรฟอสฟอรัส 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

28.49   คาร์ไบด์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม  
  2849.10 - ของแคลเซียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2849.20 - ของซิลิคอน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2849.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
28.50 2850.00 ไฮไดรด์ ไนไตรด์ อะไซด์ ซิลิไซด์ และบอไรด์ 

จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม นอกจาก
สารประกอบดังกล่าวที่จัดเป็นทั้งคาร์ไบด์
ตามประเภท 28.49 ได้ด้วย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

28.52   สารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบ
อินทรีย์ของปรอท จะนิยามไว้ในทางเคมี
หรือไม่ก็ตาม ไม่รวมถึงโลหะเจือปรอท 

 

  2852.10 - สารประกอบที่นิยามไว้ในทางเคมี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2852.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

28.53 2853.00 สารประกอบอนินทรีย์อ่ืนๆ (รวมถึงน้ ากลั่น
หรือน้ าที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและน้ าที่มี
ความบริสุทธิ์คล้ายกัน) อากาศเหลว (จะ
เอาแรร์ก๊าซออกแล้วหรือไม่ก็ตาม) อากาศ
อัด โลหะเจือปรอทนอกจากโลหะมีค่าเจือ

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ 
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
ปรอท 

ตอนที่ 29  เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 
หมายเหตุของตอนที่ 29 
สินค้าในตอนนี้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมาจาก
ปฏิกิริยาทางเคมีให้ถือว่าเป็นสินค้าท่ีได้ถิ่น
ก าเนิดถ้าปฏิกิริยาทางเคมีนั้นเกิดข้ึนใน
ประเทศภาคี กฎของ 
“ปฏิกิริยาทางเคมี” อาจใช้กับสินค้าที่จ าแนก
พิกัดในตอนนี้ถ้าสินค้านั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
RVC และเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพิกัด
ศุลกากรที่ก าหนดไว้ในกฎเฉพาะรายสินค้า 
(Product Specific Rule) 
หมายเหตุ วัตถุประสงค์ของตอนนี้ ค าว่า 
“ปฏิกิริยาทางเคมี” คือ กระบวนการ (รวมถึง
กระบวนการทางชีวเคมี) ซึ่งเป็นผลท าให้เกิด
โมเลกุลที่มีโครงสร้างใหม่โดยการแยกพันธะ
ระหว่างโมเลกุล และโดยการสร้างพันธะ
ระหว่างโมเลกุลขึ้นมาใหม่หรือโดยการ
เปลี่ยนแปลงการจัดตัวใหม่ของโมเลกุล  
กรณีดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นปฏิกิริยาทางเคมี
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการก าหนดว่าผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิดหรือไม่ 
(ก) การละลายในน้ าหรือในตัวท าละลายอ่ืน 
(ข) การขจัดตัวท าละลายรวมถึงตัวท าละลาย
ที่เป็นน้ า หรือ 
(ค) การเติมหรือการขจัดน้ าในขบวนการตก
ผลึก 

 

29.01   อะไซคลิกไฮโดร์คาร์บอน  
  2901.10 - ที่อ่ิมตัว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
    - ที่ไม่อ่ิมตัว  
  2901.21 - - เอทิลีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2901.22 - - โพรพีน (โพรพิลีน) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2901.23 - - บิวทีน (บิวทิลีน) และไอโซเมอร์ของ       

บิวทีน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  2901.24 - - บิวทา-1, 3-ไดอีนและไอโซพรีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2901.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
29.02   ไซคลิกไฮโดรคาร์บอน  
    - ไซเคลน ไซคลีน และไซโคลเทอร์พีน  
  2902.11 - - ไซโคลเฮกเซน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2902.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2902.20 - เบนซีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2902.30 - โทลูอีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
    - ไซลีน  
  2902.41 - - ออร์โท-ไซลีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2902.42 - - เมตา-ไซลีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2902.43 - - พารา-ไซลีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2902.44 - - ไอโซเมอร์ผสมของไซลีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2902.50 - สไตรีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2902.60 - เอทิลเบนซีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2902.70 - คิวมีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2902.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
29.03   อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ดของ

ไฮโดรคาร์บอน 
 

    - อนุพันธ์ชนิดคลอริเนเต็ดของอะไซคลิก
ไฮโดรคาร์บอนที่อ่ิมตัว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2903.11 - - คลอโรมีเทน (เมทิลคลอไรด์) และคลอโร
อีเทน (เอทิลคลอไรด์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  2903.12 - - ไดคลอโรมีเทน (เมทิลีนคลอไรด์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2903.13 - - คลอโรฟอร์ม (ไตรคลอโรมีเทน) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2903.14 - - คาร์บอนเตตระคลอไรด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2903.15 - - เอทิลีนไดคลอไรด์ (ไอเอสโอ) (1,2-ไดคลอ

โรอีเทน)  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2903.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - อนุพันธ์ชนิดคลอริเนเต็ดของอะไซคลิก
ไฮโดรคาร์บอนที่ไม่อ่ิมตัว 

 

  2903.21 - - ไวนิลคลอไรด์ (คลอโรเอทิลีน) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2903.22 - - ไตรคลอโรเอทิลีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2903.23 - - เตตระคลอโรเอทิลีน (เพอร์คลอโรเอทิลีน) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2903.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - อนุพันธ์ชนิดฟลูออริเนเต็ด โบรมิเนเต็ดหรือ
ไอโอดิเนเต็ดของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอน 

 

  2903.31 - - เอทิลีนไดโบรไมด์ (ไอเอสโอ) (1,2-ไดโบร
โมอีเทน)  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2903.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ดของอะไซคลิก
ไฮโดรคาร์บอนที่มีฮาโลเจนต่างชนิดกัน
ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป  

 

  2903.71 - - คลอโรไดฟลูออโรมีเทน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2903.72 - - ไดคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2903.73 - - ไดคลอโรฟลูออโรอีเทน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2903.74 - - คลอโรไดฟลูออโรอีเทน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  2903.75 - - ไดคลอโรเพนตะฟลูออโรโพร เพน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2903.76 - - โบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน โบรโมไตร

ฟลูออโรมีเทน และไดโบรโมเตตระฟลูออ
โรอีเทน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2903.77 - - อ่ืนๆ เพอร์ฮาโลเจเนเต็ดที่มีฟลูออรีนและ
คลอรีนเท่านั้น 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2903.78 - - อนุพันธ์ชนิดเพอร์ฮาโลเจเนเต็ดอื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2903.79 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ของไซเคลนิก 
ไซคลีนิก หรือไซโคลเทอร์พีนิก
ไฮโดรคาร์บอน 

 

  2903.81 - - 1,2,3,4,5,6-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน 
(เอชซีเอช (ไอเอสโอ)) รวมถึงลินเดน 
(ไอเอสโอ ไอเอ็นเอ็น)  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2903.82 - - อัลดริน (ไอเอสโอ) คลอร์เดน (ไอเอสโอ) 
และเฮบตะคลอร์ (ไอเอสโอ) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2903.89 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ดของอะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน 

 

  2903.91 - - คลอโรเบนซีน ออร์โท-ไดคลอโรเบนซีน 
และพารา-ไดคลอโรเบนซีน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2903.92 - - เฮกซะคลอโรเบนซีน (ไอเอสโอ) และดีดีที 
(ไอเอสโอ) (โคลฟีโนเทน (ไอเอ็นเอ็น),1,1, 
1-ไตรคลอโร-2,2-บิส (พารา-คลอโรฟีนิล) 
อีเทน) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2903.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

29.04   อนุพันธ์ชนิดซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือ
ชนิดไนโตรเซเต็ดของไฮโดรคาร์บอน จะเป็น
ชนิดฮาโลเจเนเต็ดด้วยหรือไม่ก็ตาม 

 

  2904.10 - อนุพันธ์ที่มีเฉพาะหมู่ซัลโฟ รวมทั้งเกลือ
และเอทิลเอสเทอร์ของอนุพันธ์ดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2904.20 - อนุพันธ์ที่มีเฉพาะหมู่ไนโตรหรือ หมู่ไนโตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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โซ CTSH 

 2904.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

29.05   อะไซคลิกแอลกอฮอล์ และอนุพันธ์ชนิด
ฮาโลเจเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซ
เต็ดของอะไซคลิกแอลกอฮอล์ 

 

    - โมโนไฮดริกแอลกอฮอล์ที่อ่ิมตัว  
  2905.11 - - เมทานอล (เมทิลแอลกอฮอล์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2905.12 - - โพรแพน-1-ออล (โพรพิลแอลกอฮอล์) 

และ โพรแพน-2-ออล (ไอโซโพรพิล
แอลกอฮอล์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ 
CTSH 

  2905.13 - - บิวแทน-1-ออล (นอร์มัล-บิวทิล
แอลกอฮอล์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2905.14 - - บิวทานอลอื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2905.16 - - ออกทานอล (ออกทิลแอลกอฮอล์) และไอ
โซเมอร์ของออกทานอล 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2905.17 - - โดเดแคน-1-ออล (ลอริลแอลกอฮอล์) เฮก
ซะเดแคน-1-ออล (ซีทิลแอลกอฮอล์) และ 
ออกตะเดแคน-1-ออล (สเตียริล
แอลกอฮอล์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2905.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - โมโนไฮดริกแอลกอฮอล์ที่ไม่อ่ิมตัว  
  2905.22 - - อะไซคลิกเทอร์พีนแอลกอฮอล์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2905.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
    - ไดออล  
  2905.31 - - เอทิลีนไกลคอล (อีเทนไดออล) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2905.32 - - โพรพิลีนไกลคอล (โพรเพน-1,2-ไดออล) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2905.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
    - โพลิไฮดริกแอลกอฮอล์อ่ืนๆ  
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  2905.41 - - 2-เอทิล-2-(ไฮดรอกซิเมทิล)  โพรเพน-

1,3-ไดออล(ไตรเมทิล ออลโพรเพน) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2905.42 - - เพนตะอีริทริทอล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2905.43 - - แมนนิทอล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2905.44 - - ดี-กลูซิทอล (ซอร์บิทอล) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2905.45 - - กลีเซอรอล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2905.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไน
เตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ด ของอะไซ
คลิกแอลกอฮอล์ 

 

  2905.51 - - เอทคลอร์วินอล (ไอเอ็นเอ็น) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2905.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

29.06   ไซคลิกแอลกอฮอล์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโล
เจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไน
โตรเซเต็ด ของไซคลิกแอลกอฮอล์ 

 

    - ไซเคลนิก ไซคลีนิก หรือไซโคลเทอร์พีนิก  
  2906.11 - - เมนทอล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2906.12 - - ไซโคลเฮกซานอล เมทิลไซโคลเฮกซานอล 

และไดเมทิลไซโคลเฮกซานอล 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2906.13 - - สเตอรอลและไอโนซิทอล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2906.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - อะโรมาติก  
  2906.21 - - เบนซิลแอลกอฮอล์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2906.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
29.07   ฟีนอล และฟีนอล-แอลกอฮอล์  
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    - โมโนฟีนอล  
  2907.11 - - ฟีนอล (ไฮดรอกซิเบนซีน) และเกลือ

ของฟีนอล 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2907.12 - - ครีซอลและเกลือของครีซอล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2907.13 - - ออกทิลฟีนอล โนนิลฟีนอล และไอโซ
เมอร์ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของ
ดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2907.15 - - แนฟทอลและเกลือของแนฟทอล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2907.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - โพลิฟีนอล และฟีนอล-แอลกอฮอล์  
  2907.21 - - รีซอร์ซินอล และเกลือของรีซอร์ซินอล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2907.22 - - ไฮโดรควิโนน (ควินอล) และเกลือของ

ไฮโดรควิโนน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2907.23 - - 4,4'-ไอโซโพรพิลิดีนไดฟีนอล (บิสฟีนอล
เอ ไดฟีนิลออลโพร เพน) และเกลือของ
ของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2907.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

29.08   อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไน
เตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเตด็ ของฟีนอล
หรือฟีนอล-แอลกอฮอล์  

 

    - อนุพันธ์ที่มีตัวแทนที่ (ซับสติติวเอนต์) ซึ่ง
เป็นฮาโลเจน และเกลือของอนุพันธ์
ดังกล่าว 

 

  2908.11 - - เพนตะคลอโรฟีนอล (ไอเอสโอ) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2908.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
  2908.91 - - ไดโนเซบ (ไอเอสโอ) และเกลือของไดโน

เซบ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2908.92 - - 4,6-ไดไนโตร-ออร์โท-ครีซอล (ดีเอ็นโอซี
(ไอเอสโอ)) และเกลือของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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  2908.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
29.09   อีเทอร์ อีเทอร์-แอลกอฮอล์ อีเทอร์-ฟีนอล 

อีเทอร์-แอลกอฮอล์-ฟีนอล แอลกอฮอล์
เพอร์ออกไซด์ อีเทอร์เพอร์ออกไซด์ คีโทน
เพอร์ออกไซด์ (จะนิยามไว้ในทางเคมี
หรือไม่ก็ตาม) และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเน
เต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตร
เซเต็ดของของดังกล่าว 

 

    - อะไซคลิกอีเทอร์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโล
เจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิด
ไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว 

 

  2909.11 - - ไดเอทิลอีเทอร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2909.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2909.20 - ไซเคลนิก ไซคลีนิก หรือไซโคลเทอร์พีนิก
อีเทอร์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด 
ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซ
เต็ดของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2909.30 - อะโรมาติกอีเทอร์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโล
เจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิด
ไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - อีเทอร์-แอลกอฮอล์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโล
เจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิด
ไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว 

 

  2909.41 - - 2,2'-ออกซิไดเอทานอล (ไดเอทิลีนไกล
คอล ไดกอล) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2909.43 - - โมโนบิวทิลอีเทอร์ของเอทิลีนไกลคอล 
หรือของไดเอทิลีนไกลคอล 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2909.44 - - โมโนแอลคิลอีเทอร์อ่ืนๆ ของเอทิลีนไกล
คอล หรือของไดเอทิลีนไกลคอล 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2909.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2909.50 - อีเทอร์-ฟีนอล อีเทอร์-แอลกอฮอล์-ฟีนอล 
และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด 
ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ด ของของ

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
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ดังกล่าว 

  2909.60 - แอลกอฮอล์เพอร์ออกไซด์ อีเทอร์เพอร์
ออกไซด์ คีโทน-เพอร์ออกไซด์ และอนุพันธ์
ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด 
หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

29.10   อีพอกไซด์ อีพอกซิแอลกอฮอล์ อีพอกซิฟี
นอล และอีพอกซิอีเทอร์ ที่มีโครงสร้าง
เป็นทรี-เมมเบอร์ริง และอนุพันธ์ชนิดฮาโล
เจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิด
ไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว  

 

  2910.10 - ออกซิเรน (เอทิลีนออกไซด์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2910.20 - เมทิลออกซิเรน (โพรพิลีนออกไซด์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2910.30 - 1-คลอโร-2,3-อีพอกซิโพรเพน (อีพิคลอโร
ไฮดริน) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2910.40 - ดีลดริน (ไอเอสโอ ไอเอ็นเอ็น) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2910.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

29.11 2911.00 อะซีทัลและเฮมิอะซีทัล จะมีออกซิเจน
ฟังก์ชันอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และอนุพันธ์
ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด 
หรือชนิดไนโตรเซเต็ด ของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

29.12   แอลดีไฮด์จะมีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นด้วย
หรือไม่ก็ตาม ไซคลิกโพลิเมอร์ของแอลดีไฮด์ 
พาราฟอร์มัลดีไฮด์ 

 

    - อะไซคลิกแอลดีไฮด์ที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชัน
อ่ืน 

 

  2912.11 - - เมทานัล (ฟอร์มัลดีไฮด์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2912.12 - - เอทานัล (อะซีทัลดีไฮด์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2912.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - ไซคลิกแอลดีไฮด์ที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น  
  2912.21 - - เบนซัลดีไฮด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTSH 

  2912.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - แอลดีไฮด์-แอลกอฮอล์  แอลดีไฮด์-อีเทอร์ 
แอลดีไฮด์-ฟีนอล และแอลดีไฮด์ที่มี
ออกซิเจนฟังก์ชันอื่น 

 

  2912.41 - - วานิลลิน (4-ไฮดรอกซิ-3-เม ทอกซิ
เบนซัลดีไฮด์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2912.42 - - เอทิลวานิลลิน (3-เอทอกซิ-4-ไฮดรอกซิ
เบนซัลดีไฮด์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2912.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2912.50 - ไซคลิกโพลิเมอร์ของแอลดีไฮด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2912.60 - พาราฟอร์มัลดีไฮด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

29.13 2913.00 อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไน
เตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเตด็ของ
ผลิตภัณฑ์ตามประเภท 29.12 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

29.14   คีโทนและควิโนน จะมีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น
ด้วยหรือไม่ก็ตาม และอนุพันธ์ชนิดฮาโล
เจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิด
ไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว 

 

    - อะไซคลิกคีโทนที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอ่ืน  
  2914.11 - - อะซีโทน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2914.12 - - บิวทาโนน (เมทิลเอทิลคีโทน) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2914.13 - - 4-เมทิลเพนแทน-2-โอน (เมทิลไอโซ

บิวทิลคีโทน) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2914.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - ไซเคลนิกคีโทน ไซคลีนิกคีโทน หรือ ไซโคล
เทอร์พีนิก-คีโทน ที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชัน
อ่ืน 

 

  2914.22 - - ไซโคลเฮกซาโนน และเมทิลไซโคลเฮกซา
โนน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  2914.23 - - ไอโอโนน และเมทิลไอโอโนน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2914.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
    - อะโรมาติกคีโทนที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น  
  2914.31 - - ฟีนิลอะซีโทน (ฟีนิลโพรแพน-2-โอน) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2914.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2914.40 - คีโทน-แอลกอฮอล์ และคีโทน-แอลดีไฮด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2914.50 - คีโทน-ฟีนอล และคีโทน ที่มีออกซิเจน

ฟังก์ชันอ่ืน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - ควิโนน  
  2914.61 - - แอนทราควิโนน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2914.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2914.70 - อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไน

เตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ด 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

29.15   กรดอะไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิก ชนิดอ่ิมตัว 
และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ และ
เพอร์ออกซิแอซิด ของกรดอะไซคลิกโมโน
คาร์บอกซิลิกชนิดอิ่มตัว รวมทั้งอนุพันธ์
ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด 
หรือชนิดไนโตรเซเต็ด ของของดังกล่าว 

 

    - กรดฟอร์มิก เกลือและเอสเทอร์ของกรด
ฟอร์มิก 

 

  2915.11 - - กรดฟอร์มิก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2915.12 - - เกลือของกรดฟอร์มิก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2915.13 - - เอสเทอร์ของกรดฟอร์มิก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - กรดอะซีติกและเกลือของกรดอะซีติก อะ
ซีติกแอนไฮไดรด์ 

 

  2915.21 - - กรดอะซีติก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTSH 

  2915.24 - - อะซีติกแอนไฮไดรด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2915.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - เอสเทอร์ของกรดอะซีติก  
  2915.31 - - เอทิลอะซีเทต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2915.32 - - ไวนิลอะซีเทต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2915.33 - - นอร์มัล-บิวทิลอะซีเทต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2915.36 - - ไดโนเซบ (ไอเอสโอ) อะซีเทต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2915.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2915.40 - กรดโมโน- ได- หรือไตรคลอโรอะซีติก 

รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2915.50 - กรดโพรพิโอนิก เกลือและเอสเทอร์ของกรด
ดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2915.60 - กรดบิวทาโนอิก กรดเพนตะโนอิก รวมทั้ง
เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  
CTSH 

  2915.70 - กรดแพลมิติก กรดสเตียริก รวมทั้งเกลือ
และเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2915.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

29.16   กรดอะไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิก ชนิดไม่
อ่ิมตัว กรดไซคลิกโมโนคารบ์อกซิลิก และ
แอนไฮไดรด์ ฮาไลด ์เพอร์ออกไซด์และเพอร์
ออกซิแอซิดของกรดอะไซคลิก  โมโนคาร์
บอกซิลิกชนิดไม่อ่ิมตัวหรือของกรดไซคลิก 
โมโนคาร์บอกซิลิก รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโล
เจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิด
ไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว  

 

    - กรดอะไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิก ชนิดไม่
อ่ิมตัว และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์
ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว 
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ประเภท ประเภทย่อย 
รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว 

  2916.11 - - กรดอะคริลิกและเกลือของกรดอะคริลิก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2916.12 - - เอสเทอร์ของกรดอะคริลิก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  
CTSH 

  2916.13 - - กรดเมทาคริลิกและเกลือของกรดเมทาคริ
ลิก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2916.14 - - เอสเทอร์ของกรดเมทาคริลิก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2916.15 - - กรดโอเลอิก กรดลิโนเลอิก หรือกรดลิ
โนเลนิก รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของ
กรดดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2916.16 - - ไบนาพาคริล (ไอเอสโอ) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2916.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2916.20 - ไซเคลนิก ไซคลินิก หรือไซโคลเทอร์พีนิก 
โมโนคาร์บอกซิลิกแอซิด และแอนไฮไดรด์ 
ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของ
กรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของ
ดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - กรดอะโรมาติกโมโนคาร์บอกซิลิก และ
แอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์
ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้ง
อนุพันธ์ของของดังกล่าว 

 

  2916.31 - - กรดเบนโซอิก เกลือและเอสเทอร์ของกรด
เบนโซอิก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2916.32 - - เบนโซอิลเพอร์ออกไซด์และเบนโซอิลคลอ
ไรด์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2916.34 - - กรดฟีนิลอะซีติกและเกลือของกรดฟี
นิลอะซีติก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2916.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

29.17   กรดโพลิคาร์บอกซิลิก และแอนไฮไดรด์ 
ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ และเพอร์ออกซิแอซิด
ของกรดโพลิคาร์บอกซิลิก รวมทั้งอนุพันธ์
ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด 

 



115 
 

HS 2012 
รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
หรือชนิดไนโตรเซเต็ด ของของดังกล่าว 

    - กรดอะไซคลิกโพลิคาร์บอกซิลิก และ
แอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์
ออกซิแอซิด ของกรดดังกล่าว รวมทั้ง
อนุพันธ์ของของดังกล่าว 

 

  2917.11 - - กรดออกซาลิก เกลือและเอสเทอร์ของ
กรดออกซาลิก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2917.12 - - กรดอะดิพิก เกลือและเอสเทอร์ของ
กรดอะดิพิก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2917.13 - - กรดอะเซลาอิก กรดเซบาซิก เกลือและ
เอสเทอร์ของกรดดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2917.14 - - มาเลอิกแอนไฮไดรด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2917.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2917.20 - ไซเคลนิก ไซคลินิก หรือไซโคลเทอร์พีนิกโพ
ลิคาร์บอกซิลิก แอซิด และแอนไฮไดรด์ 
ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของ
กรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของ
ดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - กรดอะโรมาติกโพลิคาร์บอกซิลิก และ
แอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์
ออกซิแอซิด ของกรดดังกล่าว รวมทั้ง
อนุพันธ์ของของดังกล่าว 

 

  2917.32 - - ไดออกทิลออร์โทฟทาเลต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2917.33 - - ไดโนนิล หรือไดเดกซิล ออร์โทฟทาเลต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2917.34 - - เอสเทอร์อ่ืนๆ ของกรดออร์โทฟทาลิก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2917.35 - - ฟทาลิกแอนไฮไดรด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2917.36 - - กรดเทเรฟทาลิกและเกลือของกรดเทเรฟ
ทาลิก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2917.37 - - ไดเมทิลเทเรฟทาเลต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2917.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTSH 

29.18   กรดคาร์บอกซิลิกที่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น
อยู่ด้วย และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์
ออกไซด์ และเพอร์ออกซิแอซิดของกรด
ดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด 
ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซ
เต็ดของของดังกล่าว 

 

    - กรดคาร์บอกซิลิกท่ีมีแอลกอฮอล์ฟังก์ชันแต่
ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอ่ืน และแอนไฮไดรด์ 
ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ และ เพอร์ออกซิ
แอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของ
ของดังกล่าว 

 

  2918.11 - - กรดแล็กติก เกลือและเอสเทอร์ของกรด
แล็กติก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2918.12 - - กรดทาร์ทาริก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2918.13 - - เกลือและเอสเทอร์ของกรดทาร์ทาริก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2918.14 - - กรดซิทริก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2918.15 - - เกลือและเอสเทอร์ของกรด   ซิทริก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2918.16 - - กรดกลูโคนิก เกลือและเอสเทอร์ของ    
กรดกลูโคนิก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2918.18 - - คลอโรเบนซิเลต (ไอเอสโอ) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2918.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - กรดคาร์บอกซิลิกท่ีมีฟีนอลฟังก์ชันแต่ไม่มี
ออกซิเจนฟังก์ชันอื่น และแอนไฮไดรด์ 
ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของ
กรดดังกล่าว รวมทัง้อนุพันธ์ของของ
ดังกล่าว 

 

  2918.21 - - กรดซาลิซิลิกและเกลือของกรดซาลิซิลิก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2918.22 - - กรดโอ-อะซีทิลซาลิซิลิก เกลือและเอส
เทอร์ของกรดดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
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  2918.23 - - เอสเทอร์อ่ืนๆ ของกรดซาลิซิลิก และ

เกลือของของดังกล่าว 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2918.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2918.30 - กรดคาร์บอกซิลิกท่ีมีแอลดีไฮด์หรือคีโทน
ฟังก์ชัน แต่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น และ
แอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์
ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้ง
อนุพันธ์ของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - อ่ืนๆ  
  2918.91 - - 2,4,5-ที (ไอเอสโอ) (กรด 2,4,5-ไตรคลอ

โรฟีนอกซีอะซีติก) เกลือและเอสเทอร์
ของของดังกล่าว  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2918.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

29.19   ฟอสฟอริกเอสเทอร์ เกลือของฟอสฟอริก
เอสเทอร์ และแล็กโทฟอสเฟต รวมทั้ง
อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไน
เตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเตด็ของของ
ดังกล่าว 

 

  2919.10 - ทริส (2,3-ไดโบรโมโพรพิล) ฟอสเฟต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2919.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

29.20   เอสเทอร์ของกรดอนินทรีย์อ่ืนๆ ของอโลหะ 
(ไม่รวมถึงเอสเทอร์ของไฮโดรเจนฮาไลด์) 
และเกลือของเอสเทอร์ของกรดอนินทรีย์
ของอโลหะดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ชนิด
ฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือ
ชนิดไนโตรเซเต็ด ของของดังกล่าว 

 

    - ไทโอฟอสฟอริกเอสเทอร์ (ฟอสฟอโรไทโอ
เอต) และเกลือของไทโอฟอสฟอริกเอส
เทอร์ รวมทั้ง  อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด 
ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซ
เต็ดของของดังกล่าว 

 

  2920.11 - - พาราไทออน (ไอเอสโอ) และพาราไท
ออน-เมทิล (ไอเอสโอ) (เมทิลพาราไท

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
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ออน) 

  2920.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2920.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

29.21   สารประกอบอะมีน-ฟังก์ชัน  
    - อะไซคลิกโมโนอะมีน และอนุพันธ์ของอะไซ

คลิกโมโนอะมีน รวมทั้งเกลือของของ
ดังกล่าว 

 

  2921.11 - - เมทิลอะมีน ได-หรือไตรเมทิลอะมีน และ
เกลือของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2921.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - อะไซคลิกโพลิอะมีน และอนุพันธ์ของอะไซ
คลิกโพลิอะมีน รวมทั้งเกลือของของ
ดังกล่าว 

 

  2921.21 - - เอทิลีนไดอะมีน และเกลือของเอทิลีน
ไดอะมีน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2921.22 - - เฮกซะเมทิลีนไดอะมีน และเกลือของเฮก
ซะเมทิลีนไดอะมีน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2921.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2921.30 - ไซเคลนิก ไซคลีนิกหรือไซโคลเทอร์พีนิกโม
โน- หรือโพลิอะมีน และอนุพันธ์ของของ
เหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - อะโรมาติกโมโนอะมีน และอนุพันธ์ของของ
เหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว 

 

  2921.41 - - อะนิลีน และเกลือของอะนิลีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2921.42 - - อนุพันธ์ของอะนิลีนและเกลือของของ
ดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2921.43 - - ทอลูอิดีนและอนุพันธ์ของทอลูอิดีน 
รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2921.44 - - ไดฟีนิลอะมีนและอนุพันธ์ของไดฟีนิลอะ
มีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2921.45 - - 1-แนฟทิลอะมีน (อัลฟา-แนฟทิลอะมีน) 
2-แนฟทิลอะมีน (เบตา-แนฟทิลอะมีน) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
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และอนุพันธ์ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือ
ของของดังกล่าว 

  2921.46 - - แอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เบ็นซ์เฟตามีน 
(ไอเอ็นเอ็น)  เดกซ์แอมเฟตามีน (ไอเอ็น
เอ็น) เอทิลแอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เฟน
แคมฟามิน (ไอเอ็นเอ็น) เลเฟตามีน (ไอ
เอ็นเอ็น) เลแวมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) 
เมเฟนอเร็กซ์ (ไอเอ็นเอ็น) และเฟนเทอร์
มีน (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของ
ดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2921.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - อะโรมาติกโพลิอะมีน และอนุพันธ์ของอะโร
มาติก โพลิอะมีน รวมทั้งเกลือของของ
ดังกล่าว  

 

  2921.51 - - ออร์โท- เมตา- พารา- ฟีนิลีนไดอะมีน 
ไดอะมิโนทอลูอีน และอนุพันธ์ของของ
เหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2921.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

29.22   สารประกอบอะมิโนที่มีออกซิเจนฟังก์ชัน  
    - อะมิโน-แอลกอฮอล์ (นอกจากท่ีมีออกซิเจน

ฟังก์ชันมากกว่าหนึ่งชนิด) อีเทอร์และเอส
เทอร์ของอะมิโนแอลกอฮอล์เหล่านี้ รวมทั้ง
เกลือของของดังกล่าว 

 

  2922.11 - - โมโนเอทานอลอะมีนและเกลือของของ
ดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2922.12 - - ไดเอทานอลอะมีนและเกลือของของ
ดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2922.13 - - ไตรเอทานอลอะมีน และเกลือของของ
ดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2922.14 - - เดกซ์โตรโพรพอกซีฟีน (ไอเอ็นเอ็น) และ
เกลือของเดกซ์โตร โพรพอกซีฟีน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2922.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - อะมิโนแนฟทอล และอะมิโน-ฟีนอลอ่ืนๆ 
(นอกจากท่ีมีออกซิเจนฟังก์ชันมากกว่าหนึ่ง
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ชนิด) อีเทอร์ และเอสเทอร์ของของเหล่านี้ 
รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว 

  2922.21 - - กรดอะมิโนไฮดรอกซิแนฟทาลีนซัลโฟนิก
และเกลือของกรดดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2922.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - อะมิโน-แอลดีไฮด์ อะมิโน-คีโทน และอะมิ
โน-ควิโนน (นอกจากท่ีมีออกซิเจนฟังก์ชัน
มากกว่าหนึ่งชนิด) รวมทั้งเกลือของของ
ดังกล่าว 

 

  2922.31 - - แอมฟีพราโมน (ไอเอ็นเอ็น) เมทาโดน (ไอ
เอ็นเอ็น) และนอร์เมทาโดน (ไอเอ็นเอ็น) 
รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2922.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - กรดอะมิโน (นอกจากที่มีออกซิเจนฟังก์ชัน
มากกว่าหนึ่งชนิด) และเอสเทอร์ของ
กรดอะมิโน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว 

 

  2922.41 - - ไลซีนและเอสเทอร์ของไลซีน รวมทั้งเกลือ
ของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2922.42 - - กรดกลูทามิกและเกลือของ   กรดกลูทา
มิก 

RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2922.43 - - กรดแอนทรานิลิกและเกลือของกรด
แอนทรานิลิก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2922.44 - - ไทลิดีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของไทลิดีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2922.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2922.50 - อะมิโน-แอลกอฮอล์-ฟีนอล อะมิโน-แอซิด-
ฟีนอล และสาร ประกอบอะมิโนอื่นๆ ที่มี
ออกซิเจนฟังก์ชัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

29.23   เกลือควอเทอร์นารีแอมโมเนียม และควอ
เทอร์นารีแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ เลซิทิน
และฟอสโฟอะมิโนไลปิดอ่ืนๆ จะนิยามไว้
ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม 

 

  2923.10 - โคลีนและเกลือของโคลีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
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  2923.20 - เลซิทินและฟอสโฟอะมิโนไลปิดอื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2923.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
29.24   สารประกอบคาร์บอกซิอะไมด์-ฟังก์ชัน 

สารประกอบอะไมด์-ฟังก์ชันของกรดคาร์บอ
นิก 

 

    - อะไซคลิกอะไมด์ (รวมถึงอะไซคลิกคาร์บา
เมต) และอนุพันธ์ของอะไซคลิกอะไมด์ 
รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว 

 

  2924.11 - - เมโพรบาเมต (ไอเอ็นเอ็น) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2924.12 - - ฟลูออโรอะซิตาไมด์ (ไอเอสโอ) โมโนโคร
โตฟอส (ไอเอสโอ) และฟอสฟามิดอน 
(ไอเอสโอ) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2924.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - ไซคลิกอะไมด์ (รวมถึงไซคลิกคาร์บาเมต) 
และอนุพันธ์ของไซคลิก อะไมด์ รวมทั้ง
เกลือของของดังกล่าว 

 

  2924.21 - - ยูเรอีนและอนุพันธ์ของยูเรอีน รวมทั้ง
เกลือของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2924.23 - - 2-กรดอะซีทามิโดเบนโซอิก (กรดเอ็น-อะ
ซีทิลแอนทรานิลิก) และเกลือของของ
ดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2924.24 - - อีทินาเมต (ไอเอ็นเอ็น) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2924.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

29.25   สารประกอบคาร์บอกซิอิไมด์-ฟังก์ชัน 
(รวมถึงแซกคารินและเกลือของแซกคาริน) 
และสารประกอบอิมีน-ฟังก์ชัน 

 

    - อิไมด์และอนุพันธ์ของอิไมด์ รวมทั้งเกลือ
ของของดังกล่าว 

 

  2925.11 - - แซกคารินและเกลือของแซก คาริน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2925.12 - - กลูเททิไมด์ (ไอเอ็นเอ็น) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTSH 

  2925.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - อิมีนและอนุพันธ์ของอิมีน รวมทั้งเกลือของ
ของดังกล่าว 

 

  2925.21 - - คลอร์ไดมีฟอร์ม (ไอเอสโอ) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2925.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

29.26   สารประกอบไนไทรล์-ฟังก์ชัน  
  2926.10 - อะคริโลไนไทรล์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2926.20 - 1-ไซยาโนกัวนิดีน (ไดไซยานได   

   อะไมด์) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2926.30 - เฟนโพรพอเร็กซ์ (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือ
ของเฟนโพรพอเร็กซ์ เมทาโดน (ไอเอ็นเอ็น) 
อินเตอร ์มิเดียต (4-ไซยาโน-2-ไดเมทิล อะ
มิโน-4,4-ไดฟีนิลบิวเทน) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2926.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

29.27 2927.00 สารประกอบไดอะโซ สารประกอบอะโซ 
หรือสารประกอบอะซอกซิ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

29.28 2928.00 อนุพันธ์อินทรีย์ของไฮดราซีนหรือของไฮ  
ดรอกซิลามีน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

29.29   สารประกอบที่มีไนโตรเจนฟังก์ชันอื่น  
  2929.10 - ไอโซไซยาเนต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2929.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
29.30   สารประกอบออร์แกโน-ซัลเฟอร์  
  2930.20 - ไทโอคาร์บาเมต และไดไทโอคาร์บาเมต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2930.30 - ไทยูแรมโมโน- ได- หรือเตตระซัลไฟด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2930.40 - เมไทโอนีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2930.50 - แคพทาฟอล (ไอเอสโอ) และมีทามิโดฟอส RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
(ไอเอสโอ) CTSH 

  2930.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

29.31   สารประกอบออร์แกโน-อินออร์แกนิกอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

29.32   สารประกอบเฮตเทอโรไซคลิกที่มีออกซิเจน
เฮตเทอโรอะตอมเท่านั้น 

 

    - สารประกอบที่ในโครงสร้างมีอันฟิวส์ฟิว
แรนริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ดหรือไม่ก็
ตาม) 

 

  2932.11 - - เตตระไฮโดรฟิวแรน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2932.12 - - 2-ฟิวรัลดีไฮด์ (เฟอฟิวรัลดีไฮด์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2932.13 - - เฟอฟิวริลแอลกอฮอล์ และ   เตตระ
ไฮโดรเฟอฟิวริลแอลกอฮอล์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2932.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2932.20 - แลคโทน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - อ่ืนๆ  
  2932.91 - - ไอโซแซฟโรล RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2932.92 - - 1-(1, 3-เบนโซไดออกซอล-5-อิล) โพ

รแพน-2-โอน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2932.93 - - ไพเพอโรนอล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2932.94 - - แซฟโรล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2932.95 - - เตตระไฮโดรแคนนาบินอล (ทุกไอโซ
เมอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2932.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

29.33   สารประกอบเฮตเทอโรไซคลิกที่มีไนโตรเจน
เฮตเทอโรอะตอมเท่านั้น 

 

    - สารประกอบที่ในโครงสร้างมีอันฟิวส์ไพรา
โซลริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ดหรือไม่ก็
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ประเภท ประเภทย่อย 
ตาม) 

  2933.11 - - ฟีนาโซน (แอนติไพริน) และอนุพันธ์ของ
ของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2933.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - สารประกอบที่ในโครงสร้างมีอันฟิวส์อิมิดา
โซลริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ดหรือไม่ก็
ตาม) 

 

  2933.21 - - ไฮแดนโทอินและอนุพันธ์ของ ไฮแดนโท
อิน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2933.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - สารประกอบที่ในโครงสร้างมีอันฟิวส์ไพริดีน
ริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ดหรือไม่ก็
ตาม) 

 

  2933.31 - - ไพริดีนและเกลือของไพริดีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2933.32 - - ไพเพอริดีนและเกลือของไพเพอริดีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2933.33 - - อัลเฟนทานิล (ไอเอ็นเอ็น) อานิเลอริดีน 
(ไอเอ็นเอ็น) เบซิตราไมด์ (ไอเอ็นเอ็น) 
โบรมาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ไดเฟนอกซิน 
(ไอเอ็นเอ็น) ไดเฟนอกไซเลต (ไอเอ็นเอ็น) 
ไดพิพาโนน (ไอเอ็นเอ็น) เฟนทานิล (ไอ
เอ็นเอ็น)  คีโทเบมิโดน (ไอเอ็นเอ็น) เมทิล
เฟนิเดต (ไอเอ็นเอ็น) เพนตา โซซีน (ไอ
เอ็นเอ็น) เพทิดีน (ไอเอ็นเอ็น) เพทิดีน (ไอ
เอ็นเอ็น) อินเตอร์มิเดียตเอ เฟนไซคลิดีน 
(ไอเอ็นเอ็น) (พีซีพี) ฟีโนเพอ   ริดีน (ไอ
เอ็นเอ็น) พิพราดรอล (ไอเอ็นเอ็น) พิริตรา
ไมด์ (ไอเอ็นเอ็น) โพรพิแรม (ไอเอ็นเอ็น) 
และไตรเมเพอริดีน (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้ง
เกลือของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2933.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - สารประกอบที่ในโครงสร้างมีควิโนลีนหรือ
ไอโซควิโนลีนริงซิสเต็ม (จะเป็นชนิดไฮโดร
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ประเภท ประเภทย่อย 
เจเนเต็ดหรือไม่ก็ตาม) ที่ไม่ได้ฟิวส์ต่อไป 

  2933.41 - - เลวอร์ฟานอล (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของ
เลวอร์ฟานอล 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2933.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - สารประกอบที่ในโครงสร้างมีไพริมิดีนริง 
(จะเป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ดหรือไม่ก็ตาม) 
หรือไพเพอราซีนริง 

 

  2933.52 - - มาโลนิลยูเรีย (กรดบาร์บิทิวริก) และ
เกลือของมาโลนิลยูเรีย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2933.53 - - อัลโลบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น)  อะโมบาร์
บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) บาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) 
บิวทัลบิทัล (ไอเอ็นเอ็น) บิวโตบาร์บิทัล 
ไซโคลบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เมทิลฟีโน
บาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เพนโตบาร์บิทัล 
(ไอเอ็นเอ็น) ฟีโนบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) 
เซคบวิตาบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เซโคบาร์
บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) และไวนิลบิทัล (ไอเอ็น
เอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2933.54 - - อนุพันธ์อื่นๆ ของมาโลนิลยูเรีย (กรดบาร์
บิทิวริก) และเกลือของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2933.55 - - โลพราโซแลม (ไอเอ็นเอ็น)  เมโคลควา
โลน (ไอเอ็นเอ็น) เมทาควาโลน (ไอเอ็น
เอ็น) และไซเพพรอล (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้ง
เกลือของของดังกล่าว  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2933.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - สารประกอบที่ในโครงสร้างมีอันฟิวส์ไตรอะ
ซีนริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ดหรือไม่ก็
ตาม) 

 

  2933.61 - - เมลามีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2933.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - แล็กแทม  
  2933.71 - - 6-เฮกเซนแล็กแทม (เอปซิลอน-คาโพร

แล็กแทม) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  2933.72 - - โคลบาแซม (ไอเอ็นเอ็น) เมทิไพรลอน (ไอ

เอ็นเอ็น) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2933.79 - - แล็กแทมอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - อ่ืนๆ  
  2933.91 - - อัลพราโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) คามาซีแพม 

(ไอเอ็นเอ็น) คลอร์ไดอาซีพอกไซด์ (ไอ
เอ็นเอ็น) โคลนาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) คลอ
ราซีเพท ดีลอราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ไดอา
ซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) เอสตาโซแลม (ไอเอ็น
เอ็น) เอทิลโลฟลาซีเพท (ไอเอ็นเอ็น) ฟลู
ไดอาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ฟลูไนตราซีแพม 
(ไอเอ็นเอ็น)  ฟลูราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ฮา
ลาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) โลราซีแพม (ไอเอ็น
เอ็น) ลอร์เมตาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) มา
ซินดอล (ไอเอ็นเอ็น) เมดาซีแพม (ไอเอ็น
เอ็น) ไมดาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) ไนเมตาซี
แพม (ไอเอ็นเอ็น) ไนตราซีแพม (ไอเอ็น
เอ็น) นอร์ดาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ออกซาซี
แพม (ไอเอ็นเอ็น) ไพนาซีแพม (ไอเอ็น
เอ็น) พราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ไพโรวาเล
โรน (ไอเอ็นเอ็น) ทีมาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) 
เตตระซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) และไตรอาโซ
แลม (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของ
ดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2933.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

29.34   กรดนิวคลีอิกและเกลือของกรดนิวคลีอิก จะ
นิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง
สารประกอบเฮตเทอโรไซคลิกอ่ืนๆ 

 

  2934.10 - สารประกอบที่ในโครงสร้างมีอันฟิวส์ไทอะ
โซลริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ดหรือไม่ก็
ตาม) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2934.20 - สารประกอบที่ในโครงสร้างมีเบนโซไทอะ
โซลริงซิสเต็ม (จะเป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ด
หรือไม่ก็ตาม) ที่ไม่ได้ฟิวส์ต่อไป 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2934.30 - สารประกอบที่ในโครงสร้างมีฟีโนไทอะ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
ซีนริงซิสเต็ม (จะเป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ด
หรือไม่ก็ตาม) ที่ไม่ได้ฟิวส์ต่อไป  

CTSH 

    - อ่ืนๆ  
  2934.91 - - อะมิโนเรกซ์ (ไอเอ็นเอ็น) โบรติโซแลม 

(ไอเอ็นเอ็น) โคลติอะซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) 
โคลซะโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เดกซ์โตรโมรา
ไมด์ (ไอเอ็นเอ็น) ฮาโลซะโซแลม (ไอเอ็น
เอ็น) คีตะโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เมโซคาร์บ 
(ไอเอ็นเอ็น) ออกซาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น)  
พีโมลีน (ไอเอ็นเอ็น) เฟนไดเมตราซีน (ไอ
เอ็นเอ็น) เฟนเมทราซีน (ไอเอ็นเอ็น) 
และซูเฟนทานิล (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือ
ของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2934.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

29.35 2935.00 ซัลโฟนาไมด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

29.36   โพรไวตามินและไวตามิน ที่ได้จากธรรมชาติ
หรือจากการสังเคราะห์ (รวมถึงไวตามิน
ธรรมชาติที่เข้มข้น) และอนุพันธ์ของของ
ดังกล่าวท่ีใช้ประโยชน์หลักเป็นไวตามิน 
รวมทั้งสิ่งผสมระหว่างของดังกล่าวซึ่งจะอยู่
ในตัวท าละลายใดหรือไม่ก็ตาม 

 

    - ไวตามินและอนุพันธ์ของไวตามิน ไม่ได้ผสม  
  2936.21 - - ไวตามินเอและอนุพันธ์ของไวตามินเอ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2936.22 - - ไวตามินบี 1 และอนุพันธ์ของไวตามินบี 1 RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2936.23 - - ไวตามินบี 2 และอนุพันธ์ของไวตามินบี 2 RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2936.24 - - กรดดี-แพนโททีนิก หรือดีแอล-แพนโทที

นิก (ไวตามินบี 3 หรือไวตามินบี 5) และ
อนุพันธ์ของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2936.25 - - ไวตามินบี 6 และอนุพันธ์ของไวตามินบี 6 RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2936.26 - - ไวตามินบี 12 และอนุพันธ์ของไวตามินบี 
12 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  2936.27 - - ไวตามินซีและอนุพันธ์ของไวตามินซี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2936.28 - - ไวตามินอีและอนุพันธ์ของไวตามินอี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  2936.29 - - ไวตามินอ่ืนๆ และอนุพันธ์ของไวตามิน

ดังกล่าว 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  2936.90 - อ่ืนๆ รวมถึงไวตามินธรรมชาติที่เข้มข้น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

29.37   ฮอร์โมน พรอสทาแกลนดิน ทรอมโบเซน 
และลิวโคทรีน ที่ได้จากธรรมชาติหรือจาก
การสังเคราะห์ อนุพันธ์และของที่มี
โครงสร้างคล้ายกันของของดังกล่าว รวมถึง
เชนโมดิไฟด์โพลิเปปไทด์ ที่ใช้ประโยชน์
หลักเป็นฮอร์โมน 

 

    - โพลิเปปไทด์ฮอร์โมน โปรตีนฮอร์โมน และ
ไกลโคโปรตีน ฮอร์โมน อนุพันธ์และของที่มี
โครงสร้างคล้ายกันของของดังกล่าว 

 

  2937.11 - - โซมาโททรอปิน อนุพันธ์และของที่มี
โครงสร้างคล้ายกันของโซมาโททรอปิน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2937.12 - - อินซูลินและเกลือของอินซูลิน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  
CTH 

  2937.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - สเตอรอยดัลฮอร์โมน อนุพันธ์และของที่มี
โครงสร้างคล้ายกันของสเตอรอยดัล
ฮอร์โมน 

 

  2937.21 - - คอร์ทิโซน ไฮโดรคอร์ทิโซน เพรดนิโซน 
(ดีไฮโดรคอร์ทิโซน) และเพรดนิโซโลน (ดี
ไฮโดรไฮโดรคอร์ทิโซน) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2937.22 - - อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ดของคอร์ทิโคส
เตอรอยดัลฮอร์โมน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2937.23 - - อิสโตรเจนและโพรเจสโตเจน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2937.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2937.50 - พรอสทาแกลนดิน ทรอมโบแซน และลิว
โคทรีน อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้าง

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
คล้ายกันของของดังกล่าว 

  2937.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

29.38   กลีโคไซด์ท่ีได้จากธรรมชาติหรือจากการ
สังเคราะห ์รวมทั้งเกลือ อีเทอร์ เอสเทอร์
และอนุพันธ์อ่ืนๆ ของของดังกล่าว 

 

  2938.10 - รูโทไซด์ (รูทิน) และอนุพันธ์ของรูโทไซด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2938.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

29.39   แอลคาลอยด์จากพืชท่ีได้จากธรรมชาติหรือ
จากการสังเคราะห ์รวมทั้งเกลือ อีเทอร์ เอส
เทอร์ และอนุพันธ์อ่ืนๆ ของของดังกล่าว 

 

    - แอลคาลอยด์ของฝิ่นและอนุพันธ์ของของ
เหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว 

 

  2939.11 - - สิ่งเข้มข้นของต้นฝิ่นแห้ง บูพรีนอร์ฟีน (ไอ
เอ็นเอ็น) โคเดอีน ไดไฮโดรโคเดอีน (ไอ
เอ็นเอ็น) เอทิลมอร์ฟีน อีทอร์ฟีน (ไอเอ็น
เอ็น) เฮโรอีน ไฮโดรโคโดน (ไอเอ็นเอ็น) 
ไฮโดรมอร์โฟน (ไอเอ็นเอ็น) มอร์ฟีน นิโค
มอร์ฟีน (ไอเอ็นเอ็น) ออกซิโคโดน (ไอเอ็น
เอ็น) ออกซิมอร์โฟน (ไอเอ็นเอ็น) ฟอลโค
ดีน (ไอเอ็นเอ็น) เทบาคอน (ไอเอ็นเอ็น) 
และเทบาอีน รวมทั้งเกลือของของ
ดังกล่าว  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2939.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2939.20 - แอลคาลอยด์ของซิงโคนาและอนุพันธ์ของ
ของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2939.30 - กาเฟอีนและเกลือของกาเฟอีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - เอฟีดรีนต่าง ๆ และเกลือของเอฟีดรีน
ดังกล่าว 

 

  2939.41 - - เอฟีดรีน และเกลือของเอฟีดรีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2939.42 - - ซิวโดเอฟีดรีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของ
ซิวโดเอฟีดรีน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  2939.43 - - คาทีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของคาทีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  2939.44 - - นอร์เอฟีดรีน และเกลือของนอร์เอฟีดรีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  2939.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - ทีโอฟิลลีน และอะมิโนฟิลลีน (ทีโอฟิลลีน-

เอทิลีนไดอะมีน) และอนุพันธ์ของของ
เหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว 

 

  2939.51 - - เฟเนทิลลีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของ
เฟเนทิลลีน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2939.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - แอลคาลอยด์ที่ได้จากราของข้าวไรย์ และ
อนุพันธ์ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของ
ของดังกล่าว 

 

  2939.61 - - เออโกเมทรีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของ
เออโกเมทรีน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2939.62 - - เออโกทามีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของ
เออโกทามีน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2939.63 - - กรดไลเซอร์จิก และเกลือของกรดไลเซอร์
จิก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2939.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
  2939.91 - - โคคาอีน เอกโกนีน ลีโวเมทแอมเฟตามีน 

เมทแอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เมทแอมเฟ
ตามีน ราเซเมท รวมทั้งเกลือ เอสเทอร์ 
และอนุพันธ์อ่ืนๆ ของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2939.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

29.40 2940.00 น้ าตาลที่บริสุทธิ์ในทางเคมี (นอกจาก
ซูโครส แล็กโทส มอลโทส กลูโคส และ
ฟรักโทส)  ชูการ์อีเทอร์ ชูการ์อะซีทัล และ  
ชูการ์เอสเทอร์ และเกลือของชูการ์อีเทอร์  
ชูการ์อะซีทัล และ  ชูการ์เอสเทอร์ นอกจาก
ผลิตภัณฑ์ตามประเภท 29.37 29.38 หรือ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
29.39 

29.41   ปฏิชีวนะ  
  2941.10 - เพนิซิลลิน และอนุพันธ์ของเพนิ ซิลลินที่มี

โครงสร้างของกรดเพนิ ซิลลานิก รวมทั้ง
เกลือของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2941.20 - สเตรปโตไมซินและอนุพันธ์ของสเตรปโตไม
ซิน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2941.30 - เตตระไซคลินและอนุพันธ์ของ  เตตระ
ไซคลิน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2941.40 - คลอแรมฟีนิคอลและอนุพันธ์ของคลอแรมฟี
นิคอล รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2941.50 - อีริโทรไมซินและอนุพันธ์ของอีริโทรไมซิน 
รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  2941.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

29.42 2942.00 สารประกอบอินทรีย์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

ตอนที่ 30  ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม  
30.01   ต่อมและอวัยวะอื่น ที่แห้ง จะท าเป็นผง

หรือไม่ก็ตาม ส าหรับใช้รักษาโรค สิ่งสกัดที่
ได้จากต่อมหรืออวัยวะอ่ืนหรือที่ได้จากสิ่งที่
ขับออกจากต่อมหรือจากอวัยวะดังกล่าว 
ส าหรับใช้รักษาโรค เฮพารินและเกลือของ
เฮพาริน สารอ่ืนที่ได้จากมนุษย์หรือจากสัตว์
ซึ่งจัดท าไว้ส าหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรค 
ที่ไม่ได้ระบุรวมไว้ในที่อ่ืน 

 

  3001.20 - สิ่งสกัดท่ีได้จากต่อมหรืออวัยวะอ่ืน หรือที่
ได้จาก สิ่งที่ขับออกจากต่อมหรือจาก
อวัยวะดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3001.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

30.02   เลือดมนุษย์ เลือดสัตว์ที่จัดท าส าหรับใช้
รักษาโรค ป้องกันโรคหรือวินิจฉัยโรค แอนติ
ซีรา แฟรกชันอื่นๆ ของเลือด และ
ผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยาจะดัด แปลงหรือ
ได้จากกระบวนการทางทคโนโลยีชีวภาพ
หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งวัคซีน ทอกซิน 
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ประเภท ประเภทย่อย 
จุลินทรีย์ท่ีได้จากการเพาะเลี้ยง (ไม่รวมถึง
ยีสต์) และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน 

  3002.10 - แอนติซีราแฟรกชันอื่นๆ ของเลือด และ
ผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยาจะดัดแปลงหรือ
ได้จากกระบวนการทางเทคโนโลยีชีว ภาพ
หรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3002.20 - วัคซีนใช้เป็นยาส าหรับมนุษย์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3002.30 - วัคซีนใช้เป็นยาส าหรับสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3002.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

30.03   ยารักษาหรือป้องกันโรค (ไม่รวมถึงของตาม
ประเภท 30.02  30.05 หรือ 30.06) ที่
ประกอบ ด้วยองค์ประกอบตั้งแต่สองชนิด
ขึ้นไปผสมเข้าด้วยกันส าหรับใช้รักษาหรือ
ป้องกันโรคที่ไม่ได้จัดท าขึ้นเพื่อใช้ตามขนาด
ที่ก าหนด หรือในลักษณะ หรือบรรจุภาชนะ
เพื่อการขายปลีก 

 

  3003.10 - ที่มีเพนิซิลลิน หรืออนุพันธ์ของเพนิซิลลิ
นซึ่งมีโครงสร้างของกรดเพนิซิลลานิก หรือ 
มีสเตรปโตไมซิน หรืออนุพันธ์ของสเตรปโต
ไมซิน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3003.20 - ที่มีปฏิชีวนะอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - ที่มีฮอร์โมนหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ตาม
ประเภท 29.37 แต่ไม่มีปฏิชีวนะ 

 

  3003.31 - - ที่มีอินซูลิน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3003.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3003.40 - ที่มีแอลคาลอยด์หรืออนุพันธ์ของแอลคา
ลอยด์ แต่ไม่มีฮอร์โมนหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
ตามประเภท 29.37 หรือไม่มีปฏิชีวนะ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3003.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

30.04   ยารักษาหรือป้องกันโรค (ไม่รวมถึงของตาม  
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ประเภท ประเภทย่อย 
ประเภท 30.02 30.05 หรือ 30.06) ที่
ประกอบ ด้วยผลิตภัณฑ์ผสมหรือผลิตภัณฑ์
ไม่ผสมส าหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรค ที่
จัดท าขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่ก าหนด (รวมถึง
ของที่จัดท าขึ้นในลักษณะเพื่อให้ผ่านทาง
ผิวหนัง) หรือในลักษณะหรือบรรจุภาชนะ
เพื่อการขายปลีก  

  3004.10 - ที่มีเพนิซิลลินหรืออนุพันธ์ของ เพนิซิลลินที่
มีโครงสร้างของ กรดเพนิซิลลานิก หรือมีส
เตรปโตไมซิน หรืออนุพันธ์ของสเตรปโตไม
ซิน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3004.20 - ที่มีปฏิชีวนะอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  
CTSH 

    - ที่มีฮอร์โมนหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ตาม
ประเภท 29.37 แต่ไม่มีปฏิชีวนะ 

 

  3004.31 - - ที่มีอินซูลิน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3004.32 - - ที่มีคอร์ทิโคสเตอรอยด์ฮอร์โมน รวมทั้ง
อนุพันธ์หรือของที่มีโครงสร้างคล้ายกัน
ของของดังกล่าว 

RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

 3004.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3004.40 - ที่มีแอลคาลอยด์หรืออนุพันธ์ของแอลคา
ลอยด์ แต่ไม่มีฮอร์โมนหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
ตามประเภท 29.37 หรือไม่มีปฏิชีวนะ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3004.50 - ยารักษาหรือป้องกันโรคอ่ืนๆ ที่มีไวตามิน
หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ตามประเภท 29.36 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3004.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

30.05   แวดดิ้ง ผ้ากอซ ผ้าพันแผลและของท่ี
คล้ายกัน (เช่น ของท่ีใช้แต่งแผล 
ปลาสเตอร์ปิดแผล ผ้าติดยาพอก) ที่อาบซึม
หรือเคลือบด้วยสารที่เป็นเภสัชภัณฑ์ หรือที่
จัดท าขึ้นในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อ
การขายปลีก ส าหรับใช้ในทางเวชกรรม 
ศัลยกรรม ทันต กรรม หรือสัตวแพทย์ 

 

  3005.10 - ของที่ใช้แต่งแผลที่มีสารยึดติด และของ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
อ่ืนๆ ที่มีสารยึดติด CTSH 

  3005.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

30.06   ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมที่ระบุไว้ในหมาย
เหตุ 4 ในตอนนี ้

 

  3006.10 - เอ็นเย็บแผล วัตถุใช้เย็บแผลที่คล้ายกัน 
(รวมถึงด้ายที่ใช้ห้ามและซับเลือด ซึ่งใช้
ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่านการ
ฆ่าเชื้อแล้ว) และกาวเนื้อเยื่อส าหรับปิดแผล
ในทางศัลยกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว แล
มิแนเรียและ แลมิแนเรียเต็นต์ที่ผ่านการฆ่า
เชื้อแล้ว ของใช้ห้ามและซับเลือดซึ่งใช้
ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่านการ
ฆ่าเชื้อแล้ว รวมทั้งของที่ใช้ยึดติดซึ่งใช้
ในทางศัลยกรรม หรือทันตกรรมที่ผ่านการ
ฆ่าเชื้อแล้ว จะใช้ห้ามและ ซับเลือดหรือไม่ก็
ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3006.20 - รีเอเจนต์ที่ใช้ในการตรวจกลุ่มเลือด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3006.30 - ของปรุงแต่งทึบแสงส าหรับใช้ในการตรวจ
โรคด้วยเอกซเรย์ และ รีเอเจนต์ที่ใช้ในการ
วินิจฉัยโรคที่ท าขึ้นเพ่ือใช้กับผู้ป่วย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3006.40 - ซีเมนต์อุดฟันและของอ่ืนที่ใช้  อุดฟัน 
รวมทั้งซีเมนต์ที่ใช้เสริมกระดูก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3006.50 - หีบและชุดส าหรับการปฐมพยาบาล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3006.60 - เคมีปรุงแต่งที่ใช้คุมก าเนิดซึ่งมีฮอร์โมน 
หรือมีผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ตามประเภท 29.37 
หรือมีสเปอร์มิไซด์เป็นหลัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3006.70 - เยลปรุงแต่งที่ท าขึ้นใช้ในทางการแพทย์หรือ
สัตวแพทย์ ป็นสารหล่อลื่นส าหรับส่วน
ต่างๆ ของร่างกายเพื่อการผ่าตัดทาง
ศัลยกรรมหรือเพ่ือการตรวจร่างกายทาง
กายภาพ หรือเป็นสารเชื่อมต่อ (คับปลิงเอ
เจนต์) ระหว่างร่างกายกับเครื่องมือแพทย์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - อ่ืนๆ  
  3006.91 - - เครื่องใช้ที่บ่งชี้ได้ว่าส าหรับใช้ในการ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
ศัลยกรรมท ารูเปิด CTSH 

  3006.92 - - ของเสียทางเภสัชกรรม สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

ตอนที่ 31  ปุ๋ย  
31.01 3101.00 ปุ๋ยจากสัตว์หรือปุ๋ยจากพืช จะผสมกันหรือ

จะผ่านกรรมวิธีทางเคมีหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง
ปุ๋ยที่ผลิตโดยการผสมผลิตภัณฑ์จากสัตว์
หรือพืช หรือโดยการผ่านกรรมวิธีทางเคมี
ของผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือพืช 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

31.02   ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุไนโตรเจน  
  3102.10 - ยูเรีย จะเป็นสารละลายในน้ าหรือไม่ก็ตาม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
    - แอมโมเนียมซัลเฟต รวมทั้งเกลือสองเชิง

และของผสมของแอมโมเนียมซัลเฟตกับ
แอมโมเนียมไนเตรต 

 

  3102.21 - - แอมโมเนียมซัลเฟต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3102.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3102.30 - แอมโมเนียมไนเตรต จะเป็นสารละลายใน
น้ าหรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3102.40 - ของผสมของแอมโมเนียมไนเตรตกับ
แคลเซียมคาร์บอเนต หรือกับสารอนินทรีย์
อ่ืนที่ไม่ใช่ปุ๋ย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3102.50 - โซเดียมไนเตรต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3102.60 - เกลือสองเชิงและของผสมของแคลเซียมไน
เตรตกับแอมโมเนียมไนเตรต 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3102.80 - ของผสมของยูเรียกับแอมโมเนียมไนเตรต 
ที่เป็นสาร ละลายในน้ าหรือในสารละลายที่
มีแอมโมเนีย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3102.90 - อ่ืนๆ รวมถึงของผสมที่ไม่ได้ระบุไว้ตาม
ประเภทย่อยดังกล่าวข้างต้น 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

31.03   ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุ
ฟอสฟอรัส 

 

  3103.10 - ซุปเปอร์ฟอสเฟต RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTSH 

  3103.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

31.04   ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุ
โพแทสเซียม 

 

  3104.20 - โพแทสเซียมคลอไรด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3104.30 - โพแทสเซียมซัลเฟต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3104.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

31.05   ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุปุ๋ย
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 
สองหรือสามชนิดผสมกัน ปุ๋ยอ่ืนๆ รวมทั้ง
ของในตอนนี้ที่ท าเป็นเม็ดหรือลักษณะที่
คล้ายกัน หรือท่ีบรรจุภาชนะซ่ึงมีน้ าหนัก
รวมภาชนะไม่เกิน 10 กิโลกรัม 

 

  3105.10 - ของในตอนนี้ที่ท าเป็นเม็ดหรือลักษณะที่
คล้ายกัน หรือที่บรรจุภาชนะซ่ึงมีน้ าหนัก
รวมภาชนะไม่เกิน 10 กิโลกรัม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  3105.20 - ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุปุ๋ยสาม
ชนิด คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3105.30 - ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต 
(ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3105.40 - แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต 
(โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต) และของผสม
ของของดังกล่าว กับไดแอมโมเนียม
ไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (ไดแอมโมเนียม
ฟอสเฟต) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมีอ่ืนๆ ที่มีธาตุปุ๋ย
สองชนิด คือไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 

 

  3105.51 - - ที่มีไนเตรตและฟอสเฟต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3105.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3105.60 - ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมีอ่ืนๆ ที่มีธาตุปุ๋ย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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สองชนิด คือฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม CTSH 

  3105.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

ตอนที ่32  สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี แทนนิ
นและอนุพันธ์ของแทนนิน สีย้อม สารสี 
(พิกเมนต์) และวัตถุแต่งสีอ่ืนๆ สีทาและวาร์
นิช พัตตี้และมาสติกอ่ืนๆ รวมทั้งหมึก 
หมายเหตุของตอนที่ 32 
สินค้าในตอนนี้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมาจาก
ปฏิกิริยาทางเคมีให้ถือว่าเป็นสินค้าท่ีได้ถิ่น
ก าเนิดถ้าปฏิกิริยาทางเคมีนั้นเกิดข้ึนใน
ประเทศภาคี กฎของ 
“ปฏิกิริยาทางเคมี” อาจใช้กับสินค้าที่จ าแนก
พิกัดในตอนนี้ถ้าสินค้านั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
RVC และเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพิกัด
ศุลกากรที่ก าหนดไว้ในกฎเฉพาะรายสินค้า 
(Product Specific Rule) 
หมายเหตุ เพ่ือวัตถุประสงค์ของตอนนี้ ค าว่า 
“ปฏิกิริยาทางเคมี” คือ ขบวนการ (รวมถึง
กระบวนการทางชีวเคมี) ซึ่งเป็นผลท าให้เกิด
โมเลกุลที่มีโครงสร้างใหม่โดยการแยกพันธะ
ระหว่างโมเลกุล และโดยการสร้างพันธะ
ระหว่างโมเลกุลขึ้นมาใหม่ หรือโดยการ
เปลี่ยนแปลงการจัดตัวใหม่ของ 
โมเลกุล กรณีดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นปฏิกิริยา
ทางเคมีเพ่ือวัตถุประสงค์ในการก าหนดว่า
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิด
หรือไม่ 
(ก) การละลายในน้ าหรือในตัวท าละลายอ่ืน 
(ข) การขจัดตัวท าละลายรวมถึงตัวท าละลาย
ที่เป็นน้ า หรือ 
(ค) การเติมหรือการขจัดน้ าในขบวนการตก
ผลึก 

 

32.01  สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังซึ่งได้จากพืช รวมทั้ง
แทนนิน เกลือ อีเทอร์ เอสเทอร์ และ
อนุพันธ์อ่ืนๆ ของแทนนิน 

 

  3201.10 - สิ่งสกัดท่ีได้จากควีบราโช RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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CTSH 

  3201.20 - สิ่งสกัดท่ีได้จากแวตเทิล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3201.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

32.02   สารอินทรีย์สังเคราะห์ที่ใช้ฟอกหนัง สารอนิ
นทรีย์ท่ีใช้ฟอกหนัง สิ่งปรุงแต่งท่ีใช้ฟอก
หนังจะมีสารธรรมชาติที่ใช้ฟอกหนังอยู่ด้วย
หรือไม่ก็ตาม สิ่งปรุงแต่งจ าพวกเอนไซม์
ส าหรับใช้แช่หรือหมักหนังก่อนฟอก 

 

  3202.10 - สารอินทรีย์สังเคราะห์ที่ใช้ฟอกหนัง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3202.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

32.03 3203.00 วัตถุแต่งสีท่ีได้จากพืชหรือสัตว์ (รวมถึงสิ่ง
สกัดที่ใช้ย้อมสี แต่ไม่รวมถึงแอนิมอล
แบล็ก) จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม 
รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 
ของตอนนี้ที่มีวัตถุแต่งสีซึ่งได้จากพืชหรือ
สัตว์เป็นหลัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

32.04   วัตถุแต่งสีท่ีเป็นอินทรีย์สังเคราะห์จะนิยาม
ไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม สิ่งปรุงแต่งท่ีระบุ
ไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนนี้ ที่มีวัตถุแต่งสี
อินทรีย์สังเคราะห์เป็นหลัก รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์สังเคราะห์ชนิดที่ใช้เป็นตัว
ให้ความขาวสว่างชนิดฟลูออเรสเซนต์หรือ
ใช้เป็นลูมิโนฟอร์จะนิยามไว้ในทางเคมี
หรือไม่ก็ตาม 

 

    - วัตถุแต่งสีอินทรีย์สังเคราะห์ และสิ่งปรุง
แต่งท่ีมีวัตถุดังกล่าวเป็นหลัก ตามท่ีระบุไว้
ในหมายเหตุ 3 ของตอนนี้ 

 

  3204.11 - - สีย้อมชนิดดิสเพอร์สและสิ่งปรุงแต่งที่มีสี
ย้อมดังกล่าวเป็นหลัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3204.12 - - สีย้อมชนิดแอซิดจะพรีเมทัลไลส์หรือไม่ก็
ตาม และสิ่งปรุงแต่งท่ีมีสีย้อมดังกล่าว
เป็นหลัก รวมทั้งสีย้อมชนิดมอร์แดนต์ 
และสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมชนิดมอร์แดนต์

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
เป็นหลัก 

  3204.13 - - สีย้อมชนิดเบสิกและสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อม
ดังกล่าวเป็นหลัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3204.14 - - สีย้อมชนิดไดเร็กและสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อม
ดังกล่าวเป็นหลัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3204.15 - - สีย้อมชนิดแวต (รวมถึงที่ใช้ประโยชน์เป็น
สารสี) และสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าว
เป็นหลัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3204.16 - - สีย้อมชนิดรีแอกทีฟและสิ่งปรุงแต่งที่มีสี
ย้อมดังกล่าวเป็นหลัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3204.17 - - สารสีและสิ่งปรุงแต่งที่มีสารสีเป็นหลัก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3204.19 - - อ่ืนๆ รวมถึงของผสมของวัตถุแต่งสีตาม
ประเภทย่อย 3204.11 ถึง 3204.19 
ตั้งแตส่องประเภทข้ึนไป 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  
ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 
3204.11 ถึง 3204.17 

  3204.20 - ผลิตภัณฑ์อินทรีย์สังเคราะห์ชนิดที่ใช้เป็น
ตัวให้ความขาวสว่างชนิดฟลูออเรสเซนต์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3204.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

32.05 3205.00 คัลเลอร์เลก สิ่งปรุงแต่งที่ระบุไว้ในหมาย
เหตุ 3 ของตอนนี้ที่มีคัลเลอร์เลกเป็นหลัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

32.06   วัตถุแต่งสีอ่ืนๆ สิ่งปรุงแต่งตามท่ีระบุไว้ใน
หมายเหตุ 3 ของตอนนี้นอกจากของตาม
ประเภท 32.03 32.04 หรือ 32.05 รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์อนินทรีย์ชนิดที่ใช้เป็นลูมิโนฟอร์ 
จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม 

 

    - สารสีและสิ่งปรุงแต่งที่มีไททาเนียมได
ออกไซด์เป็นหลัก 

 

  3206.11 - - ที่มีไททาเนียมไดออกไซด์ตั้งแต่ร้อยละ 80 
ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ซึ่งค านวณในสภาพแห้ง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 
3206.19  

  3206.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 
3206.11 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  3206.20 - สารสีและสิ่งปรุงแต่งที่มีสารประกอบ

โครเมียมเป็นหลัก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - วัตถแุต่งสีอื่นๆ และสิ่งปรุงแต่งอ่ืนๆ  
  3206.41 - - อัลตรามารีนและสิ่งปรุงแต่งที่มีอัลตรา

มารีนเป็นหลัก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3206.42 - - ลิโทโพน สารสีและสิ่งปรุงแต่งอ่ืนๆ ที่มี
ซิงค์ซัลไฟด์เป็นหลัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3206.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3206.50 - ผลิตภัณฑ์อนินทรีย์ชนิดที่ใช้เป็นลูมิโนฟอร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

32.07   สารสีปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ท าให้ทึบแสง 
และสีปรุงแต่ง เอนาเมลและเกลซ เอนโกบ 
(สลิป) น้ ายาชักเงาและสิ่งปรุงแต่งที่
คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก 
อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบ หรือ
อุตสาหกรรมแก้ว รวมทั้งกลาสฟริต และ
แก้วอ่ืนๆ ในลักษณะเป็นผง เม็ด หรือเกล็ด 

 

  3207.10 - สารสีปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ท าให้ทึบแสง 
สีปรุงแต่ง และสิ่งปรุงแต่งท่ีคล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3207.20 - เอนาเมลและเกลซ เอนโกป (สลิป) และสิ่ง
ปรุงแต่งที่คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3207.30 - น้ ายาชักเงาและสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3207.40 - กลาสฟริตและแก้วอ่ืนๆ ในลักษณะเป็นผง 
เม็ด หรือเกล็ด 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

32.08   สีทาและวาร์นิช (รวมถึงเอนาเมลและแลก
เกอร์) ที่มีโพลิเมอร์สังเคราะห์ หรือโพลิเม
อร์ธรรมชาติที่ดัดแปลงโครงสร้างทางเคมี
เป็นส่วนผสมหลักซึ่งกระจายหรือละลายอยู่
ในตัวกลางท่ีไม่ใช่น้ า รวมทั้งสารละลายท่ี
นิยามไว้ในหมายเหตุ 4 ของตอนนี้ 

 

  3208.10 - ที่มีโพลิเอสเทอร์เป็นหลัก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3208.20 - ที่มีอะคริลิกโพลิเมอร์หรือไวนิลโพลิเมอร์
เป็นหลัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3208.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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CTSH 

32.09   สีทาและวาร์นิช (รวมถึงเอนาเมลและแลก
เกอร์) ที่มีโพลิเมอร์สังเคราะห์หรือโพลิเม
อร์ธรรมชาติที่ดัดแปลงโครงสร้างทางเคมี
เป็นส่วนผสมหลักซึ่งกระจายหรือละลายอยู่
ในตัวกลางท่ีเป็นน้ า 

 

  3209.10 - ที่มีอะคริลิกโพลิเมอร์หรือไวนิลโพลิเมอร์
เป็นหลัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3209.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

32.10 3210.00 สีทาอ่ืนๆ และวาร์นิชอ่ืนๆ (รวมถึงเอนาเมล 
แลกเกอร์ และดิสเทมเปอร์) สารสีน้ าปรุง
แต่งชนิดที่ใช้ตกแต่งหนังฟอก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

32.11 3211.00 ไดรเออร์ปรุงแต่ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

32.12   สารสี (รวมถึงโลหะที่เป็นผงและเกล็ด) ที่
กระจายอยู่ในตัวกลางที่ไม่ใช่น้ า ในสภาพ
เหลวหรือเป็นเพสต์ ชนิดที่ใช้ผลิตสีทา 
(รวมถึงเอนาเมล) แสตมป้ิงฟอยล์ สีย้อม
และวัตถุแต่งสีอ่ืนๆ ท่ีจัดท าขึ้นในลักษณะ
หรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก 

 

  3212.10 - แสตมปิ้งฟอยล์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3212.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

32.13   สีที่จิตรกรหรือนักเรียนหรือช่างเขียนป้ายใช้ 
สีแต้ม สีที่ใช้ระบายและสีที่คล้ายกัน ที่เป็น
เม็ด บรรจุหลอด กระปุก ขวดกล่องแบน 
หรือในลักษณะหรือบรรจุภาชนะท่ีคล้ายกัน 

 

  3213.10 - สีเป็นชุด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3213.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

32.14   พัตตี้ส าหรับยากระจก พัตตี้ส าหรับยาแนว
ต่อ เรซินซีเมนต์ สารประกอบท่ีใช้ในการ
ตอกหมันและมาสติกอ่ืนๆ สีโป๊ สิ่งปรุงแต่ง
ชนิดไม่ทนไฟที่ใช้ฉาบพื้นผิวด้านนอก
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ประเภท ประเภทย่อย 
อาคาร ผนังด้านใน พื้น เพดาน หรือพื้นผิว
อ่ืนๆ ท่ีคล้ายกัน 

  3214.10 - พัตตี้ส าหรับยากระจก พัตตี้ส าหรับยาแนว
ต่อ เรซินซีเมนต์ สารประกอบที่ใช้ในการ
ตอกหมัน และมาสติกอ่ืนๆ รวมทั้งสีโป๊ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3214.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

32.15   หมึกพิมพ์ หมึกเขียนหรือหมึกวาดภาพและ
หมึกอ่ืนๆ จะเข้มข้นหรือเป็นของแข็งหรือไม่
ก็ตาม 

 

    - หมึกพิมพ์  
  3215.11 - - สีด า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3215.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3215.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
ตอนที่ 33  เอสเซนเชียลออยล์และเรซินอยด์ เครื่อง

หอม เครื่องส าอาง หรือสิ่งปรุงแต่งส าหรับ
ประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม (ทอยเล็ต
เพรพาเรชัน) 

 

33.01   เอสเซนเชียลออยล์ (จะมีเทอร์พีนหรือไม่ก็
ตาม) รวมถึงคอนกรีตและแอบโซลูต เรซิ
นอยด์ ออลีโอเรซินที่สกัดแล้ว สิ่งเข้มข้น
ของเอสเซนเชียลออยล์ในลักษณะเป็นไขมัน 
เป็นน้ ามันระเหยยาก เป็นไขหรือของท่ี
คล้ายกัน ซึ่งได้จากกรรมวิธีเอ็นฟลูเรจหรือ
มาเซอเรชัน ผลพลอยได้ที่มีเทอร์พีนซึ่งได้
จากกรรมวิธีแยกเทอร์พีนออกจากเอส
เซนเซียลออยล์ น้ าที่ได้จากการกลั่นใน
กรรมวิธีสกัดเอสเซนเซียลออยล์ด้วยไอน้ า 
และสารละลายของเอสเซนเซียลออยล์ในน้ า 

 

    - เอสเซนเชียลออยล์ของผลไม้จ าพวกส้ม  
  3301.12 - - ของส้มชนิดออเรนจ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  

CTSH 
  3301.13 - - ของมะนาวฝรั่ง (เลมอน) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  3301.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
    - เอสเซนเชียลออยล์ของสิ่งอ่ืนนอกจากของ

ผลไม้จ าพวกส้ม 
 

  3301.24 - - ของเพปเพอร์มินต์ (เมนทาไพเพอร์ริทา) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3301.25 - - ของมินต์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3301.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3301.30 - เรซินอยด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3301.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

33.02   ของผสมของสารที่มีกลิ่นหอม และของผสม 
(รวมถึงสารละลายในแอลกอฮอล์) ที่มีสาร
ดังกล่าวตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไปเป็นหลัก ชนิด
ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม รวมทั้งของ
ปรุงแต่งอื่นๆ ที่มีสารที่มีกลิ่นหอมเป็นหลัก 
ชนิดที่ใช้ส าหรับผลิตเครื่องดื่ม 

 

  3302.10 - ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารหรือ
เครื่องดื่ม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

 3302.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

33.03 3303.00 หัวน้ าหอมและน้ าหอม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 
3302.90 

33.04   สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งเสริมความงามหรือ
แต่งหน้า และสิ่งปรุงแต่งส าหรับบ ารุงรักษา
ผิว (นอกจากยารักษาหรือป้องกันโรค) 
รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทากันแสงแดดหรือ 
ท าให้ผิวคล้ า สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งเล็บมือ
หรือเล็บเท้า 

 

  3304.10 - สิ่งปรุงแต่งท่ีใช้แต่งริมฝีปาก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3304.20 - สิ่งปรุงแต่งท่ีใช้แต่งตา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTH 

  3304.30 - สิ่งปรุงแต่งท่ีใช้แต่งเล็บมือหรือเล็บเท้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
  3304.91 - - เป็นผง จะอัดหรือไม่ก็ตาม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3304.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
33.05   สิ่งปรุงแต่งส าหรับใช้กับผม  
  3305.10 - แชมพู RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3305.20 - สิ่งปรุงแต่งส าหรับดัดหรือยืดผม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3305.30 - แลกเกอร์ส าหรับใช้กับผม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3305.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
33.06   สิ่งปรุงแต่งที่ใช้เพื่ออนามัยของช่องปากหรือ

ฟัน รวมถึงเพสต์ และผงส าหรับยึดฟัน
ปลอม รวมทั้งด้ายใช้ท าความสะอาดซอก
ฟัน (เดนทัลฟลอส) ที่บรรจุภาชนะเพื่อการ
ขายปลีก 

 

  3306.10 - ยาสีฟัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3306.20 - ด้ายใช้ท าความสะอาดซอกฟัน 
(เดนทัลฟลอส) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3306.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

33.07   สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ก่อน ระหว่าง หรือหลังการ
โกนหนวด สิ่งท่ีใช้ดับกลิ่นตัว สิ่งปรุงแต่งที่
ใช้อาบน้ า สิ่งท่ีใช้ท าให้ขนร่วงและเครื่อง
หอมอ่ืนๆ เครื่องส าอางหรือสิ่งปรุงแต่ง
ส าหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม ที่
ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน  สิ่งปรุงแต่งที่
ใช้ดับกลิ่นห้อง จะมีกลิ่นหอมหรือมี
คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อหรือไม่ก็ตาม 

 

  3307.10 - สิ่งปรุงแต่งท่ีใช้ก่อน ระหว่าง หรือหลังการ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
โกนหนวด CTH 

  3307.20 - สิ่งที่ใช้ดับกลิ่นตัวและใช้ระงับเหงื่อ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3307.30 - เกลือหอมและสิ่งปรุงแต่งอ่ืนๆ ส าหรับใช้
อาบน้ า 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - สิ่งปรุงแต่งท่ีใช้ท าให้ห้องมีกลิ่นหอมหรือดับ
กลิ่นห้อง รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ให้กลิ่นหอม
ซึ่งใช้ระหว่างการประกอบพิธีทางศาสนา 

 

  3307.41 - - “อะการ์บัตตี” และสิ่งปรุงแต่งอ่ืนๆ ที่ให้
กลิ่นหอมโดยการเผา 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3307.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3307.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

ตอนที่ 34  สบู่ สารอินทรีย์ท่ีเป็นตัวลดแรงตึงผิว สิ่ง
ปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่น 
ไขเทียม ไขปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งท่ีใช้ขัดเงา
หรือขัดถู เทียนไขและของที่คล้ายกัน เพสต์
ส าหรับท าแบบ “ไขท่ีใช้ทางทันตกรรม” ส่ิง
ปรุงแต่งทางทันตกรรม ซึ่งมีปลาสเตอร์เป็น
หลัก 

 

34.01  สบู่ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปรุง
แต่งท่ีมีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว ส าหรับใช้
เป็นสบู่ ซ่ึงมีลักษณะเป็นแท่ง เป็นก้อน หล่อ
หรืออัดเป็นชิ้นหรือเป็นรูปทรง จะมีสบู่
หรือไม่ก็ตาม ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และ
สารอินทรีย์ปรุงแต่งท่ีมีคุณสมบัติลดแรงตึง
ผิวส าหรับท าความสะอาดผิวซึ่งมีลักษณะ
เป็นของเหลวหรือครีมและจัดท าขึ้นเพื่อการ
ขายปลีก จะมีสบู่หรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง
กระดาษ แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ ที่
อาบซึม เคลือบหรือหุ้มด้วยสบู่หรือสาร
ซักฟอก (ดีเทอร์เจนต์) 

 

  - สบู่ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปรุง
แต่งท่ีมีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวส าหรับใช้เป็น
สบู่ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่ง เป็นก้อน หล่อหรือ
อัดเป็นชิ้นหรือเป็นรูปทรง และกระดาษ 
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ประเภท ประเภทย่อย 
แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ ที่อาบซึม 
เคลือบหรือหุ้ม ด้วยสบู่หรือสารซักฟอก (ดี
เทอร์เจนต์) 

  3401.11 - - ส าหรับใช้ประทินร่างกายหรือประเทือง
โฉม (รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีตัวยาผสม) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3401.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3401.20 - สบู่ในลักษณะอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3401.30 - ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปรุงแต่งที่
มีคุณสมบัติ ลดแรงตึงผิว ส าหรับท าความ
สะอาดผิว ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวหรือ
ครีม และจัดท าข้ึนเพ่ือการขายปลีก ะมีสบู่
หรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

34.02   สารอินทรีย์ท่ีเป็นตัวลดแรงตึงผิว (นอกจาก
สบู่) รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรง
ตึงผิว สิ่งปรุงแต่งท่ีใช้ซักล้าง (รวมถึงสิ่ง
ปรุงแต่งส าหรับช่วยในการซักล้าง) และสิ่ง
ปรุงแต่งที่ใช้ท าความสะอาด จะมีสบู่หรือไม่
ก็ตาม นอกจากของตามประเภท 34.01 

 

    - สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว จะจัดท า
ขึ้นเพ่ือการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม 

 

  3402.11 - - แอนไอออนิก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3402.12 - - แคตไอออนิก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3402.13 - - น็อน-ไอออนิก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3402.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3402.20 - สิ่งปรุงแต่งท่ีจัดท าข้ึนเพ่ือการขายปลีก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3402.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

34.03   สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่น (รวมถึงสิ่งปรุงแต่ง
ที่เป็นน้ ามัน ซึ่งใช้ในการตัดวัตถุ สิ่งปรุงแต่ง
ที่ใช้ในการคลายสลักเกลียวหรือแป้นเกลียว 
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ประเภท ประเภทย่อย 
สิ่งปรุงแต่งที่ใช้กันสนิมหรือกันการผุกร่อน 
และสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ส าหรับถอดแม่แบบซึ่งมี
สารหล่อลื่นเป็นหลัก) และสิ่งปรุงแต่งชนิดที่
ใช้ในกรรมวิธีใช้น้ ามันหรือไขกับวัตถุทอ 
หนังฟอก หนังเฟอร์ หรือกับวัตถุอื่นๆ แต่ไม่
รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่มีน้ ามันปิโตรเลียมหรือ
น้ ามันที่ได้จากแร่บิทูมินัสเป็นองค์ประกอบ
หลักตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก 

    - ที่มีน้ ามันปิโตรเลียมหรือน้ ามันที่ได้จากแร่บิ
ทูมินัส 

 

  3403.11 - - สิ่งปรุงแต่งท่ีใช้ในการผ่านกรรมวิธีของ
วัตถุทอ หนังฟอก หนังเฟอร์ หรือวัตถุ
อ่ืนๆ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3403.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - อ่ืนๆ  
  3403.91 - - สิ่งปรุงแต่งท่ีใช้ในการผ่านกรรมวิธีของ

วัตถุทอ หนังฟอก หนังเฟอร์ หรือวัตถุ
อ่ืนๆ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3403.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

34.04   ไขเทียมและไขปรุงแต่ง  
  3404.20 - ท าจากโพลิ (ออกซิเอทิลีน) (โพลิเอทิลีนไกล

คอล) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3404.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

34.05   ยาขัดเงาและครีมขัดเงาส าหรับใช้กับ
รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ พื้น ตัวถังรถ แก้วหรือ
โลหะ เพสต์หรือผงส าหรับขัดถู และสิ่งปรุง
แต่งท่ีคล้ายกัน (จะมีลักษณะเป็นกระดาษ 
แวดดิ้ง สักหลาด ผ้าไม่ทอ เป็นพลาสติก
ชนิดเซลลูลาร์หรือยางชนิดเซลลูลาร์ ที่อาบ
ซึม เคลือบหรือหุ้มด้วยส่ิงปรุงแต่งดังกล่าว
หรือไม่ก็ตาม) แต่ไม่รวมถึงไขตามประเภท 
34.04 

 

  3405.10 - ยาขัดเงา ครีมขัดเงา และสิ่งปรุงแต่งที่
คล้ายกัน ส าหรับใช้กับรองเท้าหรือเครื่อง

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
หนัง 

  3405.20 - ยาขัดเงา ครีมขัดเงา และสิ่งปรุงแต่งที่
คล้ายกัน ส าหรับบ ารุงรักษาเฟอร์นิเจอร์ 
พ้ืน หรือสิ่งอื่นๆ ที่ท าด้วยไม้ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3405.30 - ยาขัดเงาและสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน ส าหรับ
ใช้กับตัวถังรถนอกจากยาขัดเงาโลหะ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3405.40 - เพสต์และผงส าหรับขัดถู และสิ่งปรุงแต่ง
อ่ืนๆ ส าหรับขัดถู 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3405.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

34.06 3406.00 เทียนไข เทเพอร์ และสิ่งท่ีคล้ายกัน RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

34.07 3407.00 เพสต์ส าหรับท าแบบ รวมถึงเพสต์ที่จัดท า
ขึ้นเพื่อความเพลิดเพลินของเด็ก สิ่งปรุง
แต่งท่ีเรียกว่า “ไขท่ีใช้ทางทันตกรรม” หรือ 
“สารประกอบส าหรับพิมพ์แบบท่ีใช้ทางทัน
ตกรรม” ที่จัดท าขึ้นเป็นชุด ที่บรรจุภาชนะ
เพื่อการขายปลีก หรือที่เป็นแผ่น เป็นรูป
เกือกม้า เป็นแท่ง หรือลักษณะที่คล้ายกัน 
สิ่งปรุงแต่งอ่ืนๆ ส าหรับใช้ทางทันตกรรมท่ี
มีปลาสเตอร์ (ท าจากยิปซัมที่ผ่านการเผา
โดยวิธีคาลซีเนชัน หรือแคลเซียมซัลเฟต) 
เป็นหลัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

ตอนที่ 35  สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์สตาร์ช กาว 
เอนไซม์ 

 

 35.01  เคซีอิน เคซีอิเนต และอนุพันธ์อื่นๆ ของเคซี
อิน กาวเคซีอิน 

 

 3501.10 - เคซีอิน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3501.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

35.02   แอลบูมิน (รวมถึงสิ่งเข้มข้นที่ได้จากโปรตีน
ของหางนม (เวย์) ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป โดย
มีโปรตีนของหางนม (เวย์) เกินร้อยละ 80 
โดยน้ าหนักซึ่งค านวณในสภาพแห้ง) แอลบู
มิเนตและอนุพันธ์อ่ืนๆ ของแอลบูมิน 

 

    - แอลบูมินที่ได้จากไข่  
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ประเภท ประเภทย่อย 
  3502.11 - - แห้ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  3502.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  3502.20 - แอลบูมินที่ได้จากนม รวมถึงสิ่งเข้มข้นที่ได้

จากโปรตีนของหางนม (เวย์) ตั้งแต่สอง
ชนิดขึ้นไป 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3502.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

35.03 3503.00 เยลาติน (รวมถึงเยลาตินที่เป็นแผ่น
สี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมจัตุรัส จะแต่งผิว
หรือแต่งสีหรือไม่ก็ตาม) และอนุพันธ์ของเย
ลาติน ไอซิงกลาส กาวอ่ืนๆ ที่ได้จากสัตว์ 
ไม่รวมถึงกาวเคซีอินตามประเภท 35.01 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

35.04 3504.00 เพปโทนและอนุพันธ์ของเพปโทน  สาร
โปรตีนอ่ืนๆ และอนุพันธ์ของสารโปรตีน
เหล่านั้น ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน ผง
หนังดิบจะใส่โครม-อลัมด้วยหรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

35.05   เดกซ์ทรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอ่ืนๆ (เช่น พรี
เยลาติไนส์สตาร์ชหรือเอสเตอริไฟด์สตาร์ช) 
กาวที่มีสตาร์ช เดกซ์ทริน หรือมีโมดิไฟด์
สตาร์ชอ่ืนๆ เป็นหลัก  

 

  3505.10 - เดกซ์ทรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

 3505.20 - กาว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

35.06   กาวปรุงแต่งและสารยึดติดอื่นๆ ท่ีปรุงแต่ง 
ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะส าหรับใช้เป็นกาวหรือ
เป็นสารยึดติด ซึ่งจัดท าขึ้นเพื่อการขายปลีก
เป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด โดยมีน้ าหนัก
สุทธิไม่เกิน 1 กิโลกรัม 

 

  3506.10 - ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะส าหรับใช้เป็นกาวหรือ
เป็นสารยึดติด ซึ่งจัดท าขึ้นเพ่ือการขายปลีก
เป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด โดยมีน้ าหนัก
สุทธิไม่เกิน 1 กิโลกรัม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  
ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 
3501.90 หรือ ประเภทที่ 3503 

    - อ่ืนๆ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
  3506.91 - - สารยึดติดที่มีโพลิเมอร์ตามประเภท 

39.01 ถึง 39.13 หรือยาง เป็นหลัก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3506.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

35.07   เอนไซม์ เอนไซม์ปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือ
รวมไว้ในที่อ่ืน 

 

  3507.10 - เรนเนตและสิ่งเข้มข้นของเรนเนต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3507.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

ตอนที่ 36  วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จ าพวกดอกไม้เพลิง 
ไม้ขีดไฟ แอลลอยที่ท าให้เกิดประกายไฟ สิ่ง
ปรุงแต่งที่สันดาปได้บางชนิด 

 

36.01 3601.00 ดินขับ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

36.02 3602.00 วัตถุระเบิด นอกจากดินขับ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

36.03 3603.00 สายชนวนจุดระเบิด ชนวนระเบิด แก๊ปก้น
กระสุนปืนหรือแก๊ปหัวชนวนระเบิด เชื้อจุด
ระเบิด เชื้อปะทุไฟฟ้าส าหรับจุดระเบิด 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

36.04   ดอกไม้เพลิง พลุสัญญาณ พลุสัญญาณตัด
ฝน พลุสัญญาณ ตัดหมอก และของจ าพวก
ดอกไม้เพลงิอ่ืนๆ 

 

  3604.10 - ดอกไม้เพลิง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3604.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

36.05 3605.00 ไม้ขีดไฟ นอกจากของจ าพวกดอกไม้เพลิง
ตามประเภท 36.04 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

36.06   เฟอร์โรซีเรียมและแอลลอยที่ท าให้เกิด
ประกายไฟอื่นๆ ในลักษณะต่างๆ รวมทั้ง
ของท าจากวัตถุที่สันดาปได้ ตามที่ระบุใน
หมายเหตุ 2 ของตอนนี้ 

 

  3606.10 - เชื้อเพลิงเหลวหรือเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซเหลว
บรรจุในภาชนะ ชนิดใช้บรรจุหรือเติมไฟ
แช็กหรือเครื่องขีดไฟที่คล้ายกัน และมี
ความจุไม่เกิน 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  3606.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
ตอนที่ 37  ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์  
37.01   แผ่นไวแสงและฟิล์มแผ่นไวแสงใช้ในการ

ถ่ายรูป ที่ยังไม่ได้ถ่าย ท าด้วยวัตถุใดก็ตาม
นอกจากกระดาษ กระดาษแข็งหรือสิ่งทอ 
รวมทั้งฟิล์มแผ่นไวแสงชนิดถ่ายแล้วให้ภาพ
ทันทีที่ยังไม่ได้ถ่าย จะบรรจุเป็นแพ็กหรือไม่
ก็ตาม 

 

  3701.10 - ส าหรับเอกซเรย์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3701.20 - ฟิล์มชนิดถ่ายแล้วให้ภาพทันที RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3701.30 - แผ่นและฟิล์มอ่ืนๆ ที่ด้านใดก็ตามเกิน 255 
มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
  3701.91 - - ส าหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลิโครม) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3701.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
37.02   ฟิล์มม้วนไวแสงใช้ในการถ่ายรูป ที่ยังไม่ได้

ถ่าย ท าด้วยวัตถุใดก็ตามนอกจากกระดาษ 
กระดาษแข็งหรือสิ่งทอ รวมทั้งฟิล์มม้วนไว
แสงชนิดถ่ายแล้วให้ภาพทันที ยังไม่ได้ถ่าย 

 

  3702.10 - ส าหรับเอกซเรย์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ฟิล์มอื่นๆ ที่ไม่ปรุรู มีความกว้างไม่เกิน 105 
มิลลิเมตร 

 

  3702.31 - - ส าหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลิโครม) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3702.32 - - อ่ืนๆ ที่มีซิลเวอร์ฮาไลด์อิมัลชัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3702.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ฟิล์มอื่นๆ ที่ไม่ปรุรู มีความกว้างเกิน 105 
มิลลิเมตร 

 

  3702.41 - - มีความกว้างเกิน 610 มิลลิเมตร และมี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
ความยาวเกิน 200 เมตร ส าหรับใช้ในการ
ถ่ายรูปสี (โพลิโครม)  

CTH 

  3702.42 - - มีความกว้างเกิน 610 มิลลิเมตร และมี
ความยาว เกิน 200 เมตร นอกจากที่ใช้ใน
การถ่ายรูปสี   

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3702.43 - - มีความกว้างเกิน 610 มิลลิเมตร และมี
ความยาว ไม่เกิน 200 เมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3702.44 - - มีความกว้างเกิน 105 มิลลิเมตร แต่ไม่
เกิน 610 มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ฟิล์มอื่นๆ ส าหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลิ
โครม) 

 

  3702.52 - - มีความกว้างไม่เกิน 16 มิลลิเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3702.53 - - มีความกว้างเกิน 16 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 
35 มิลลิเมตรและมีความยาวไม่เกิน 30 
เมตร ส าหรับท าสไลด์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3702.54 - - มีความกว้างเกิน 16 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 
35 มิลลิเมตรและมีความยาวไม่เกิน 30 
เมตร นอกจากส าหรับท าสไลด์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3702.55 - - มีความกว้างเกิน 16 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 
35 มิลลิเมตรและมีความยาวเกิน 30 
เมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3702.56 - - มีความกว้างเกิน 35 มิลลิเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
  3702.96 - - มีความกว้างไม่เกิน 35 มิลลิเมตร และมี

ความยาวไม่เกิน 30 เมตร  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3702.97 - - มีความกว้างไม่เกิน 35 มิลลิเมตร และมี
ความยาวเกิน 30 เมตร   

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3702.98 - - มีความกว้างเกิน 35 มิลลิเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

37.03   กระดาษไวแสง กระดาษแข็งไวแสงและสิ่ง
ทอไวแสงใช้ในการถ่ายรูปที่ยังไม่ได้ถ่ายหรือ
อัด 

 

  3703.10 - เป็นม้วนและมีความกว้างเกิน 610 
มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3703.20 - อ่ืนๆ ส าหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลิโครม) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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CTH 

  3703.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

37.04 3704.00 แผ่น ฟิล์ม กระดาษ กระดาษแข็งและสิ่งทอ
ใช้ในการถ่ายรูปที่ถ่ายหรืออัดแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้ล้าง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

37.05   แผ่นและฟิล์มใช้ในการถ่ายรูปท่ีถ่ายและ
ล้างแล้ว นอกจากฟิล์มภาพยนตร์ 

 

  3705.10 - ส าหรับใช้ในการถ่ายท าออฟเซ็ต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3705.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

37.06   ฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายและล้างแล้ว จะ
บันทึกเสียงด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือที่บันทึก
แต่เสียงเท่านั้น 

 

  3706.10 - มีความกว้างตั้งแต่ 35 มิลลิเมตร ขึ้นไป RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3706.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

37.07   เคมีปรุงแต่งส าหรับใช้ในการถ่ายรูป 
(นอกจากวาร์นิช กาว สารยึดติด และสิ่ง
ปรุงแต่งที่คล้ายกัน) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ไม่
ผสมส าหรับใช้ในการถ่ายรูปที่จัดท าขึ้นเพื่อ
ใช้ตามสัดส่วนที่ก าหนด หรือจัดท าขึ้นเพื่อ
การขายปลีกในลักษณะที่ใช้ได้ทันที 

 

  3707.10 - อิมัลชันไวแสง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3707.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

ตอนที่ 38  เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด  
38.01   กราไฟต์เทียม กราไฟต์ชนิดคอลลอยด์หรือ

กึ่งคอลลอยด์ สิ่งปรุงแต่งที่มีกราไฟต์หรือ
คาร์บอนอ่ืนๆ เป็นหลักในลักษณะเป็นเพสต์ 
เป็นก้อนเหลี่ยม เป็นแผ่น หรือลักษณะกึ่ง
ส าเร็จรูปอ่ืนๆ 

 

  3801.10 - กราไฟต์เทียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
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  3801.20 - กราไฟต์ชนิดคอลลอยด์หรือกึ่งคอลลอยด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  3801.30 - คาร์บอเนเซียสเพสต์ส าหรับท าอิเล็กโทรด 

และเพสต์ที่คล้ายกันส าหรับบุผนังเตา 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3801.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

38.02   คาร์บอนกัมมันต์  ผลิตภัณฑ์แร่ธรรมชาติกัม
มันต์ แอนิมอลแบล็ก รวมถึงแอนิมอลแบล็ก
ที่ใช้แล้ว 

 

  3802.10 - คาร์บอนกัมมันต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3802.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

38.03 3803.00 ทอลล์ออยล์ จะท าให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

38.04 3804.00 ด่างท่ีเหลือจากการผลิตเยื่อไม้ จะท าให้
เข้มข้น แยกเอาน้ าตาลออก หรือจะผ่าน
กรรมวิธีทางเคมี หรือไม่ก็ตาม รวมถึงลิกนิน
ซัลโฟเนต แต่ไม่รวมถึงทอลล์ออยล์ตาม
ประเภท 38.03 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

38.05   น้ ามันกัมเทอร์เพนไทน์ น้ ามันวูดเทอร์เพน
ไทน์หรือน้ ามันซัลเฟตเทอร์เพนไทน์ และ
น้ ามันเทอร์พีนอ่ืนๆ ที่ได้จากการกลั่นไม้
จ าพวกสน หรือจากการน าไม้จ าพวกสนไป
ผ่านกรรมวิธีอย่างอ่ืน  ไดเพนทีนดิบ ซัล
ไฟต์เทอร์เพนไทน์ และพาราไซมีนดิบอ่ืนๆ 
ไพน์ออยล์ที่มีแอลฟาเทอร์พินีออลเป็น
องค์ประกอบหลัก 

 

  3805.10 - น้ ามันกัมเทอร์เพนไทน์ น้ ามันวูดเทอร์เพน
ไทน์หรือ น้ ามันซัลเฟตเทอร์เพนไทน์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3805.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

38.06   โรซินและกรดเรซิน และอนุพันธ์ของสิ่ง
ดังกล่าว โรซินสปิริต และน้ ามันโรซิน รันกัม 

 

  3806.10 - โรซินและกรดเรซิน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3806.20 - เกลือของโรซิน เกลือของกรดเรซิน เกลือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ของอนุพันธ์โรซิน หรือเกลือของอนุพันธ์
กรดเรซิน นอกจากเกลือของโรซินแอดดัก 

CTSH 

  3806.30 - เอสเทอร์กัม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3806.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

38.07 3807.00 วูดทาร์ น้ ามันวูดทาร์ วูดครีโอโซต วูดแนฟ
ทา พิตซ์ท่ีได้จากพืชผัก บริวเวอร์พิตซ์ และ
สิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกันที่มีโรซิน กรดเร
ซินหรือพิตซ์ท่ีได้จากพืชผักเป็นหลัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

38.08   สารฆ่าแมลง สารฆ่าสัตว์แทะ สารฆ่ารา 
สารฆ่าวัชพืช ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันการ
งอกของพืช และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช สารท าลายเชื้อและ
ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน จัดท าขึ้นในลักษณะ
หรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก หรือท า
เป็นสิ่งปรุงแต่งหรือเป็นของส าเร็จรูป (เช่น 
ไส้ตะเกียง ไส้เทียน และเทียน ที่ผ่าน
กรรมวิธีใช้ก ามะถัน รวมทั้งกระดาษดัก
แมลง) 

 

  3808.50 - ของที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย 1 
ของตอนนี้ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  
และมีน้ าหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของปริมาณส่วนผสมหลัก 

    - อ่ืนๆ  
  3808.91 - - สารฆ่าแมลง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3808.92 - - สารฆ่ารา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH  
และมีน้ าหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของปริมาณส่วนผสมหลัก 

  3808.93 - - สารฆ่าวัชพืช ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันการ
งอกของพืชและผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3808.94 - - สารท าลายเชื้อ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  
และมีน้ าหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 
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50 ของปริมาณส่วนผสมหลัก 

  3808.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  
และมีน้ าหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของปริมาณส่วนผสมหลัก 

38.09   ฟินิชชิ่งเอเจนต์ ไดย์แคร์ริเออร์ที่ใช้เร่งการ
ย้อมสี หรือเร่งการติดของสี รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์และสิ่งปรุงแต่งอ่ืนๆ (เช่น สาร
ตกแต่งและสารช่วยสีติด) ชนิดที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ หนัง หรือใน
อุตสาหกรรมที่คล้ายกัน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวม
ไว้ในที่อ่ืน 

 

  3809.10 - ที่มีสารจ าพวกอะมิเลเชียสเป็นหลัก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - อ่ืนๆ  
  3809.91 - - ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอหรือ

อุตสาหกรรมที่คล้ายกัน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3809.92 - - ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษหรือ
อุตสาหกรรมที่คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3809.93 - - ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนังหรือ
อุตสาหกรรมที่คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

38.10   สิ่งปรุงแต่งส าหรับกัดล้างผิวโลหะ ฟลักซ์
และสิ่งปรุงแต่งอ่ืนๆ ที่ใช้ช่วยในการบัดกรี 
เป่าแล่น หรือการเชื่อม  ผงและเพสต์ที่
ประกอบด้วยโลหะและวัตถุอ่ืนๆ ส าหรับใช้
ในการบัดกรี เป่าแล่น หรือการเชื่อม สิ่งปรุง
แต่งชนิดที่ใช้เป็นไส้หรือใช้เคลือบลวดเชื่อม
หรือลวดเชื่อมไฟฟ้า 

 

  3810.10 - สิ่งปรุงแต่งส าหรับกัดล้างผิวโลหะ ผงและ
เพสต์ที่ประกอบด้วยโลหะและวัตถุอ่ืนๆ 
ส าหรับใช้ในการบัดกรี เป่าแล่น หรือการ
เชื่อม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3810.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

38.11   สิ่งปรุงแต่งกันเครื่องยนต์เคาะ ตัวยับย้ัง
ออกซิเดชัน ตัวยับย้ังกัม ตัวปรับความหนืด 
สิ่งปรุงแต่งกันการกัดกร่อน และสารเติมแต่ง 
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(แอดดิทิฟ) อ่ืนๆ ท่ีปรุงแต่งแล้ว ส าหรับใช้
เติมน้ ามันแร่ (รวมถึงแกสโซลิน) หรือใช้เติม
ของเหลวอ่ืนๆ ท่ีใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่าง
เดียวกันกับน้ ามันแร่ 

    - สิ่งปรุงแต่งกันเครื่องยนต์เคาะ  
  3811.11 - - ที่มีสารประกอบของตะกั่วเป็นหลัก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3811.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - สารเติมแต่งส าหรับน้ ามันหล่อลื่น  
  3811.21 - - ที่มีน้ ามันปิโตรเลียมหรือน้ ามันที่ได้จากแร่

บิทูมนิัส 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3811.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3811.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

38.12   สิ่งปรุงแต่งที่ใช้เป็นตัวเร่งส าหรับยาง คอม
พาวนด์พลาสติไซเซอร์ส าหรับยางหรือ
พลาสติกที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน  ส่ิง
ปรุงแต่งกันออกซิไดส์ และคอม 
พาวนด์สเตบิไลเซอร์อ่ืนๆ ส าหรับยางหรือ
พลาสติก 

 

  3812.10 - สิ่งปรุงแต่งท่ีใช้เป็นตัวเร่งส าหรับยาง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3812.20 - คอมพาวนด์พลาสติไซเซอร์ส าหรับยางหรือ
พลาสติก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3812.30 - สิ่งปรุงแต่งกันออกซิไดส์และคอมพาวนด์
สเตบิไลเซอร์อ่ืนๆ ส าหรับยางหรือพลาสติก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

38.13 3813.00 สิ่งปรุงแต่งและสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) ส าหรับ
เครื่องดับเพลิง ลูกระเบิดดับเพลิงที่บรรจุสิ่ง
ดับเพลิงแล้ว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

38.14 3814.00 ตัวท าละลายและทินเนอร์ที่เป็นสารอินทรีย์
ผสมที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน สิ่งปรุง
แต่งท่ีใช้ลอกสีหรือลอกวาร์นิช 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

38.15   ตัวก่อปฏิกิริยา ตัวเร่งปฏิกิริยา และสิ่งปรุง
แต่งคะตะไลส์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน 

 

    - คะตะไลส์ที่มีสิ่งรองรับ  
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  3815.11 - - ที่มีนิกเกิลหรือสารประกอบของนิกเกิล

เป็นสารกัมมันต์ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3815.12 - - ที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่า
เป็นสารกัมมันต์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3815.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3815.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

38.16 3816.00 ซีเมนต์ มอร์ทาร์ คอนกรีตและของท่ีมี
ส่วนผสมคล้ายกันที่ทนไฟ นอกจาก
ผลิตภัณฑ์ตามประเภท 38.01 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

38.17 3817.00 แอลคิลเบนซีนผสม และแอลคิลแนฟทาลีน
ผสม นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภท 27.07 
หรือ 29.02 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

38.18 3818.00 ธาตุเคมีที่โด๊ปแล้วส าหรับใช้ในทาง
อิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะเป็นแผ่นกลม เป็น
เวเฟอร์ หรือลักษณะท่ีคล้ายกัน 
สารประกอบเคมีที่โด๊ปแล้วส าหรับใช้ในทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

38.19 3819.00 น้ ามันเบรกไฮดรอลิกและของเหลวปรุงแต่ง
อ่ืนๆ ที่ใช้ส าหรับการส่งก าลังไฮดรอลิก ที่ไม่
มีหรือมีน้ ามันปิโตรเลียมหรือน้ ามันจากแร่บิ
ทูมินัสน้อยกว่าร้อยละ 70 โดยน้ าหนัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

38.20 3820.00 สิ่งปรุงแต่งกันการเยือกแข็ง และของเหลว
ปรุงแต่งขจัดน้ าแข็ง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

38.21 3821.00 อาหารเพาะเชื้อปรุงแต่งส าหรับเลี้ยงหรือ
เก็บรักษาจุลินทรีย์ (รวมถึงไวรัสและสิ่งที่
คล้ายกัน) หรือเซลล์พืช เซลล์มนุษย์หรือ
เซลล์สัตว์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

38.22 3822.00 รีเอเจนต์ที่มีวัตถุรองรับหรือรีเอเจนต์ปรุง
แต่งแล้วจะมีวัตถุรองรับหรือไม่ก็ตาม 
ส าหรับใช้ในการวินิจฉัย หรือใช้ตาม
ห้องปฏิบัติการ นอกจากที่ระบุไว้ตาม
ประเภท 30.02 หรือ 30.06  วัตถุอ้างอิงที่
รับรองแล้ว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

38.23   โมโนคาร์บอกซิลิกแฟตตี้แอซิดท่ีใช้ในทาง
อุตสาหกรรมแอซิดออยล์ที่ได้จากการกลั่น
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น้ ามัน รวมทั้งแฟตตี้แอลกอฮอล์ที่ใช้ในทาง
อุตสาหกรรม 

    - โมโนคาร์บอกซิลิกแฟตตี้แอซิดที่ใช้ในทาง
อุตสาหกรรมแอซิดออยล์ที่ได้จากการกลั่น
น้ ามัน 

 

  3823.11 - - สเตียริกแอซิด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3823.12 - - โอเลอิกแอซิด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3823.13 - - ทอลออยล์แฟตตี้แอซิด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3823.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3823.70 - แฟตตี้แอลกอฮอล์ที่ใช้ทางอุตสาหกรรม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

38.24   สารยึดปรุงแต่งส าหรับท าแบบหล่อหรือแกน
หล่อ เคมีภัณฑ์ และสิ่งปรุงแต่งท่ีได้จาก
อุตสาหกรรมเคมี หรือจากอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกัน (รวมถึงเคมีภัณฑ์และสิ่งปรุง
แต่งท่ีประกอบด้วยของผสมของผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน  

 

  3824.10 - สารยึดปรุงแต่งส าหรับท าแบบหล่อหรือ
แกนหล่อ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3824.30 - เมทัลคาร์ไบด์ที่ผสมเข้าด้วยกันหรือที่ผสม
กับสารยึดที่มีโลหะ ซึ่งไม่ได้เกาะหรือติด
รวมกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3824.40 - สารเติมแต่งที่ปรุงแต่งแล้วส าหรับใช้กับ
ซีเมนต์ มอร์ทาร์ หรือคอนกรีต 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3824.50 - มอร์ทาร์และคอนกรีต ชนิดไม่ทนไฟ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3824.60 - ซอร์บิทอล นอกจากของตามประเภทย่อย 
2905.44 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - ของผสมที่มีอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ดของ
มีเทน อีเทน หรือโพรเพน 

 

  3824.71 - - ที่มีคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารซี
เอฟซี) จะมีไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน 
(กลุ่มสารเอชซีเอฟซี) เพอร์ฟลูออโร

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
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คาร์บอน (กลุ่มสารพีเอฟซี) หรือไฮโดร
ฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชเอฟซี) 
หรือไม่ก็ตาม 

  3824.72 - - ที่มีโบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน โบรโม
ไตรฟลูออโรมีเทน หรือไดโบรโมเตตระ
ฟลูออโรอีเทน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3824.73 - - ที่มีไฮโดรโบรโมฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่ม
สารเอชบีเอฟซี) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3824.74 - - ที่มีไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่ม
สารเอชซีเอฟซี) จะมีเพอร์ฟลูออโร
คาร์บอน (กลุ่มสารพีเอฟซี) หรือไฮโดร
ฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชเอฟซี) 
หรือไม่ก็ตาม แต่ไม่มีคลอโรฟลูออโร
คาร์บอน (กลุ่มสารซีเอฟซี)  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3824.75 - - ที่มีคาร์บอนเตตระคลอไรด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3824.76 - - ที่มี 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน (เมทิลคลอโร
ฟอร์ม)  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3824.77 - - ที่มีโบรโมมีเทน (เมทิลโบรไมด์) หรือโบร
โมคลอโรมีเทน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3824.78 - - ที่มีเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารพีเอฟ
ซี) หรือไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสาร
เอชเอฟซี) แต่ไม่มีคลอโรฟลูออโร
คาร์บอน (กลุ่มสารซีเอฟซี) หรือไฮโดร
คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชซี
เอฟซี) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3824.79 - - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - ของผสมและสิ่งปรุงแต่งที่มีออกซิเรน (เอ
ทิลีนออกไซด์) โพลิโบรมิเนเต็ดไบฟีนิล 
(กลุ่มสารพีบีบี) โพลิคลอริเนเต็ด ไบฟีนิล 
(กลุ่มสารพีซีบี) โพลิคลอริเนเต็ดเทอฟีนิล 
(กลุ่มสารพีซีที) หรือทริส (2,3-ไดโบรโมโพ
รพิล) ฟอสเฟต 

 

  3824.81 - - ที่มีออกซิเรน (เอทิลีนออกไซด์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3824.82 - - ที่มีโพลิคลอริเนเต็ดไบฟีนิล (กลุ่มสารพีซี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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บี) โพลิคลอริเนเต็ดเทอฟีนิล (กลุ่มสารพีซี
ที) หรือโพลิโบรมิเนเต็ดไบฟีนิล (กลุ่มสาร
พีบีบี) 

CTSH 

  3824.83 - - ที่มีทริส (2,3 ไดโบรโมโพรพิล) ฟอสเฟต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  3824.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

38.25   ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากอุตสาหกรรมเคมีหรือ
จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันที่ไม่ได้ระบุ
หรือรวมไว้ในที่อ่ืน  ขยะเทศบาล ตะกอน
จากน้ าเสีย ของเสียอ่ืนๆ ตามที่ระบุไว้ใน
หมายเหตุ 6 ของตอนนี้ 

 

  3825.10 - ขยะเทศบาล สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

  3825.20 - ตะกอนจากน้ าเสีย สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

  3825.30 - ของเสียจากสถานพยาบาล สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

    - ของเสียที่เป็นตัวท าละลายอินทรีย์  
  3825.41 - - ชนิดฮาโลเจเนเต็ด สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้

ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

  3825.49 - - อ่ืนๆ สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิน่ก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

  3825.50 - ของเสียที่เป็นของเหลวกัดล้างโลหะ 
น้ ามันไฮดรอลิก น้ ามันเบรค และของเหลว
กันการเยือกแข็ง 

สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

    - ของเสียอ่ืนๆ จากอุตสาหกรรมเคมีหรือจาก
อุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกัน 

 

  3825.61 - - ที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

  3825.69 - - อ่ืนๆ สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
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ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

  3825.90 - อ่ืนๆ สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 
ได้จากการผลิต หรือการบริโภค 
ในประเทศภาคี 

38.26 3826.00 ไบโอดีเซล และของผสมของไบโอดีเซลที่ไม่
มีน้ ามันปิโตรเลียมหรือน้ ามันที่ได้จากแร่บิทู
มินัส หรือที่มีน้ ามันปิโตรเลียมหรือน้ ามันที่
ได้จากแร่บิทูมินัสน้อยกว่าร้อยละ 70 โดย
น้ าหนัก  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

ตอนที่ 39  พลาสติกและของที่ท าด้วยพลาสติก  
  1. ลักษณะขั้นปฐม  
39.01   โพลิเมอร์ของเอทิลีนในลักษณะขั้นปฐม  
  3901.10 - โพลิเอทิลีนที่มีความถ่วงจ าเพาะน้อยกว่า 

0.94 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3901.20 - โพลิเอทิลีนที่มีความถ่วงจ าเพาะตั้งแต่ 0.94 
ขึ้นไป 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3901.30 - เอทิลีน-ไวนิลอะซีเทตโคโพลิเมอร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3901.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

39.02   โพลิเมอร์ของโพรพิลีนหรือของโอลีฟินอื่นๆ 
ในลักษณะข้ันปฐม 

 

  3902.10 - โพลิโพรพิลีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3902.20 - โพลิไอโซบิวทิลีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  
CTH 

  3902.30 - โพรพิลีนโคโพลิเมอร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3902.90 - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

39.03   โพลิเมอร์ของสไตรีนในลักษณะขั้นปฐม  
    - โพลิสไตรีน  
  3903.11 - - ชนิดเอกซแพนซิเบิล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
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  3903.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3903.20 - สไตรีน-อะคริโลไนไทรล์ (เอสเอเอ็น) โคโพลิ

เมอร์ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3903.30 - อะคริโลไนไทรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีน (เอบี
เอส) โคโพลิเมอร์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3903.90 - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

39.04   โพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์หรือของฮาโล
เจเนเต็ดโอลีฟินอื่นๆ ในลักษณะข้ันปฐม 

 

  3904.10 - โพลิ (ไวนิลคลอไรด์) ที่ไม่ได้ผสมกับสารอื่น
ใด 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - โพลิ (ไวนิลคลอไรด์) อ่ืนๆ  
  3904.21 - - ชนิดน็อนพลาสติไซด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3904.22 - - ชนิดพลาสติไซด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3904.30 - ไวนิลคลอไรด์-ไวนิลอะซีเทตโคโพลิเมอร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3904.40 - ไวนิลคลอไรด์โคโพลิเมอร์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3904.50 - ไวนิลิดีนคลอไรด์โพลิเมอร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - ฟลูโอโรโพลิเมอร์  
  3904.61 - - โพลิเตตระฟลูโอโรเอทิลีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3904.69 - - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3904.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
39.05   โพลิเมอร์ของไวนิลอะซีเทตหรือของไวนิล

เอสเทอร์อ่ืนๆ ในลักษณะข้ันปฐม  รวมทั้ง
ไวนิลโพลิเมอร์อื่นๆ ในลักษณะขั้นปฐม 

 

    - โพลิ (ไวนิลอะซีเทต)  
  3905.12 - - ที่เป็นดิสเพอร์ชันในน้ า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3905.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  



164 
 

HS 2012 
รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
CTH 

    - ไวนิลอะซีเทตโคโพลิเมอร์  
  3905.21 - - ที่เป็นดิสเพอร์ชันในน้ า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3905.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  

CTH 
  3905.30 - โพลิ (ไวนิลแอลกอฮอล์) จะมีหมู่อันไฮโดร

ไลส์อะซีเทต หรือไม่ก็ตาม 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
  3905.91 - - โคโพลิเมอร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3905.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
39.06   อะคริลิกโพลิเมอร์ ในลักษณะข้ันปฐม  
  3906.10 - โพลิ (เมทิลเมทาคริเลต) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3906.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
39.07   โพลิอะซีทัล โพลิอีเทอร์อ่ืนๆ และอีพอก

ไซด์เรซิน ในลักษณะข้ันปฐม  โพลิ
คาร์บอเนต แอลคิดเรซิน โพลิแอลลิลเอส
เทอร์ และโพลิเอสเทอร์อ่ืนๆ ในลักษณะข้ัน
ปฐม 

 

  3907.10 - โพลิอะซีทัล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3907.20 - โพลิอีเทอร์อื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3907.30 - อีพอกไซด์เรซิน  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3907.40 - โพลิคาร์บอเนต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3907.50 - แอลคิดเรซิน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3907.60 - โพลิ (เอทิลีนเทเรฟทาเลต) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3907.70 - โพลิ (แล็กติกแอซิด) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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    - โพลิเอสเทอร์อ่ืนๆ  
  3907.91 - - ชนิดไม่อ่ิมตัว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3907.99 - - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
39.08   โพลิอะไมด์ ในลักษณะขั้นปฐม  
  3908.10 - โพลิอะไมด์-6 โพลิอะไมด์-11 โพลิอะไมด์-

12 โพลิอะไมด์-6,6 โพลิอะไมด์-6,9 โพลิอะ
ไมด์-6,10 หรือโพลิอะไมด์-6,12 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3908.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

39.09   อะมิโนเรซิน ฟีโนลิกเรซิน และโพลิยูรีเทน 
ในลักษณะข้ันปฐม 

 

  3909.10 - ยูเรียเรซิน และไทโอยูเรียเรซิน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3909.20 - เมลามีนเรซิน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3909.30 - อะมิโนเรซินอื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3909.40 - ฟีโนลิกเรซิน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3909.50 - โพลิยูรีเทน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

39.10 3910.00 ซิลิโคน ในลักษณะข้ันปฐม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

39.11   ปิโตรเลียมเรซิน คิวมาโรนอินดีนเรซิน โพลิ
เทอร์พีน โพลิซัลไฟด์ โพลิซัลโฟน และ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของ
ตอนนี้ ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน ใน
ลักษณะข้ันปฐม 

 

  3911.10 - ปิโตรเลียมเรซิน คิวมาโรน อินดีน หรือคิว
มาโรน-อินดีนเรซิน และโพลิเทอร์พีน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3911.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

39.12   เซลลูโลสและอนุพันธ์เคมีของเซลลูโลส ที่
ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน ในลักษณะข้ัน
ปฐม 
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    - เซลลูโลสอะซีเทต  
  3912.11 - - ชนิดน็อนพลาสติไซด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3912.12 - - ชนิดพลาสติไซด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3912.20 - เซลลูโลสไนเทรต (รวมถึงคอลโลเดียน) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - เซลลูโลสอีเทอร์  
  3912.31 - - คาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส และเกลือของ

คาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3912.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3912.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

39.13   โพลิเมอร์ธรรมชาติ (เช่น กรดแอลจินิก) 
และโพลิเมอร์ธรรมชาติที่ดัดแปลงโครงสร้าง 
(เช่น โปรตีนแข็ง อนุพันธ์เคมีของยาง
ธรรมชาติ) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน 
ในลักษณะข้ันปฐม 

 

  3913.10 - กรดแอลจินิก เกลือและเอสเทอร์ของกรด
แอลจินิก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3913.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

39.14 3914.00 ไอออนเอกซ์เชนเจอร์ที่มีโพลิเมอร์ตาม
ประเภท 39.01 ถึง 39.13 เป็นหลัก ใน
ลักษณะข้ันปฐม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

39.15   เศษ เศษตัด และของท่ีใช้ไม่ได้ ที่เป็น
พลาสติก 

 

  3915.10 - ของโพลิเมอร์ของเอทิลีน สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

  3915.20 - ของโพลิเมอร์ของสไตรีน สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

  3915.30 - ของโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์ สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  3915.90 - ของพลาสติกอ่ืนๆ สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้

ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

39.16   ใยยาวเดี่ยวท าด้วยพลาสติกที่มีขนาด
ภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร เส้น แท่ง 
และรูปทรงโพรไฟล์ ท าด้วยพลาสติก จะ
แต่งผิวหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ท ามากไป
กว่านี้ 

 

  3916.10 - ของโพลิเมอร์ของเอทิลีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3916.20 - ของโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3916.90 - ของพลาสติกอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

39.17   หลอดหรือท่อและท่ออ่อน รวมทั้งอุปกรณ์
ติดตั้งของของดังกล่าว (เช่น ข้อต่อ ข้องอ 
แป้นข้อต่อ) ท าด้วยพลาสติก 

 

  3917.10 - ไส้เทียม (ปลอกไส้กรอก) ท าด้วยโปรตีน
แข็งหรือ วัตถุจ าพวกเซลลูโลส 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - หลอดหรือท่อและท่ออ่อน ชนิดแข็ง  
  3917.21 - - ท าด้วยโพลิเมอร์ของเอทิลีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3917.22 - - ท าด้วยโพลิเมอร์ของโพรพิลีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3917.23 - - ท าด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3917.29 - - ท าด้วยพลาสติกอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - หลอดหรือท่อและท่ออ่อน ชนิดอื่น  
  3917.31 - - หลอดหรือท่อและท่ออ่อน ที่อ่อนงอได้ มี

ความต้านทาน แรงดันต่ าสุด 27.6 เมกะ
ปาสกาล 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3917.32 - - อ่ืนๆ ที่ไม่เสริมให้แข็งแรงหรือไม่มีวัตถุอ่ืน
อยู่ด้วย ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3917.33 - - อ่ืนๆ ที่ไม่เสริมให้แข็งแรงหรือไม่มีวัตถุอ่ืน
อยู่ด้วย มีอุปกรณ์ติดตั้ง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3917.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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CTH 

  3917.40 - อุปกรณ์ติดตั้ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

39.18   พลาสติกปูพื้นจะเป็นชนิดยึดติดได้ในตัว
หรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือมีลักษณะเป็น
แผ่นกระเบื้อง  รวมทั้งพลาสติกปิดผนังหรือ
เพดานตามที่นิยามไว้ในหมายเหตุ 9 ของ
ตอนนี้ 

 

  3918.10 - ท าด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3918.90 - ท าด้วยพลาสติกอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

39.19   แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ เทป แถบ และ
รูปทรงแบนอ่ืนๆ ชนิดยึดติดได้ในตัว ท า
ด้วยพลาสติก จะเป็นม้วนหรือไม่ก็ตาม 

 

  3919.10 - เป็นม้วน มีความกว้างไม่เกิน 20 เซนติเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3919.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

39.20   แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบชนิด
อ่ืน ท าด้วยพลาสติกที่ไม่ท าเป็นแบบ
เซลลูลาร์และไม่เสริมให้แข็งแรง ไม่อัดเป็น
ชั้น ไม่เสริมรอง หรือไม่ประกบโดยวิธีที่
คล้ายกัน ด้วยวัตถุอื่น 

 

  3920.10 - ท าด้วยโพลิเมอร์ของเอทิลีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3920.20 - ท าด้วยโพลิเมอร์ของโพรพิลีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3920.30 - ท าด้วยโพลิเมอร์ของสไตรีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ท าด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์  
  3920.43 - - มีพลาสติกไซเซอร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 

โดยน้ าหนัก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3920.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ท าด้วยอะคริลิกโพลิเมอร์  
  3920.51 - - ท าด้วยโพลิ (เมทิลเมทาคริเลต) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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CTH 

  3920.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ท าด้วยโพลิคาร์บอเนต แอลคิดเรซิน โพลิ
แอลลิลเอสเทอร์ หรือโพลิเอสเทอร์อ่ืนๆ 

 

  3920.61 - - ท าด้วยโพลิคาร์บอเนต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3920.62 - - ท าด้วยโพลิ (เอทิลีนเทเรฟทาเลต) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3920.63 - - ท าด้วยโพลิเอสเทอร์ที่ไม่อ่ิมตัว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3920.69 - - ท าด้วยโพลิเอสเทอร์อื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ท าด้วยเซลลูโลสหรืออนุพันธ์ทางเคมีของ
เซลลูโลส 

 

  3920.71 - - ท าด้วยรีเจเนอเรเต็ดเซลลูโลส RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3920.73 - - ท าด้วยเซลลูโลสอะซีเทต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3920.79 - - ท าด้วยอนุพันธ์อ่ืนๆ ของเซลลูโลส RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ท าด้วยพลาสติกอ่ืนๆ  
  3920.91 - - ท าด้วยโพลิ (ไวนิลบิวทิรัล) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3920.92 - - ท าด้วยโพลิอะไมด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3920.93 - - ท าด้วยอะมิโนเรซิน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3920.94 - - ท าด้วยฟีโนลิกเรซิน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3920.99 - - ท าด้วยพลาสติกอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
39.21   แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบชนิด

อ่ืน ท าด้วยพลาสติก 
 

    - ชนิดเซลลูลาร์  
  3921.11 - - ท าด้วยโพลิเมอร์ของสไตรีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
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  3921.12 - - ท าด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3921.13 - - ท าด้วยโพลิยูรีเทน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3921.14 - - ท าด้วยรีเจเนอเรเต็ดเซลลูโลส RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3921.19 - - ท าด้วยพลาสติกอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3921.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
39.22   อ่างอาบน้ า ที่อาบน้ าชนิดฝักบัว อ่างล้าง

ชาม อ่างล้างหน้า บิเด โถส้วม ที่รองนั่งและ
ฝาปิดโถส้วม ถังน้ าชักโครก และเครื่อง
สุขภัณฑ์ที่คล้ายกัน ท าด้วยพลาสติก 

 

  3922.10 - อ่างอาบน้ า ที่อาบน้ าชนิดฝักบัว อ่างล้าง
ชาม อ่างล้างหน้า 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3922.20 - ที่รองนั่งและฝาปิดโถส้วม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3922.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

39.23   ของที่ใช้ล าเลียงสินค้าหรือบรรจุสินค้า  
รวมทั้งจุก ฝา และที่ปิดครอบอ่ืนๆ ท าด้วย
พลาสติก 

 

  3923.10 - กล่อง หีบ หีบโปร่ง และของที่คล้ายกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - กระสอบและถุง (รวมถึงกรวย)  
  3923.21 - - ท าด้วยโพลิเมอร์ของเอทิลีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3923.29 - - ท าด้วยพลาสติกอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  3923.30 - ขวดขนาดใหญ่ ขวด ขวดคอคอด และของ

ที่คล้ายกัน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3923.40 - แกนม้วน กรวยม้วน กระสวย และของ
รองรับที่คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3923.50 - จุก ฝา และที่ปิดครอบอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3923.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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CTH 

39.24   เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ของใช้
ในบ้านเรือนอ่ืนๆ และของใช้เพื่อ
สุขลักษณะหรือใช้ในห้องน้ า ท าด้วย
พลาสติก 

 

  3924.10 - เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องครัว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3924.90 - อ่ืนๆ RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

39.25   เครื่องประกอบของอาคารท าด้วยพลาสติก 
ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน 

 

  3925.10 - เรเซอร์วัวร์ แท็งก์ แว้ต และภาชนะส าหรับ
บรรจุที่คล้ายกัน มีความจุเกิน 300 ลิตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3925.20 - ประตู หน้าต่าง และกรอบของของดังกล่าว 
รวมทั้งธรณีประตู 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3925.30 - บานเลื่อน ฉากบังตาหรือมู่ลี่ (รวมถึงบาน
เกล็ดนอน) และของที่คล้ายกัน รวมทั้ง
ส่วนประกอบของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3925.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

39.26   ของอ่ืนๆ ท าด้วยพลาสติก และของท่ีท า
ด้วยวัตถุอื่นๆ ตามประเภท 39.01 ถึง 
39.14 

 

  3926.10 - ของใช้ส านักงานหรือโรงเรียน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3926.20 - เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับ
เครื่องแต่งกาย (รวมถึงถุงมือทุกชนิด) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3926.30 - อุปกรณ์ติดตั้งส าหรับเฟอร์นิเจอร์ ส าหรับ
ตัวถังรถยนต์หรือสิ่งที่คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3926.40 - รูปปั้นขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  3926.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

ตอนที่ 40  ยางและของท าด้วยยาง  
40.01  ยางธรรมชาติ บาลาตา กัตตาเปอร์ชา กวา

ยูล ชิเคิล และ กัมธรรมชาติที่คล้ายกัน ใน
ลักษณะข้ันปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง 

 



172 
 

HS 2012 
รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
หรือเป็นแถบ 

  4001.10 - น้ ายางธรรมชาติจะผ่านกรรมวิธีพรีวัลแค
ไนซ์เซชัน  หรือไม่ก็ตาม 

WO 

    - ยางธรรมชาติในลักษณะอื่น  
  4001.21 - - ยางแผ่นรมควัน WO 
  4001.22 - - ยางธรรมชาติที่ก าหนดไว้ในทางเทคนิค 

(ทีเอสเอ็นอาร์) 
WO 

  4001.29 - - อ่ืนๆ WO 
  4001.30 - บาลาตา กัตตาเปอร์ชา กวายูล ชิเคิล 

และกัมธรรมชาติที่คล้ายกัน 
WO 

40.02   ยางสังเคราะห์และแฟกติชท่ีได้จากน้ ามัน 
ในลักษณะข้ันปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง 
หรือเป็นแถบ รวมทั้งของผสมที่ได้จาก
ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภท 40.01 ผสม
กับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภทนี้ ใน
ลักษณะข้ันปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง 
หรือเป็นแถบ 

 

    - ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (เอสบีอาร์) ยางคาร์
บอกซิเลเต็ดสไตรีนบิวทาไดอีน (เอกซ์เอสบี
อาร์) 

 

  4002.11 - - น้ ายาง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4002.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4002.20 - ยางบิวทาไดอีน (บีอาร์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ยางไอโซบิวทีนไอโซพรีน (บิวทิล) (ไอไอ
อาร์) ยางฮาโลไอโซบิวทีนไอโซพรีน (ซีไอไอ
อาร์หรือบีไอไออาร์) 

 

  4002.31 - - ยางไอโซบิวทีนไอโซพรีน (บิวทิล) (ไอไอ
อาร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4002.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ยางคลอโรพรีน (คลอโรบิวทาไดอีน) (ซีอาร์)  
  4002.41 - - น้ ายาง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4002.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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CTH 

    - ยางอะครีโลไนไทรล์บิวทาไดอีน (เอ็นบีอาร์)  
  4002.51 - - น้ ายาง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4002.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4002.60 - ยางไอโซพรีน (ไออาร์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4002.70 - ยางเอทิลีน-โพรพิลิน-น็อน-คอนจุเกเต็ดได

อีน (อีพีดีเอ็ม) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4002.80 - ของผสมที่ได้จากผลิตภัณฑ์ใดๆ ตาม
ประเภท 40.01 ผสมกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ 
ตามประเภทนี้ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
  4002.91 - - น้ ายาง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4002.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
40.03 4003.00 ยางปรับสภาพ (รีเคลม) ในลักษณะข้ันปฐม 

หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

40.04 4004.00 เศษ เศษตัด และของท่ีใช้ไม่ได้ ที่เป็นยาง 
(นอกจากยางแข็ง)รวมทั้งผงและเม็ดที่ได้
จากสิ่งดังกล่าว 

สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

40.05   ยางผสม (คอมพาวนด์) ชนิดอันวัลแคไนซ์
ในลักษณะข้ันปฐมหรือเป็นแผ่น แผ่นบาง
หรือเป็นแถบ 

 

  4005.10 - ที่ผสมกับคาร์บอนแบล็กหรือซิลิกา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4005.20 - สารละลาย รวมทั้งดิสเพอร์ชันนอกจากของ
ตามประเภทย่อย 4005.10 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
  4005.91 - - เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแถบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4005.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
40.06   ยางอันวัลแคไนซ์ในลักษณะอื่น (เช่น เส้น 

หลอดหรือท่อ และรูปทรงโพรไฟล์) และท่ี
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เป็นของส าเร็จรูป (เช่น แผ่นกลมและวง
แหวน) 

  4006.10 - แถบ “คาเมลแบล็ก” ส าหรับหล่อดอกยาง
นอก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4006.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

40.07 4007.00 ด้ายและด้ายชนิดคอร์ด ท าด้วยยางวัลแค
ไนซ ์

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

40.08   แผ่น แผ่นบาง แถบ เส้น และรูปทรงโพร
ไฟล ์ท าด้วยยางวัลแคไนซ์นอกจากยางแข็ง 

 

    - ท าด้วยยางเซลลูลาร์  
  4008.11 - - เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแถบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4008.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - ท าด้วยยางน็อนเซลลูลาร์  
  4008.21 - - เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแถบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4008.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
40.09   หลอดหรือท่อและท่ออ่อน ท าด้วยยางวัลแค

ไนซ์นอกจากยางแข็ง มีหรือไม่มีอุปกรณ์
ติดตั้ง (เช่น ข้อต่อ ข้องอ แป้นข้อต่อ) 

 

    - ไม่เสริมให้แข็งแรงหรือไม่มีวัตถุอ่ืนอยู่ด้วย   
  4009.11 - - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4009.12 - - มีอุปกรณ์ติดตั้ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - เสริมให้แข็งแรงหรือมีแต่โลหะอยู่ด้วย

เท่านั้น  
 

  4009.21 - - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4009.22 - - มีอุปกรณ์ติดตั้ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - เสริมให้แข็งแรงหรือมีแต่วัตถุทออยู่ด้วย
เท่านั้น  

 

  4009.31 - - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTH 

  4009.32 - - มีอุปกรณ์ติดตั้ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - เสริมให้แข็งแรงหรือมีวัตถุอ่ืนอยู่ด้วย   
  4009.41 - - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4009.42 - - มีอุปกรณ์ติดตั้ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
40.10   สายพานล าเลียง สายพานส่งก าลัง หรือของ

ที่ใช้เป็นสายพาน ท าด้วยยางวัลแคไนซ์ 
 

    - สายพานล าเลียงหรือของที่ใช้เป็นสายพาน
ล าเลียง 

 

  4010.11 - - เสริมให้แข็งแรงด้วยโลหะเท่านั้น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4010.12 - - เสริมให้แข็งแรงด้วยวัตถุทอเท่านั้น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4010.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - สายพานส่งก าลังหรือของที่ใช้เป็นสายพาน
ส่งก าลัง 

 

  4010.31 - - สายพานส่งก าลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็น
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู (สายพานรูปตัววี) 
สายพานหลายลิ่ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวง
ภายนอกเกิน 60 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 
180 เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4010.32 - - สายพานส่งก าลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็น
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู (สายพานรูปตัววี) 
นอกจากสายพานหลายลิ่ม (วีริบด์) ที่มี
เส้นรอบวงภายนอกเกิน 60 เซนติเมตร 
แต่ไม่เกิน 180 เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4010.33 - - สายพานส่งก าลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็น
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู (สายพานรูปตัววี) 
สายพานหลายลิ่ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวง
ภายนอกเกิน 180 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 
240 เซนติเมตร   

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4010.34 - - สายพานส่งก าลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็น
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู (สายพานรูปตัววี) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
นอกจากสายพานหลายลิ่ม (วีริบด์) ที่มี
เส้นรอบวงภายนอกเกิน 180 เซนติเมตร 
แต่ไม่เกิน 240 เซนติเมตร 

  4010.35 - - สายพานซินโครนัสเป็นวงมีเส้นรอบวง
ภายนอกเกิน 60 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 
150 เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4010.36 - - สายพานซินโครนัสเป็นวงมีเส้นรอบวง
ภายนอกเกิน 150 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 
198 เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4010.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

40.11   ยางนอกชนิดอัดลมที่เป็นของใหม่  
  4011.10 - ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึง สเตชันแว

กอนและรถแข่ง) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4011.20 - ชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4011.30 - ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4011.40 - ชนิดที่ใช้กับจักรยานยนต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4011.50 - ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ มีดอกยางแบบเฮอร์ริงโบนหรือแบบที่
คล้ายกัน 

 

  4011.61 - - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรส าหรับ
ใช้ในการเกษตรหรือการป่าไม้ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4011.62 - - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรส าหรับ
ใช้ในการก่อสร้างหรือการขนย้ายในทาง
อุตสาหกรรม และมีขนาดขอบล้อไม่เกิน 
61 เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4011.63 - - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรส าหรับ
ใช้ในการก่อสร้างหรือการขนย้ายในทาง
อุตสาหกรรม และมีขนาดขอบล้อเกิน 61 
เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4011.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
  4011.92 - - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรส าหรับ

ใช้ในการเกษตรหรือการป่าไม้ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4011.93 - - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรส าหรับ
ใช้ในการก่อสร้างหรือการขนย้ายในทาง
อุตสาหกรรม และมีขนาดขอบล้อไม่เกิน 
61 เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4011.94 - - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรส าหรับ
ใช้ในการก่อสร้างหรือการขนย้ายในทาง
อุตสาหกรรม และ มีขนาดขอบล้อเกิน 61 
เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4011.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

40.12   ยางนอกชนิดอัดลมที่หล่อดอกใหม่หรือที่ใช้
แล้ว ยางตันหรือยางคูชัน ดอกยาง และยาง
รองยางใน 

 

    - ยางที่หล่อดอกใหม่  
  4012.11 - - ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึง สเตชันแว

กอนและรถแข่ง) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4012.12 - - ชนิดที่ใช้กับรถบัส หรือรถบรรทุก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4012.13 - - ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4012.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4012.20 - ยางนอกชนิดอัดลมที่ใช้แล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4012.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

40.13   ยางใน  
  4013.10 - ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึง สเตชันแว

กอนและรถแข่ง) รถบัสหรือรถบรรทุก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4013.20 - ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4013.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

40.14   ของใช้เพื่อการอนามัยหรือใช้ในทางเภสัช
กรรม (รวมถึงหัวนม) ท าด้วยยางวัลแคไนซ์
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ประเภท ประเภทย่อย 
นอกจากยางแข็ง มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้งที่
ท าด้วยยางแข็ง 

  4014.10 - ถุงยางคุมก าเนิด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4014.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

40.15   เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับ
เครื่องแต่งกาย (รวมถึงถุงมือทุกชนิด) ใช้
เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ท าด้วยยางวัลแค
ไนซ์นอกจากยางแข็ง 

 

    - ถุงมือทุกชนิด  
  4015.11 - - ใช้ในทางศัลยกรรม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4015.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4015.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
40.16   ของอ่ืนๆ ท าด้วยยางวัลแคไนซ์นอกจากยาง

แข็ง 
 

  4016.10 - ท าด้วยยางเซลลูลาร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
  4016.91 - - สิ่งปูพื้นและเสื่อ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4016.92 - - ยางลบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4016.93 - - ปะเก็น แหวนรอง และซีลอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4016.94 - - เครื่องป้องกันการกระแทกของเรือหรืออู่

เรือ จะอัดลมได้หรือไม่ก็ตาม 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4016.95 - - ของอ่ืนๆ ที่อัดลมได้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4016.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

40.17 4017.00 ยางแข็ง (เช่น เอโบไนต์) ทุกลักษณะ 
รวมถึงเศษและของท่ีใช้ไม่ได้ และของท า
ด้วยยางแข็ง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
ตอนที่ 41  หนังดิบ (นอกจากหนังเฟอร์) และหนังฟอก  
41.01   หนังดิบของสัตว์จ าพวกโคกระบือ หรือ

จ าพวกม้า (สด ใส่เกลือ แห้ง ใส่ปูนขาว 
หมักหรือท าไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น แต่ต้องไม่
ฟอก ไม่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ หรือไม่
จัดท ามากไปกว่านี้) จะเอาขนออกหรือผ่า
หรือไม่ก็ตาม 

 

  4101.20 - หนังทั้งตัว ไม่ผ่า เมื่อเพียงแต่ท าให้แห้งมี
น้ าหนักต่อผืน ไม่เกิน 8 กิโลกรัม เมื่อใส่
เกลือแล้วท าให้แห้งมีน้ าหนักไม่เกิน 10 
กิโลกรัม เมื่อสดหรือหมักเกลือหรือท าไว้
ไม่ให้เสียโดยวิธีอ่ืนมีน้ าหนักไม่เกิน 16 
กิโลกรัม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4101.50 - หนังทั้งตัว มีน้ าหนักเกิน 16 กิโลกรัม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  
CTH 

  4101.90 - อ่ืนๆ รวมถึงส่วนหลัง (บัตต์) ครึ่งของส่วน
หลัง (เบนด์) และส่วนท้อง (เบลลีส์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

41.02   หนังดิบของสัตว์จ าพวกแกะหรือลูกแกะ 
(สด ใส่เกลือ แห้ง ใส่ปูนขาว หมัก หรือท า
ไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น แต่ต้องไม่ฟอก ไม่
ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ หรือไม่จัดท ามากไป
กว่านี้) จะมีขนติดหรือผ่าหรือไม่ก็ตาม 
นอกจากหนังดิบที่ยกเว้นไว้ตามหมายเหตุ 1 
(ค) ของตอนนี้ 

 

  4102.10 - มีขนติด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ไม่มีขนติด  
  4102.21 - - หมัก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4102.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
41.03  หนังดิบอ่ืนๆ (สด ใส่เกลือ แห้ง ใส่ปูนขาว 

หมัก หรือท าไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น แต่ต้อง
ไม่ฟอก ไม่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ หรือไม่
จัดท ามากไปกว่านี้) จะเอาขนออก หรือผ่า 
หรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังดิบท่ียกเว้นไว้
ตามหมายเหตุ 1 (ข) หรือ 1 (ค) ของตอนนี้ 
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  4103.20 - ของสัตว์เลื้อยคลาน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4103.30 - ของสุกร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4103.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
41.04   หนังที่ฟอกแล้วหรือหนังครัสต์ของสัตว์

จ าพวกโคกระบือ หรือจ าพวกม้า ไม่มีขนติด 
จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดท ามากไปกว่านี้  

 

    - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)  
  4104.11 - - ฟูลเกรน ไม่ผ่า รวมทั้งเกรนสปลิต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4104.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - ในสภาพแห้ง (ครัสต์)  
  4104.41 - - ฟูลเกรน ไม่ผ่า รวมทั้งเกรนสปลิต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  4104.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH ยกเว้นมาจากประเภท
ย่อย 4104.41 

41.05   หนังที่ฟอกแล้วหรือหนังครัสต์ของสัตว์
จ าพวกแกะหรือลูกแกะ ไม่มีขนติด จะผ่า
หรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดท ามากไปกว่านี้ 

 

  4105.10 - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4105.30 - ในสภาพแห้ง (ครัสต์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

41.06   หนังที่ฟอกแล้วหรือหนังครัสต์ของสัตว์อ่ืนๆ 
ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดท า
มากไปกว่านี้ 

 

    - ของแพะหรือลูกแพะ  
  4106.21 - - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4106.22 - - ในสภาพแห้ง (ครัสต์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
    - ของสุกร  
  4106.31 - - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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CTH 

  4106.32 - - ในสภาพแห้ง (ครัสต์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  4106.40 - ของสัตว์เลื้อยคลาน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ 
เปลี่ยนจากสภาพเปียกเป็นสภาพ
แห้ง 

    - อ่ืนๆ  
  4106.91 - - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4106.92 - - ในสภาพแห้ง (ครัสต์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
41.07   หนังฟอกที่จัดท าเพิ่มเติมภายหลังการฟอก

หรือครัสติ้ง รวมถึงหนังฟอกที่ตกแต่งแบบ
พาร์ชเมนต์ของสตัว์จ าพวกโคกระบือ หรือ
จ าพวกม้า ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม 
นอกจากหนังฟอกตามประเภท 41.14 

 

    - หนังทั้งตัว  
  4107.11 - - ฟูลเกรน ไม่ผ่า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4107.12 - - เกรนสปลิต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4107.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - อ่ืนๆ รวมถึงด้านข้าง  
  4107.91 - - ฟูลเกรน ไม่ผ่า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4107.92 - - เกรนสปลิต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4107.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
41.12 4112.00 หนังฟอกที่จัดท าเพิ่มเติมภายหลังการฟอก

หรือครัสติ้ง รวมถึงหนังฟอกที่ตกแต่งแบบ
พาร์ชเมนต์ ของสัตว์จ าพวกแกะหรือลูก
แกะ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม 
นอกจากหนังฟอกตามประเภท 41.14 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ 
CTH 

41.13   หนังฟอกที่จัดท าเพิ่มเติมภายหลังการฟอก  
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หรอืครัสติ้ง รวมถึงหนังฟอกที่ตกแต่งแบบ
พาร์ชเมนต์ ของสัตว์อ่ืนๆ ไม่มีขนติด จะผ่า
หรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังฟอกตาม
ประเภท 41.14 

  4113.10 - ของแพะหรือลูกแพะ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4113.20 - ของสุกร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4113.30 - ของสัตว์เลื้อยคลาน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4113.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

41.14   หนังฟอกชนิดชามัว (รวมถึงชนิดคอมบิเน
ชันชามัว) หนังฟอกชนิดเพเทนต์และชนิด
เพเทนต์ลามิเนเต็ด รวมทั้งหนังฟอกที่
เคลือบด้วยโลหะ 

 

  4114.10 - หนังฟอกชนิดชามัว (รวมถึงชนิดคอมบิเน
ชันชามัว) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4114.20 - หนังฟอกชนิดเพเทนต์และชนิดเพเทนต์ลา
มิเนเต็ด รวมทั้งหนังฟอกที่เคลือบด้วยโลหะ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

41.15   หนังอัดที่มีหนังฟอกหรือเส้นใยหนังฟอกเป็น
หลักท่ีเป็นแผ่นหนา แผ่นบาง หรือเป็นแถบ 
จะเป็นม้วนหรือไม่ก็ตาม เศษตัดและเศษ
อ่ืนๆ ของหนังฟอกหรือของหนังอัดที่ไม่
เหมาะส าหรับการผลิตเครื่องหนัง  รวมทั้ง
ฝุ่นหนัง ผงหนัง และหนังป่น 

 

  4115.10 - หนังอัดท่ีมีหนังฟอกหรือเส้นใยหนังฟอก
เป็นหลักที่เป็นแผ่นหนา แผ่นบาง หรือเป็น
แถบ จะเป็นม้วนหรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4115.20 - เศษตัดและเศษอ่ืนๆ ของหนังฟอกหรือของ
หนังอัด ที่ไม่เหมาะส าหรับการผลิตเครื่อง
หนัง  รวมทั้งฝุ่นหนัง ผงหนัง และหนังป่น 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

ตอนที่ 42  เครื่องหนัง เครื่องอานและเครื่องเทียมลาก 
เครื่องใช้ส าหรับเดินทาง กระเป๋าถือ และ
ภาชนะท่ีคล้ายกัน ของท่ีท าด้วยไส้สัตว์ 
(นอกจากไส้ตัวไหม) 

 

42.01 4201.00 เครื่องอานและเครื่องเทียมลากส าหรับสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ทุกชนิด (รวมถึงสายโยง เชือกจูง สนับเข่า 
ตะกร้อสวมปาก ผ้ารองอาน กระเป๋าอานม้า 
เสื้อส าหรับสนุัข และของท่ีคล้ายกัน) ท า
ด้วยวัตถุใดก็ตาม 

CTH 

42.02   หีบเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า 
กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก กระเป๋านัก
บริหาร กระเป๋าเอกสาร กระเป๋านักเรียน 
ซองแว่นตา ที่ใส่กล้องส่องทางไกล ที่ใส่
กล้องถ่ายรูป ท่ีใส่เครื่องดนตรี กระเป๋าปืน 
ซองปืน และภาชนะที่คล้ายกัน ท าด้วยวัตถุ
ใดก็ตาม กระเป๋าติดตัวผู้โดยสาร กระเป๋าที่
บุฉนวนส าหรับบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่ม 
กระเป๋าใส่เครื่องใช้ในห้องน้ า กระเป๋า
สะพายหลัง กระเป๋าถือ กระเป๋าจ่ายตลาด 
กระเป๋าพก กระเป๋าสตางค์ ซองแผนที่ 
กล่องบุหรี่ กระเป๋ายาเส้น กระเป๋าเครื่องมือ 
กระเป๋าเครื่องกีฬา กระเป๋าใส่ขวด กล่อง
เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ กล่องแป้ง 
กล่องใส่ของมีคม และภาชนะที่คล้ายกัน ท า
ด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด แผ่นพลาสติก 
วัตถุทอ ท าด้วยวัลแคไนซ์ไฟเบอร์หรือ
กระดาษแข็ง หรือหุ้มทั้งหมดหรือเป็นส่วน
ใหญ่ด้วยวัตถุดังกล่าวหรือกระดาษ 

 

    - หีบเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า 
กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก กระเป๋านัก
บริหาร กระเป๋าเอกสาร กระเป๋านักเรียน 
และภาชนะท่ีคล้ายกัน 

 

  4202.11 - - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  4202.12 - - ด้านนอกเป็นพลาสติกหรือวัตถุทอ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  4202.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - กระเป๋าถือจะมีสายสะพายด้วยหรือไม่ก็
ตาม รวมถึงกระเป๋าถือที่ไม่มีหูหิ้ว 

 

  4202.21 - - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 
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  4202.22 - - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  4202.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
    - ของที่ปกติพกติดกระเป๋าเครื่องแต่งกาย

หรือกระเป๋าถือ 
 

  4202.31 - - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  4202.32 - - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  4202.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - อ่ืนๆ  
  4202.91 - - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  4202.92 - - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  4202.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
42.03   เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับ

เครื่องแต่งกาย ท าด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด 
 

  4203.10 - เครื่องแต่งกาย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัด หรือถักแบบนิต
ให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CTH 

    - ถุงมือทุกชนิด  
  4203.21 - - ที่ออกแบบเป็นพิเศษส าหรับใช้ในการกีฬา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัด หรือถักแบบนิต
ให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CTH 

  4203.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัด หรือถักแบบนิต
ให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
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ประเภท ประเภทย่อย 
ด้วยกันในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CTH 

  4203.30 - เข็มขัดและสายสะพาย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัด หรือถักแบบนิต
ให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CTH 

  4203.40 - ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายอื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัด หรือถักแบบนิต
ให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CTH 

42.05 4205.00 ของอ่ืนๆ ท าด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

42.06 4206.00 ของท าด้วยไส้สัตว์ (นอกจากไส้ตัวไหม) 
กระพุ้งล าไส้ใหญ่ ถุงกระเพาะ หรือท าด้วย
เอ็นสัตว์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

ตอนที่ 43  หนังเฟอร์ เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของ
ของดังกล่าว 

 

43.01   หนังเฟอร์ดิบ (รวมถึงหัว หาง อุ้งเท้า และ
ชิ้นหรือส่วนตัดอื่นๆ ที่เหมาะส าหรับใช้
ประโยชน์ในกิจการหนังเฟอร์) นอกจาก
หนังดิบตามประเภท 41.01 41.02 หรือ 
41.03 

 

  4301.10 - หนังมิงค์ท้ังตัว มีหรือไม่มีหัว หาง หรืออุ้ง
เท้า 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4301.30 - หนังลูกแกะชนิดต่อไปนี้ แอส ทราคาน 
บรอดเทล คาราคัล เปอร์เซียน และลูกแกะ
ที่คล้ายกนั ลูกแกะอินเดีย จีน มองโกเลีย
หรือธิเบต ทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หางหรืออุ้ง
เท้า 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4301.60 - หนังสุนัขจิ้งจอกทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หาง
หรืออุ้งเท้า 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4301.80 - หนังเฟอร์อ่ืนๆ ทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หาง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
หรืออุ้งเท้า CTH 

  4301.90 - หัว หาง อุ้งเท้า และชิ้นหรือส่วนตัดอื่นๆ ที่
เหมาะส าหรับใช้ประโยชน์ในกิจการ
หนังเฟอร์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

43.02   หนังเฟอร์ที่ฟอกหรือตกแต่งแล้ว (รวมถึงหัว 
หาง อุ้งเทา้ และช้ินหรือส่วนตัดอื่นๆ) ที่ยัง
ไม่ประกอบ หรือที่ประกอบเข้าด้วยกันแล้ว 
(โดยไม่มีวัตถุอ่ืนประกอบร่วมอยู่ด้วย) 
นอกจากของตามประเภท 43.03 

 

    - หนังทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หางหรืออุ้งเท้า ยัง
ไม่ประกอบเข้าด้วยกัน 

 

  4302.11 - - หนังมิงค์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4302.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4302.20 - หัว หาง อุ้งเท้า และชิ้นหรือส่วนตัดอื่นๆ ยัง
ไม่ประกอบเข้าด้วยกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4302.30 - หนังทั้งตัว และชิ้นหรือส่วนตัดของหนัง
ดังกล่าว ที่ประกอบเข้าด้วยกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

43.03   เครื่องแต่งกาย ของที่ใช้ประกอบกับเครื่อง
แต่งกายและของอ่ืนๆ ท าด้วยหนังเฟอร์ 

 

  4303.10 - เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับ
เครื่องแต่งกาย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัด หรือถักแบบนิต
ให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CTH 

  4303.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

43.04 4304.00 เฟอร์เทียมและของท าด้วยเฟอร์เทียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

ตอนที่ 44  ไม้และของท าด้วยไม้ ถ่านไม้  
44.01   ไม้ฟืน เป็นท่อน ดุ้น กิ่ง มัด หรือมีลักษณะที่

คล้ายกัน ไม้เป็นชิ้นหรือสะเก็ด  รวมทั้งขี้
เลื่อย เศษไม้ และของท่ีใช้ไม่ได้ท าด้วยไม้ 
จะเกาะหรือติดรวมกันเป็นท่อน ก้อน เป็น
เพลเลต  หรือลักษณะที่คล้ายกันหรือไม่ก็
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ประเภท ประเภทย่อย 
ตาม 

  4401.10 - ไม้ฟืน เป็นท่อน ดุ้น กิ่ง มัดหรือมีลักษณะที่
คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ไม้เป็นชิ้นหรือสะเก็ด  
  4401.21 - - ไม้จ าพวกสน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4401.22 - - ไม่ใช่ไม้จ าพวกสน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - ขี้เลื่อย เศษไม้และของที่ใช้ไม่ได้ท าด้วยไม้ 

จะเกาะหรือ ติดรวมกันเป็นท่อน ก้อน เป็น
เพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกันหรือไม่ก็
ตาม 

 

  4401.31 - - วูดเพลเลต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4401.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

44.02   ถ่านไม้ (รวมถึงถ่านที่ท าจากเปลือกแข็ง
หรือนัต) จะเกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็
ตาม 

 

  4402.10 - จากไม้ไผ่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4402.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

44.03   ไม้ที่ยังไม่แปรรูป จะถากเปลือกหรือกระพี้
ออกแล้ว หรือท าเป็นสี่เหลี่ยมอย่างหยาบๆ 
หรือไม่ก็ตาม 

 

  4403.10 - ผ่านกรรมวิธีใช้สีทา สีย้อม ครีโอโซต หรือ
สารรักษาเนื้อไม้อ่ืนๆ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4403.20 - อ่ืนๆ ที่เป็นไม้จ าพวกสน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ ที่เป็นไม้เมืองร้อนซึ่งระบุไว้ตามหมาย
เหตุประเภทย่อย 2 ในตอนนี้ 

 

  4403.41 - - ดาร์กเรดเมอแรนติ ไลต์เรดเมอแรนติ 
และเมอแรนติบาเคา 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4403.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
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  4403.91 - - โอ๊ก (จ าพวกเคอร์คัส) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4403.92 - - บีช (จ าพวกฟากัส) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4403.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
44.04   ไม้รัดถัง ไม้ซีก รวมทั้งไม้เสาเข็ม ไม้เสารั้ว 

และไม้เสาหลัก ที่เสี้ยมปลายแต่ไม่ได้เลื่อย
ตามยาว  ไม้ท่อนเล็กที่ตกแต่งอย่างหยาบๆ 
แต่ยังไม่กลึง ไม่ดัด หรือยังไม่ท าอย่างอ่ืน 
เหมาะส าหรับผลิตไม้เท้า ร่ม ด้ามเครื่องมือ
หรือผลิตของที่คล้ายกัน ชิปวูดและของท่ี
คล้ายกัน 

 

  4404.10 - ไม้จ าพวกสน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4404.20 - ไม่ใช่ไม้จ าพวกสน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

44.05 4405.00 ฝอยไม้และผงไม้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

44.06   ไม้หมอนรถไฟหรือรถราง  
  4406.10 - ที่ไม่อาบซึมด้วยสารใด ๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4406.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
44.07   ไม้ที่เลื่อยหรือถากตามยาว ฝานหรือลอก 

จะไส ขัดหรือต่อปลาย หรือไม่ก็ตาม มี
ความหนาเกิน 6 มิลลิเมตร 

 

  4407.10 - ไม้จ าพวกสน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ไม้เมืองร้อนที่ระบุไว้ตามหมายเหตุประเภท
ย่อย 2 ในตอนนี้ 

 

  4407.21 - - มาฮอกกานี (จ าพวกสเวียทีเนีย) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  
CTH 

  4407.22 - - วิโรลา อิมบูเอีย และแบลซา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4407.25 - - ดาร์กเรดเมอแรนติ ไลต์เรดเมอแรนติ 
และเมอแรนติบาเคา 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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  4407.26 - - ไวต์ลออัน ไวต์เมอแรนติ ไวต์ซีรายา เยล

โลว์เมอแรนติ และอลัน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4407.27 - - ซาเพลลิ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4407.28 - - ไอโรโค RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4407.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
  4407.91 - - โอ๊ก (จ าพวกเคอร์คัส) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4407.92 - - บีช (จ าพวกฟากัส) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4407.93 - - เมเปิล (จ าพวกเอเซอร์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4407.94 - - เชอรี่ (จ าพวกพรูนัส) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4407.95 - - แอช (จ าพวกฟราซินัส) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4407.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
44.08   แผ่นไม้ส าหรับท าไม้วีเนียร์ (รวมถึงแผ่นไม้ที่

ได้จากการฝานลามิเนเต็ดวูด) แผ่นไม้
ส าหรับท าไม้อัดพลายวูด หรือแผ่นไม้
ส าหรับท าลามิเนเต็ดวดูที่คล้ายกันอื่นๆ และ
ไม้อ่ืนๆ ที่เลื่อยตามยาว ฝาน หรือลอก จะ
ไส ขัด ต่อริมหรือต่อปลาย หรือไม่ก็ตาม ที่มี
ความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร 

 

  4408.10 - ไม้จ าพวกสน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  - ไม้เมืองร้อนที่ระบุไว้ตามหมายเหตุประเภท
ย่อย 2 ในตอนนี้ 

 

  4408.31 - - ดาร์กเรดเมอแรนติ ไลต์เรดเมอแรนติ 
และเมอแรนติบาเคา 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4408.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4408.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTH 

44.09   ไม้ (รวมถึงแถบไม้และไม้ลวดลายส าหรับปู
พื้นแบบปาร์เกต์ ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน) 
ที่มีขอบ ปลาย หรือหน้าไม้ ท าเป็นรูปทรง
อย่างต่อเนื่อง (ท าเป็นลิ้น ร่อง บังใบ มุม
เฉลียง ข้อต่อรูปตัววี คิ้ว กรอบ ท าให้มน
หรือลักษณะที่คล้ายกัน) จะไส ขัด หรือต่อ
ปลายหรือไม่ก็ตาม 

 

  4409.10 - ไม้จ าพวกสน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ไม่ใช่ไม้จ าพวกสน  
  4409.21 - - ไม้ไผ่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4409.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
44.10   แผ่นชิ้นไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด) แผ่นชิ้นไม้

อัดเรียงแถว(โอเอสบี) และแผ่นไม้ที่
คล้ายกัน (เช่น แผ่นขี้กบอัด) ท าด้วยไม้หรือ
วัตถุอื่นๆ จ าพวกไม้ จะเกาะหรือติดรวมกัน
ด้วยเรซินหรือสารยึดอ่ืนๆ ท่ีเป็น
อินทรีย์วัตถุหรือไม่ก็ตาม 

 

    - ท าด้วยไม้  
  4410.11 - - แผ่นชิ้นไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4410.12 - - แผ่นชิ้นไม้อัดเรียงแถว (โอเอสบี) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4410.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4410.90 - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
44.11   ไฟเบอร์บอร์ดที่ท าด้วยไม้หรือวัตถุอ่ืนๆ 

จ าพวกไม้ จะยึดติดกันด้วยเรซินหรือสาร
อินทรีย์อ่ืนๆ หรือไม่ก็ตาม 

 

    - ไฟเบอร์บอร์ดที่มีความหนาแน่นปานกลาง 
(เอ็มดีเอฟ) 

 

  4411.12 - - ที่มีความหนาไม่เกิน 5 มิลลิเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  4411.13 - - ที่มีความหนาเกิน 5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 

9 มิลลิเมตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4411.14 - - ที่มีความหนาเกิน 9 มิลลิเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
  4411.92 - - ที่มีความหนาแน่นเกิน 0.8 กรัมต่อ

ลูกบาศก์เซนติเมตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4411.93 - - ที่มีความหนาแน่นเกิน 0.5 กรัมต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 0.8 กรัม
ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4411.94 - - ที่มีความหนาแน่นไม่เกิน 0.5 กรัมต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

44.12   ไม้อัดพลายวูด ไม้อัดวีเนียร์ และลามิเนเต็ด
วูดที่คล้ายกัน 

 

  4412.10 - ท าด้วยไม้ไผ่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ไม้อัดพลายวูดอ่ืนๆ ประกอบด้วยแผ่นไม้
ล้วนๆ (นอกจากท าด้วยไม้ไผ่) แต่ละชั้นมี
ความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร 

 

  4412.31 - - อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นต้องเป็นไม้เมือง
ร้อนที่ระบุไว้ ตามหมายเหตุประเภทย่อย 
2 ในตอนนี้ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4412.32 - - อ่ืนๆ ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นต้องเป็น
ไม้ที่ไม่ใช่ไม้จ าพวกสน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4412.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
  4412.94 - - แผ่นไม้อัดไส้ไม้ระแนง ลามินบอร์ด และ

แผ่นไม้อัดไส้ไม้คร่าว 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4412.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

44.13 4413.00 ไม้เพิ่มความแน่นที่เป็นก้อนเหลี่ยม แผ่น 
แถบ หรือเป็นรูปทรงโพรไฟล์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

44.14 4414.00 กรอบไม้ส าหรับรูปวาด รูปถ่าย กระจกเงา 
หรือส าหรับของท่ีคล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

44.15   หีบ กล่อง หีบโปร่ง ถังทรงกระบอก และ
บรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน ท าด้วยไม้  แกนม้วน
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ประเภท ประเภทย่อย 
สายเคเบิลท าด้วยไม้ พัลเลต บ๊อกซ์พัลเลต 
และแผ่นอย่างอ่ืนที่ใช้ขนย้ายของท าด้วยไม้  
รวมทั้งพัลเลตคอลลาร์ท าด้วยไม้ 

  4415.10 - หีบ กล่อง หีบโปร่ง ถังทรงกระบอก และ
บรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน รวมทั้งแกนม้วนสาย
เคเบิล 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4415.20 - พัลเลต บ๊อกซ์พัลเลต และแผ่นอย่างอ่ืนที่ใช้
ขนย้ายของ รวมทั้งพัลเลตคอลลาร์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

44.16 4416.00 ถังไม้แบบคาสก์ บาร์เรล แวต ทับและ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ของช่างท า ถังไม้ และ
ส่วนประกอบของของดังกล่าว ท าด้วยไม้ 
รวมถึงไม้ท าถัง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

44.17 4417.00 เครื่องมือ ตัวเครื่องมือ ด้ามเครื่องมือ ตัว
และด้ามของไม้กวาดหรือแปรง  หุ่นท า
รองเท้า และหุ่นอัดรองเท้า ท าด้วยไม้ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

44.18   เครื่องประกอบอาคารท าด้วยไม้และเครื่อง
ไม้ที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงแผงไม้
เซลลูลาร์ แผงไม้ปูพื้นที่ประกอบแล้ว 
กระเบื้องไม้แบบชิงเกิลและแบบเชก 

 

  4418.10 - หน้าต่าง หน้าต่างฝรั่งเศส และกรอบ
หน้าต่าง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4418.20 - ประตู กรอบประตู และธรณีประตู RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4418.40 - ไม้แบบที่จัดท าแล้วส าหรับงานก่อสร้าง
คอนกรีต 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4418.50 - กระเบื้องไม้แบบชิงเกิลและแบบเชก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4418.60 - เสา และคาน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - แผงไม้ปูพ้ืนที่ประกอบแล้ว  
  4418.71 - - ส าหรับพื้นโมเสก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4418.72 - - อ่ืนๆ หลายชั้น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4418.79 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4418.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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CTH 

44.19 4419.00 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องใช้ในครัว
ท าด้วยไม้ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

44.20   ไม้ที่ฝังหรือประดับด้วยมุก ด้วยงาช้างหรือ
วัตถุอื่นๆ หีบและกล่องส าหรับเครื่องเพชร
พลอยและรูปพรรณ หรือของมีคม และของ
ที่คล้ายกัน ท าด้วยไม้ รูปแกะสลัก 
เครื่องประดับอ่ืนๆ ท าด้วยไม้ รวมทั้ง
เฟอร์นิเจอร์ท าด้วยไม้ท่ีไม่ได้จัดเข้าตอนที่ 
94 

 

  4420.10 - รูปแกะสลักและเครื่องประดับอ่ืนๆ ท าด้วย
ไม้ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4420.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

44.21   ของอ่ืนๆ ท าด้วยไม้  
  4421.10 - ไม้แขวนเสื้อ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4421.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
ตอนที่ 45  ไม้ก๊อกและของท าด้วยไม้ก๊อก  
45.01  ไม้ก๊อกธรรมชาติยังไม่ได้จัดท าหรือจัดท า

อย่างง่ายๆ เศษไม้ก๊อก รวมทั้งไม้ก๊อกที่ท า
ให้แตก ท าเป็นเม็ด หรือที่บดแล้ว 

 

  4501.10 - ไม้ก๊อกธรรมชาติยังไม่ได้จัดท าหรือจัดท า
อย่างง่าย ๆ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4501.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

45.02 4502.00 ไม้ก๊อกธรรมชาติ ที่เอาเปลือกออกหรือท า
เป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างหยาบๆ เป็นก้อน แผ่น 
แผ่นบาง หรือแถบ ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส (รวมถึงไม้ก๊อกที่เพียงแต่
ขึ้นรูปโดยยังไม่ลบเหลี่ยมส าหรับท าจุกหรือ
ที่อุด) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

45.03   ของท าด้วยไม้ก๊อกธรรมชาติ  
  4503.10 - จุกและที่อุด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4503.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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CTH 

45.04   ไม้ก๊อกอัด (มีหรือไม่มีสารยึด) และของท า
ด้วยไม้ก๊อกอัด 

 

  4504.10 - ก้อน แผ่น แผ่นบางและแถบ กระเบื้อง
รูปทรงใดก็ตาม และแท่งทรงกระบอกตัน 
รวมถึงแผ่นกลม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4504.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

ตอนที่ 46  ผลิตภัณฑ์ท าด้วยฟาง ท าด้วยเอสพาร์โต 
หรือวัตถุถักสานอ่ืนๆ เครื่องจักสานและ
เครื่องสาน 

 

46.01   สิ่งถักตามยาวและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันท า
ด้วยวัตถุถักสาน จะประกอบกันเข้าเป็นแถบ
หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งวัตถุถักสาน สิ่งถัก
ตามยาวและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันท าด้วย
วัตถุถักสานที่ยึดเข้าด้วยกันเป็นแนวขนาน
หรือที่ทอในลักษณะเป็นผืน  จะเป็นของ
ส าเร็จรูปหรือไม่ก็ตาม (เช่น เสื่อ สิ่งปูลาด 
ฉาก) 

 

    - เสื่อ สิ่งปูลาดและฉาก ท าด้วยวัตถุจากพืช  
  4601.21 - - ท าด้วยไม้ไผ่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4601.22 - - ท าด้วยหวาย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4601.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - อ่ืนๆ  
  4601.92 - - ท าด้วยไม้ไผ่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4601.93 - - ท าด้วยหวาย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4601.94 - - ท าด้วยวัตถุจากพืชอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4601.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
46.02   เครื่องจักสาน เครื่องสาน และของอ่ืนๆ ที่

ท าเป็นรูปทรงโดยตรงจากวัตถุถักสาน หรือ
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ประเภท ประเภทย่อย 
ที่ท าขึ้นจากของตามประเภท 46.01 รวมทั้ง
ของท าด้วยรังบวบ 

    - ท าด้วยวัตถุจากพืช  
  4602.11 - - ท าด้วยไม้ไผ่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4602.12 - - ท าด้วยหวาย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4602.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4602.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
ตอนที่ 47  เยื่อไม้หรือเยื่อที่ได้จากวัตถุจ าพวกเส้นใย

เซลลูโลสอื่นๆ กระดาษหรือกระดาษแข็งท่ี
น ากลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของท่ีใช้
ไม่ได้) 

 

47.01 4701.00 เยื่อไม้บด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

47.02 4702.00 เยื่อไม้เคมีชนิดละลายได้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

47.03   เยื่อไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้โซดาหรือเยื่อไม้
ซัลเฟต นอกจากชนิดละลายได้ 

 

    - ไม่ฟอก  
  4703.11 - - ไม้จ าพวกสน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4703.19 - - ไม่ใช่ไม้จ าพวกสน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - กึ่งฟอกหรือฟอกแล้ว  
  4703.21 - - ไม้จ าพวกสน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  4703.29 - - ไม่ใช่ไม้จ าพวกสน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
47.04   เยื่อไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้ซัลไฟต์ นอกจากชนิด

ละลายได้ 
 

    - ไม่ฟอก  
  4704.11 - - ไม้จ าพวกสน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4704.19 - - ไม่ใช่ไม้จ าพวกสน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTH 

    - กึ่งฟอกหรือฟอกแล้ว  
  4704.21 - - ไม้จ าพวกสน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  4704.29 - - ไม่ใช่ไม้จ าพวกสน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
47.05 4705.00 เยื่อไม้ที่ได้จากกรรมวิธีท าเยื่อไม้เชิงกล

ร่วมกับกรรมวิธีท าเยื่อไม้เคมี 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

47.06   เยื่อจากเส้นใยที่ได้จากกระดาษหรือกระดาษ
แข็งที่น ากลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของท่ี
ใช้ไม่ได้) หรือเยื่อที่ได้จากวัตถุจ าพวกเส้นใย
เซลลูโลสอื่นๆ 

 

  4706.10 - เยื่อที่ได้จากใยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4706.20 - เยื่อจากเส้นใยที่ได้จากกระดาษหรือ
กระดาษแข็งที่น ากลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษ
และของที่ใช้ไม่ได้) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4706.30 - อ่ืนๆ จากไม้ไผ่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
  4706.91 - - เยื่อบดเชิงกล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4706.92 - - เยื่อเคมี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4706.93 - - เยื่อท่ีได้จากกรรมวิธีเชิงกลร่วมกับ

กรรมวิธีทางเคมี 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

47.07   กระดาษหรือกระดาษแข็งที่น ากลับคืนมา
ใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้)  

 

  4707.10 - ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง ชนิด
กระดาษคราฟต์ที่ไม่ได้ฟอก หรือชนิดลูกฟูก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4707.20 - ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็งชนิดอื่นๆ 
ซึ่งส่วนใหญ่ท าจากเยื่อเคมีที่ฟอกแล้ว และ
ไม่ได้ใส่สีในเนื้อทั่วทั้งแผ่น 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4707.30 - ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็งซ่ึงส่วนใหญ่
ท าจากเยื่อบดเชิงกล (เช่น หนังสือพิมพ์ 
วารสาร และสิ่งตีพิมพ์ที่คล้ายกัน) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4707.90 - อ่ืนๆ รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้ ซึ่งไม่ได้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
คัดแยก CTH 

ตอนที่ 48  กระดาษและกระดาษแข็ง ของท าด้วยเยื่อ
กระดาษ หรือท าด้วยกระดาษหรือกระดาษ
แข็ง 

 

48.01 4801.00 กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์ เป็นม้วนหรือ
เป็นแผ่น 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  
CTH 

48.02   กระดาษและกระดาษแข็งท่ีไม่เคลือบ ชนิดที่
ใช้ส าหรับเขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อ่ืน
ทางกราฟิก บัตรเจาะและกระดาษที่ใช้ท า
เทปเจาะท่ียังไม่ปรุรู เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) 
ขนาดเท่าใดก็ตาม (นอกจากกระดาษตาม
ประเภท 48.01 หรือ 48.03) กระดาษและ
กระดาษแข็งชนิดท าด้วยมือ 

 

  4802.10 - กระดาษและกระดาษแข็งชนิดท าด้วยมือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4802.20 - กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่ใช้ส าหรับ
ท ากระดาษไวแสง ไวความร้อนหรือไวต่อ
ไฟฟ้า  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4802.40 - ที่ใช้ส าหรับท ากระดาษปิดผนัง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - กระดาษและกระดาษแข็งอ่ืนๆ ซึ่งไม่มีเส้น
ใยที่ได้จากกรรมวิธีเชิงกลหรือกรรมวิธีเคมี
เชิงกล หรือมีเส้นใยดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 
10 โดยน้ าหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด 

 

  4802.54 - - หนักน้อยกว่า 40 กรัมต่อตารางเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4802.55 - - หนักตั้งแต่ 40 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป 
แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร เป็น
ม้วน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4802.56 - - หนักตั้งแต่ 40 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป 
แต่ไมเ่กิน 150 กรัมต่อตารางเมตร เป็น
แผ่นที่มีด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 435 
มิลลิเมตร และอีกด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 
297 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4802.57 - - อ่ืนๆ หนักตั้งแต่ 40 กรัมต่อตารางเมตร
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  4802.58 - - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - กระดาษและกระดาษแข็งอ่ืนๆ ซึ่งมีเส้นใยที่

ได้จากกรรมวิธีเชิงกลหรือกรรมวิธีเคมี
เชิงกลเกินร้อยละ 10 โดยน้ าหนักของ
ปริมาณเส้นใยทั้งหมด 

 

  4802.61 - - เป็นม้วน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4802.62 - - เป็นแผ่นที่มีด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 435 
มิลลิเมตร และอีกด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 
297 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4802.69 - - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

48.03 4803.00 กระดาษชนิดที่ใช้ส าหรับท ากระดาษช าระ
หรือกระดาษเช็ดหน้า ท ากระดาษเช็ดมือ
หรือกระดาษเช็ดปาก และท ากระดาษที่
คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือเพื่อ
การอนามัย เซลลูโลสแวดดิ้งและแผ่นเยื่อ
ของเส้นใยเซลลูโลส จะท าให้ย่น ท าเป็น
ลอนหรือเป็นจีบ ท าลายดุน ปรุรู แต่งสี
พื้นผิว ตกแต่งพ้ืนผิว หรือพิมพ์ หรือไม่ก็
ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

48.04   กระดาษคราฟต์ที่ไม่เคลือบ เป็นม้วนหรือ
เป็นแผ่น นอกจากกระดาษตามประเภท 
48.02 หรือ 48.03 

 

    - คราฟต์ไลเนอร์  
  4804.11 - - ไม่ได้ฟอก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4804.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - กระดาษแซคคราฟต์  
  4804.21 - - ไม่ได้ฟอก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4804.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - กระดาษคราฟต์อ่ืนๆ หนัก 150 กรัมต่อ

ตารางเมตร หรือน้อยกว่า 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  4804.31 - - ไม่ได้ฟอก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4804.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - กระดาษคราฟต์อ่ืนๆ หนักเกิน 150 กรัมต่อ

ตารางเมตร แต่น้อยกว่า 225 กรัมต่อ
ตารางเมตร 

 

  4804.41 - - ไม่ได้ฟอก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4804.42 - - ฟอกท่ัวเนื้ออย่างสม่ าเสมอและมีเส้นใยไม้
ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมี มากกว่าร้อยละ 
95 โดยน้ าหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4804.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - กระดาษคราฟต์อ่ืนๆ หนักตั้งแต่ 225 กรัม
ต่อตารางเมตรขึ้นไป 

 

  4804.51 - - ไม่ได้ฟอก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4804.52 - - ฟอกท่ัวเนื้ออย่างสม่ าเสมอและมีเส้นใยไม้
ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมีมากกว่าร้อยละ 
95 โดยน้ าหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4804.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

48.05   กระดาษและกระดาษแข็งอ่ืนๆ ท่ีไม่เคลือบ 
เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น ไม่ได้จัดท าหรือผ่าน
กรรมวิธีมากไปกว่าที่ระบุไว้ตามหมายเหตุ 3 
ในตอนนี้ 

 

    - กระดาษฟลูติ้ง  
  4805.11 - - กระดาษฟลูติ้งกึ่งเคมี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4805.12 - - กระดาษฟลูติ้งท าด้วยฟาง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4805.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - เทสต์ไลเนอร์ (รีไซเคิลไลเนอร์บอร์ด)  
  4805.24 - - หนัก 150 กรัมต่อตารางเมตรหรือน้อย

กว่า 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  4805.25 - - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4805.30 - ซัลไฟต์แรปพิงเพเพอร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4805.40 - กระดาษและกระดาษแข็งท่ีเป็นกระดาษ

กรอง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4805.50 - กระดาษและกระดาษแข็งท่ีเป็นกระดาษ
สักหลาด 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
  4805.91 - - หนัก 150 กรัมต่อตารางเมตรหรือน้อย

กว่า 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4805.92 - - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร แต่
น้อยกว่า 225 กรัมต่อตารางเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4805.93 - - หนักตั้งแต่ 225 กรัมต่อตารางเมตรข้ึนไป RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

48.06   พาร์ชเมนต์ที่ท าจากพืช กระดาษชนิดกัน
น้ ามัน กระดาษลอกลาย กระดาษแก้ว และ
กระดาษมันอ่ืนๆ ชนิดโปร่งใสหรือโปร่งแสง 
เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น 

 

  4806.10 - พาร์ชเมนต์ที่ท าจากพืช RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4806.20 - กระดาษชนิดกันน้ ามัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4806.30 - กระดาษลอกลาย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4806.40 - กระดาษแก้วและกระดาษมันอ่ืนๆ ชนิด
โปร่งใส หรือโปร่งแสง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

48.07 4807.00 กระดาษอัดและกระดาษแข็งอัด (ท าโดยการ
ติดกระดาษหรือกระดาษแข็งที่เป็นแผ่น
เรียบเข้าด้วยกันเป็นชั้นด้วยสารยึดติด) ไม่
เคลือบผิวหรืออาบซึม จะเสริมข้างในให้
แข็งแรงหรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

48.08   กระดาษและกระดาษแข็ง ท าเป็นลูกฟูก 
(จะติดกับแผ่นเรียบด้วยสารยึดติดหรือไม่ก็
ตาม) ท าให้ย่น ท าให้เป็นลอนหรือเป็นจีบ 
ท าลายดุนหรือปรุรู เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น 
นอกจากกระดาษชนิดที่ระบุไว้ในประเภท 
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ประเภท ประเภทย่อย 
48.03 

  4808.10 - กระดาษและกระดาษแข็ง ท าเป็นลูกฟูก จะ
ปรุรูหรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4808.40 - กระดาษคราฟต์ ท าให้ย่น หรือท าให้เป็น
ลอนหรือเป็นจีบ จะท าลายดุนหรือปรุรู
หรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
4804 

  4808.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

48.09   กระดาษคาร์บอน กระดาษท าส าเนาในตัว 
และกระดาษอ่ืนๆ ที่ใช้ท าส าเนาหรือใช้
ถ่ายทอดต้นแบบ (รวมถึงกระดาษที่เคลือบ
หรืออาบซึมส าหรับใช้ท ากระดาษไขหรือ
แผ่นพิมพอ์อฟเซ็ต) จะพิมพ์หรือไม่ก็ตาม 
เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น  

 

  4809.20 - กระดาษท าส าเนาในตัว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4809.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

48.10   กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบด้านเดียว
หรือสองด้านด้วยดินขาว (ไชน่าเคลย์) หรือ
ด้วยสารอนินทรีย์อย่างอ่ืน จะมีสารยึด
หรือไม่ก็ตามและไม่ได้เคลือบด้วยสิ่งอ่ืนอีก 
จะแต่งสีพ้ืนผิว ตกแต่งพื้นผิว หรือจะพิมพ์
ด้วยหรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) 
ขนาดเท่าใดก็ตาม 

 

    - กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่ใช้ส าหรับ
เขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อ่ืนทาง
กราฟิก ไม่มีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธีเชิงกล
หรือกรรมวิธีเคมีเชิงกล หรือมีเส้นใย
ดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้ าหนักของ
ปริมาณเส้นใยทั้งหมด  

 

  4810.13 - - เป็นม้วน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4810.14 - - เป็นแผ่นที่มีด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 435 
มิลลิเมตร และอีกด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 
297 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  4810.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่ใช้ส าหรับ

เขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อ่ืนทาง
กราฟิก มีเส้นใยที่ได้โดยกรรมวิธีเชิงกลหรือ
กรรมวิธีเคมีเชิงกลเกินร้อยละ 10 โดย
น้ าหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด 

 

  4810.22 - - กระดาษเคลือบน้ าหนักเบา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4810.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - กระดาษคราฟต์ นอกจากชนิดที่ใช้ส าหรับ
เขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อ่ืนทาง
กราฟิก 

 

  4810.31 - - ฟอกท่ัวเนื้ออย่างสม่ าเสมอ และมีเส้นใย
ไม้ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมีเกินร้อยละ 95 
โดยน้ าหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด 
และหนัก 150 กรัมต่อตารางเมตร หรือ
น้อยกว่า 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

 4810.32 - - ฟอกท่ัวเนื้ออย่างสม่ าเสมอ และมีเส้นใย
ไม้ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมีเกินร้อยละ 95 
โดยน้ าหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด 
และหนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4810.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - กระดาษและกระดาษแข็งอ่ืนๆ  
  4810.92 - - ชนิดหลายชั้น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4810.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
48.11   กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้ง 

และแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส ที่เคลือบ 
อาบซึม หุ้ม แต่งสีพื้นผิว ตกแต่งพื้นผิวหรือ
พิมพ์ เป็นม้วน หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ขนาดเท่าใดก็ตาม 
นอกจากของชนิดที่ระบุไว้ในประเภท 48.03 
48.09 หรือ 48.10 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  4811.10 - กระดาษและกระดาษแข็งท่ีมีทาร์ มีบิทูเมน

หรือแอสฟัลต์ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่มีกัมหรือ
สารยึดติด 

 

  4811.41 - - ชนิดยึดติดได้ในตัว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4811.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบ อาบซึม 
หรือหุ้มด้วยพลาสติก (ไม่รวมถึงสารยึดติด) 

 

  4811.51 - - ที่ฟอกแล้ว หนักเกิน 150 กรัมต่อตาราง
เมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4811.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4811.60 - กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบ อาบซึม 
หรือหุ้ม ด้วยไข ไขพาราฟิน สเตียริน น้ ามัน 
หรือกลีเซอรอล 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4811.90 - กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้ง 
และแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส อื่นๆ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

48.12 4812.00 แท่งกรองและแผ่นกรอง ท าด้วยเยื่อ
กระดาษ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

48.13   กระดาษมวนบุหรี่ จะตัดตามขนาด หรือท า
เป็นเล่มเล็ก หรือเป็นหลอด หรือไม่ก็ตาม 

 

  4813.10 - เป็นเล่มเล็กหรือเป็นหลอด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4813.20 - เป็นม้วน มีความกว้างไม่เกิน 5 เซนติเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4813.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

48.14   กระดาษปิดผนังและสิ่งปิดผนังท่ีคล้ายกัน 
กระดาษโปร่งใสใช้ติดกระจก 

 

  4814.20 - กระดาษปิดผนังและสิ่งปิดผนังที่คล้ายกัน 
ประกอบด้วยกระดาษที่เคลือบหรือหุ้มผิว
ด้านหน้าด้วยชั้นของพลาสติกที่ท าเป็นเม็ด 
ลายดุน แต่งสี พิมพ์ลวดลาย หรือตกแต่ง
ด้วยวิธีอ่ืน  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4814.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTH 

48.16   กระดาษคาร์บอน กระดาษท าส าเนาในตัว 
และกระดาษอ่ืนๆ ที่ใช้ท าส าเนาหรือใช้
ถ่ายทอดต้นแบบ (นอกจากกระดาษตาม
ประเภท 48.09) กระดาษไข และแผ่นพิมพ์
ออฟเซ็ต ท าด้วยกระดาษ จะบรรจุกล่อง
หรือไม่ก็ตาม 

 

  4816.20 - กระดาษท าส าเนาในตัว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
4809 

  4816.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
4809 

48.17   ซองจดหมาย ไปรษณียบรรณ ไปรษณียบัตร 
และบัตรเขียนจดหมาย ท าด้วยกระดาษหรือ
กระดาษแข็ง  รวมทั้งกล่อง กระเป๋า ซอง 
และแฟ้ม ท าด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง
ที่มีกระดาษจ าพวกเครื่องเขียนบรรจุอยู่ด้วย 

 

  4817.10 - ซองจดหมาย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4817.20 - ไปรษณียบรรณ ไปรษณียบัตร และบัตร
เขียนจดหมาย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4817.30 - กล่อง กระเป๋า ซอง และแฟ้ม ท าด้วย
กระดาษหรือกระดาษแข็ง มีกระดาษ
จ าพวกเครื่องเขียนบรรจุอยู่ด้วย  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

48.18   กระดาษช าระและกระดาษที่คล้ายกัน 
เซลลูโลสแวดดิ้ง หรือแผ่นเยื่อของเส้นใย
เซลลูโลส ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือเพื่อ
การอนามัย เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 36 
เซนติเมตร หรือตัดตามขนาดหรือตัดเป็น
รูปทรง รวมทั้งกระดาษเช็ดหน้า กระดาษท า
ความสะอาด กระดาษเช็ดมือ กระดาษปูโต๊ะ 
กระดาษเช็ดปาก กระดาษปูเตียง และของ
ใช้ที่คล้ายกันส าหรับใช้ตามบ้านเรือน ของ
ใช้เพื่อการอนามัยหรือของใช้ใน
โรงพยาบาล เครื่องแต่งกายและของที่ใช้
ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ที่ท าด้วยเยื่อ
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ประเภท ประเภทย่อย 
กระดาษ กระดาษ เซลลูโลสแวดดิ้ง หรือท า
ด้วยแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส 

  4818.10 - กระดาษช าระ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4818.20 - กระดาษเช็ดหน้า กระดาษท าความสะอาด 
และกระดาษเช็ดมือ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4818.30 - กระดาษปูโต๊ะและกระดาษเช็ดปาก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4818.50 - เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับ
เครื่องแต่งกาย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4818.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

48.19   หีบ กล่อง ซอง ถุง และภาชนะบรรจุอื่นๆ 
ท าด้วยกระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวด
ดิ้ง หรือท าด้วยแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส  
แฟ้มชนิดกล่อง ถาดใส่จดหมาย และของที่
คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ในส านักงาน ร้านค้าหรือ
สถานที่ท่ีคล้ายกัน ท าด้วยกระดาษหรือ
กระดาษแข็ง 

 

  4819.10 - หีบ กล่อง และซอง ท าด้วยกระดาษและ
กระดาษแข็ง ชนิดลูกฟูก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4819.20 - หีบ กล่อง และซอง ที่พับได้ ท าด้วย
กระดาษและ กระดาษแข็ง ที่ไม่ใช่ชนิด
ลูกฟูก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4819.30 - กระสอบและถุง ที่มีฐานกว้างตั้งแต่ 40 
เซนติเมตรขึ้นไป 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4819.40 - กระสอบและถุงอ่ืนๆ รวมถึงกรวย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4819.50 - ภาชนะบรรจุอื่นๆ รวมถึงซองใส่แผ่นเสียง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4819.60 - แฟ้มชนิดกล่อง ถาดจดหมาย กล่องเก็บของ 
และของที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ในส านักงาน 
ร้านค้า หรือสถานที่ที่คล้ายกัน  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

48.20   สมุดทะเบียน สมุดบัญชี สมุดบันทึก สมุดสั่ง
ของ สมุดใบเสร็จ รับเงิน สมุดฉีกเขียน
จดหมาย สมุดฉีกบันทึกความจ า ไดอารี่และ
ของที่คล้ายกัน สมุดแบบฝึกหัด กระดาษซับ 
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ประเภท ประเภทย่อย 
ปกชนิดไบน์เดอร์ (ส าหรับแผ่นปลิวหรือ
อย่างอ่ืน) ปกพับ แฟ้ม แบบพิมพ์ทางธุรกิจ
ที่พับหลายทบ ชุดกระดาษท่ีมีกระดาษ
คาร์บอนแทรก และเครื่องเขียนอื่นๆ ท า
ด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง  อัลบั้ม
ส าหรับของตัวอย่างหรือการสะสม และปก
หนังสือ ท าด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง 

  4820.10 - สมุดทะเบียน สมุดบัญชี สมุดบันทึก สมุด
สั่งของ สมุดใบเสร็จรับเงิน สมุดฉีกเขียน
จดหมาย สมุดฉีกบันทึกความจ า ไดอารี่
และของที่คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4820.20 - สมุดแบบฝึกหัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4820.30 - ปกชนิดไบน์เดอร์ (นอกจากปกหนังสือ) ปก
พับ และแฟ้ม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4820.40 - แบบพิมพ์ทางธุรกิจที่พับหลายทบ และชุด
กระดาษท่ีมีกระดาษคาร์บอนแทรก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4820.50 - อัลบั้มส าหรับของตัวอย่างหรือการสะสม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4820.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

48.21   ป้ายทุกชนิดท าด้วยกระดาษหรือกระดาษ
แข็ง จะพิมพ์หรือไม่ก็ตาม 

 

  4821.10 - พิมพ์แล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4821.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

48.22   กระสวย แกนม้วน กรวยม้วน และของ
รองรับที่คล้ายกัน ท าด้วยเยื่อกระดาษ 
กระดาษ หรือกระดาษแข็ง (จะปรุรูหรือท า
ให้แข็งหรือไม่ก็ตาม) 

 

  4822.10 - ชนิดที่ใช้ส าหรับม้วนด้ายสิ่งทอ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4822.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

48.23   กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้ง 
และแผ่นเยื่อท าด้วยเส้นใยเซลลูโลสชนิด
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ประเภท ประเภทย่อย 
อ่ืนๆ ที่ตัดตามขนาดหรือตัดเป็นรูปทรง 
ของอ่ืนๆ ท าด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษ 
กระดาษแข็ง ท าด้วยเซลลูโลสแวดดิ้ง หรือ
แผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส 

  4823.20 - กระดาษกรอง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 
4805.40 

  4823.40 - ม้วน แผ่นบาง และแผ่นกลม ที่พิมพ์ขึ้น
ส าหรับใช้กับเครื่องอุปกรณ์ท่ีบันทึกได้ในตัว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ถาด ชาม จาน ถ้วยและของที่คล้ายกัน ท า
ด้วยกระดาษ หรือกระดาษแข็ง 

 

  4823.61 - - ท าด้วยไม้ไผ่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4823.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4823.70 - ของที่ได้จากการหล่อหรือการอัด ท าด้วย
เยื่อกระดาษ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4823.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

ตอนที่ 49  หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือ พิมพ์ 
รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ของ
อุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับท่ีเขียนหรือ
ดีดพิมพ์ และแปลน 

 

49.01   หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม โบรชัว แผ่นปลิว 
และสิ่งพิมพ์ที่คล้ายกัน จะเป็นแผ่นเดี่ยว
หรือไม่ก็ตาม 

 

  4901.10 - เป็นแผ่นเดี่ยวจะพับหรือไม่ก็ตาม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
  4901.91 - - พจนานุกรมและสารานุกรม และ สิ่งพิมพ์

ที่เป็นตอนต่อเนื่องของหนังสือดังกล่าว 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  4901.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

49.02   หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร จะมี
ภาพประกอบหรือมีสิ่งโฆษณาหรือไม่ก็ตาม 

 

  4902.10 - ออกอย่างน้อยสี่ครั้งต่อสัปดาห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  4902.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
49.03 4903.00 หนังสือภาพ สมุดวาดเขียน หรือสมุดระบาย

สีส าหรับเด็ก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

49.04 4904.00 บทเพลงที่พิมพ์หรือเขียน จะรวม เข้าเป็น
เล่มหรือมีภาพประกอบหรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

49.05   แผนที่ แผนภูมิอุทกศาสตร์ หรือแผนภูมิที่
คล้ายกันทุกชนิด รวมถึงแผนที่โลก แผนที่
แขวนผนัง แปลนแสดงภูมิประเทศและ
ลูกโลกที่ได้จากการพิมพ์ 

 

  4905.10 - ลูกโลก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
  4905.91 - - ท าเป็นเล่ม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4905.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
49.06 4906.00 แปลนและภาพลายเส้นที่เป็นต้นฉบับเขียน

ด้วยมือ เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถาปัตยกรรม 
วิศวกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ทาง
ภูมิประเทศหรือวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน 
หนังสือที่เขียนด้วยมือ  ส าเนาของสิ่ง
ดังกล่าวท่ีได้จากการถ่ายด้วยกระดาษไว
แสงและท่ีได้จากการใช้กระดาษคาร์บอน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

49.07 4907.00 ไปรษณียากร อากรแสตมป์หรือแสตมป์ท่ี
คล้ายกัน ที่ยังไม่ขีดฆ่า ทั้งชนิดที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันหรือที่ออกใช้ใหม่ในประเทศ ซึ่งมี
หรือจะมีราคาตามท่ีก าหนดไว้หน้าแสตมป์ 
กระดาษท่ีมีตราแสตมป์ ธนบัตร สมุดเช็ค 
ใบสต็อก ใบหุ้นหรือพันธบัตร และใบ
เอกสารสิทธิที่คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

49.08   รูปลอก  
  4908.10 - รูปลอกชนิดวิทริฟิเอเบิล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4908.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
49.09 4909.00 ไปรษณียบัตรที่มีข้อความหรือมี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
ภาพประกอบ รวมทั้งบัตรพิมพ์ที่มีข้อความ
อวยพร แจ้งข่าวหรือประกาศ จะมี
ภาพประกอบ มีซองหรือมีสิ่งตกแต่งหรือไม่
ก็ตาม 

CTH 

49.10 4910.00 ปฏิทินทุกชนิดที่ได้จากการพิมพ์ รวมถึง
ปฏิทินชนิดฉีกเป็นรายวัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

49.11   สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ รวมถึงภาพพิมพ์และภาพถ่าย  
  4911.10 - สิ่งพิมพ์โฆษณาทางการค้า แค็ตตาล็อกทาง

การค้า และของที่คล้ายกัน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
  4911.91 - - รูปภาพ ภาพดีไซน์ และภาพถ่าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  4911.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
ตอนที่ 50  ไหม 

หมายเหตุของตอนที่ 50 
เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี้ ถ้าการได้ถิ่น
ก าเนิดอยู่บนพื้นฐานของการย้อม การพิมพ์
และขบวนการฟินิชชิ่งอย่างน้อยสอง
ขบวนการ การซักล้าง หรือการท าให้แห้งจะ
ไม่ถือว่าเป็นขนวบการฟินิชชิ่ง ทั้งนี้บัญชี
รายช่ือของขบวนการฟินิชชิ่งจะอยู่ใน
เอกสารแนบของภาคผนวกนี้ 

 

50.01 5001.00 รังไหมที่เหมาะส าหรับการสาวไหม CC 
50.02 5002.00 ไหมดิบ (ยังไม่เข้าเกลียว) CC 
50.03 5003.00 เศษไหม (รวมถึงรังไหมที่ไม่เหมาะส าหรับ

การสาวไหม เศษด้ายไหมและกลุ่มใยท่ีสาง
จากเศษวัตถุที่ท าด้วยไหม)  

CC 

50.04 5004.00 ด้ายไหม (นอกจากด้ายที่ป่ันจากเศษไหม) 
ไม่ได้จัดท าขึ้นเพื่อการขายปลีก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
5002 

50.05 5005.00 ด้ายท่ีปั่นจากเศษไหม ไม่ได้จัดท าขึ้นเพื่อ
การขายปลีก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

50.06 5006.00 ด้ายไหมและด้ายที่ป่ันจากเศษไหม จัดท า
ขึ้นเพื่อการขายปลีก  รวมทั้งไส้ตัวไหม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTHยกเว้นมาจากประเภทที่ 
5004 หรือ 5005 

50.07   ผ้าทอท าด้วยไหมหรือเศษไหม  
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ประเภท ประเภทย่อย 
  5007.10 - ผ้าทอท าด้วยขี้ไหม CTH หรือ 

ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5007.20 - ผ้าอื่นๆ ที่มีไหมหรือเศษไหม (นอกจากข้ี
ไหม)  ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก 

CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5007.90 - ผ้าอื่นๆ CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

ตอนที่ 51  ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ 
ด้ายขนม้า และผ้าทอ 

 

51.01   ขนแกะ ไม่ได้สางหรือหวี  
    - ยังมีไข รวมถึงขนแกะที่ล้างแบบฟลีซวอช  
  5101.11 - - ขนแกะที่ได้จากการตัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  5101.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
    - เอาไขออกแล้วไม่ผ่านกรรมวิธีคาร์โบไนซ์  
  5101.21 - - ขนแกะที่ได้จากการตัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CC 

  5101.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  5101.30 - ที่ผ่านกรรมวิธีคาร์โบไนซ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

51.02   ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ไม่ได้สาง
หรือหวี 

 

    - ขนละเอียดของสัตว์  
  5102.11 - - ของแพะแคชเมียร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  5102.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  5102.20 - ขนหยาบของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
51.03   เศษขนแกะ เศษขนละเอียดหรือเศษขน

หยาบของสัตว์ รวมถึงเศษด้ายขนแกะหรือ
ขนสัตว์ แต่ไม่รวมถึงกลุ่มใยที่สางจากเศษ
วัตถุที่ท าด้วยขนแกะหรือขนสัตว์ 

 

  5103.10 - เศษขนแกะหรือเศษขนละเอียดของสัตว์ที่
ได้จากการหวี 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  5103.20 - เศษอ่ืนๆ ของขนแกะหรือขนละเอียดของ
สัตว์ 

สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

  5103.30 - เศษขนหยาบของสัตว์ สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

51.04 5104.00 กลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ท าด้วยขนแกะ
หรือขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

51.05   ขนแกะและขนละเอียดหรือขนหยาบของ
สัตว์ สางหรือหวีแล้ว (รวมถึงขนแกะท่ีหวี
แล้วท าเป็นเส้นสั้น (แฟรกเมนต์)) 

 

  5105.10 - ขนแกะที่สางแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - วูลทอป และขนแกะที่หวีแล้วอ่ืนๆ  
  5105.21 - - ขนแกะที่หวีแล้วท าเป็นเส้นสั้น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  5105.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CC 

    - ขนละเอียดของสัตว์ที่สางหรือหวีแล้ว  
  5105.31 - - ของแพะแคชเมียร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  5105.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  5105.40 - ขนหยาบของสัตว์ที่สางหรือหวีแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
51.06   ด้ายท าด้วยขนแกะท่ีสางแล้วไม่ได้จัดท าขึ้น

เพื่อการขายปลีก 
 

  5106.10 - ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย
น้ าหนัก 

CTH 

  5106.20 - ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก CTH 
51.07   ด้ายท าด้วยขนแกะท่ีหวีแล้ว ไม่ได้จัดท าขึ้น

เพื่อการขายปลีก 
 

  5107.10 - ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย
น้ าหนัก 

CTH 

  5107.20 - ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก CTH 
51.08   ด้ายท าด้วยขนละเอียดของสัตว์ (สางหรือ

หวีแล้ว) ไม่ได้จัดท าขึ้นเพื่อการขายปลีก 
 

  5108.10 - ที่สางแล้ว CTH 
  5108.20 - ที่หวีแล้ว CTH 
51.09   ด้ายท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 

จัดท าขึ้นเพื่อการขายปลีก 
 

  5109.10 - ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่
ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ าหนัก 

CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
5106 ถึง 5108 

  5109.90 - อ่ืนๆ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
5106 ถึง 5108 

51.10 5110.00 ด้ายท าด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า 
(รวมถึงด้ายกิมพ์ที่ท าด้วยขนม้า) จะจัดท า
ขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม  

CTH 

51.11   ผ้าทอท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของ
สัตว์ท่ีสางแล้ว 

 

    - ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่
รอ้ยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ าหนัก 

 

  5111.11 - - น้ าหนักไม่เกิน 300 กรัมต่อตารางเมตร CTH 
  5111.19 - - อ่ืนๆ CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  5111.20 - อ่ืนๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็น

ส่วนใหญ่ 
CTH 

  5111.30 - อ่ืนๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วนหรือ
เป็นส่วนใหญ่ 

CTH 

  5111.90 - อ่ืนๆ CTH 
51.12   ผ้าทอท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของ

สัตว์ท่ีหวีแล้ว 
 

    - ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่
ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ าหนัก 

 

  5112.11 - - น้ าหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร CTH 
  5112.19 - - อ่ืนๆ CTH 
  5112.20 - อ่ืนๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็น

ส่วนใหญ่ 
CTH 

  5112.30 - อ่ืนๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วนหรือ
เป็นส่วนใหญ่ 

CTH 

  5112.90 - อ่ืนๆ CTH 
51.13 5113.00 ผ้าทอท าด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า CTH 
ตอนที่ 52  ฝ้าย 

หมายเหตุของตอนที่ 52 
เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี้ ถ้าการได้ถิ่น
ก าเนิดอยู่บนพื้นฐานของการย้อม การพิมพ์
และขบวนการฟินิชชิ่งอย่างน้อยสอง
ขบวนการ การซักล้างหรือการท าให้แห้งจะ
ไม่ถือว่าเป็นขบวนการ ฟินิชชิ่ง ทั้งนี้บัญชี
รายช่ือของขบวนการฟินิชชิ่งจะอยู่ใน
เอกสารแนบของภาคผนวกนี้ 

 

52.01 5201.00 ฝ้าย ไม่ได้สางหรือหวี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

52.02   เศษฝ้าย (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยท่ีสาง
จากเศษวัตถุที่ท าด้วยฝ้าย) 

 

  5202.10 - เศษด้าย (รวมถึงเศษเส้นด้าย) สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

    - อ่ืนๆ  
  5202.91 - - กลุ่มใยท่ีสางจากเศษวัตถุท่ีท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  5202.99 - - อ่ืนๆ สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
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ประเภท ประเภทย่อย 
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

52.03 5203.00 ฝ้าย สางหรือหวีแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

52.04   ด้ายเย็บท าด้วยฝ้าย จะจัดท าขึ้นเพื่อการ
ขายปลีกหรือไม่ก็ตาม 

 

    - ไม่ได้จัดท าข้ึนเพ่ือการขายปลีก  
  5204.11 - - ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย

น้ าหนัก 
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
5205 หรือ 5206 

  5204.19 - - อ่ืนๆ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
5205 หรือ 5206 

  5204.20 - จัดท าขึ้นเพ่ือการขายปลีก CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
5205 หรือ 5206 

52.05   ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายตั้งแต่
ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ไม่ได้จัดท าขึ้น
เพื่อการขายปลีก 

 

    - ด้ายเดี่ยวท าด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หวี  
  5205.11 - - วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่

เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์) 
CTH 

  5205.12 - - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่
น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 
เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัม
เบอร์) 

CTH 

  5205.13 - - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่
น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 
เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัม
เบอร์) 

CTH 

  5205.14 - - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่
น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 52 เมตริก
นัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)  

CTH 

  5205.15 - - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 
เมตริกนัมเบอร์) 

CTH 

    - ด้ายเดี่ยวท าด้วยเส้นใยที่หวีแล้ว  
  5205.21 - - วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่

เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์) 
CTH 

  5205.22 - - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่
น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 

CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกนิ 43 เมตริกนัม
เบอร์) 

  5205.23 - - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่
น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 
เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัม
เบอร์) 

CTH 

  5205.24 - - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่
น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 52 เมตริก
นัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์) 

CTH 

  5205.26 - - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อย
กว่า 106.38 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตริก
นัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 94 เมตริกนัมเบอร์)  

CTH 

  5205.27 - - วัดได้น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ แต่ไม่
น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (เกิน 94 
เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 120 เมตริกนัม
เบอร์) 

CTH 

  5205.28 - - วัดได้น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (เกิน 120 
เมตริกนัมเบอร์) 

CTH 

    - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ท า
ด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หวี 

 

  5205.31 - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ 714.29 เด
ซิเทกซ์ ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 
เมตริกนัมเบอร์) 

CTH 

  5205.32 - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 
เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิ
เทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ 
แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)  

CTH 

  5205.33 - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 
เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิ
เทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ 
แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์) 

CTH 

  5205.34 - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 
เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ 
(แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่
เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์) 

CTH 

  5205.35 - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เด
ซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 80 เมตริกนัม

CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
เบอร์) 

    - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ท า
ด้วยเส้นใยที่หวีแล้ว 

 

  5205.41 - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ 714.29 เด
ซิเทกซ์ ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 
เมตริกนัมเบอร์) 

CTH 

  5205.42 - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 
เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิ
เทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ 
แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์) 

CTH 

  5205.43 - - ด้ายเดี่ยวแตล่ะเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 
เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิ
เทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ 
แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)  

CTH 

  5205.44 - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 
เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ 
(แต่ละเส้นเกิน 52 เมตรกินัมเบอร์ แต่ไม่
เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)  

CTH 

  5205.46 - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เด
ซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ 
(ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้น เกิน 80 เมตริกนัม
เบอร์ แต่ไม่เกิน 94 เมตริกนัมเบอร์)  

CTH 

  5205.47 - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 106.38 
เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ 
(ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นเกิน 94 เมตริกนัม
เบอร์ แต่ไม่เกิน 120 เมตริกนัมเบอร์) 

CTH 

  5205.48 - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 83.33 
เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นเกิน 120 
เมตริกนัมเบอร์) 

CTH 

52.06   ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายน้อย
กว่าร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก ไม่ได้จัดท าขึ้น
เพื่อการขายปลีก 

 

    - ด้ายเดี่ยวท าด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หวี  
  5206.11 - - วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (ไม่

เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์) 
CTH 

  5206.12 - - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่
น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 

CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัม
เบอร์)  

  5206.13 - - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่
น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 
เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัม
เบอร์) 

CTH 

  5206.14 - - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่
น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 52 เมตริก
นัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์) 

CTH 

  5206.15 - - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 
เมตริกนัมเบอร์) 

CTH 

    - ด้ายเดี่ยวท าด้วยเส้นใยที่หวีแล้ว  
  5206.21 - - วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่

เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์) 
CTH 

  5206.22 - - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่
น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 
เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัม
เบอร์) 

CTH 

  5206.23 - - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่
น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 
เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัม
เบอร์) 

CTH 

  5206.24 - - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่
น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 52 เมตริก
นัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)  

CTH 

  5206.25 - - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 
เมตริกนัมเบอร์) 

CTH 

    - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ท า
ด้วยเส้นใยที่ยังไม่ได้หวี 

 

  5206.31 - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ 714.29 เด
ซิเทกซ์ ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 
เมตริกนัมเบอร์) 

CTH 

  5206.32 - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 
เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิ
เทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ 
แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์) 

CTH 

  5206.33 - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิ
เทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริกนมัเบอร์ 
แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์) 

  5206.34 - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 
เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ 
(แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่
เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)  

CTH 

  5206.35 - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เด
ซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 80 เมตริกนัม
เบอร์) 

CTH 

    - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ท า
ด้วยเส้นใยที่หวีแล้ว 

 

  5206.41 - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ 714.29 เด
ซิเทกซ์ ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 
เมตริกนัมเบอร์)  

CTH 

  5206.42 - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 
เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิ
เทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ 
แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์) 

CTH 

  5206.43 - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 
เดซิเทกซ ์แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิ
เทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ 
แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์) 

CTH 

  5206.44 - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 
เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ 
(แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่
เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์) 

CTH 

  5206.45 - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เด
ซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 80 เมตริกนัม
เบอร์) 

CTH 

52.07   ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) จัดท าขึ้นเพื่อ
การขายปลีก 

 

  5207.10 - ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก CTH  ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
5205 หรือ 5206 

  5207.90 - อ่ืนๆ CTH  ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
5205 หรือ 5206 

52.08   ผ้าทอท าด้วยฝ้าย ท่ีมีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85  
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ประเภท ประเภทย่อย 
ขึ้นไปโดยน้ าหนัก และหนักไม่เกิน 200 กรัม
ต่อตารางเมตร 

    - ไม่ได้ฟอก  
  5208.11 - - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อ

ตารางเมตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5208.12 - - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตาราง
เมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5208.13 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น 
รวมถึงทอลายสองแบบครอส 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5208.19 - - ผ้าอื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ฟอกแล้ว  
  5208.21 - - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อ

ตารางเมตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5208.22 - - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตาราง
เมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5208.23 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น 
รวมถึงทอลายสองแบบครอส 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5208.29 - - ผ้าอื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ย้อมสี  
  5208.31 - - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อ

ตารางเมตร 
CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5208.32 - - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตาราง
เมตร 

CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
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ประเภท ประเภทย่อย 
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5208.33 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น 
รวมถึงทอลายสองแบบครอส 

CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5208.39 - - ผ้าอื่นๆ CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

    - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ  
  5208.41 - - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อ

ตารางเมตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5208.42 - - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตาราง
เมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5208.43 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น 
รวมถึงทอลายสองแบบครอส 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5208.49 - - ผ้าอื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - พิมพ์  
  5208.51 - - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อ

ตารางเมตร 
CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
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ประเภท ประเภทย่อย 
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5208.52 - - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตาราง
เมตร 

CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5208.59 - - ผ้าอื่นๆ CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

52.09   ผ้าทอท าด้วยฝ้าย ท่ีมีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 
ขึ้นไปโดยน้ าหนัก และหนักเกิน 200 กรัม
ต่อตารางเมตร  

 

    - ไม่ได้ฟอก  
  5209.11 - - ทอลายขัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  5209.12 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น 

รวมถึงทอลายสองแบบครอส 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5209.19 - - ผ้าอื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ฟอกแล้ว  
  5209.21 - - ทอลายขัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  5209.22 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น 

รวมถึงทอลายสองแบบครอส  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5209.29 - - ผ้าอื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
    - ย้อมสี  
  5209.31 - - ทอลายขัด CTH หรือ 

ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5209.32 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น 
รวมถึงทอลายสองแบบครอส 

CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5209.39 - - ผ้าอื่นๆ CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

    - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ  
  5209.41 - - ทอลายขัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  5209.42 - - เดนิม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  5209.43 - - ผ้าอื่นๆ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 

4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5209.49 - - ผ้าอื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 



223 
 

HS 2012 
รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
    - พิมพ์  
  5209.51 - - ทอลายขัด CTH หรือ 

ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิม่เติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5209.52 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น 
รวมถึงทอลายสองแบบครอส  

CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5209.59 - - ผ้าอื่นๆ CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

52.10   ผ้าทอท าด้วยฝ้าย ท่ีมีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 
85 โดยน้ าหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์
ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และหนักไม่เกิน 200 
กรัมต่อตารางเมตร 

 

    - ไม่ได้ฟอก  
  5210.11 - - ทอลายขัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  5210.19 - - ผ้าอื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
    - ฟอกแล้ว  
  5210.21 - - ทอลายขัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  5210.29 - - ผ้าอื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - ย้อมสี  
  5210.31 - - ทอลายขัด CTH หรือ 

ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5210.32 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น 
รวมถึงทอลายสองแบบครอส 

CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5210.39 - - ผ้าอื่นๆ CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

    - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ  
  5210.41 - - ทอลายขัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  5210.49 - - ผ้าอื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTH 

    - พิมพ์  
  5210.51 - - ทอลายขัด CTH หรือ 

ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5210.59 - - ผ้าอ่ืนๆ CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

52.11   ผ้าทอท าด้วยฝ้าย ท่ีมีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 
85 โดยน้ าหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์
ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และหนักเกิน 200 
กรัมต่อตารางเมตร 

 

    - ไม่ได้ฟอก  
  5211.11 - - ทอลายขัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  5211.12 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น 

รวมถึงทอลายสองแบบครอส 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5211.19 - - ผ้าอื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5211.20 - ฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ย้อมสี  
  5211.31 - - ทอลายขัด CTH หรือ 

ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
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ประเภท ประเภทย่อย 
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5211.32 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น 
รวมถึงทอลายสองแบบครอส  

CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5211.39 - - ผ้าอื่นๆ CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

    - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ  
  5211.41 - - ทอลายขัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  5211.42 - - เดนิม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  5211.43 - - ผ้าอื่นๆ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 

4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5211.49 - - ผ้าอื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - พิมพ์  
  5211.51 - - ทอลายขดั CTH หรือ 

ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
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ประเภท ประเภทย่อย 
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5211.52 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น 
รวมถึงทอลายสองแบบครอส 

CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5211.59 - - ผ้าอื่นๆ CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

52.12   ผ้าทออ่ืนๆ ท าด้วยฝ้าย  
    - หนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร  
  5212.11 - - ไม่ได้ฟอก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  5212.12 - - ฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  5212.13 - - ย้อมสี CTH หรือ 

ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
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ประเภท ประเภทย่อย 
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5212.14 - - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5212.15 - - พิมพ์ CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

    - หนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร  
  5212.21 - - ไมไ่ด้ฟอก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  5212.22 - - ฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  5212.23 - - ย้อมสี CTH หรือ 

ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5212.24 - - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5212.25 - - พิมพ์ CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
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ประเภท ประเภทย่อย 
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

ตอนที่ 53  เส้นใยสิ่งทอจากพืชอ่ืนๆ ด้ายกระดาษ และ
ผ้าทอจากด้ายกระดาษ 
หมายเหตุของตอนที่ 53 
เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี้ ถ้าการได้ถิ่น
ก าเนิดอยู่บนพื้นฐานของการย้อม การพิมพ์
และขบวนการฟินิชชิ่งอย่างน้อยสอง
ขบวนการ การซักล้างหรือการท าให้แห้งจะ
ไม่ถือว่าเป็นขบวนการฟินิชชิ่ง ทั้งนี้บัญชี
รายช่ือของขบวนการฟินิชชิ่งจะอยู่ใน
เอกสารแนบของภาคผนวกนี้ 

 

53.01   ป่านลินิน ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้วแต่ไม่ได้
ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของป่าน
ลินิน (รวมถึงเศษด้ายและเส้นใยที่สางจาก
เศษวัตถุท าด้วยป่านลินิน) 

 

  5301.10 - ป่านลินิน ดิบหรือผ่านกรรมวิธี  เรตติ้ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - ป่านลินิน ท าให้แตก แยกเนื้อไม้ออก สาง 
หรือ ผ่านกรรมวิธีอ่ืนๆ แต่ไม่ได้ปั่น 

 

  5301.21 - - ท าให้แตกหรือแยกเนื้อไม้ออก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  5301.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  5301.30 - เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของป่านลินิน สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

53.02   ป่านแท้ (แคนนาบิสซาติวา) ดิบหรือผ่าน
กรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้
ขนาดและเศษของป่านแท้ (รวมถึงเศษด้าย
และกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุท าด้วยป่าน
แท้) 

 

  5302.10 - ป่านแท้ ดิบหรือผ่านกรรมวิธี   เรตติ้ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ 
CC 

  5302.90 - อ่ืนๆ สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

53.03   ปอกระเจาและเส้นใยส่ิงทอจากเปลือกใน  
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ประเภท ประเภทย่อย 
ของต้นไม้อ่ืนๆ (ไม่รวมถึงป่านลินิน ป่านแท้ 
และป่านรามี) ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่
ไม่ได้ปั่น  เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของ
เส้นใยเหล่านี้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่
สางจากเศษวัตถุท าด้วยเส้นใยดังกล่าว) 

  5303.10 - ปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกใน
ของต้นไม้อ่ืนๆ ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  5303.90 - อ่ืนๆ สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

53.05 5305.00 เส้นใยมะพร้าว เส้นใยอะบากา (ป่านมนิลา
หรือมูซาเทกซ์ ไทลิสนี) ป่านรามี และเส้น
ใยสิ่งทอจากพืชอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้
ในที่อ่ืน ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้
ปั่น  เส้นใยที่ไม่ได้ขนาด เศษใยสางหรือหวี
และเศษของเส้นใยเหล่านี้ (รวมถึงเศษด้าย
และกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุท าด้วยเส้นใย
ดังกล่าว) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

53.06   ด้ายป่านลินิน  
  5306.10 - เส้นเดี่ยว CTH 
  5306.20 - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล CTH 
53.07   ด้ายปอกระเจาหรือด้ายท าด้วยเส้นใยสิ่งทอ

จากเปลือกในของต้นไม้อ่ืนๆ ตามประเภท 
53.03 

 

  5307.10 - เส้นเดี่ยว CTH 
  5307.20 - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล CTH 
53.08   ด้ายท าด้วยเส้นใยส่ิงทอจากพืชอ่ืนๆ  

รวมทั้งด้ายกระดาษ 
 

  5308.10 - ด้ายใยมะพร้าว CTH 
  5308.20 - ด้ายป่านแท้ CTH 
  5308.90 - อ่ืนๆ CTH 
53.09   ผ้าทอท าด้วยป่านลินิน  
    - มีป่านลินินตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย

น้ าหนัก 
 

  5309.11 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5309.19 - - อ่ืนๆ CTH หรือ 
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ประเภท ประเภทย่อย 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

    - มีป่านลินินน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก  
  5309.21 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  5309.29 - - อ่ืนๆ CTH หรือ 

ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

53.10   ผ้าทอท าด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอ
จากเปลือกในของต้นไม้อ่ืนๆ ตามประเภท 
53.03 

 

  5310.10 - ไม่ได้ฟอก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5310.90 - อ่ืนๆ CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพ่ิมเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

53.11 5311.00 ผ้าทอท าด้วยเส้นใยส่ิงทอที่ได้จากพืชอ่ืนๆ 
ผ้าทอท าด้วยด้ายกระดาษ 

CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
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ประเภท ประเภทย่อย 
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

ตอนที่ 54  ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่
คล้ายกัน 
หมายเหตุของตอนที่ 54 
เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี้ ถ้าการได้ถิ่น
ก าเนิดอยู่บนพื้นฐานของการย้อม การพิมพ์
และขบวนการฟินิชชิ่งอย่างน้อยสอง
ขบวนการ การซักล้างหรือการท าให้แห้งจะ
ไม่ถือว่าเป็นขบวนการฟินิชชิ่ง ทั้งนี้บัญชี
รายช่ือของขบวนการฟินิชชิ่งจะอยู่ใน
เอกสารแนบของภาคผนวกนี้ 

 

54.01   ด้ายเย็บท าด้วยใยยาวประดิษฐ์ จะจัดท าขึ้น
เพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม 

 

  5401.10 - ท าด้วยใยยาวสังเคราะห์ CC 
  5401.20 - ท าด้วยใยยาวเทียม CC 
54.02   ด้ายใยยาวสังเคราะห์ (นอกจากด้ายเย็บ) 

ไม่ได้จัดท าขึ้น เพื่อการขายปลีก รวมถึงใย
ยาวเดี่ยวสังเคราะห์ท่ีมีขนาดน้อยกว่า 67 
เดซิเทกซ์ 

 

    - ด้ายทนแรงดึงสูงท าด้วยไนลอนหรือโพลิอะ
ไมด์อ่ืนๆ 

 

  5402.11 - - ท าด้วยอะรามิดส์ CC 
  5402.19 - - อ่ืนๆ CC 
  5402.20 - ด้ายทนแรงดึงสูงท าด้วยโพลิเอสเทอร์ CC 
    - ด้ายเพื่อผิวสัมผัส  
  5402.31 - - ท าด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อ่ืนๆ และ

ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ไม่เกิน 50 เทกซ์ 
CC 

  5402.32 - - ท าด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อ่ืนๆ และ
ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้เกิน 50 เทกซ์ 

CC 

  5402.33 - - ท าด้วยโพลิเอสเทอร์ CC 
  5402.34 - - ท าด้วยโพลิโพรพิลีน CC 
  5402.39 - - อ่ืนๆ CC 
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ประเภท ประเภทย่อย 
    - ด้ายอื่นๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว ไม่ตีเกลียวหรือ 

เกลียวไม่เกิน 50 รอบต่อเมตร  
 

  5402.44 - - ด้ายยืด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  5402.45 - - อ่ืนๆ ท าด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อ่ืนๆ CC 
  5402.46 - - อ่ืนๆ ท าด้วยโพลิเอสเทอร์ชนิด “พาร์

เชียลลีโอเรียนเต็ด” 
CC 

  5402.47 - - อ่ืนๆ ท าด้วยโพลิเอสเทอร์  CC 
  5402.48 - - อ่ืนๆ ท าด้วยโพลิโพรพิลีน  CC 
  5402.49 - - อ่ืนๆ CC 
    - ด้ายอื่นๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว ตีเกลียวเกิน 50 

รอบต่อเมตร 
 

  5402.51 - - ท าด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อ่ืนๆ CC 
  5402.52 - - ท าด้วยโพลิเอสเทอร์ CC 
  5402.59 - - อ่ืนๆ CC 
    - ด้ายอื่นๆ ที่เป็นด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือ

เคเบิล 
 

  5402.61 - - ท าด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อ่ืนๆ CC 
  5402.62 - - ท าด้วยโพลิเอสเทอร์ CC 
  5402.69 - - อ่ืนๆ CC 
54.03   ด้ายใยยาวเทียม (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้

จัดท าขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมถึงใยยาว
เดี่ยวเทียมที่มีขนาดน้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์ 

 

  5403.10 - ด้ายทนแรงดึงสูงท าด้วยวิสโคสเรยอน CC 
    - ด้ายอื่นๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว  
  5403.31 - - ท าด้วยวิสโคสเรยอน ไม่ตีเกลียวหรือ ตี

เกลียวไม่เกิน 120 รอบต่อเมตร 
CC 

  5403.32 - - ท าด้วยวิสโคสเรยอน ตีเกลียวเกิน 120 
รอบต่อเมตร 

CC 
 

  5403.33 - - ท าด้วยเซลลูโลสอะซิเทต CC 
  5403.39 - - อ่ืนๆ CC 
    - ด้ายอื่นๆ ที่เป็นด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือ

เคเบิล 
 

  5403.41 - - ท าด้วยวิสโคสเรยอน CC 
  5403.42 - - ท าด้วยเซลลูโลสอะซิเทต CC 
  5403.49 - - อ่ืนๆ CC 
54.04   ใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์ ที่มีขนาดตั้งแต่ 67  
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ประเภท ประเภทย่อย 
เดซิเทกซ์ขึ้นไป และไม่มีขนาดภาคตัดขวาง
ใดเกิน 1 มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของท่ี
คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม) ท าด้วยวัตถุทอ
สังเคราะห์ ท่ีมีความกว้างปรากฏไม่เกิน 5 
มิลลิเมตร 

    - ใยยาวเดี่ยว  
  5404.11 - - ที่ยืดได้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  5404.12 - - อ่ืนๆ ท าด้วยโพลิโพรพิลีน  CC 
  5404.19 - - อ่ืนๆ CC 
  5404.90 - อ่ืนๆ CC 
54.05 5405.00 ใยยาวเดี่ยวเทียม ที่มีขนาดตั้งแต่ 67 เดซิ

เทกซ์ข้ึนไป และไม่มีขนาดภาคตัดขวางใด
เกิน 1 มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่
คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม) ท าด้วยวัตถุทอ
เทียม ที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน 5 
มิลลิเมตร 

CC 

54.06 5406.00 ด้ายใยยาวประดิษฐ์ (นอกจากด้ายเย็บ) 
จัดท าขึ้นเพื่อการขายปลีก 

CC 

54.07   ผ้าทอท าด้วยด้ายใยยาวสังเคราะห์ รวมถึง
ผ้าทอที่ได้จากวัตถุตามประเภท 54.04 

 

  5407.10 - ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ท าด้วย
ไนลอนหรือ โพลิอะไมด์อ่ืนๆ หรือโพลิเอส
เทอร์  

CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5407.20 - ผ้าทอได้จากแถบหรือของที่คล้ายกัน CTH 
  5407.30 - ผ้าตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 9 ของหมวด 

11 
CTH 

    - ผ้าทออ่ืนๆ ที่มีใยยาวท าด้วยไนลอนหรือโพ
ลิอะไมด์อ่ืนๆ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย
น้ าหนัก  

 

  5407.41 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTH 

  5407.42 - - ย้อมสี CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5407.43 - - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5407.44 - - พิมพ์ CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรอืพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

    - ผ้าทออ่ืนๆ ที่มีใยยาวโพลิเอสเทอร์ชนิดเพื่อ
ผิวสัมผัส ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย
น้ าหนัก 

 

  5407.51 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5407.52 - - ย้อมสี CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5407.53 - - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  5407.54 - - พิมพ์ CTH หรือ 

ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

    - ผ้าทออ่ืนๆ ที่มีใยยาวโพลิเอสเทอร์ตั้งแต่
ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ าหนัก 

 

  5407.61 - - ที่มีใยยาวโพลิเอสเทอร์ที่ไม่ใช่ชนิดเพื่อ
ผิวสัมผัส ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย
น้ าหนัก 

CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5407.69 - - อ่ืนๆ CTH 
    - ผ้าทออ่ืนๆ ที่มีใยยาวสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อย

ละ 85 ขึ้นไป โดยน้ าหนัก 
 

  5407.71 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5407.72 - - ย้อมสี CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5407.73 - - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5407.74 - - พิมพ์ CTH หรือ 
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ประเภท ประเภทย่อย 
ได้มาจากผ้าที่ ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพ่ิมเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้
ย้อมหรือพิมพ์และผ่าน
ขบวนการตกแต่งอย่างน้อย
สองขบวนการในประเทศ
ภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคี
ขึ้นไปเพ่ือท าให้ผ้านั้นสามารถ
ใช้ได้โดยตรง  

    - ผ้าทออ่ืนๆ ที่มีใยยาวสังเคราะห์น้อยกว่า
ร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก ผสมกับฝ้ายล้วน
หรือเป็นส่วนใหญ่ 

 

  5407.81 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5407.82 - - ย้อมสี CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5407.83 - - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5407.84 - - พิมพ์ CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

    - ผ้าทออ่ืนๆ  
  5407.91 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  5407.92 - - ย้อมสี CTH หรือ 

ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5407.93 - - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5407.94 - - พิมพ์  CTH หรอื 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

54.08   ผ้าทอท าด้วยด้ายใยยาวเทียม รวมถึงผ้าทอ
ทีไ่ด้จากวัตถุตามประเภท 54.05 

 

  5408.10 - ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ท าด้วยวิสโค
สเรยอน 

CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

    - ผ้าทออ่ืนๆ ที่มีใยยาวเทียมหรือแถบหรือ
ของที่คล้ายกัน ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย
น้ าหนัก 

 

  5408.21 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5408.22 - - ย้อมสี CTH หรือ 
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ประเภท ประเภทย่อย 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5408.23 - - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5408.24 - - พิมพ์ CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

    - ผ้าทออ่ืนๆ  
  5408.31 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  5408.32 - - ย้อมสี CTH หรือ 

ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5408.33 - - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5408.34 - - พิมพ์ CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
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ประเภท ประเภทย่อย 
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

ตอนที่ 55  เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 
หมายเหตุของตอนที่ 55 
เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี้ ถ้าการได้ถิ่น
ก าเนิดอยู่บนพื้นฐานของการย้อม การพิมพ์
และขบวนการฟินิชชิ่งอย่างน้อยสอง
ขบวนการ การซักล้างหรือการท าให้แห้งจะ
ไม่ถือว่าเป็นขบวนการฟินิชชิ่ง ทั้งนี้บัญชี
รายช่ือของขบวนการฟินิชชิ่งจะอยู่ใน
เอกสารแนบของภาคผนวกนี้ 

 

55.01   กลุ่มใยยาวสังเคราะห์  
  5501.10 - ท าด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  

CC 
  5501.20 - ท าด้วยโพลิเอสเทอร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  5501.30 - อะคริลิกหรือโมดาคริลิก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  5501.40 - ท าด้วยโพลิโพรพิลีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  5501.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  

CC 
55.02 5502.00 กลุ่มใยยาวเทียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
55.03   เส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่ไม่ได้สาง หวี หรือผ่าน

กรรมวิธีอย่างอ่ืนส าหรับการปั่นด้าย 
 

    - ท าด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อ่ืนๆ  
  5503.11 - - ท าด้วยอะรามิดส์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  5503.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  5503.20 - ท าด้วยโพลิเอสเทอร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  5503.30 - อะคริลิกหรือโมดาคริลิก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CC 

  5503.40 - ท าด้วยโพลิโพรพิลีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  5503.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

55.04   เส้นใยสั้นเทียมที่ไม่ได้สาง หวี หรือผ่าน
กรรมวิธีอย่างอ่ืนส าหรับการปั่นด้าย 

 

  5504.10 - ท าด้วยวิสโคสเรยอน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  5504.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

55.05   เศษของเส้นใยประดิษฐ์ (รวมถึงเศษใยสาง
หรือหวี เศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษ
วัตถุท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์) 

 

  5505.10 - ของเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5505.20 - ของเส้นใยเทียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

55.06   เส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่สาง หวี หรือผ่าน
กรรมวิธีอย่างอ่ืน ส าหรับการปั่นด้าย 

 

  5506.10 - ท าด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  5506.20 - ท าด้วยโพลิเอสเทอร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  5506.30 - อะคริลิกหรือโมดาคริลิก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  5506.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

55.07 5507.00 เส้นใยสั้นเทียมที่สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธี
อย่างอ่ืน ส าหรับการปั่นด้าย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

55.08   ด้ายเย็บท าด้วยเส้นใยส้ันประดิษฐ์ จะจัดท า
ขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม 

 

  5508.10 - ท าด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ CTH 
  5508.20 - ท าด้วยเส้นใยสั้นเทียม CTH 
55.09   ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ท าด้วยเส้นใยสั้น

สังเคราะห ์ไม่ได้จัดท าขึ้นเพื่อการขายปลีก 
 

    - ที่มีเส้นใยสั้นท าด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์  
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ประเภท ประเภทย่อย 
อ่ืนๆ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก 

  5509.11 - - ด้ายเดี่ยว CTH 
  5509.12 - - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล CTH 
    - ที่มีเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ตั้งแต่ร้อยละ 85 

ขึ้นไป โดยน้ าหนัก 
 

  5509.21 - - ด้ายเดี่ยว CTH 
  5509.22 - - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล CTH 
    - ที่มีเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิกตั้งแต่

ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก 
 

  5509.31 - - ด้ายเดี่ยว CTH 
  5509.32 - - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล CTH 
    - ด้ายอื่นๆ ที่มีเส้นใยสั้นสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อย

ละ 85 ขึ้นไป โดยน้ าหนัก 
 

  5509.41 - - ด้ายเดี่ยว CTH 
  5509.42 - - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล CTH 
    - ด้ายอื่นๆ ท าด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์  
  5509.51 - - ผสมกับเส้นใยสั้นเทียมล้วนหรือเป็นส่วน

ใหญ ่
CTH 

  5509.52 - - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่ 

CTH 

  5509.53 - - ผสมกับฝ้ายล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่ CTH 
  5509.59 - - อ่ืนๆ CTH 
    - ด้ายอื่นๆ ท าด้วยเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโม

ดาคริลิก 
 

  5509.61 - - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่ 

CTH 

  5509.62 - - ผสมกับฝ้ายล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่ CTH 
  5509.69 - - อ่ืนๆ CTH 
    - ด้ายอื่นๆ  
  5509.91 - - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์

ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่ 
CTH 

  5509.92 - - ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ CTH 
  5509.99 - - อ่ืนๆ CTH 
55.10   ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ท าด้วยเส้นใยส้ัน

เทียม ไม่ได้จัดท าขึ้นเพื่อการขายปลีก 
 

    - ที่มีเส้นใยสั้นเทียมตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป
โดยน้ าหนัก 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  5510.11 - - ด้ายเดี่ยว CTH 
  5510.12 - - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล CTH 
  5510.20 - ด้ายอื่นๆ ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียด

ของสัตว์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่ 
CTH 

  5510.30 - ด้ายอื่นๆ ผสมกับฝ้ายล้วน หรือเป็นส่วน
ใหญ ่

CTH 

  5510.90 - ด้ายอื่นๆ CTH 
55.11   ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ท าด้วยเส้นใยสั้น

ประดิษฐ์ จัดท าขึ้นเพื่อการขายปลีก 
 

  5511.10 - ท าด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใย
ดังกล่าว ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย
น้ าหนัก 

CTH ยกเว้นที่มาจากประเภทที่ 
5509 หรือ 5510 

  5511.20 - ท าด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใย
ดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก 

CTH ยกเว้นที่มาจากประเภทที่ 
5509 หรือ 5510 

  5511.30 - ท าด้วยเส้นใยสั้นเทียม CTH ยกเว้นที่มาจากประเภทที่ 
5509 หรือ 5510 

55.12   ผ้าทอท าด้วยเส้นใยส้ันสังเคราะห์ที่มีเส้นใย
สั้นสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย
น้ าหนัก 

 

    - ที่มีเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ตั้งแต่ร้อยละ 85 
ขึ้นไป โดยน้ าหนัก 

 

  5512.11 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5512.19 - - อ่ืนๆ CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

    - ที่มีเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิกตั้งแต่
ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก 

 

  5512.21 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5512.29 - - อ่ืนๆ CTH หรือ 
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ประเภท ประเภทย่อย 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

    - อ่ืนๆ  
  5512.91 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  5512.99 - - อ่ืนๆ CTH หรือ 

ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพ่ิมเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

55.13   ผ้าทอท าด้วยเส้นใยส้ันสังเคราะห์ ที่มีเส้นใย
ดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก 
ผสมด้วยฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และ
น้ าหนักไม่เกิน 170 กรัมต่อตารางเมตร 

 

    - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  
  5513.11 - - ท าด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  5513.12 - - ท าด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลาย

สองแบบ 3 เส้น หรือแบบ 4 เส้น รวมถึง
ทอลายสองแบบครอส 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5513.13 - - ผ้าทออ่ืนๆ ท าด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5513.19 - - ผ้าทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ย้อมสี  
  5513.21 - - ท าด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด CTH หรือ 

ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
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ประเภท ประเภทย่อย 
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5513.23 - - ผ้าทออ่ืนๆ ท าด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5513.29 - - ผ้าทออ่ืนๆ CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

    - ท าด้วยด้ายสีต่าง ๆ  
  5513.31 - - ท าด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  5513.39 - - ผ้าทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - พิมพ์  
  5513.41 - - ท าด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด CTH หรือ 

ไดม้าจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
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ประเภท ประเภทย่อย 
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5513.49 - - ผ้าทออ่ืนๆ CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

55.14   ผ้าทอท าด้วยเส้นใยส้ันสังเคราะห์ ที่มีเส้นใย
ดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก 
ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และ
น้ าหนักเกิน 170 กรัมต่อตารางเมตร  

 

    - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  
  5514.11 - - ท าด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  5514.12 - - ท าด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลาย

สองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึง
ทอลายสองแบบครอส 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5514.19 - - ผ้าทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ย้อมสี  
  5514.21 - - ท าด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด CTH หรือ 

ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพ่ิมเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5514.22 - - ท าด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลาย
สองแบบ 3 เส้น หรือแบบ 4 เส้น รวมถึง
ทอลายสองแบบครอส  

CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
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ประเภท ประเภทย่อย 
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5514.23 - - ผ้าทออ่ืนๆ ท าด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5514.29 - - ผ้าทออ่ืนๆ CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5514.30 - ท าดว้ยด้ายสีต่างๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - พิมพ์  
  5514.41 - - ท าด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด CTH หรือ 

ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5514.42 - - ท าด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลาย CTH หรือ 



248 
 

HS 2012 
รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
สองแบบ 3 เส้น หรือแบบ 4 เส้น รวมถึง
ทอลายสองแบบครอส   

ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5514.43 - - ผ้าทออ่ืนๆ ท าด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5514.49 - - ผ้าทออ่ืนๆ CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

55.15   ผ้าทออ่ืนๆ ท าด้วยเส้นใยส้ันสังเคราะห์  
    - ท าด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์  
  5515.11 - - ผสมกับเส้นใยสั้นวิสโคสเรยอนล้วน หรือ

เป็นส่วนใหญ่ 
CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  5515.12 - - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วน หรือเป็นส่วน

ใหญ ่
CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5515.13 - - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่ 

CTH 

  5515.19 - - อ่ืนๆ CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

    - ท าด้วยเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิก  
  5515.21 - - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วน หรือเป็นส่วน

ใหญ ่
CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5515.22 - - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่ 

CTH 

  5515.29 - - อ่ืนๆ CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
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ประเภท ประเภทย่อย 
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

    - ผ้าทออ่ืนๆ  
  5515.91 - - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วน หรือเป็นส่วน

ใหญ ่
CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5515.99 - - อ่ืนๆ CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

55.16   ผ้าทอท าด้วยเส้นใยส้ันเทียม  
    - ที่มีเส้นใยสั้นเทยีมตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป

โดยน้ าหนัก 
 

  5516.11 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5516.12 - - ย้อมสี CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  5516.13 - - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  5516.14 - - พิมพ์ CTH หรือ 

ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

    - ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ 85 โดย
น้ าหนัก ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือ
เป็นส่วนใหญ่ 

 

  5516.21 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5516.22 - - ย้อมสี CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5516.23 - - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5516.24 - - พิมพ์ CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

    - ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ 85 โดย  
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ประเภท ประเภทย่อย 
น้ าหนัก ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของ
สัตว์ล้วนหรือ เป็นส่วนใหญ ่

  5516.31 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5516.32 - - ย้อมสี CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5516.33 - - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5516.34 - - พิมพ์ CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

    - ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ 85 โดย
น้ าหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ 

 

  5516.41 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5516.42 - - ย้อมสี CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  5516.43 - - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  5516.44 - - พิมพ์ CTH หรือ 

ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

    - อ่ืนๆ  
  5516.91 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  5516.92 - - ย้อมสี CTH หรือ 

ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5516.93 - - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  5516.94 - - พิมพ์ CTH หรือ 
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

ตอนที่ 56  แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ ด้ายชนิด
พิเศษ เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิด
โรปและเคเบิล และของท าด้วยส่ิงดังกล่าว 
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ประเภท ประเภทย่อย 
56.01   แวดดิ้งท าด้วยวัตถุทอและของท าด้วยแวดดิ้

งดังกล่าว รวมทั้งเส้นใยสิ่งทอที่มีความยาว
ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร (ฟล็อก) ผงสิ่งทอ และ
มิลเน็ป 

 

    - แวดดิ้งและของอ่ืนๆ ท าด้วยแวดดิ้ง  
  5601.21 - - ท าด้วยฝ้าย CC 
  5601.22 - - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ CC 
  5601.29 - - อ่ืนๆ CC 
  5601.30 - ฟล็อก ผงสิ่งทอ และมิลเน็ป CC 
56.02   สักหลาด จะอาบซึม เคลือบ หุ้ม หรืออัด

เป็นชั้น หรือไม่ก็ตาม 
 

  5602.10 - สักหลาดที่ได้จากเครื่องจักรติดเข็ม และผ้า
ที่ได้จากการยึด เส้นใยโดยกรรมวิธีสติช
บอนดิ้งด้วยเส้นใยจากแผ่นเยื่อเอง 

CC 

    - สักหลาดอ่ืนๆ ไม่อาบซึม เคลือบ หุ้ม หรือ
อัดเป็นชั้น 

 

  5602.21 - - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CC 
  5602.29 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ CC 
  5602.90 - อ่ืนๆ CC 
56.03   ผ้าไม่ทอ จะอาบซึม เคลือบ หุ้ม หรืออัดเป็น

ชั้น หรือไม่ก็ตาม 
 

    - ท าด้วยใยยาวประดิษฐ์  
  5603.11 - - หนักไม่เกิน 25 กรัมตอ่ตารางเมตร CC 
  5603.12 - - หนักเกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่

เกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร 
CC 

  5603.13 - - หนักเกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่
เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร 

CC 

  5603.14 - - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร CC 
    - อ่ืนๆ  
  5603.91 - - หนักไม่เกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร CC 
  5603.92 - - หนักเกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่

เกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร 
CC 

  5603.93 - - หนักเกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่
เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร 

CC 

  5603.94 - - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร CC 
56.04   ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่หุ้มด้วยสิ่ง

ทอ รวมทั้งด้ายสิ่งทอและแถบและของที่
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ประเภท ประเภทย่อย 
คล้ายกันตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 ที่
อาบซึม เคลือบ หุ้มหรือหุ้มปลอกด้วยยาง
หรือพลาสติก 

  5604.10 - ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่หุ้มด้วย
สิ่งทอ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  5604.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

56.05 5605.00 ด้ายท่ีมีโลหะอยู่ด้วย จะท าแบบกิมพ์หรือไม่
ก็ตาม ที่เป็นด้ายสิ่งทอ หรือแถบ หรือของที่
คล้ายกัน ตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 
ประกอบเข้ากับโลหะที่มีลักษณะเป็นเส้น 
แถบ หรือเป็นผง หรือหุ้มด้วยโลหะ  

CC 

56.06 5606.00 ด้ายกิมพ์ แถบและของท่ีคล้ายกันตาม
ประเภท 54.04 หรือ 54.05 ที่ท าแบบกิมพ์ 
(นอกจากของตามประเภท 56.05 และด้าย
กิมพ์ที่ท าด้วยขนม้า) ด้ายเชนิลล์ (รวมถึง
ด้ายฟล็อกเชนิลล์) และลูปเวลยาร์น 

CC 

56.07   เชือกชนิดทไวน์ คอร์เดจ โรป และชนิด
เคเบิล จะถักตามยาว หรือถักแบบเปีย 
หรือไม่ก็ตาม และจะอาบซึม เคลือบ หุ้ม
หรือหุ้มปลอก ด้วยยางหรือพลาสติกหรือไม่
ก็ตาม 

 

    - ท าด้วยป่านศรนารายณ์ หรือเส้นใยสิ่งทอ
ของพืชอ่ืนๆ ในตระกูลอะกาเว 

 

  5607.21 - - เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ CC 
  5607.29 - - อ่ืนๆ CC 
    - ท าด้วยโพลิเอทิลีนหรือโพลิโพร พิลีน  
  5607.41 - - เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ CC 
  5607.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  5607.50 - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์อื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  5607.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
56.08   ตาข่ายแบบผูกปมท าด้วยเชือกชนิดทไวน์ 

ชนิดคอร์เดจ หรือชนิดโรป รวมทั้งตาข่าย
จับปลา และตาข่ายอ่ืนๆ ที่จัดท าแล้ว ท า
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ประเภท ประเภทย่อย 
ด้วยวัตถุทอ  

    - ท าด้วยวัตถุทอประดิษฐ์  
  5608.11 - - ตาข่ายจับปลาที่จัดท าแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  5608.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  5608.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
56.09 5609.00 ของท าด้วยด้าย แถบหรือของท่ีคล้ายกัน

ตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 และของ
ท าด้วยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิด
โรป หรือเคเบิล ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่
อ่ืนๆ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

ตอนที่ 57  พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ  
57.01   พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ท าโดยวิธีผูกปม 

จะจัดท าแล้วหรือไม่ก็ตาม 
 

  5701.10 - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CC 
  5701.90 - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ CC 
57.02   พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ท าโดยวิธีทอ ไม่ได้

ท าปุยแบบทัฟต์หรือแบบฟล็อก จะจัดท า
แล้วหรือไม่ก็ตาม รวมถึง “เคเลม” “ชู
แม็ก” “คารามาน”ี และพรมผืนทอด้วยมือ
ที่คล้ายกัน 

 

  5702.10 - “เคเลม” “ชูแม็ก” “คารามานี” และพรม
ผืนทอด้วยมือที่คล้ายกัน 

CC 

  5702.20 - สิ่งปูพื้นท าจากเส้นใยมะพร้าว (กาบ
มะพร้าว) 

CC 

    - อ่ืนๆ ที่ท าขนแบบไพล์ ยังไม่ได้จัดท า  
  5702.31 - - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CC 
  5702.32 - - ท าด้วยวัตถุทอประดิษฐ์ CC 
  5702.39 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ CC 
    - อ่ืนๆ ที่ท าขนแบบไพล์ จัดท าแล้ว  
  5702.41 - - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CC 
  5702.42 - - ท าด้วยวัตถุทอประดิษฐ์ CC 
  5702.49 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ CC 
  5702.50 - อ่ืนๆ ที่ไม่ท าขนแบบไพล์ ยังไม่ได้จัดท า CC 
    - อ่ืนๆ ที่ไม่ท าขนแบบไพล์ จัดท าแล้ว  
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ประเภท ประเภทย่อย 
  5702.91 - - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CC 
  5702.92 - - ท าด้วยวัตถุทอประดิษฐ์ CC 
  5702.99 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ CC 
57.03   พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ท าปุยแบบทัฟต์ 

จะจัดท าแล้วหรือไม่ก็ตาม 
 

  5703.10 - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CC 
  5703.20 - ท าด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อ่ืนๆ CC 
  5703.30 - ท าด้วยวัตถุทอประดิษฐ์อื่นๆ CC 
  5703.90 - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ CC 
57.04   พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ท าด้วยสักหลาด 

ไม่ได้ท าปุยแบบทัฟต์หรือแบบฟล็อก จะ
จัดท าแล้วหรือไม่ก็ตาม 

 

  5704.10 - เป็นแผ่น ที่มีพ้ืนที่ผิวไม่เกิน 0.3 ตาราง
เมตร 

CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
5602 

  5704.90 - อ่ืนๆ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
5602 

57.05 5705.00 พรมอ่ืนๆ และสิ่งทอปูพื้นอ่ืนๆ จะจัดท าแล้ว
หรือไม่ก็ตาม 

CC 

ตอนที่ 58  ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าสิ่งทอที่ท าปุยแบบทัฟต์ 
ผ้าลูกไม้ เทเพสทรี ผ้าที่ใช้ตกแต่ง ผ้าปัก 
หมายเหตุของตอนที่ 58 
เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี้ ถ้าการได้ถิ่น
ก าเนิดอยู่บนพื้นฐานของการย้อม การพิมพ์
และขบวนการฟินิชชิ่งอย่างน้อยสอง
ขบวนการ การซักล้างหรือการท าให้แห้งจะ
ไม่ถือว่าเป็นขบวนการฟินิชชิ่ง ทั้งนี้บัญชี
รายช่ือของขบวนการฟินิชชิ่งจะอยู่ใน
เอกสารแนบของภาคผนวกนี้ 

 

58.01   ผ้าทอมีขนแบบไพล์และแบบเชนิลล์ 
นอกจากผ้าตามประเภท 58.02 หรือ 58.06 

 

  5801.10 - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CC 
    - ท าด้วยฝ้าย  
  5801.21 - - ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพ้น

ผืนผ้าให้เป็นขน 
CC หรือ  
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
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ประเภท ประเภทย่อย 
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5801.22 - - ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว CC หรือ  
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5801.23 - - ผ้าทออ่ืนๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอย
พ้นผืนผ้าให้เป็นขน 

CC หรือ  
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5801.26 - - ผ้าทอแบบเชนิลล์ CC หรือ  
ได้มาจากผ้าที่ ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพ่ิมเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้
ย้อมหรือพิมพ์และผ่าน
ขบวนการตกแต่งอย่างน้อย
สองขบวนการในประเทศ
ภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคี
ขึ้นไปเพ่ือท าให้ผ้านั้นสามารถ
ใช้ได้โดยตรง  

  5801.27 - - ผ้าทอมีขนแบบไพล์ที่เกิดจากด้ายยืน  CC หรือ  
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
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ประเภท ประเภทย่อย 
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

    - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์  
  5801.31 - - ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพ้น

ผืนผ้าให้เป็นขน 
CC หรือ  
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5801.32 - - ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว CC หรือ  
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5801.33 - - ผ้าทออ่ืนๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอย
พ้นผืนผ้าให้เป็นขน 

CC หรือ  
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5801.36 - - ผ้าทอแบบเชนิลล์ CC หรือ  
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
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ประเภท ประเภทย่อย 
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5801.37 - - ผ้าทอมีขนแบบไพล์ที่เกิดจากด้ายยืน  CC หรือ  
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5801.90 - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ CC หรือ  
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

58.02   ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน 
นอกจากผ้าหน้าแคบตามประเภท 58.06 
ผ้าสิ่งทอที่ท าปุยแบบทัฟต์นอกจาก
ผลิตภัณฑ์ตามประเภท 57.03 

 

    - ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน 
ท าด้วยฝ้าย 

 

  5802.11 - - ไม่ได้ฟอก CC 
  5802.19 - - อ่ืนๆ CC หรือ  

ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
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ประเภท ประเภทย่อย 
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5802.20 - ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน 
ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

CC หรือ  
ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ
เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง
เพ่ิมเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม
หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ
ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ
ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไปเพื่อท าให้ผ้า
นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง 

  5802.30 - ผ้าสิ่งทอที่ท าปุยแบบทัฟต์ CC 
58.03 5803.00 ผ้าโปร่ง นอกจากผ้าหน้าแคบตามประเภท 

58.06 
CC 

58.04   ผ้าโปร่งชนิดทูลล์และผ้าตาข่ายอ่ืนๆ ไม่
รวมถึงผ้าทอและผ้าถักแบบนิตหรือแบบโคร
เชต์ แต่รวมถึงผ้าลูกไม้ที่เป็นผืน เป็นแถบ 
หรือเป็นลวดลายส าหรับใช้ประดับ นอกจาก
ผ้าตามประเภท 60.02 ถึง 60.06 

 

  5804.10 - ผ้าโปร่งชนิดทูลล์ และผ้าตาข่ายอื่นๆ CC 
    - ผ้าลูกไม้ที่ท าด้วยเครื่องจักร  
  5804.21 - - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ CC 
  5804.29 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ CC 
  5804.30 - ผ้าลูกไม้ที่ท าด้วยมือ CC 
58.05 5805.00 เทเพสทรีทอด้วยมือชนิดโกบีลิน ฟลานเดอร์ 

ออบัสซัน บิวเวียส และชนิดที่คล้ายกัน 
รวมทั้งเทเพสทรีที่ปักลวดลาย (เช่น แบบเพ
ทิตพ้อยต์ แบบครอสสติตซ์) จะจัดท าแล้ว
หรือไม่ก็ตาม 

CC 

58.06   ผ้าทอหน้าแคบนอกจากของตามประเภท 
58.07 ผ้าหน้าแคบท่ีมีด้ายยืนโดยไม่มีด้าย
พุ่งประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้สารยึดติด 
(บอลดัก)  

 

  5806.10 - ผ้าทอแบบมีขน (รวมถึงผ้าทอแบบผ้าขนหนู
และผ้าทอ ที่คล้ายกัน) และผ้าทอแบบเช
นิลล์ 

CC 

  5806.20 - ผ้าทออ่ืนๆ ที่มีด้ายยืดหรือด้ายยาง ตั้งแต่
ร้อยละ 5 ขึ้นไป โดยน้ าหนัก 

CC 
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ประเภท ประเภทย่อย 
    - ผ้าทออ่ืนๆ  
  5806.31 - - ท าด้วยฝ้าย CC 
  5806.32 - - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ CC 
  5806.39 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ CC 
  5806.40 - ผ้าที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่งประกอบเข้า

ด้วยกัน โดยใช้สารยึดติด (บอลดัก) 
CC 

58.07   ป้าย ตรา และของท่ีคล้ายกัน ท าด้วยวัตถุ
ทอเป็นผืน เป็นแถบ ตัดเป็นรูปทรง หรือตัด
ตามขนาด ไม่ได้ปัก 

 

  5807.10 - ทอ CC 
  5807.90 - อ่ืนๆ CC 
58.08   แถบถักแบบเปียเป็นผืน ผ้าที่ใช้ตกแต่งเป็น

ผืนซึ่งไม่ได้ปัก และไม่ได้ถักแบบนิตหรือ
แบบโครเชต์ พู ่ตุ้ม และของที่คล้ายกัน 

 

  5808.10 - แถบถักแบบเปียเป็นผืน CC 
  5808.90 - อ่ืนๆ CC 
58.09 5809.00 ผ้าทอท าด้วยด้ายโลหะ และผ้าทอท าด้วย

ด้ายท่ีมีโลหะอยู่ด้วยตามประเภท 56.05 
ชนิดที่ใช้กับเครื่องแต่งกาย ใช้เป็นผ้า
ตกแต่ง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน ที่
ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน 

CC 

58.10   ผ้าปัก เป็นผืน เป็นแถบ หรือเป็นชิ้น
ลวดลาย 

 

  5810.10 - ผ้าปักท่ีไม่เห็นพื้นเนื้อผ้า CTH 
    - ผ้าปักอ่ืนๆ  
  5810.91 - - ท าด้วยฝ้าย CTH 
  5810.92 - - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ CTH 
  5810.99 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ CTH 
58.11 5811.00 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่บุนวมเป็นผืน มีวัตถุทอ

ตั้งแต่หนึ่งชั้นขึ้นไปประกอบเข้ากับแผ่นนวม
โดยการเย็บติดหรือโดยวิธีอื่น นอกจากผ้า
ปักตามประเภท 58.10  

CTH 

ตอนที่ 59  ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็น
ชั้น ของท าด้วยส่ิงทอชนิดที่เหมาะส าหรับ
ใช้ในอุตสาหกรรม 

 

59.01   ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสารจ าพวกอะ
มิเลเซียสชนิดที่ใช้หุ้มปกหนังสือหรือท่ี

 



263 
 

HS 2012 
รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
คล้ายกัน ผ้าลอกลาย ผ้าใบท่ีจัดท าไว้
ส าหรับระบายสี รวมทั้งผ้าแข็งซับในและผ้า
แข็งที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ส าหรับท าพื้นทรง
หมวก  

  5901.10 - ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสารจ าพวกอะ
มิเลเซียส ชนิดที่ใช้หุ้มปกหนังสือหรือท่ี
คล้ายกัน 

CC 

  5901.90 - อ่ืนๆ CC 
59.02   ผ้าใบยางรถ (ผ้าไทร์คอร์ด) ท าด้วยด้ายทน

แรงดึงสูง ซึ่งท าด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์
อ่ืนๆ ท าด้วยโพลิเอสเทอร์ หรือวิสโค
สเรยอน 

 

  5902.10 - ท าด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อ่ืนๆ CC 
  5902.20 - ท าด้วยโพลิเอสเทอร์ CC 
  5902.90 - อ่ืนๆ CC 
59.03   ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้ม หรืออัดเป็น

ชั้นด้วยพลาสติก นอกจากของตามประเภท 
59.02 

 

  5903.10 - ด้วยโพลิ(ไวนิลคลอไรด์) CC 
  5903.20 - ด้วยโพลิยูรีเทน CC 
  5903.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
59.04   พรมน้ ามันจะตัดให้เป็นรูปทรงหรือไม่ก็ตาม 

รวมทั้งสิ่งปูพื้นที่ท าโดยการเคลือบหรือหุ้ม
แผ่นรองรับท่ีเป็นสิ่งทอ จะตัดให้เป็นรูปทรง
หรือไม่ก็ตาม 

 

  5904.10 - พรมน้ ามัน CC 
  5904.90 - อ่ืนๆ CC 
59.05 5905.00 สิ่งปิดผนังท าด้วยส่ิงทอ CC 
59.06   ผ้าสิ่งทอปนยาง นอกจากของตามประเภท 

59.02 
 

  5906.10 - แถบยึดติดที่มีความกว้างไม่เกิน 20 
เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - อ่ืนๆ  
  5906.91 - - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ CC 
  5906.99 - - อ่ืนๆ CC 
59.07 5907.00 ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้มด้วยของ CC 
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ประเภท ประเภทย่อย 
อ่ืนๆ ผ้าใบที่ระบายสีเป็นฉากละคร ฉากใน
ห้องศิลป์หรือที่คล้ายกัน 

59.08 5908.00 ไส้ที่เป็นสิ่งทอได้จากการทอ ถักตามยาว 
หรือถักแบบนิต ส าหรับใช้กับตะเกียง เตา 
เครื่องขีดไฟ เทียน หรือที่คล้ายกัน รวมทั้ง
ไส้ตะเกียงเจ้าพายุ และผ้าที่ถักแบบนิตเป็น
ทรงกระบอกส าหรับไส้ตะเกียง จะอาบซึม
หรือไม่ก็ตาม 

CC 

59.09 5909.00 ท่ออ่อนและท่อที่คล้ายกัน ท าด้วยสิ่งทอ จะ
บุด้านในหรือหุ้มให้แข็งแรงด้วยวัตถุอื่น 
หรือจะมีอุปกรณ์ประกอบท่ีเป็นวัตถุอ่ืนด้วย
หรือไม่ก็ตาม 

CC 

59.10 5910.00 สายพานส่งก าลัง สายพานล าเลียง หรือของ
ที่ใช้เป็นสายพาน ท าด้วยวัตถุทอ จะอาบ
ซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก 
หรือจะเสริมให้แข็งแรงด้วยโลหะหรือวัตถุ
อ่ืน หรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

59.11   ผลิตภัณฑ์และของท่ีท าด้วยสิ่งทอเพื่อใช้
ทางเทคนิคตามที่ระบุในหมายเหตุ 7 ของ
ตอนนี้  

 

  5911.10 - ผ้าสิ่งทอ สักหลาด และผ้าทอบุด้วย
สักหลาด ที่เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น ด้วย
ยาง ด้วยหนังฟอก หรือวัตถุอ่ืนๆ ชนิดที่ใช้
กับเครื่องสางใยวัตถุทอ และผ้าที่คล้ายกัน 
ชนิดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิคอ่ืนๆ 
รวมถึงผ้าหน้าแคบท าจากก ามะหยี่ที่อาบ
ซึมด้วยยาง ส าหรับหุ้มแกนม้วนเส้นด้ายยืน 
(วีฟวิงบีม) 

CC 

  5911.20 - ผ้าร่อน จะจัดท าแล้วหรือไม่ก็ตาม CC 
    - ผ้าสิ่งทอและสักหลาด ที่เป็นวง หรือมี

อุปกรณ์ต่อเชื่อม ประกอบอยู่ ชนิดที่ใช้กับ
เครื่องจักรท ากระดาษหรือเครื่องจักรที่
คล้ายกัน (เช่น ท าเยื่อ หรือท าแอสเบสทอส
ซีเมนต์) 

 

  5911.31 - - หนักน้อยกว่า 650 กรัมต่อตารางเมตร CC 
  5911.32 - - หนักตั้งแต่ 650 กรัมต่อตารางเมตรข้ึนไป CC 
  5911.40 - ผ้ากรองชนิดที่ใช้กับเครื่องอัดน้ ามันหรือที่ CC 
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คล้ายกัน รวมถึงที่ท าด้วยผมคน 

  5911.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

ตอนที่ 60  ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  
60.01  ผ้าที่มีขนแบบไพล์ รวมถึงผ้ามีขนแบบ 

“ลองไพล์” และผ้าแบบผ้าขนหนู ที่ถักแบบ
นิตหรือแบบโครเชต์ 

 

  6001.10 - ผ้ามีขนแบบ “ลองไพล์”  CC 
    - ผ้ามีขนแบบไพล์ชนิดลูป  
  6001.21 - - ท าด้วยฝ้าย CC 
  6001.22 - - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ CC 
  6001.29 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ CC 
    - อ่ืนๆ  
  6001.91 - - ท าด้วยฝ้าย CC 
  6001.92 - - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ CC 
  6001.99 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ CC 
60.02   ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้าง

ไม่เกิน 30 เซนติเมตร และมีด้ายยืดหรือด้าย
ยางตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก 
นอกจากของตามประเภท 60.01 

 

  6002.40 - ที่มีด้ายยืดตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดย
น้ าหนัก แต่ไม่มีด้ายยาง 

CC 

  6002.90 - อ่ืนๆ CC 
60.03   ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้าง

ไม่เกิน 30 เซนติเมตร นอกจากของตาม
ประเภท 60.01 หรือ 60.02 

 

  6003.10 - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CC 
  6003.20 - ท าดว้ยฝ้าย CC 
  6003.30 - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ CC 
  6003.40 - ท าด้วยเส้นใยเทียม CC 
  6003.90 - อ่ืนๆ CC 
60.04   ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้าง

เกิน 30 เซนติเมตร และมีด้ายยืดหรือด้าย
ยางตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก 
นอกจากของตามประเภท 60.01 

 

  6004.10 - ที่มีด้ายยืดตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดย
น้ าหนัก แต่ไม่มีด้ายยาง 

CC 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  6004.90 - อ่ืนๆ CC 
60.05   ผ้าถักแบบวาร์พนิต (รวมถึงผ้าดังกล่าวที่ท า

จากเครื่องถักนิตแบบแกลลูน) นอกจากของ
ตามประเภท 60.01 ถึง 60.04 

 

    - ท าด้วยฝ้าย  
  6005.21 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว CC 
  6005.22 - - ย้อมสี CC 
  6005.23 - - ถักด้วยด้ายสีต่างๆ CC 
  6005.24 - - พิมพ์ CC 
    - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์  
  6005.31 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว CC 
  6005.32 - - ย้อมสี CC 
  6005.33 - - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ CC 
  6005.34 - - พิมพ์ CC 
    - ท าด้วยเส้นใยเทียม  
  6005.41 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว CC 
  6005.42 - - ย้อมสี CC 
  6005.43 - - ถักด้วยด้ายสีต่างๆ CC 
  6005.44 - - พิมพ์ CC 
  6005.90 - อ่ืนๆ CC 
60.06   ผ้าอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  
  6006.10 - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CC 
    - ท าด้วยฝ้าย  
  6006.21 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว CC 
  6006.22 - - ย้อมสี CC 
  6006.23 - - ถักด้วยด้ายสีต่างๆ CC 
  6006.24 - - พิมพ์ CC 
    - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์  
  6006.31 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว CC 
  6006.32 - - ย้อมสี CC 
  6006.33 - - ถักด้วยด้ายสีต่างๆ CC 
  6006.34 - - พิมพ์ CC 
    - ท าด้วยเส้นใยเทียม  
  6006.41 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว CC 
  6006.42 - - ย้อมสี CC 
  6006.43 - - ถักด้วยด้ายสีต่างๆ CC 
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  6006.44 - - พิมพ์ CC 
  6006.90 - อ่ืนๆ CC 
ตอนที่ 61  เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับ

เครื่องแต่งกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 
 

61.01   เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก 
(รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็ก
เก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของบุรุษ
หรือเด็กชาย ถักแบบนิต หรือแบบโครเชต์ 
นอกจากของตามประเภท 61.03 

 

  6101.20 - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6101.30 - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6101.90 - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

61.02   เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก 
(รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็ก
เก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของสตรี
หรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 
นอกจากของตามประเภท 61.04 

 

  6102.10 - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
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เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6102.20 - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6102.30 - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6102.90 - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

61.03   สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบล
เซอร์ กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและ
สายโยง กางเกงขาสามส่วน กางเกงขาสั้น 
(นอกจากชุดว่ายน้ า) ของบุรุษหรือเด็กชาย 
ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 

 

  6103.10 - สูท RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
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CC 

    - เครื่องแต่งตัวเป็นชุด  
  6103.22 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6103.23 - - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6103.29 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

    - แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์  
  6103.31 - - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6103.32 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
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CC 

  6103.33 - - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6103.39 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

    - กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอ๊ียมและสายโยง 
กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น 

 

  6103.41 - - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6103.42 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  6103.43 - - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  6103.49 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

61.04   สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบล
เซอร์ เสื้อกระโปรงชุด กระโปรง กระโปรง

 



271 
 

HS 2012 
รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
กางเกง กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและ
สายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขา
สั้น (นอกจากชุดว่ายน้ า) ของสตรีหรือ
เด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 

    - สูท  
  6104.13 - - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6104.19 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

    - เครื่องแต่งตัวเป็นชุด  
  6104.22 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6104.23 - - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6104.29 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
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ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

    - แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์  
  6104.31 - - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านัน้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6104.32 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6104.33 - - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6104.39 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

    - เสื้อกระโปรงชุด  
  6104.41 - - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
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ประเภท ประเภทย่อย 
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6104.42 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  6104.43 - - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6104.44 - - ท าด้วยเส้นใยเทียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6104.49 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

    - กระโปรงและกระโปรงกางเกง  
  6104.51 - - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6104.52 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
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ประเภท ประเภทย่อย 
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6104.53 - - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6104.59 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

    - กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอ๊ียมและสายโยง 
กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น 

 

  6104.61 - - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6104.62 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  6104.63 - - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ 
CC 

  6104.69 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
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ประเภท ประเภทย่อย 
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

61.05   เชิ้ตของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือ
แบบโครเชต์ 

 

  6105.10 - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6105.20 - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  6105.90 - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

61.06   เสื้อเบลาส์ เชิ้ต และเชิ้ตเบลาส์ ของสตรี
หรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 

 

  6106.10 - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  6106.20 - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  6106.90 - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

61.07   กางเกงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ ไนท์
เชิ้ต พิจามา เสื้อคลุมอาบน้ า เสื้อคลุม
แต่งตัว และของที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือ
เด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 
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ประเภท ประเภทย่อย 
    - กางเกงชั้นในและกางเกงชั้นในชนิดบรีฟ  
  6107.11 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6107.12 - - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6107.19 - - ท าด้วยวัตถทุออื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

    - ไนท์เชิ้ตและพิจามา  
  6107.21 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6107.22 - - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  6107.29 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

    - อ่ืนๆ  
  6107.91 - - ท าดว้ยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6107.99 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

61.08   ชุดชั้นในชนิดสลิป กระโปรงชั้นใน กางเกง
ชั้นในชนิดบรีฟ กางเกงชั้นใน ชุดนอนยาว 
พิจามา เสื้อคลุมชนิดเนกลีเชย์ เสื้อคลุม
อาบน้ า เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน 
ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบ
โครเชต ์

 

    - ชุดชั้นในชนิดสลิปและกระโปรงชั้นใน  
  6108.11 - - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ  
CC 

  6108.19 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
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ประเภท ประเภทย่อย 
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

    - กางเกงชั้นในชนิดบรีฟและกางเกงชั้นใน  
  6108.21 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6108.22 - - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6108.29 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

    - ชุดนอนยาวและพิจามา  
  6108.31 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6108.32 - - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
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ประเภท ประเภทย่อย 
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6108.39 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

    - อ่ืนๆ  
  6108.91 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6108.92 - - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6108.99 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

61.09   ทีเชิ้ต เสื้อชั้นในชนิดซิงเกลต และเสื้อชั้นใน
อย่างอ่ืน ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 
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รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
  6109.10 - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  6109.90 - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
61.10   เจอร์ซี่ พูลโอเวอร์ เสื้อชนิดคาร์ดิแกน เสื้อ

กั๊กและเสื้อที่คล้ายกัน ถักแบบนิตหรือแบบ
โครเชต ์

 

    - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  
  6110.11 - - ท าด้วยขนแกะ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6110.12 - - ท าด้วยขนแพะแคชเมียร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6110.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6110.20 - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  6110.30 - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  6110.90 - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ 
CC 

61.11   เสื้อผ้าและของท่ีใช้ประกอบกับเครื่องแต่ง
กายของเด็กเล็ก ถักแบบนิตหรือแบบโคร
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รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
เชต์ 

  6111.20 - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6111.30 - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6111.90 - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

61.12   ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายน้ า ถักแบบนิต
หรือแบบโครเชต์ 

 

    - ชุดวอร์ม  
  6112.11 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6112.12 - - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
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รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6112.19 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6112.20 - ชุดสกี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

    - ชุดว่ายน้ า ของบุรุษหรือเด็กชาย  
  6112.31 - - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6112.39 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

    - ชุดว่ายน้ า ของสตรีหรือเด็กหญิง  
  6112.41 - - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
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ประเภท ประเภทย่อย 
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6112.49 - - ท าด้วยวัตถทุออื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

61.13 6113.00 เสื้อผ้าที่ท าด้วยผ้าถักแบบนิตหรือแบบโคร
เชต์ ตามประเภท 59.03 59.06 หรือ 59.07 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

61.14   เสื้อผ้าอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  
  6114.20 - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านัน้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6114.30 - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

 6114.90 - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

61.15   ถุงน่องกางเกง เสื้อกางเกงยืดแนบเนื้อ ถุง
น่อง ถุงเท้าชนิดต่าง ๆ รวมถึงถุงน่องชนิด
แกรดูเอเต็ดคอมเพรสชัน (เช่น ถุงน่อง
ส าหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขอด) และ

 



284 
 

HS 2012 
รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
รองเท้าที่ไม่มีพื้นเสริม ถักแบบนิตหรือแบบ
โครเชต ์

  6115.10 - ถุงน่องชนิดแกรดูเอเต็ดคอมเพรสชัน (เช่น 
ถุงน่องส าหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขอด) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

    - ถุงน่องกางเกงและเสื้อกางเกงยืดแนบเนื้อ
อ่ืนๆ 

 

  6115.21 - - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาดด้าย
เดี่ยวแต่ละเส้นได้น้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6115.22 - - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาดด้าย
เดี่ยวแต่ละเส้นได้ตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ขึ้น
ไป 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6115.29 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6115.30 - ถุงเท้าอ่ืนๆ ส าหรับสตรีชนิดยาวถึงต้นขา
หรือยาวถึงเข่าที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละ
เส้นได้น้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
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รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

    - อ่ืนๆ   
  6115.94 - - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6115.95 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6115.96 - - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6115.99 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

61.16   ถุงมือทุกชนิด ที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  
  6116.10 - ที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้ม ด้วยพลาสติก

หรือยาง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
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รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ  
CC 

    - อ่ืนๆ   
  6116.91 - - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6116.92 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6116.93 - - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6116.99 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

61.17   ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายท่ีจัดท า
แล้วอ่ืนๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  
รวมทั้งส่วนประกอบของเสื้อผ้า หรือ
ส่วนประกอบของของท่ีใช้ประกอบกับ
เครื่องแต่งกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  

 

  6117.10 - ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอสี่เหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ



287 
 

HS 2012 
รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
โปร่งคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้า และของที่
คล้ายกัน 

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6117.80 - ของที่ใช้ประกอบอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6117.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

ตอนที่ 62  เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับ
เครื่องแต่งกายท่ีไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบ
โครเชต ์

 

62.01   เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก 
(รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็ก
เก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของบุรุษ
หรือเด็กชาย นอกจากของตามประเภท 
62.03 

 

    - เสื้อโอเวอร์โค้ต เสื้อกันฝน คาร์โค้ต เคป 
โคล้ก และ เสื้อคลุมที่คล้ายกัน 

 

  6201.11 - - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  6201.12 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6201.13 - - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6201.19 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

    - อ่ืนๆ  
  6201.91 - - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6201.92 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6201.93 - - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
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ประเภท ประเภทย่อย 
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6201.99 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

62.02   เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก 
(รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็ก
เก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของสตรี
หรือเด็กหญิง นอกจากของตามประเภท 
62.04 

 

    - เสื้อโอเวอร์โค้ต เสื้อกันฝน คาร์โค้ต เคป 
โคล้ก และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน 

 

  6202.11 - - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6202.12 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6202.13 - - ท าดว้ยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
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ประเภท ประเภทย่อย 
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6202.19 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

    - อ่ืนๆ  
  6202.91 - - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6202.92 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6202.93 - - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6202.99 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 



291 
 

HS 2012 
รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

62.03   สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบล
เซอร์ กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและ
สายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขา
สั้น (นอกจากชุดว่ายน้ า) ของบุรุษและ
เด็กชาย 

 

    - สูท  
  6203.11 - - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6203.12 - - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6203.19 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

    - เครื่องแต่งตัวเป็นชุด  
  6203.22 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CC 

  6203.23 - - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6203.29 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

    - แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์  
  6203.31 - - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6203.32 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6203.33 - - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  6203.39 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

    - กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอ๊ียมและสายโยง 
กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น 

 

  6203.41 - - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6203.42 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6203.43 - - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6203.49 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 
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ประเภท ประเภทย่อย 
62.04   สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบล

เซอร์ เสื้อกระโปรงชุด กระโปรง กระโปรง
กางเกง กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและ
สายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขา
สั้น (นอกจากชุดว่ายน้ า) ของสตรีหรือ
เด็กหญิง 

 

    - สูท  
  6204.11 - - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6204.12 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6204.13 - - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6204.19 - - ท าดว้ยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

    - เครื่องแต่งตัวเป็นชุด  
  6204.21 - - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
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ประเภท ประเภทย่อย 
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6204.22 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6204.23 - - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6204.29 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

    - แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์  
  6204.31 - - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6204.32 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
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ประเภท ประเภทย่อย 
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6204.33 - - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6204.39 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

    - เสื้อกระโปรงชุด  
  6204.41 - - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6204.42 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6204.43 - - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
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ประเภท ประเภทย่อย 
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6204.44 - - ท าด้วยเส้นใยเทียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6204.49 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

    - กระโปรงและกระโปรงกางเกง  
  6204.51 - - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6204.52 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6204.53 - - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
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ประเภท ประเภทย่อย 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6204.59 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

    - กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอ๊ียมและสายโยง 
กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น 

 

  6204.61 - - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6204.62 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6204.63 - - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6204.69 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
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ประเภท ประเภทย่อย 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

62.05   เชิ้ตของบุรุษหรือเด็กชาย  
  6205.20 - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  6205.30 - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  6205.90 - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

62.06   เสื้อเบลาส์ เชิ้ต และเชิ้ตเบลาส์ ของสตรี
หรือเด็กหญิง 

 

  6206.10 - ท าด้วยไหมหรือเศษไหม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6206.20 - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6206.30 - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  6206.40 - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
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ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6206.90 - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

62.07   เสื้อชั้นในชนิดซิงเกลตและชนิดอื่นๆ 
กางเกงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ ไนท์
เชิ้ต พิจามา เสื้อคลุมอาบน้ า เสื้อคลุม
แต่งตัว และของที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือ
เด็กชาย 

 

    - กางเกงชั้นในและกางเกงชั้นในชนิดบรีฟ  
  6207.11 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6207.19 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

    - ไนท์เชิ้ตและพิจามา  
  6207.21 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CC 

  6207.22 - - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6207.29 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

    - อ่ืนๆ  
  6207.91  - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6207.99 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

62.08   เสื้อชั้นในชนิดซิงเกลตและชนิดอื่นๆ ชุด
ชั้นในชนิดสลิป กระโปรงช้ันใน กางเกง
ชั้นในชนิดบรีฟ กางเกงชั้นใน ชุดนอนยาว 
พิจามา เสื้อคลุมชนิดเนกลีเซย์ เสื้อคลุม
อาบน้ า เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน 
ของสตรีหรือเด็กหญิง 

 

    - ชุดชั้นในชนิดสลิป กระโปรงชั้นใน  
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ประเภท ประเภทย่อย 
  6208.11 - - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6208.19 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

    - ชุดนอนยาวและพิจามา  
  6208.21 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6208.22 - - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6208.29 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

    - อ่ืนๆ  
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  6208.91 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6208.92 - - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6208.99 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

62.09   เสื้อผ้าและของท่ีใช้ประกอบกับเครื่องแต่ง
กายของเด็กเล็ก 

 

  6209.20 - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6209.30 - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 
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  6209.90 - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

62.10   เสื้อผ้าที่ท าด้วยผ้าตามประเภท 56.02  
56.03  59.03  59.06 หรือ 59.07 

 

  6210.10 - ท าด้วยผ้าตามประเภท 56.02 หรือ 56.03 RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6210.20 - เสื้อผ้าอื่นๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อย 
6201.11 ถึง 6201.19 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6210.30 - เสื้อผ้าอื่นๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อย 
6202.11 ถึง 6202.19 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6210.40 - เสื้อผ้าอื่นๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 
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  6210.50 - เสื้อผ้าอื่นๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
62.11   ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายน้ า รวมทั้ง

เสื้อผ้าอื่นๆ 
 

    - ชุดว่ายน้ า  
  6211.11 - - ของบุรุษหรือเด็กชาย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6211.12 - - ของสตรีหรือเด็กหญิง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6211.20 - ชุดสกี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

    - เสื้อผ้าอื่นๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย  
  6211.32 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6211.33 - - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
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ประเภท ประเภทย่อย 
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6211.39 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

    - เสื้อผ้าอื่นๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง  
  6211.42 - - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  6211.43 - - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6211.49 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

62.12   เครื่องยกทรง เครื่องรัดเอวและตะโพก 
เครื่องรัดทรง สายโยงกางเกง สายโยงถุง
น่อง สายรัดถุงน่อง และของที่คล้ายกัน 
รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว จะถัก
แบบนิตหรือแบบโครเชต์หรือไม่ก็ตาม 

 

  6212.10 - เครื่องยกทรง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
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ประเภท ประเภทย่อย 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6212.20 - เครื่องรัดเอวและตะโพก กางเกงรัดเอวและ
ตะโพก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6212.30 - คอร์ซีเลตต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6212.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

62.13   ผ้าเช็ดหน้า  
  6213.20 - ท าด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6213.90 - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
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ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

62.14   ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอชนิดสี่เหลี่ยม 
ผ้าพันคอ ผ้าโปร่งคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้า 
และของที่คล้ายกัน 

 

  6214.10 - ท าด้วยไหมหรือเศษไหม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6214.20 - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6214.30 - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6214.40 - ท าด้วยเส้นใยเทียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6214.90 - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านัน้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
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ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

62.15   ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอหูกระต่าย และผ้าผูกคอ
แบบกราวัต 

 

  6215.10 - ท าด้วยไหมหรือเศษไหม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6215.20 - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6215.90 - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

62.16 6216.00 ถุงมือทุกชนิด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

62.17   ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายท่ีจัดท า
แล้วอ่ืนๆ รวมทั้งส่วนประกอบของเสื้อผ้า 
หรือส่วนประกอบของของที่ใช้ประกอบกับ
เครื่องแต่งกาย นอกจากของตามประเภท 
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ประเภท ประเภทย่อย 
62.12 

  6217.10 - ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6217.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

ตอนที่ 63  ของท าด้วยสิ่งทอที่จัดท าแล้วอ่ืนๆ ของเป็น
ชุด เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของที่ใช้แล้วท าด้วย
สิ่งทอ ผ้าขี้ริ้ว 

 

63.01   ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง  
  6301.10 - ผ้าห่มไฟฟ้า CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า

นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศ ภาคี
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

  6301.20 - ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุม
ตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ท าด้วยขนแกะหรือ
ขนละเอียดของสัตว์ 

CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า
นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

  6301.30 - ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุม
ตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ท าด้วยฝ้าย 

CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า
นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต ่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป 

  6301.40 - ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุม
ตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ท าด้วยเส้นใย
สังเคราะห์ 

CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า
นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
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ประเภท ประเภทย่อย 
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

  6301.90 - ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง
อ่ืนๆ 

CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า
นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

63.02   ผ้าที่ใช้กับเตียง โต๊ะ ห้องน้ า และห้องครัว  
  6302.10 - ผ้าที่ใช้กับเตียง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า

นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

    - ผ้าอื่นๆ ที่ใช้กับเตียง ที่พิมพ์แล้ว  
  6302.21 - - ท าด้วยฝ้าย CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า

นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

  6302.22 - - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า
นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

  6302.29 - - ท าด้วยวัตถทุออื่นๆ CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า
นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

    - ผ้าอื่นๆ ที่ใช้กับเตียง  
  6302.31 - - ท าด้วยฝ้าย CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า

นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

  6302.32 - - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า
นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
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ประเภท ประเภทย่อย 
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป 

  6302.39 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า
นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

  6302.40 - ผ้าที่ใช้กับโต๊ะ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า
นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

    - ผ้าอื่นๆ ที่ใช้กับโต๊ะ  
  6302.51 - - ท าด้วยฝ้าย CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า

นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

  6302.53 - - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า
นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

  6302.59 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า
นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

  6302.60 - ผ้าที่ใช้กับห้องน้ าและห้องครัว ท าด้วยผ้า
ทอแบบขนหนู หรือผ้าทอที่คล้ายกัน ท า
ด้วยฝ้าย 

CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า
นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

    - อ่ืนๆ  
  6302.91 - - ท าด้วยฝ้าย CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า

นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
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ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

  6302.93 - - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า
นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

  6302.99 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า
นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

63.03   ม่าน (รวมถึงม่านชนิดจับจีบ) และม่านบัง
ตา รวมทั้งกะบังม่านหรือกะบังเตียง 

 

    - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  
  6303.12 - - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า

นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

  6303.19 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า
นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

    - อ่ืนๆ  
  6303.91 - - ท าด้วยฝ้าย CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า

นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

  6303.92 - - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า
นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 
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  6303.99 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า

นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

63.04   ของอ่ืนๆ ท่ีใช้ตกแต่ง ไม่รวมถึงของตาม
ประเภท 94.04 

 

    - ผ้าคลุมเตียง  
  6304.11 - - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า

นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

  6304.19 - - อ่ืนๆ CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า
นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

    - อ่ืนๆ  
  6304.91 - - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า

นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

  6304.92 - - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ท าด้วย
ฝ้าย 

CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า
นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

  6304.93 - - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ท าด้วย
เส้นใยสังเคราะห์ 

CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า
นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

  6304.99 - - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ท าด้วย
วัตถุทออ่ืนๆ 

CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า
นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
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อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

63.05   กระสอบและถุง ชนิดที่ใช้บรรจุของ  
  6305.10 - ท าด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอที่ได้จาก

เปลือกในของต้นไม้อ่ืนๆ ตามประเภท 
53.03 

CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า
นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

  6305.20 - ท าด้วยฝ้าย CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า
นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

    - ท าด้วยวัตถุทอประดิษฐ์  
  6305.32 - - ถุงคอนเทนเนอร์ส าหรับใช้บรรจุของกอง 

(เฟล็กซิเบิลอินเตอร์มีเดียตบัลก์คอนเทน
เนอร์) 

CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า
นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

  6305.33 - - อ่ืนๆ ท าด้วยแถบโพลิเอทิลีนหรือแถบโพลิ
โพรพิลีน หรือที่คล้ายกัน 

CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า
นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

  6305.39 - - อ่ืนๆ CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า
นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

  6305.90 - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า
นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

63.06   ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดด และม่านกัน
แดด เต็นท ์ใบเรือส าหรับเรือ ใบเรือส าหรับ
เซลบอร์ด หรือใบเรือส าหรับเรือบก รวมทั้ง
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เครื่องแคมปิ้ง 

    - ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดด และม่านกัน
แดด 

 

  6306.12 - - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

  6306.19 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้
เป็นรูปทรงและประกอบเข้า
ด้วยกันในอาณาเขต 
ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง
ประเทศภาคีข้ึนไป หรือ  
CC 

    - เต็นท์  
  6306.22 - - ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ CC 
  6306.29 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืนๆ CC 
  6306.30 - ใบเรือ CC 
  6306.40 - ที่นอนชนิดอัดลม CC 
  6306.90 - อ่ืนๆ CC 
63.07   ของที่จัดท าแล้วอ่ืนๆ รวมถึงแบบส าหรับตัด

เสื้อผ้า 
 

  6307.10 - ผ้าเช็ดพ้ืน ผ้าเช็ดถ้วยชาม ผ้าปัดฝุ่น และผ้า
ส าหรับท าความสะอาดที่คล้ายกัน  

CC ยกเว้นที่มาจากประเภทที่ 
5111 ถึง 5113 5208 ถึง 5212 
5309 ถึง 5311 5407 5408 
5512 ถึง 5516 5603 5801 
5802 5806 5903 หรือ ประเภท
ที่ 6001 ถึง 6006 

  6307.20 - เสื้อชูชีพและเข็มขัดชูชีพ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า
นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 
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  6307.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า
นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ
ผ่านการฟินิชอย่างสมบูรณ์ใน
อาณาเขตของประเทศภาคี 
ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีข้ึนไป 

63.08 6308.00 ของเป็นชุดที่ประกอบด้วยผ้าทอและด้าย 
จะมีอุปกรณ์ประกอบหรือไม่ก็ตาม ส าหรับ
จัดท าเป็นพรมผืน เทเพสทรี ผ้าปักที่ท าเป็น
ผ้าปูโต๊ะหรือผ้าเช็ดมือ หรือจัดท าเป็นของ
ท าด้วยสิ่งทอที่คล้ายกัน บรรจุภาชนะเพื่อ
การขายปลีก 

CTH 

63.09 6309.00 เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของอ่ืนๆ ที่ใช้แล้ว สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่น
ก าเนิดเม่ือได้มาจากการผลิตหรือ
การบริโภคในประเทศภาคี 

63.10   ผ้าขี้ริ้วหรือเศษผ้าใหม่ เชือกชนิดทไวน์ 
ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปและเคเบิล ที่ใช้ไม่ได้ 
และของที่ใช้จนหมดสภาพแล้วที่ท าด้วย
เชือกดังกล่าว บรรดาที่ท าด้วยวัตถุทอ 

 

  6310.10 - คัดแยกแล้ว สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่น
ก าเนิดเม่ือได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาค ี

  6310.90 - อ่ืนๆ สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่น
ก าเนิดเม่ือได้มาจากการผลิตหรือ
การบริโภคในประเทศภาคี 

ตอนที่ 64  รองเท้า สนับแข้งและของท่ีคล้ายกัน 
รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว 

 

64.01  รองเท้ากันน้ าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกและ
ส่วนบนของรองเท้า ท าด้วยยางหรือ
พลาสติก ซึ่งส่วนบนไม่ได้ยึดติด หรือไม่ได้
ประกอบเข้ากับพื้นรองเท้า โดยการเย็บ ย้ า
หมุด ตอกตะปู ขันเกลียว สวมเข้าด้วยกัน 
หรือโดยกรรมวิธีที่คล้ายกัน 

 

  6401.10 - รองเท้าที่มีโลหะป้องกันหัวรองเท้าประกอบ
อยู่ด้วย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - รองเท้าอ่ืนๆ  
  6401.92 - - หุ้มข้อเท้าแต่ไม่หุ้มเข่า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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CTH 

  6401.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

64.02   รองเท้าอื่นๆ ที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกและ
ส่วนบนของรองเท้า ท าด้วยยางหรือ
พลาสติก 

 

    - รองเท้ากีฬา  
  6402.12 - - รองเท้าสกี รองเท้าส าหรับสกีแบบครอส

คันทรีย์ และรองเท้าส าหรับสโนว์บอร์ด  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6402.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6402.20 - รองเท้าที่มีสายคาดหรือสายรัดด้านบน
ประกอบเข้ากับพ้ืนรองเท้าโดยวิธีสวมเข้า
ด้วยกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - รองเท้าอ่ืนๆ  
  6402.91 - - หุ้มข้อเท้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  6402.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
64.03   รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกท าด้วยยาง 

พลาสติก หนังฟอก หรือหนังอัด และ
ส่วนบนของรองเท้าท าด้วยหนังฟอก 

 

    - รองเท้ากีฬา  
  6403.12 - - รองเท้าสกี รองเท้าส าหรับสกีแบบครอส

คันทรีย์ และรองเท้าส าหรับสโนว์บอร์ด 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6403.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6403.20 - รองเทา้ที่มีพ้ืนรองเท้าด้านนอกท าด้วยหนัง
ฟอก และส่วนบนของรองเท้าประกอบด้วย
สายคาดข้ามหลังเท้าและหัวแม่เท้าที่ท า
ด้วยหนังฟอก  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ 
CTH 

  6403.40 - รองเท้าอ่ืนๆ ที่มีโลหะป้องกันหัวรองเท้า
ประกอบอยู่ด้วย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - รองเท้าอ่ืนๆ ที่มีพ้ืนด้านนอกท าด้วยหนัง
ฟอก 

 

  6403.51 - - หุ้มข้อเท้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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  6403.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - รองเท้าอ่ืนๆ  
  6403.91  - - หุ้มข้อเท้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  6403.99  - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
64.04   รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกท าด้วยยาง 

พลาสติก หนังฟอก หรือหนังอัด และ
ส่วนบนของรองเท้าท าด้วยวัตถุทอ 

 

    - รองเท้าที่มีพ้ืนรองเท้าด้านนอกท าด้วยยาง
หรือพลาสติก 

 

  6404.11 - - รองเท้ากีฬา รวมทั้งรองเท้าเทนนิส 
รองเท้าบาสเกตบอล รองเท้ายิม รองเท้า
ส าหรับฝึก และรองเท้าท่ีคล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6404.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6404.20 - รองเท้าที่มีพ้ืนรองเท้าด้านนอกท าด้วยหนัง
ฟอก หรือหนังอัด 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

64.05   รองเท้าอื่นๆ   
  6405.10 - มีส่วนบนของรองเท้าท าด้วยหนังฟอกหรือ

หนังอัด 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6405.20 - มีส่วนบนของรองเท้าท าด้วยวัตถุทอ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6405.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

64.06   ส่วนประกอบของรองเท้า (รวมถึงส่วนบน
ของรองเท้าจะติดกับพื้นรองเท้า (นอกจาก
พื้นรองเท้าด้านนอก) ด้วยหรือไม่ก็ตาม)  
พื้นด้านในที่ถอดออกได้ เบาะรองส้น และ
ของที่คล้ายกัน  รวมทั้งสนับแข้ง เครื่องหุ้ม
ขา และของท่ีคล้ายกัน และส่วนประกอบ
ของของดังกล่าว 

 

  6406.10 - ส่วนบนของรองเท้าและส่วนประกอบของ
ของดังกล่าว นอกจากชิ้นช่วยแรง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  6406.20 - พ้ืนรองเท้าด้านนอกและส้นรองเท้า ท าด้วย
ยางหรือพลาสติก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  6406.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
ตอนที่ 65  เครื่องสวมศีรษะ และส่วนประกอบของ

เครื่องสวมศีรษะ 
 

65.01 6501.00 ทรงหมวก ตัวหมวก และฮู๊ด ท าด้วย
สักหลาด ไม่ได้อัดเป็นรูปทรงหรือไม่ได้ท า
ปีก  รวมทั้งพลาโตและมังชอง (รวมถึงส
ลิตมังชอง) ท าด้วยสักหลาด 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

65.02 6502.00 ทรงหมวก ที่สานหรือท าโดยการประกอบ
แถบเข้าด้วยกัน ท าด้วยวัตถุใดก็ตาม ไม่ได้
อัดเป็นรูปทรงหรือไม่ได้ท าปีก ไม่ได้บุภายใน
หรือไม่ได้ตกแต่ง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

65.04 6504.00 หมวกและเครื่องสวมศีรษะอ่ืนๆ ท่ีสานหรือ
ท าโดยการประกอบแถบเข้าด้วยกัน ท าด้วย
วัตถุใดก็ตาม จะบุภายใน หรือตกแต่ง 
หรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

65.05 6505.00 หมวกและเครื่องสวมศีรษะอ่ืนๆ ท่ีถักแบบ
นิตหรือแบบโครเชต์หรือท าจากผืนผ้าลูกไม้ 
ผืนสักหลาดหรือผ้าสิ่งทออื่นๆ ที่เป็นผืน 
(แต่ไม่เป็นแถบ) จะบุภายในหรือตกแต่ง
หรอืไม่ก็ตาม รวมทั้งร่างแหคลุมผมท าด้วย
วัตถุใดก็ตาม จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่
ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

65.06   เครื่องสวมศีรษะอ่ืนๆ จะบุภายในหรือ
ตกแต่งหรือไม่ก็ตาม 

 

  6506.10 - เครื่องสวมศีรษะเพ่ือความปลอดภัย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
  6506.91 - - ท าด้วยยางหรือพลาสติก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  6506.99 - - ท าด้วยวัตถุอ่ืน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
65.07 6507.00 แถบรองขอบใน ซับใน สิ่งหุ้ม พื้นทรงหมวก 

โครงหมวก กระบังหน้า และแถบรัดคาง 
ส าหรับเครื่องสวมศีรษะ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

ตอนที่ 66  ร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง 
แส้ (วิป) แส้ขี่ม้าและส่วนประกอบของของ
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ดังกล่าว 

66.01   ร่มและร่มปักกันแดด (รวมถึงร่มที่เป็นไม้เท้า 
ร่มปักในสวน และร่มที่คล้ายกัน) 

 

  6601.10 - ร่มปักในสวนหรือร่มที่คล้ายกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
  6601.91 - - ที่มีด้ามปรับความยาวได้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  6601.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
66.02 6602.00 ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แส้ (วิป) แส้ขี่ม้า

และของที่คล้ายกัน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

66.03   ส่วนประกอบ สิ่งท่ีใช้ตกแต่ง และอุปกรณ์
ประกอบของของตามประเภท 66.01 หรือ 
66.02 

 

  6603.20 - โครงร่ม รวมถึงโครงร่มที่มีด้ามติดอยู่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  6603.90 - อ่ืนๆ RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

ตอนที่ 67  ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกท่ีจัดเตรียม
แล้ว และของท าด้วยขนดังกล่าว ดอกไม้
เทียม ของท าด้วยผมคน 

 

67.01 6701.00 หนังและส่วนอ่ืนของสัตว์ปีกที่มีขนแข็งหรือ
ขนอ่อนติดขนแข็ง ส่วนของขนแข็ง ขนอ่อน 
และของท าด้วยของดังกล่าว (นอกจากของ
ตามประเภท 05.05 และก้านขนนกที่จัดท า
แล้ว) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

67.02   ดอกไม้เทียม ใบไม้เทียม ผลไม้เทียม 
ส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งของ
ท าด้วยดอกไม้เทียม ใบไม้เทียม หรือผลไม้
เทียม 

 

  6702.10 - ท าด้วยพลาสติก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  6702.90 - ท าด้วยวัตถุอ่ืน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

67.03 6703.00 ผมคนที่ตกแต่ง สาง ฟอก หรือจัดท าอย่าง
อ่ืน รวมทั้งขนแกะ ขนสัตว์อ่ืนๆ หรือวัตถุ

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 
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ประเภท ประเภทย่อย 
ทออ่ืนๆ ที่จัดเตรียมเพื่อใช้ท าผมปลอมหรือ
ของที่คล้ายกัน 

67.04   ผมปลอม เคราปลอม ขนคิ้วปลอมและขน
ตาปลอม แผงผม และของที่คล้ายกัน ท า
ด้วยผมคน ขนสัตว์ หรือท าด้วยวัตถุทอ 
รวมทั้งของท าด้วยผมคน ที่ไม่ได้ระบุหรือ
รวมไว้ในที่อ่ืน 

 

    - ท าด้วยวัตถุทอสังเคราะห์  
  6704.11 - - ผมปลอมสวมทั้งหัว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  6704.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  6704.20 - ท าด้วยผมคน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  6704.90 - ท าด้วยวัตถุอ่ืน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
ตอนที่ 68  ของท าด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสเบส

ทอส ไมกาหรือวัตถุที่คล้ายกัน 
 

68.01 6801.00 หินปูถนน หินขอบถนนและหินปูพื้น ท าด้วย
หินธรรมชาติ (ยกเว้นหินชนวน) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

68.02   หินที่ใช้ท าอนุสาวรีย์หรือหินก่อสร้างท่ีจัดท า
แล้ว (ยกเว้นหินชนวน) และของท าด้วยหิน
ดังกล่าว นอกจากของตามประเภท 68.01 
รวมทั้งหินโมเสกและของท่ีคล้ายกันท าด้วย
หินธรรมชาติ (รวมถึงหินชนวน) จะมีแผ่น
รองรับหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเม็ด ชิ้น และผง
ของหินธรรมชาติ (รวมถึงหินชนวน) ที่แต่ง
สี 

 

  6802.10 - กระเบื้อง ลูกบาศก์ และของที่คล้ายกัน จะ
เป็น สี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) 
หรือไม่ก็ตาม ซึ่งด้านที่มีพ้ืนที่ผิวใหญ่ที่สุด 
ต้องสามารถวางในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มี
ด้านยาวน้อยกว่า 7 เซนติเมตร รวมทั้ง เม็ด 
ชิ้น และผง ที่แต่งสีแล้ว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - หินอื่นๆ ที่ใช้ท าอนุสาวรีย์หรือก่อสร้าง และ
ของที่ท าด้วยหินดังกล่าว เพียงแต่ตัดหรือ
เลื่อย มีผิวราบหรือเรียบ 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  6802.21 - - หินอ่อน ทราเวอร์ทีน และอะลาบาสเตอร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  6802.23 - - หินแกรนิต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  6802.29 - - หินอื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - อ่ืนๆ  
  6802.91 - - หินอ่อน ทราเวอร์ทีน และอะลาบาสเตอร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  6802.92 - - หินอื่นๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  6802.93 - - หินแกรนิต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  6802.99 - - หินอื่นๆ RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
68.03 6803.00 หินชนวนที่จัดท าแล้ว และของท าด้วย

หินชนวนหรือท าด้วยหินชนวนอัด 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

68.04   หินโม่ หินบด จานเจียระไน และของที่
คล้ายกัน ไม่มีโครง ใช้ส าหรับบด ลับ ขัด 
แต่งให้ได้ขนาดหรือตัด หินลับหรือหินขัดที่
ใช้ด้วยมือ และส่วนประกอบของของ
ดังกล่าว ท าด้วยหินธรรมชาติ วัตถุขัดถู
ธรรมชาติอัดหรือวัตถุขัดถูเทียมอัด หรือท า
ด้วยเซรามิก มีหรือไม่มีส่วนประกอบท่ีท า
ด้วยวัตถุอื่น 

 

  6804.10 - หินโม่และหินบด ใช้ส าหรับโม่สี บด หรือ
บดละเอียด 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - หินโม่ หินบดและจานเจียระไนอื่นๆ และ
ของที่คล้ายกัน 

 

  6804.21 - - ท าด้วยเพชรสังเคราะห์อัดหรือเพชร
ธรรมชาติอัด 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6804.22 - - ท าด้วยวัตถุขัดถูอย่างอ่ืนอัดหรือท าด้วย
เซรามิก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6804.23 - - ท าด้วยหินธรรมชาติ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6804.30 - หินลับหรือหินขัด ที่ใช้ด้วยมือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
68.05   ผงขัดถูหรือเม็ดขัดถู ธรรมชาติหรือเทียม 

ติดบนแผ่นรองรับท่ีท าด้วยวัตถุทอ กระดาษ 
กระดาษแข็ง หรือวัตถุอื่นๆ จะตัดให้เป็น
รูปทรง เย็บ หรือจัดท าอย่างอ่ืนหรือไม่ก็ตาม 

 

  6805.10 - ติดบนแผ่นรองรับที่ท าด้วยผ้าสิ่งทอเท่านั้น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6805.20 - ติดบนแผ่นรองรับที่ท าด้วยกระดาษหรือ
กระดาษแข็งเท่านั้น 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6805.30 - ติดบนแผ่นรองรับที่ท าด้วยวัตถุอ่ืน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

68.06   ใยขี้แร่ ใยหินและใยแร่ที่คล้ายกัน รวมทั้ง
เอกซ์โฟลีเอตเต็ดเวอร์มิคิวไลต์ เอกซ์แพน
เด็ดเคลย์ โฟมสแลก และวัตถุจ าพวกแร่
ชนิดเอกซ์แพนเด็ดที่คล้ายกัน ของผสมและ
ของที่ท าด้วยวัตถุจ าพวกแร่ ซึ่งเป็นฉนวน
กันความร้อน ฉนวนกันเสียง หรือเป็นตัว
ดูดกลืนเสียง นอกจากของตามประเภท 
68.11 หรือ 68.12 หรือในตอนที่ 69 

 

  6806.10 - ใยขี้แร่ ใยหินและใยแร่ที่คล้ายกัน (รวมถึง
ของผสมระหว่างของดังกล่าว) เป็นของกอง 
แผ่นบางหรือเป็นม้วน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6806.20 - เอกซ์โฟลีเอตเต็ดเวอร์มิคิวไลต์ เอกซ์แพน
เด็ดเคลย์ โฟมสแลก และวัตถุจ าพวกแร่
ชนิดเอกซ์แพนเด็ดที่คล้ายกัน (รวมถึงของ
ผสมระหว่างของดังกล่าว) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6806.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

68.07   ของท าด้วยแอสฟัลต์หรือท าด้วยวัตถุที่
คล้ายกัน (เช่น ปิโตรเลียม บิทูเมน หรือโคล
ทาร์พิตช์) 

 

  6807.10 - เป็นม้วน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6807.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

68.08 6808.00 แผง แผ่น กระเบื้อง ก้อนเหลี่ยม และของท่ี
คล้ายกัน ที่ท าด้วยเส้นใยพืช ฟาง หรือท า
ด้วยขี้กบ ช้ินไม้ สะเก็ดไม้ ขี้เลื่อย หรือเศษ

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
ไม้อ่ืนๆ เกาะหรือติดรวมกันด้วยซีเมนต์ 
ปลาสเตอร์หรือสารยึดจ าพวกแร่อื่นๆ 

68.09   ของท าด้วยปลาสเตอร์หรือที่มีส่วนผสมของ
ปลาสเตอร์เป็นหลัก 

 

    - แผ่น แผ่นบาง แผง กระเบื้อง และของที่
คล้ายกันที่ไม่ได้ตกแต่ง 

 

  6809.11 - - ติดด้านหน้าหรือเสริมให้แข็งแรงด้วย
กระดาษหรือกระดาษแข็งเท่านั้น 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6809.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6809.90 - ของอ่ืนๆ RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

68.10   ของท าด้วยซีเมนต์ คอนกรีต หรือท าด้วย
หินเทียม จะเสริมให้แข็งแรงหรือไม่ก็ตาม 

 

    - กระเบื้อง หินปูพื้น อิฐ และของที่คล้ายกัน  
  6810.11 - - บล็อกและอิฐส าหรับก่อสร้าง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  6810.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - ของอ่ืนๆ  
  6810.91 - - องค์ประกอบของสิ่งก่อสร้างส าเร็จรูปใช้

ในการก่อสร้างหรือวิศวกรรมโยธา 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6810.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

68.11   ของท าด้วยแอสเบสทอสซีเมนต์ เซลลูโลส
ไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือท าด้วยของที่คล้ายกัน 

 

  6811.40 - ที่มีแอสเบสทอส RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ไม่มีแอสเบสทอส  
  6811.81 - - แผ่นบางลูกฟูก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  6811.82 - - แผ่นบาง แผง กระเบื้องแบบอ่ืนๆ และ

ของที่คล้ายกัน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6811.89 - - ของอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

68.12   เส้นใยแอสเบสทอสที่จัดท าแล้ว ของผสมที่
มีแอสเบสทอสเป็นหลัก หรือมีแอสเบสทอส
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ประเภท ประเภทย่อย 
กับแมกนีเซียมคาร์บอเนตเป็นหลัก รวมทั้ง
ของท าด้วยของผสมดังกล่าว หรือท าด้วย
แอสเบสทอส (เช่น ด้าย ผ้าทอ เสื้อผ้า 
เครื่องสวมศีรษะ รองเท้า ปะเก็น) จะเสริม
ให้แข็งแรงหรือไม่ก็ตาม นอกจากของตาม
ประเภท 68.11 หรือ 68.13 

  6812.80 - ท าด้วยโครซิโดไลท์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
  6812.91 - - เสื้อผ้า ของที่ใช้ประกอบเครื่องแต่งกาย 

รองเท้าและเครื่องสวมศีรษะ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6812.92 - - กระดาษ มิลล์บอร์ด และสักหลาด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6812.93 - - ของที่ใช้ในการต่อเชื่อมท าด้วยเส้นใยแอส
เบสทอสอัด เป็นแผ่นบาง หรือเป็นม้วน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6812.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

68.13   วัตถุเสียดทานและของท าด้วยวัตถุดังกล่าว 
(เช่น แผ่นบาง ม้วน แถบ เซกเมนต์ จาน 
แหวนรอง แพ็ด) ยังไม่ได้ติดตั้ง ส าหรับใช้
กับเบรก คลัชหรือของท่ีคล้ายกัน ที่มีแอส
เบสทอส มีสารจ าพวกแร่อื่นๆ หรือมี
เซลลูโลสเป็นหลัก จะมีสิ่งทอหรือวัตถุอ่ืน
รวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 

 

  6813.20 - ที่มีแอสเบสทอส RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ไม่มีแอสเบสทอส  
  6813.81 - - ผ้าเบรกและแพ็ด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  6813.89 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
68.14   ไมกาที่จัดท าแล้ว และของท าด้วยไมกา 

รวมถึงไมกาที่เกาะ หรือติดรวมกันหรือที่ท า
ขึ้นใหม่ จะมีสิ่งรองรับท่ีเป็นกระดาษ 
กระดาษแข็งหรือวัตถุอ่ืน หรือไม่ก็ตาม 

 

  6814.10 - แผ่น แผ่นบาง และแถบ ท าด้วยไมกาท่ี
เกาะหรือติดรวมกัน หรือที่ท าขึ้นใหม่ จะมี

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
สิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม 

  6814.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

68.15   ของท าด้วยหินหรือสารจ าพวกแร่อื่นๆ 
(รวมถึงเส้นใยคาร์บอน ของท าด้วยเส้นใย
คาร์บอน และของท าด้วยถ่านพีต) ที่ไม่ได้
ระบหุรือรวมไว้ในที่อ่ืน 

 

  6815.10 - ของท าด้วยกราไฟต์หรือคาร์บอนอื่นๆ ที่ไม่
ใช้งานทางไฟฟ้า 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6815.20 - ของท าด้วยถ่านพีต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ของอ่ืนๆ  
  6815.91 - - ที่มีแมกนีไซต์ โดโลไมต์ หรือโครไมต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  6815.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
ตอนที่ 69  ผลิตภัณฑ์เซรามิก  
  1. ของท าด้วยดินซากหอยหรือดินทรายท่ี

คล้ายกันและของทนไฟ 
 

69.01 6901.00 อิฐ บล็อก กระเบื้อง และผลิตภัณฑ์เซรามิก
อ่ืนๆ ท าด้วยดินซากหอย (เช่น คีเซลกูหร์ 
ทริโพไลต์ หรือไดอะทอไมต์) หรือท าด้วยดิน
ทรายที่คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

69.02   อิฐ บล็อก กระเบื้อง ชนิดทนไฟ และ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกทนไฟที่คล้ายกัน ส าหรับ
ใช้ในการก่อสร้าง นอกจากของท าด้วยดิน
ซากหอยหรือดินทรายที่คล้ายกัน 

 

  6902.10 - มีธาตุแมกนีเซียม แคลเซียม หรือโครเมียม 
ในรูปของแมกนีเซียมออกไซด์ แคลเซียม
ออกไซด์ หรือโครมิกออกไซด์ อย่างเดียวหรือ
รวมกันมากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ าหนัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6902.20 - มีอะลูมินา หรือมีซิลิกา หรือมีของผสมหรือ
สารประกอบ ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้มากกว่า
ร้อยละ 50 โดยน้ าหนัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6902.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

69.03   ผลิตภัณฑ์เซรามิกทนไฟอ่ืนๆ (เช่น รีทอร์ต  
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ประเภท ประเภทย่อย 
เบ้า เตาอบ หัวฉีด ปลั๊ก ฐานรอง เบ้าหลอม
โลหะมีค่า หลอดหรือท่อ ปลอก และเส้น) 
นอกจากของท าด้วยดินซากหอยหรือดิน
ทรายที่คล้ายกัน 

  6903.10 - ที่มีกราไฟต์ หรือมีคาร์บอนอ่ืนๆ หรือมีของ
ผสมของ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ มากกว่าร้อยละ 
50 โดยน้ าหนัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6903.20 - ที่มีอะลูมินา หรือของผสมหรือสารประกอบ
ของอะลูมินา และซิลิกามากกว่าร้อยละ 50 
โดยน้ าหนัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6903.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    2.  ผลิตภัณฑ์เซรามิกอ่ืนๆ   
69.04   อิฐก่อสร้าง บล็อกปูพื้น กระเบื้องที่ใช้รอง

หรือใช้เสริมที่เป็นเซรามิก และของท่ี
คล้ายกัน 

 

  6904.10 - อิฐก่อสร้าง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6904.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

69.05  กระเบื้องมุงหลังคา ท่อยอดปล่องไฟ บัว
ยอดปล่องไฟ สิ่งบุปล่องไฟ สิ่งประดับทาง
สถาปัตยกรรม และผลิตภัณฑ์เซรามิกอ่ืนๆ 
ส าหรับใช้ในการก่อสร้าง 

 

  6905.10 - กระเบื้องมุงหลังคา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6905.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

69.06 6906.00 หลอดหรือท่อ ท่อน า ราง และอุปกรณ์ติดตั้ง
ส าหรับหลอดหรือท่อ ที่เป็นเซรามิก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

69.07   กระเบื้องปูพื้นและทางเดิน กระเบื้องปูพื้น
เตาหรือกระเบื้องติดผนัง ที่เป็นเซรามิกไม่ได้
เคลือบ รวมทั้งหินโมเสกและของที่คล้ายกัน 
ที่เป็นเซรามิกไม่ได้เคลือบ จะมีสิ่งรองรับ
หรือไม่ก็ตาม 

 

  6907.10 - กระเบื้อง ลูกบาศก์ และของที่คล้ายกัน จะ
เป็นสี่เหลี่ยม  ผืนผ้าหรือไม่ก็ตาม ซ่ึงด้านท่ี

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
มีพ้ืนที่ผิวใหญ่ที่สุดต้องสามารถวางในกรอบ
สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวน้อยกว่า 7 
เซนติเมตร 

  6907.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

69.08   กระเบื้องปูพื้นและทางเดิน กระเบื้องปูพื้น
เตาหรือกระเบื้องติดผนัง ที่เป็นเซรามิก
เคลือบแล้ว รวมทั้งหินโมเสกและของที่
คล้ายกันที่เป็นเซรามิกเคลือบแล้ว จะมีสิ่ง
รองรับหรือไม่ก็ตาม 

 

  6908.10 - กระเบื้อง ลูกบาศก์ และของที่คล้ายกัน จะ
เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือไม่ก็ตาม ซ่ึงด้านท่ีมี
พ้ืนที่ผิวใหญ่ที่สุดต้องสามารถวางในกรอบ
สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวน้อยกว่า7 
เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  6908.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

69.09   ผลิตภัณฑ์เซรามิกส าหรับใช้ตาม
ห้องปฏิบัติการ ใช้ในทางเคมี หรือใช้ในทาง
เทคนิคอ่ืนๆ  อ่างและภาชนะรองรับที่
คล้ายกันที่เป็นเซรามิกชนิดที่ใช้ในทาง
เกษตรกรรม รวมทั้งหม้อ กระปุก และของที่
คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิกชนิดที่ใช้ส าหรับ
ล าเลียงหรือบรรจุของ 

 

    - ผลิตภัณฑ์เซรามิกส าหรับใช้ตาม
ห้องปฏิบัติการ ใช้ในทางเคมี หรือใช้ในทาง
เทคนิคอย่างอ่ืน 

 

  6909.11 - - ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไช
น่า) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6909.12 - - ของที่มีความแข็งเทียบเท่า 9 หรือ
มากกว่า ตามสเกลของโมส์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6909.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6909.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

69.10   อ่างล้างชาม อ่างล้างหน้า ฐานตั้งอ่างล้าง
หน้า อ่างอาบน้ า บิเด โถส้วม โถชักโครก โถ
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รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
ปัสสาวะ และเครื่องสุขภัณฑ์ติดตั้งถาวรท่ี
คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิก 

  6910.10 - ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6910.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

69.11   เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ของใช้
ในบ้านเรือนอ่ืนๆ และของใช้ในห้องน้ า 
ชนิดพอร์ซเลน หรือชนิดเนื้อละเอียด (ไช
น่า) 

 

  6911.10 - เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องครัว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ 
CTH 

  6911.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

69.12 6912.00 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ของใช้
ในบ้านเรือนอ่ืนๆ และของใช้ในห้องน้ า ที่
เป็นเซรามิก นอกจากชนิดพอร์ซเลน หรือ
ชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

69.13   รูปปั้นขนาดเล็กและของประดับอ่ืนๆ ท่ีเป็น
เซรามิก 

 

  6913.10 - ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  6913.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

69.14   ผลิตภัณฑ์เซรามิกอ่ืนๆ  
  6914.10 - ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  6914.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
ตอนที่ 70  แก้วและเครื่องแก้ว  
70.01 7001.00 คูลเลต เศษแก้วอ่ืนๆ และของท่ีใช้ไม่ได้

อ่ืนๆ ท าด้วยแก้ว รวมทั้งแก้วที่เป็นก้อน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

70.02   แก้วท าเป็นลูกกลม (นอกจากลูกกลมขนาด
เล็กตามประเภท 70.18) เป็นเส้น เป็น
หลอดหรือท่อ ที่ไม่ได้ตกแต่ง 

 

  7002.10 - ลูกกลม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
  7002.20 - เส้น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - หลอดหรือท่อ  
  7002.31 - - ท าด้วยฟิวส์ควอร์ตซ์หรือฟิวส์ซิลิกาอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  7002.32 - - ท าด้วยแก้วอื่นๆ ที่มีสัมประสิทธิ์การ

ขยายตัวเชิงเส้นไม่เกิน 5x10-6 ต่อองศา
เคลวิน ที่อุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 300 
องศาเซลเซียส 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  
CTH 

  7002.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

70.03   แก้วที่ได้จากการหล่อหรือการรีด เป็นแผ่น
หรือเป็นโพรไฟล์ จะมีชั้นผิวส าหรับดูดกลืน
แสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสงหรือไม่ก็
ตาม แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่างอ่ืน 

 

    - แผ่นแก้วที่ไม่เสริมด้วยลวด  
  7003.12 - - แต่งสีทั่วเนื้อ (บอดี้ทินเต็ด) ท าให้ทึบแสง 

ท าให้สะท้อนแสง หรือมีชั้นผิวส าหรับ
ดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อน
แสง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7003.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7003.20 - แผ่นแก้วที่เสริมด้วยลวด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7003.30 - โพรไฟล์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

70.04   แก้วที่ได้จากการดึงหรือเป่า เป็นแผ่น จะมี
ชั้นผิวส าหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสง
หรือไม่สะท้อนแสง หรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้
ตกแต่งอย่างอ่ืน 

 

  7004.20 - แต่งสีทั่วเนื้อ (บอดี้ทินเต็ด) ท าให้ทึบแสง 
ท าให้สะท้อนแสง หรือมีชั้นผิวส าหรับ
ดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7004.90 - แก้วอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

70.05   โฟลตกลาสและแก้วท่ีขัดผิวหรือขัดมัน เป็น
แผ่น จะมีชั้นผิวส าหรับดูดกลืนแสง สะท้อน
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รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
แสงหรือไม่สะท้อนแสง หรือไม่ก็ตาม แต่
ไม่ได้ตกแต่งอย่างอ่ืน 

  7005.10 - แก้วที่ไม่เสริมด้วยลวด มีชั้นผิวส าหรับ
ดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - แก้วที่ไม่เสริมด้วยลวดอ่ืนๆ  
  7005.21 - - แต่งสีทั่วเนื้อ (บอดี้ทินเต็ด) ท าให้ทึบแสง 

ท าให้สะท้อนแสง หรือเพียงแต่ขัดผิว 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7005.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7005.30 - แก้วที่เสริมด้วยลวด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

70.06 7006.00 แก้วตามประเภท 70.03  70.04 หรือ 
70.05 ที่ท าให้โค้ง แต่งขอบ สลัก เจาะรู 
เคลือบเอนาเมล หรือตกแต่งอย่างอ่ืน แต่
ต้องไม่มีกรอบหรือติดกับวัตถุอ่ืนๆ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

70.07   กระจกนิรภัยชนิดแตกแล้วไม่มีคม (เทม
เพอร์) หรือชนิดแตกแล้วไม่กระจาย (ลามิ
เนต) 

 

    - กระจกนิรภัยชนิดแตกแล้วไม่มีคม  
  7007.11 - - มีขนาดและรูปทรงเหมาะส าหรับใช้กับ

ยานบก อากาศยาน ยานอวกาศ หรือยาน
น้ า 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7007.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - กระจกนิรภัย ชนิดแตกแล้วไม่กระจาย  
  7007.21 - - มีขนาดและรูปทรงเหมาะส าหรับใช้กับ

ยานบก อากาศยาน ยานอวกาศหรือยาน
น้ า 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7007.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

70.08 7008.00 ฉนวนแบบมัลติเพิลวอลล์ที่ท าด้วยแก้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

70.09   กระจกเงา จะมีกรอบหรือไม่ก็ตาม รวมถึง
กระจกมองหลัง 

 

  7009.10 - กระจกมองหลังส าหรับยานบก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
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รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
  7009.91 - - ไม่มีกรอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  7009.92 - - มีกรอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  

CTH 
70.10   คาร์บอย ขวด ขวดคอคอด กระปุก หม้อ 

ขวดยา แอมพูล และภาชนะอ่ืนๆ ท าด้วย
แก้ว ชนิดที่ใช้ล าเลียงหรือบรรจุของ  
รวมทั้งขวดโหลแก้วที่ใช้ถนอมอาหาร จุก 
ฝา และท่ีปิดอ่ืนๆ ท าด้วยแก้ว 

 

  7010.10 - แอมพูล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7010.20 - จุก ฝาและที่ปิดอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7010.90 - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

70.11   กระเปาะแก้ว (รวมถึงที่เป็นรูปกลมและเป็น
หลอด) ที่มีปลายเปิด และส่วนประกอบของ
กระเปาะดังกล่าวที่ท าด้วยแก้ว ไม่มีอุปกรณ์
ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) ส าหรับใช้ท าหลอดไฟฟ้า 
หลอดแคโทดเรย์ หรือหลอดที่คล้ายกัน  

 

  7011.10 - ส าหรับท าหลอดไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7011.20 - ส าหรับท าหลอดแคโทดเรย์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7011.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

70.13   เครื่องแก้วชนิดที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ในครัว 
ในห้องน้ า ในส านักงาน ใช้ตกแต่งภายใน 
หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน (นอกจาก
ของตามประเภท 70.10 หรือ 70.18) 

 

  7013.10 - ท าด้วยแก้วเซรามิก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - แก้วเครื่องดื่มแบบสเต็มแวร์ (ทรงสูง มี
ก้าน) นอกจากที่ท าด้วยแก้วเซรามิก 

 

  7013.22 - - ท าด้วยเลดคริสตัล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7013.28 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTH 

    - แก้วเครื่องดื่มอ่ืนๆ นอกจากที่ท าด้วยแก้ว
เซรามิก 

 

  7013.33 - - ท าด้วยเลดคริสตัล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7013.37 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - เครื่องแก้วชนิดที่ใช้บนโต๊ะอาหาร 
(นอกจากแก้วเครื่องดื่ม) หรือใช้ในครัว 
นอกจากท่ีท าด้วยแก้วเซรามิก 

 

  7013.41 - - ท าด้วยเลดคริสตัล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7013.42 - - ท าด้วยแก้วที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัว
เชิงเส้น ไม่เกิน 5 x10-6 ต่อองศาเคลวิน ที่
อุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 300 องศา
เซลเซียส 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7013.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - เครื่องแก้วอื่นๆ  
  7013.91 - - ท าด้วยเลดคริสตัล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  7013.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
70.14 7014.00 เครื่องแก้วที่ใช้ให้สัญญาณและวัตถุเชิงทัศน

ศาสตร์ท าด้วยแก้ว (นอกจากของตาม
ประเภท 70.15) ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งาน
ทางทัศนศาสตร์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

70.15   กระจกนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนิดวอตช์ 
และกระจกที่คล้ายกัน  กระจกแว่นตาชนิด
ธรรมดาหรือชนิดปรับสายตาที่โค้งงอ กลวง 
หรือที่คล้ายกัน ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทาง
ทัศนศาสตร ์ รวมทั้งแก้วทรงกลมกลวง 
และเซกเมนต์ของแก้วทรงกลมกลวง 
ส าหรับใช้ในการผลิตกระจกดังกล่าว 

 

  7015.10 - กระจกแว่นตาชนิดปรับสายตา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7015.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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CTH 

70.16   บล็อกปูพื้น แผ่นหนา อิฐ แผ่นสี่เหลี่ยม
จัตุรัส กระเบื้องและของอ่ืนๆ ท าด้วยแก้ว
อัดหรือแก้วหล่อ จะเสริมด้วยลวดหรือไม่ก็
ตาม ชนิดที่ใช้กับอาคารหรือเพื่อการ
ก่อสร้าง ลูกบาศก์แก้ว และแก้วท าเป็นของ
ขนาดเล็กอ่ืนๆ จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม 
ส าหรับใช้เป็นโมเสกหรือเพื่อการประดับท่ี
คล้ายกัน แผ่นแก้วที่มีตะกั่วเป็นขอบ (เลด
เด็ดไลต์) และของท่ีคล้ายกัน  รวมทั้งแก้ว
ชนิดมัลติเซลลูลาร์หรือชนิดโฟม ที่เป็น
บล็อก แผง แผ่น เบี้ยหรือลักษณะที่
คล้ายกัน 

 

  7016.10 - ลูกบาศก์แก้ว และแก้วท าเป็นของขนาดเล็ก
อ่ืนๆ จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม ส าหรับใช้
เป็นโมเสกหรือเพ่ือการประดับที่คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7016.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

70.17   เครื่องแก้วที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการ ในทาง
อนามัยหรือในทางเภสัชกรรม จะท า
เครื่องหมายแบ่งส่วนหรือแบ่งขนาดหรือไม่ก็
ตาม 

 

  7017.10 - ท าด้วยฟิวส์ควอร์ตซ์หรือฟิวส์ซิลิกาอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7017.20 - ท าด้วยแก้วอื่นๆ ที่สัมประสิทธิ์ขยายตัวเชิง
เส้นไม่เกิน 5 X 10-6 ต่อองศาเคลวิน ที่
อุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 300 องศาเซลเซียส 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7017.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

70.18   ลูกปัด ไข่มุกเทียม รัตนชาติเทียมหรือกึ่ง
รัตนชาติเทียม และแก้วท าเป็นของขนาด
เล็กที่คล้ายกัน และของท าด้วยของดังกล่าว
นอกจากเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่
เป็นของเทียม ลูกตาแก้วนอกจากที่เป็น
อวัยวะเทียม รูปปั้นขนาดเล็กและ
เครื่องประดับอ่ืนๆ ท าด้วยแก้วที่ท าเป็นรูป
โดยใช้ตะเกียงฟู่ นอกจากเครื่องเพชรพลอย
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ประเภท ประเภทย่อย 
และรูปพรรณที่เป็นของเทียม  ลูกกลมแก้ว
ขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 
มิลลิเมตร 

  7018.10 - ลูกปัด ไข่มุกเทียม รัตนชาติเทียมหรือกึ่ง
รัตนชาติเทียม และแก้วท าเป็นของขนาด
เล็กที่คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7018.20 - ลูกกลมแกว้ขนาดเล็ก ที่มีเส้นผ่า ศูนย์กลาง 
ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7018.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

70.19   ใยแก้ว (รวมถึงปุยแก้ว) และของท าด้วยใย
แก้ว (เช่น ด้าย ผ้าทอ) 

 

    - สไลเวอร์ สายใย ด้าย และด้ายที่ตัดเป็นเส้น
สั้น 

 

  7019.11 - - ด้ายที่ตัดเป็นเส้นสั้น มีความยาวไม่เกิน 
50 มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7019.12 - - สายใย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7019.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - แผ่นบาง (วอยล์) แผ่นเยื่อ เสื่อ ที่นอน 
บอร์ด และผลิตภัณฑ์ไม่ทอที่คล้ายกัน 

 

  7019.31 - - เสื่อ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7019.32 - - แผ่นบาง (วอยล์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7019.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7019.40 - ผ้าทอท าด้วยสายใย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ผ้าทออ่ืนๆ  
  7019.51 - - มีความกว้างไม่เกิน 30เซนติเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  7019.52 - - ผ้าทอลายขัด มีความกว้างเกิน 30 

เซนติเมตร หนักน้อยกว่า 250 กรัมต่อ
ตารางเมตร ท าด้วยใยยาวที่วัดขนาดด้าย
เดีย่วแต่ละเส้นไม่เกิน 136 เทกซ์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  7019.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  7019.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
70.20 7020.00 ของอ่ืนๆ ท าด้วยแก้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
ตอนที่ 71  ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง รัตนชาติหรือ

กึ่งรัตนชาติ โลหะมีค่า โลหะที่หุ้มติดด้วย
โลหะมีค่า และของที่ท าด้วยของดังกล่าว 
เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของ
เทียม เหรียญกษาปณ์ 

 

71.01   ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง จะตกแต่ง
หรือคัดแล้วหรือไม่ก็ตาม แตไ่ม่ได้ร้อยเข้า
ด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้ง
ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยงซึ่งร้อยเข้า
ด้วยกันชั่วคราวเพื่อสะดวกแก่การขนส่ง 

 

  7101.10 - ไข่มุกธรรมชาติ WO 
    - ไข่มุกเลี้ยง  
  7101.21 - - ไม่ได้ตกแต่ง WO 
  7101.22 - - ตกแต่งแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
71.02   เพชรจะตกแต่งหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้

ประกอบกับตัวเรือน 
 

  7102.10 - ไม่ได้คัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - ใช้ในทางอุตสาหกรรม  
  7102.21 - - ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือท าให้

แยก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7102.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - ไม่ใช้ในทางอุตสาหกรรม  
  7102.31 - - ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือท าให้

แยก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7102.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

71.03   รัตนชาติ (นอกจากเพชร) และกึ่งรัตนชาติ 
จะตกแต่งหรือคัดแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้
ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน 
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ประเภท ประเภทย่อย 
รวมทั้งรัตนชาติ (นอกจากเพชร) และกึ่ง
รัตนชาติที่ไม่ได้คัดซึ่งร้อยเข้าด้วยกัน
ชั่วคราวเพื่อสะดวกแก่การขนส่ง 

  7103.10 - ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือท าเป็น
รูปทรงอย่างหยาบๆ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - ตกแต่งอย่างอ่ืน  
  7103.91 - - ทับทิม แซปไฟร์ และมรกต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  7103.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
71.04   รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการ

สังเคราะห์หรือท าขึ้นใหม่ จะตกแต่งหรือคัด
แล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกัน
หรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งรัตนชาติ
หรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการสังเคราะห์หรือ
ท าขึ้นใหม่ที่ไม่ได้คัด ซึ่งร้อยเข้าด้วยกัน
ชั่วคราวเพื่อสะดวกแก่การขนส่ง 

 

  7104.10 - พีเอโซอิเล็กทริกควอร์ตซ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7104.20 - อ่ืนๆ ไม่ได้ตกแต่งหรือเพียงแต่เลื่อยหรือท า
เป็นรูปทรงอย่างหยาบๆ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7104.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

71.05   ฝุ่นและผงของรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้
จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ 

 

  7105.10 - ของเพชร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7105.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

71.06   เงิน (รวมถึงเงินชุบด้วยทองค าหรือ
แพลทินัม) ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) หรืออยู่
ในลักษณะกึ่งส าเร็จรูป หรือเป็นผง 

 

  7106.10 - เป็นผง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - อ่ืนๆ  
  7106.91 - - ยังไม่ได้ขึ้นรูป RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  7106.92 - - กึ่งส าเร็จรูป RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
71.07 7107.00 โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน ทีไ่ม่ได้จัดท า

มากไปกว่าขั้นกึ่งส าเร็จรูป 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

71.08   ทองค า (รวมถึงทองค าชุบด้วยแพลทินัม) 
ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรืออยู่ในลักษณะกึ่ง
ส าเร็จรูป หรือเป็นผง 

 

    - ไม่ใช่เงินตรา  
  7108.11 - - เป็นผง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  7108.12 - - อ่ืนๆ ในลักษณะที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  7108.13 - - อ่ืนๆ ในลักษณะกึ่งส าเร็จรูป RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  7108.20 - เงินตรา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
71.09 7109.00 โลหะสามัญหรือเงิน ที่หุ้มติดด้วยทองค า 

ไม่ได้ท ามากไปกว่าขั้นกึ่งส าเร็จรูป 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

71.10   แพลทินัมยังไม่ได้ขึ้นรูป หรืออยู่ในลักษณะ
กึ่งส าเร็จรูป หรือเป็นผง 

 

    - แพลทินัม  
  7110.11 - - ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรือเป็นผง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  7110.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
    - แพลเลเดียม  
  7110.21 - - ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรือเป็นผง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  7110.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
    - โรเดียม  
  7110.31 - - ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรือเป็นผง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  7110.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
    - อิริเดียม ออสเมียม และรูทีเนียม  
  7110.41 - - ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรือเป็นผง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CC 

  7110.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

71.11 7111.00  โลหะสามัญ เงิน หรือทองค า ที่หุ้มติดด้วย
แพลทินัม ที่ไม่ได้ท ามากไปกว่าขั้นกึ่ง
ส าเร็จรูป 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

71.12   เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ท าด้วยโลหะมีค่าหรื
อโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า รวมทั้งเศษ
และของที่ใช้ไม่ได้อ่ืนๆ ที่มีโลหะมีค่าหรือ
สารประกอบโลหะมีค่า ชนิดที่ส่วนใหญ่ใช้
ส าหรับสกัดโลหะมีค่า 

 

  7112.30 - เถ้าท่ีมีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมี
ค่า 

สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

    - อ่ืนๆ  
  7112.91 - - ของทองค า รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วย

ทองค า แต่ไม่รวมถึงเศษผงของทองค าท่ีมี
โลหะมีค่าอ่ืนๆ ปนอยู่ 

สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

  7112.92 - - ของแพลทินัม รวมถึงโลหะท่ีหุ้มติดด้วย
แพลทินัม แต่ไม่รวมถึงเศษผงของ
แพลทินัมที่มโีลหะมีค่าอ่ืนๆ ปนอยู่ 

สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

  7112.99 - - อ่ืนๆ สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

71.13   เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และ
ส่วนประกอบของของดังกล่าว ท าด้วยโลหะ
มีค่า หรือท าด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมี
ค่า  

 

    - ท าด้วยโลหะมีค่า จะชุบหรือหุ้มติดด้วย
โลหะมีค่า หรือไม่ก็ตาม 

 

  7113.11 - - ท าด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมี
ค่าหรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7113.19 - - ท าด้วยโลหะมีค่าอ่ืนๆ จะชุบหรือหุ้มติด
ด้วยโลหะมีค่า หรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7113.20 - ท าด้วยโลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

71.14   เครื่องทองหรือเครื่องเงินและส่วนประกอบ  
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ของของดังกล่าว ท าด้วยโลหะมีค่าหรือท า
ด้วยโลหะท่ีหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า 

    - ท าด้วยโลหะมีค่า จะชุบหรือหุ้มติดด้วย
โลหะมีค่า หรือไม่ก็ตาม 

 

  7114.11 - - ท าด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมี
ค่าอ่ืนๆ หรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7114.19 - - ท าด้วยโลหะมีค่าอ่ืนๆ จะชุบหรือหุ้มติด
ด้วยโลหะมีค่า หรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7114.20 - ท าด้วยโลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

71.15   ของอ่ืนๆ ท าด้วยโลหะมีค่า หรือท าด้วย
โลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า 

 

  7115.10 - ตัวคะตะไลส์ที่มีลักษณะแบบผ้าหรือ
ตะแกรง ท าด้วยแพลทินัม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7115.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

71.16   ของท าด้วยไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง 
ท าด้วยรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ (ธรรมชาติ 
สังเคราะห์หรือท าขึ้นใหม่) 

 

  7116.10 - ท าด้วยไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7116.20 - ท าด้วยรัตนชาติหรือก่ึงรัตนชาติ (ธรรมชาติ 
สังเคราะห์ หรือท าข้ึนใหม่) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

71.17   เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของ
เทียม 

 

    - ท าด้วยโลหะสามัญ จะชุบด้วยโลหะมีค่า
หรือไม่ก็ตาม 

 

  7117.11 - - กระดุมข้อมือเชิ้ตและสตัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7117.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7117.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

71.18   เหรียญกษาปณ์  
  7118.10 - เหรียญกษาปณ์ (นอกจากเหรียญทองค า) ที่

ใช้ช าระหนี้ ตามกฎหมายไม่ได้ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7118.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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CTH 

ตอนที่ 72  เหล็กและเหล็กกล้า  
72.01   เหล็กถลุงและเหล็กสปิเกล เป็นแท่งถลุง 

ก้อนเหลี่ยม หรือลักษณะขั้นปฐมอ่ืนๆ 
 

  7201.10 - เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสร้อยละ 0.5 
หรือน้อยกว่า โดยน้ าหนัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7201.20 - เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสมากกว่าร้อย
ละ 0.5 โดยน้ าหนัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7201.50 - เหล็กถลุงเจือ รวมทั้งเหล็กสปิเกล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

72.02   สารเจือเหล็ก (เฟอโรแอลลอย)  
    - เฟอโรแมงกานีส  
  7202.11 - - ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 2 โดย

น้ าหนัก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7202.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - เฟอโรซิลิคอน  
  7202.21 - - ที่มีซิลิคอนมากกว่าร้อยละ 55 โดย

น้ าหนัก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7202.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7202.30 - เฟอโรซิลิโคแมงกานีส RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - เฟอโรโครเมียม  
  7202.41 - - ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 4 โดย

น้ าหนัก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7202.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7202.50 - เฟอโรซิลิโคโครเมียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7202.60 - เฟอโรนิกเกลิ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7202.70 - เฟอโรโมลิบดีนัม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7202.80 - เฟอโรทังสเตน และเฟอโรซิลิโคทังสเตน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
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  7202.91 - - เฟอโรไทเทเนียม และเฟอโรซิลิโค

ไทเทเนียม 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7202.92 - - เฟอโรวาเนเดียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7202.93 - - เฟอโรไนโอเบียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7202.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

72.03   ผลิตภัณฑ์จ าพวกเหล็กที่ได้จากสินแร่เหล็ก
โดยวิธีไดเร็กรีดักชัน และผลิตภัณฑ์จ าพวก
เหล็กอื่นๆ ที่มีเนื้อพรุน เป็นก้อน เป็นเพล
เลต หรือลักษณะที่คล้ายกัน รวมทั้งเหล็กที่
มีความบริสุทธิ์อย่างน้อยร้อยละ 99.94 โดย
น้ าหนัก เป็นก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะ
ที่คล้ายกัน 

 

  7203.10 - ผลิตภัณฑ์จ าพวกเหล็กที่ได้จากสินแร่เหล็ก
โดยวิธีไดเร็กรีดักชัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7203.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

72.04   เศษและของที่ใช้ไม่ได้จ าพวกเหล็ก  รวมทั้ง
อินกอตที่หลอมจากของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็น
เหล็กหรือเหล็กกล้า 

 

  7204.10 - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กหล่อ สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

    - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กกล้าเจือ  
  7204.21 - - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กกล้าไม่

เป็นสนิม 
สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

  7204.29 - - อ่ืนๆ สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

  7204.30 - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กหรือ
เหล็กกล้าที่ชุบ หรือเคลือบดีบุก 

สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

    - เศษและของที่ใช้ไม่ได้อื่นๆ  
  7204.41 - - เศษที่ได้จากการกลึง เศษที่ได้จากการไส สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
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ประเภท ประเภทย่อย 
ชิ้นเล็กชิ้นน้อย เศษขูดผิว ขี้เลื่อย ขี้ตะไบ 
เศษที่ได้จากการแต่งขอบ เศษท่ีได้จาก
การตอกพิมพ์ จะมัดหรือห่อหรือไม่ก็ตาม 

ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

  7204.49 - - อ่ืนๆ สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

  7204.50 - อินกอตที่หลอมจากของที่ใช้ไม่ได้ สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

72.05   เม็ดและผง ของเหล็กถลุง ของเหล็กสปิเกล 
ของเหล็กหรือเหล็กกล้า 

 

  7205.10 - เม็ด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ผง  
  7205.21 - - ของเหล็กกล้าเจือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  7205.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
72.06   เหล็ก และเหล็กกล้าไม่เจือ เป็นอินกอต 

หรือมีลักษณะขั้นปฐมอ่ืนๆ (ไม่รวมถึงเหล็ก
ตามประเภท 72.03) 

 

  7206.10 - อินกอต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7206.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

72.07   ผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป ท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าไม่เจือ 

 

    - ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดย
น้ าหนัก 

 

  7207.11 - - มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) และมีความกว้าง
วัดได้น้อยกว่า 2 เท่าของความหนา 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7207.12 - - อ่ืนๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7207.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7207.20 - ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไปโดย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
น้ าหนัก CC 

72.08   ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 
มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดร้อน ไม่หุ้มติด 
ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ 

 

  7208.10 - เป็นม้วน ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดร้อน มี
ลวดลาย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - อ่ืนๆ เป็นม้วน ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดร้อน ที่
ผ่านการกัดล้างแล้ว 

 

  7208.25 - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7208.26 - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่
น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7208.27 - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - อ่ืนๆ เป็นม้วน ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดร้อน   
  7208.36 - - ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  7208.37 - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป 

แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7208.38 - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่
น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7208.39 - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7208.40 - ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดร้อน มี
ลวดลาย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - อ่ืนๆ ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดร้อน  
  7208.51 - - ที่มีความหนาเกิน10 มิลลิเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  7208.52 - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป 

แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7208.53 - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่
น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7208.54 - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7208.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 
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ประเภท ประเภทย่อย 
72.09   ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือ

เหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 
มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดเย็น (โคลด์
รีดิวส์) ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ 

 

    - เป็นม้วน ไม่ได้ท ามากไปกว่า 
  รีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) 

 

  7209.15 - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 หรือประเภทที่ 7211 

  7209.16 - - ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อย
กว่า 3 มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 หรือประเภทที่ 7211 

  7209.17 - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป 
แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 หรือประเภทที่ 7211 

  7209.18 - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 หรือประเภทที่ 7211 

    - ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น 
(โคลด์รีดิวส์) 

 

  7209.25 - - ที่มคีวามหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 หรือประเภทที่ 7211 

  7209.26 - - ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อย
กว่า 3 มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 หรือประเภทที่ 7211 

  7209.27 - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป 
แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 หรือประเภทที่ 7211 

  7209.28 - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 หรือประเภทที่ 7211 

  7209.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 หรือประเภทที่ 7211 

72.10   ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 
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ประเภท ประเภทย่อย 
มิลลิเมตรขึ้นไป หุ้มติด ชุบหรือเคลือบ 

    - ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก  
  7210.11 - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 7209 หรือประเภทที่ 
7211 

  7210.12 - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 7209 หรือประเภทที่ 
7211 

  7210.20 - ชุบหรือเคลือบด้วยตะกั่ว รวมถึงเทอร์น
เพลต 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 7209 หรือประเภทที่ 
7211 

  7210.30 - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีใช้ไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 7209 หรือประเภทที่ 
7211 

    - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอ่ืน  
  7210.41 - - เป็นลูกฟูก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 7209 หรือประเภทที่ 
7211 

  7210.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 7209 หรือประเภทที่ 
7211 

  7210.50 - ชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมออกไซด์ หรือ
ด้วยโครเมียม และโครเมียมออกไซด์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 7209 หรือประเภทที่ 
7211 

    - ชุบหรือเคลือบด้วยอะลูมิเนียม  
  7210.61 - - ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของ

อะลูมิเนียมและสังกะสี 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 7209 หรือประเภทที่ 
7211 

  7210.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 7209 หรือประเภทที่ 
7211 

  7210.70 - ทาสี ทาวาร์นิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 7209 หรือประเภทที่ 
7211 

  7210.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 7209 หรือประเภทที ่
7211 

72.11   ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 
มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ 

 

    - ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดร้อน  
  7211.13 - - รีดทั้งสี่ด้าน หรือรีดผ่านโคลสบ็อกซ์ มี

ความกว้างเกิน 150 มิลลิเมตร และมีความ
หนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ไม่เป็นม้วน 
และไม่มีลวดลาย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7211.14 - - อ่ืนๆ มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตร
ขึ้นไป 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7211.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)  
  7211.23 - - ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดย

น้ าหนัก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7211.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7211.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

72.12   ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 
มิลลิเมตร หุ้มติด ชุบหรือเคลือบ 

 

  7212.10 - ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 ถึง 7211 

  7212.20 - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสีโดยวิธีใช้ไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 ถึง 7211 

  7212.30 - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอ่ืน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 ถึง 7211 

  7212.40 - ทาสี ทาวาร์นิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 ถึง 7211 

  7212.50 - ชุบหรือเคลือบอย่างอ่ืน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 ถึง 7211 

  7212.60 - หุ้มติด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 ถึง 7211 

72.13   ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็น
ม้วนอย่างไม่เป็นระเบียบ ท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าไม่เจือ 

 

  7213.10 - ที่มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ท า
ขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC  

  7213.20 - อ่ืนๆ ท าด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - อ่ืนๆ  
  7213.91 - - มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม วัด

เส้นผ่าศูนย์กลางได้น้อยกว่า 14 
มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7213.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

72.14   ท่อนและเส้นอื่นๆ ท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าไม่เจือ ที่ไม่ได้ท ามากไปกว่าตี รีด
ร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีดร้อน แต่รวมถึงของ
ดังกล่าวท่ีบิดตัวหลังจากการรีด 

 

  7214.10 - ตี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7214.20 - ที่มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นที่ท า
ขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด หรือบิดตัว
หลังจากการรีด  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7214.30 - อ่ืนๆ ท าด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CC 

    - อ่ืนๆ  
  7214.91 - - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

(นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7214.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

72.15   ท่อนและเส้นอื่นๆ ท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าไม่เจือ 

 

  7215.10 - ท าด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย ไม่ได้ท ามากไปกว่า
ขึ้นรูปขณะเย็น หรือตกแต่งขณะเย็น 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7215.50 - อ่ืนๆ ไม่ได้ท ามากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็น
หรือ ตกแต่งขณะเย็น 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7215.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

72.16   มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ท าด้วย
เหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ 

 

  7216.10 - หน้าตัดรูป U I หรือ H ไม่ได้ท ามากไปกว่า
รีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อย
กว่า 80 มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - หน้าตัดรูป L หรือ T ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีด
ร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อย
กว่า 80 มิลลิเมตร 

 

  7216.21 - - หน้าตัดรูป L RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7216.22 - - หน้าตัดรูป T RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - หน้าตัดรูป U I หรือ H ไม่ได้ท ามากไปกว่า
รีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูง
ตั้งแต่ 80 มิลลิเมตรขึ้นไป 

 

  7216.31 - - หน้าตัดรูป U RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7216.32 - - หนา้ตัดรูป I RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7216.33 - - หน้าตัดรูป H RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7216.40 - หน้าตัดรูป L หรือ T ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีด
ร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 
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ประเภท ประเภทย่อย 
80 มิลลิเมตรขึ้นไป 

  7216.50 - มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่างๆ อย่างอ่ืน 
ไม่ได้ท ามากไป  กว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรือ
อัดรีด 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ไม่ได้ท า
มากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็น หรอืตกแต่งขณะ
เย็น 

 

  7216.61 - - ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7216.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - อ่ืนๆ  
  7216.91 - - ขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น ได้

จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7216.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

72.17   ลวดท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ  
  7217.10 - ไม่ได้ชุบหรือเคลือบ จะขัดมันหรือไม่ก็ตาม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7213 ถึง 7215 

  7217.20 - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7213 ถึง 7215 

  7217.30 - ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะสามัญอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7213 ถึง 7215 

  7217.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7213 ถึง 7215 

72.18   เหล็กกล้าไม่เป็นสนิมที่เป็นอินกอต หรือมี
ลักษณะข้ันปฐมอ่ืนๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์กึ่ง
ส าเร็จรูปท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม 

 

  7218.10 - อินกอต และลักษณะขั้นปฐมอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

    - อ่ืนๆ  
  7218.91 - - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

(นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  
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ประเภท ประเภทย่อย 
  7218.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
72.19   ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็น

สนิม มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้น
ไป 

 

    - ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดร้อน เป็นม้วน  
  7219.11 - - ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
  7219.12 - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป 

แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7219.13 - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่
น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7219.14 - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดร้อน ไม่เป็นม้วน  
  7219.21 - - ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  7219.22 - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป 

แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7219.23 - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่
น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7219.24 - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)  
  7219.31 - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  7219.32 - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่

น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ 
CTSH 

  7219.33 - - ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อย
กว่า 3 มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  7219.34 - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป 
แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  7219.35 - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  7219.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

72.20   ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็น  
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ประเภท ประเภทย่อย 
สนิม มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร 

    - ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดร้อน  
  7220.11 - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7219 

  7220.12 - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7219 

  7220.20 - ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7219 

  7220.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7219 

72.21 7221.00 ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็น
ม้วนอย่างไม่เป็นระเบียบ ท าด้วยเหล็กกล้า
ไม่เป็นสนิม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

72.22   ท่อนและเส้นอื่นๆ ท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็น
สนิม รวมทั้งมุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง 
ๆ ท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม 

 

    - ท่อนและเส้น ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดร้อน ดึง
ร้อน หรืออัดรีด 

 

  7222.11 - - ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  7222.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7222.20 - ท่อนและเส้น ไม่ได้ท ามากไปกว่าขึ้นรูป
ขณะเย็น หรือตกแต่งขณะเย็น 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7222.30 - ท่อนและเส้นอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7222.40 - มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่างๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

72.23 7223.00 ลวดท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

72.24   เหล็กกล้าเจืออ่ืนๆ ที่เป็นอินกอต หรือมี
ลักษณะขั้นปฐมอ่ืนๆ ผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป
ท าด้วยเหล็กกล้าเจืออ่ืนๆ 

 



354 
 

HS 2012 
รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
  7224.10 - อินกอตและลักษณะขั้นปฐมอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  7224.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
72.25   ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กกล้าเจืออ่ืนๆ 

มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป 
 

    - ท าด้วยเหล็กกล้าซิลิคอนอิเล็ก ทริก  
  7225.11 - - ที่มีผลึกเรียงตัวกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  7225.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  7225.30 - อ่ืนๆ ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดร้อน เป็นม้วน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  7225.40 - อ่ืนๆ ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดร้อน ไม่เป็นม้วน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  7225.50 - อ่ืนๆ ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์

รีดิวส์) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
  7225.91 - - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสีโดยวิธีใช้ไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  7225.92 - - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสีโดยวิธีอ่ืน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  7225.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
72.26   ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กกล้าเจืออ่ืนๆ 

มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร 
 

    - ท าด้วยเหล็กกล้าซิลิคอนอิเล็กทริก  
  7226.11 - - ที่มีผลึกเรียงตัวกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7225 

  7226.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7225 

  7226.20 - ท าด้วยเหล็กกล้ารอบสูง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7225 

    - อ่ืนๆ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
  7226.91 - - ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดร้อน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7225 

  7226.92 - - ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7225 

  7226.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7225 

72.27   ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็น
ม้วนอย่างไม่เป็นระเบียบ ท าด้วยเหล็กกล้า
เจืออ่ืนๆ 

 

  7227.10 - ท าด้วยเหล็กกล้ารอบสูง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7228 

  7227.20 - ท าด้วยเหล็กกล้าซิลิโคแมงกานีส RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7228 

  7227.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7228 

72.28   ท่อนและเส้นอื่นๆ ท าด้วยเหล็กกล้าเจืออ่ืนๆ 
มุม รูปทรงและหน้าตัดรูปต่างๆ ท าด้วย
เหล็กกล้าเจืออ่ืนๆ ท่อนกลวงและเส้นกลวง
ที่ใช้ในการเจาะท าด้วยเหล็กกล้าเจือหรือ
เหล็กกล้าไม่เจือ 

 

  7228.10 - ท่อนและเส้น ท าด้วยเหล็กกล้ารอบสูง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7227 

  7228.20 - ท่อนและเส้น ท าด้วยเหล็กกล้าซิลิโค
แมงกานีส 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7227 

  7228.30 - ท่อนและเส้นอ่ืนๆ ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีด
ร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7227 

  7228.40 - ท่อนและเส้นอ่ืนๆ ไม่ได้ท ามากไปกว่าการตี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 



356 
 

HS 2012 
รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
7227 

  7228.50 - ท่อนและเส้นอ่ืนๆ ไม่ได้ท ามากไปกว่าขึ้นรูป
ขณะเย็น หรือตกแต่งขณะเย็น 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7227 

  7228.60 - ท่อนและเส้นอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7227 

  7228.70 - มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่างๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7227 

  7228.80 - ท่อนกลวงและเส้นกลวงที่ใช้ในการเจาะ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7227 

72.29   ลวดท าด้วยเหล็กกล้าเจืออ่ืนๆ  
  7229.20 - ท าด้วยเหล็กกล้าซิลิโคแมงกานีส RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7227 หรือ ประเภทที่ 7228 

  7229.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7227 หรือ ประเภทที่ 7228 

ตอนที่ 73  ของท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  
73.01   ชีตไพลิงท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะเจาะ

รู ตอกรู หรือท าโดยการประกอบส่วนต่าง ๆ 
เข้าด้วยกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเหล็กหรือ
เหล็กกล้าที่เชื่อมให้เป็นมุม เป็นรูปทรงและ
เป็นหน้าตัดรูปต่างๆ 

 

  7301.10 - ชีตไพลิง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7207 ถึง 7209 หรือ ประเภทที่ 
7211 

  7301.20 - มุม รูปทรงและหน้าตัดรูปต่างๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7207 ถึง 7209 หรือ ประเภทที่ 
7211 

73.02   วัตถุก่อสร้างรางรถไฟหรือรางรถรางท าด้วย
เหล็กหรือเหล็กกล้า ดังต่อไปนี้ ราง ราง
บังคับและรางท่ีติดเฟืองหวี ลิ้นประแจหลีก 
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ประเภท ประเภทย่อย 
หัวตะเข้ คันยึดเครื่องประแจและเครื่องสับ
รางอ่ืนๆ หมอนหนุนราง เหล็กประกับราง 
แท่นจับราง ล่ิมยึดแท่นจับราง แผ่นรองราง 
เหล็กจับฐานราง แผ่นฐาน เหล็กยึดฐาน 
และวัตถุอื่นที่ใช้เฉพาะส าหรับการต่อหรือ
ยึดราง 

  7302.10 - ราง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7207 ถึง 7209  

  7302.30 - ลิ้นประแจหลีก หัวตะเข้ คันยึดเครื่อง
ประแจ และเครื่องสับรางอ่ืนๆ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7207 ถึง 7209  

  7302.40 - เหล็กประกับรางและแผ่นรองราง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7207 ถึง 7209 

  7302.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7207 ถึง 7209  

73.03 7303.00 หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวง ท าด้วย
เหล็กหล่อ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC  

73.04   หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวง ไร้ตะเข็บ 
ท าด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) หรือ
เหล็กกล้า 

 

    - ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ ามันหรือก๊าซ  
  7304.11 - - ท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC  
  7304.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7207 ถึง 7211 

    - ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) หลอดและท่อเจาะชนิด
ที่ใช้ในการเจาะน้ ามันหรือก๊าซ 

 

  7304.22 - - ท่อเจาะ ท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC  

  7304.23 - - ท่อเจาะอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7207 ถึง 7211 

  7304.24 - - อ่ืนๆ ที่ท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CC  

  7304.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7207 ถึง 7211 

    - อ่ืนๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ท าด้วย
เหล็กหรือ เหล็กกล้าไม่เจือ 

 

  7304.31 - - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7207 ถึง 7211 

  7304.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7207 ถึง 7211 

    - อ่ืนๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ท าด้วย
เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม 

 

  7304.41 - - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC  

  7304.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC  

    - อ่ืนๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ท าด้วย
เหล็กกล้าเจืออ่ืนๆ 

 

  7304.51 - - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7207 ถึง 7211 

  7304.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7207 ถึง 7211 

  7304.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7207 ถึง 7211 

73.05   หลอดหรือท่ออ่ืนๆ (เช่น ชนิดเชื่อมตะเข็บ 
ย้ าหมุดหรือติดตะเข็บในลักษณะที่คล้ายกัน) 
ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม 
เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน 406.4 
มิลลิเมตร ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 

 

    - ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ ามันหรือก๊าซ  
  7305.11 - - เชื่อมตะเข็บแบบซับเมอร์จอาร์กตามแนว

ยาว 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
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ประเภท ประเภทย่อย 
7208 ถึง 7211 

  7305.12 - - อ่ืนๆ เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ 
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 ถึง 7211 

  7305.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 ถึง 7211 

  7305.20 - ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) ชนิดที่ใช้ในการเจาะ
น้ ามัน หรือก๊าซ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 ถึง 7211 

    - อ่ืนๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ  
  7305.31 - - เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 ถึง 7211 

  7305.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 ถึง 7211 

  7305.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 ถึง 7211 

73.06   หลอดหรือท่อ และโพรไพล์กลวงอ่ืนๆ (เช่น 
ชนิดตะเข็บเปิดหรือเชื่อมตะเข็บ ย้ าหมุด
หรอืติดตะเข็บในลักษณะที่คล้ายกัน) ท า
ด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 

 

    - ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ ามันหรือก๊าซ  
  7306.11 - - ชนิดเชื่อมตะเข็บ ท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็น

สนิม 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC  

  7306.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 7209 หรือ ประเภทที ่
7211 

    - ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) และหลอด ชนิดที่ใช้ใน
การเจาะน้ ามัน หรือก๊าซ 

 

  7306.21 - - ชนิดเชื่อมตะเข็บ ท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็น
สนิม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC  

  7306.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 



360 
 

HS 2012 
รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
7208 7209 หรือ ประเภทที่ 
7211 

  7306.30 - อ่ืนๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็น
วงกลม ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 7209 หรือ ประเภทที่ 
7211 

  7306.40 - อ่ืนๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็น
วงกลม ท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC  

  7306.50 - อ่ืนๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็น
วงกลม ท าด้วยเหล็กกล้าเจืออ่ืนๆ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 7209 หรือ ประเภทที่ 
7211 

  - อ่ืนๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางไม่
เป็นวงกลม 

 

  7306.61 - - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
หรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 7209 หรือ ประเภทที่ 
7211 

  7306.69 - - ที่มีภาคตดัขวางไม่เป็นวงกลม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 7209 หรือ ประเภทที่ 
7211 

  7306.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 7209 หรือ ประเภทที่ 
7211 

73.07   อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อ
ต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน) ท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้า 

 

    - อุปกรณ์ติดตั้งที่ได้จากการหล่อ  
  7307.11 - - ท าด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC  
  7307.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC  
    - อ่ืนๆ ท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  
  7307.21 - - หน้าแปลน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC  
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ประเภท ประเภทย่อย 
  7307.22 - - ข้องอและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC  
  7307.23 - - อุปกรณ์ติดตั้งส าหรับการเชื่อมชน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC  
  7307.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC  
    - อ่ืนๆ  
  7307.91 - - หน้าแปลน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC  
  7307.92 - - ข้องอและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC  
  7307.93 - - อุปกรณ์ติดตั้งส าหรับการเชื่อมชน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC  
  7307.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC  
73.08   สิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมถึงอาคารส าเร็จรูปตาม

ประเภท 94.06) และส่วนประกอบของ
สิ่งก่อสร้าง (เช่น สะพาน และส่วนของ
สะพาน ประตูน้ า หอคอย เสาที่มีโครง
ประสานกัน หลังคา โครงหลังคา ประตู 
หน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่าง และธรณี
ประตู บานเลื่อน ลูกกรง เสาแบบพิลลาร์
และคอลัมน์) ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 
รวมทั้งแผ่น เส้น มุม รูปทรง หน้าตัดรูปต่าง 
ๆ หลอดหรือท่อ และของท่ีคล้ายกัน ที่ท าไว้
เพื่อใช้เป็นสิ่งก่อสร้าง ท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้า 

 

  7308.10 - สะพานและส่วนของสะพาน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 ถึง7212 หรือ ประเภทที่ 
7216 

  7308.20 - หอคอยและเสาที่มีโครงประสานกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 ถึง7212 หรือ ประเภทที่ 
7216 

  7308.30 - ประต ูหน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่าง 
และธรณีประตู 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
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ประเภท ประเภทย่อย 
7208 ถึง7212 หรือ ประเภทที่ 
7216 

  7308.40 - อุปกรณ์ส าหรับนั่งร้าน เหล็กแบบ เสาค้ า
หรือสิ่งค้ ายัน ในการก่อสร้าง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 ถึง7212 หรือ ประเภทที่ 
7216 

  7308.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 ถึง7212 หรือ ประเภทที่ 
7216 

73.09 7309.00 เรเซอวัวร์ แท้งก์ แว้ตและภาชนะที่คล้ายกัน
ส าหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซ
อัดหรือกา๊ซเหลว) ท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าที่มีความจุเกิน 300 ลิตร จะบุด้าน
ในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่
ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์
ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

73.10   แท้งก์ คาสก์ ดรัม กระป๋อง หีบและภาชนะ
ที่คล้ายกันส าหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม 
(นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ท าด้วย
เหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีความจุไม่เกิน 300 
ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อน
หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กล
หรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่
ด้วย 

 

  7310.10 - ที่มีความจุตั้งแต่ 50 ลิตรขึ้นไป RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - ที่มีความจุน้อยกว่า 50 ลิตร  
  7310.21 - - กระป๋องที่ต้องปิดโดยวิธีบัดกรีหรือเม้ม

ขอบ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7310.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

73.11 7311.00 ภาชนะส าหรับบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว 
ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

73.12   ลวดเกลียว โรป เคเบิล แถบถัก สลิง และ
ของที่คล้ายกัน ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 
ไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  7312.10 - ลวดเกลียว โรป และเคเบิล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7213 หรือ ประเภทที่ 7217 

  7312.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
73.13 7313.00 ลวดหนามท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า แถบ

หรือลวดเดี่ยวที่บิดเป็นเกลียว มีหรือไม่มี
หนาม และลวดคู่ตีเกลียวหลวมๆ ชนิดที่ใช้
ท ารั้ว ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

73.14   ของที่มีลักษณะแบบผ้า (รวมถึงแถบที่เป็น
วง) ตะแกรง ตาข่ายและรั้ว ท าด้วยลวด
เหล็กหรือลวดเหล็กกล้า เอกซ์แพนเด็ด
เมทัลท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 

 

    - ของที่มีลักษณะแบบผ้าที่ได้จากการทอ  
  7314.12 - - แถบที่เป็นวงส าหรับใช้กับเครื่องจักร ท า

ด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7314.14 - - ของอ่ืนๆ ที่มีลักษณะแบบผ้าที่ได้จากการ
ทอ ท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7314.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7314.20 - ตะแกรง ตาข่าย และรั้ว ที่เชื่อมตรงจุดตัด 
ท าด้วยลวด ที่มีขนาดภาคตัดขวางใหญ่ที่สุด
ตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป และแต่ละช่องมี
ขนาดตั้งแต่ 100 ตารางเซนติเมตรขึ้นไป 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - ตะแกรง ตาข่ายและรั้วอื่นๆ ที่เชื่อมตรง
จุดตัด 

 

  7314.31 - - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7314.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - ของที่มีลักษณะแบบผ้า ตะแกรง ตาข่าย
และรั้วอื่นๆ 

 

  7314.41 - - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7314.42 - - เคลือบด้วยพลาสติก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7314.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  7314.50 - เอกซ์แพนเด็ดเมทัล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
73.15   โซ่และส่วนประกอบของโซ่ ท าด้วยเหล็ก

หรือเหล็กกล้า 
 

    - โซ่ชนิดใช้ข้อต่อ (อาร์ทิคิวเลเต็ดลิงก์) ต่อ
กันเป็นข้อๆ และส่วนประกอบของของ
ดังกล่าว 

 

  7315.11 - - โซ่แบบโรลเลอร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7213 ถึง 7217 

  7315.12 - - โซ่อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7213 ถึง 7217 

  7315.19 - - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7213 ถึง 7217 

  7315.20 - โซ่ชนิดสคิด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7213 ถึง 7217 

    - โซ่อ่ืนๆ  
  7315.81 - - แบบสตัดลิงก์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7213 ถึง 7217 

  7315.82 - - อ่ืนๆ แบบเวลเด็ดลิงก์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7213 ถึง 7217 

  7315.89 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7213 ถึง 7217 

  7315.90 - ส่วนประกอบอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7213 ถึง 7217 

73.16 7316.00 สมอ สมอเกา และส่วนประกอบของของ
ดังกล่าว ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC  

73.17 7317.00 ตะปู ตะปูสั้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูชนิดคอร์
รูเกต ตะปูสองขา (นอกจากของตาม
ประเภท 83.05) และของที่คล้ายกัน ท า

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7213 ถึง 7217 
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ประเภท ประเภทย่อย 
ด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะมีหัวท าด้วยวัตถุ
อ่ืนหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงของดังกล่าวที่
มีหัวท าด้วยทองแดง 

73.18   ตะปูควง สลักเกลียว แป้นเกลียว ตะปู
เกลียวหัวเหลี่ยม ตะปูเกลียวหัวตะขอ หมุด
ย้ า สลัก สลักผ่า แหวนรอง (รวมถึงแหวน
สปริง) และของท่ีคล้ายกัน ท าด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้า 

 

    - ของที่มีเกลียว  
  7318.11 - - ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC  
  7318.12 - - ตะปูควงอ่ืนๆ ส าหรับใช้กับไม้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC  
  7318.13 - - ตะปูเกลียวหัวตะขอและตะปูเกลียวหัววง

แหวน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC  

  7318.14 - - ตะปูควงชนิดท าเกลียวในได้ในตัว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC  

  7318.15 - - ตะปูควงและสลักเกลียวอ่ืนๆ จะมีแป้น
เกลียว หรือแหวนรอง หรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC  

  7318.16 - - แป้นเกลียว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC  

  7318.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC  

    - ของที่ไม่มีเกลียว  
  7318.21 - - แหวนสปริงและแหวนล็อกอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC  
  7318.22 - - แหวนรองอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC  
  7318.23 - - หมุดย้ า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC  
  7318.24 - - สลักและสลักผ่า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC  
  7318.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC  
73.19   เข็มเย็บ เข็มถักนิต เข็มบอดคิน เข็มถักโคร

เชต์ เข็มเจาะรูเพื่อการปัก และของท่ี
คล้ายกัน ส าหรับใช้งานด้วยมือ ท าด้วย
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ประเภท ประเภทย่อย 
เหล็กหรือเหล็กกล้า รวมทั้งเข็มซ่อนปลาย
และเข็มอ่ืนๆ ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่
ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน 

  7319.40 - เข็มซ่อนปลายและเข็มหมุดอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC  

  7319.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC  

73.20   สปริงและแผ่นที่ใช้เป็นสปริง ท าด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้า 

 

  7320.10 - แหนบรถยนต์ และแผ่นที่ใช้เป็นแหนบ
ดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 ถึง 7217 

  7320.20 - สปริงขด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 ถึง 7217 

  7320.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7208 ถึง 7217 

73.21   เตา เตาชุด เตาย่าง เตาที่มีภาชนะหุงต้มใน
ตัว (รวมถึงเตาที่มีบอยเลอร์ส าหรับการท า
ความร้อนจากส่วนกลาง) เตาบาร์บีคิว 
เตาบราเซียร์ หัวเตาแก๊ส แผ่นใช้ส าหรับอุ่น
อาหาร และเครื่องใช้ที่คล้ายกันส าหรับใช้
ตามบ้านเรือน ไม่ใช้ไฟฟ้า และ
ส่วนประกอบของของดังกล่าว ท าด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้า 

 

    - เครื่องใช้ในการหุงต้ม และแผ่นใช้ส าหรับ
อุ่นอาหาร 

 

  7321.11 - - ที่ใช้ก๊าซเชื้อเพลิง หรือที่ใช้ได้ทั้งก๊าซ
เชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงอื่นๆ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  7321.12 - - ที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  7321.19 - - อ่ืนๆ รวมถึงเครื่องใช้ที่ใช้เชื้อเพลิงแข็ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

    - เครื่องใช้อ่ืนๆ  
  7321.81 - - ที่ใช้ก๊าซเชื้อเพลิง หรือที่ใช้ได้ทั้งก๊าซ

เชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงอื่นๆ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  7321.82 - - ที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  7321.89 - - อ่ืนๆ รวมถึงเครื่องใช้ที่ใช้เชื้อเพลิงแข็ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  7321.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

73.22   เครื่องกระจายความร้อนส าหรับการท า
ความร้อนจากส่วนกลาง ไม่ได้ท าความร้อน
ด้วยไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่อง
ดังกล่าว ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า เครื่อง
ท าอากาศร้อนและเครื่องจ่ายอากาศร้อน 
(รวมถึงเครื่องที่จ่ายได้ทั้งอากาศธรรมชาติ
หรืออากาศที่ปรับสภาพแล้ว) ที่ไม่ได้ท า
ความร้อนด้วยไฟฟ้า มีพัดลมหรือเครื่องเป่า
ลมที่ขับด้วยมอเตอร์ประกอบร่วมอยู่ด้วย 
และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว ท า
ด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 

 

    - เครื่องกระจายความร้อน และส่วนประกอบ
ของเครื่องดังกล่าว 

 

  7322.11 - - ท าด้วยเหล็กหล่อ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  7322.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  7322.90 - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  
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ประเภท ประเภทย่อย 
73.23   ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัว หรือ

ของใช้ตามบ้านเรือนอ่ืนๆ และส่วนประกอบ
ของของดังกล่าว ท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้า ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกล้า 
รวมทั้งของท่ีใช้ขัดหม้อ แผ่น ถุงมือและของ
ที่คล้ายกัน ส าหรับขัดหรือขัดถู ท าด้วย
เหล็กหรือเหล็กกล้า 

 

  7323.10 - ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกล้า รวมทั้งของที่
ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถุงมือ และของที่คล้ายกัน
ส าหรับขัดหรือขัดถู 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

    - อ่ืนๆ  
  7323.91 - - ท าด้วยเหล็กหล่อ ไม่เคลือบหรือท าให้ผิว

มันด้วยเอนาเมล 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7323.92 - - ท าด้วยเหล็กหล่อ เคลือบหรือท าให้ผิวมัน
ด้วยเอนาเมล 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7323.93 - - ท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7323.94 - - ท าด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็ก หล่อ) หรือ
เหล็กกล้า เคลือบหรือท าให้ผิวมันด้วยเอ
นาเมล 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7323.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

73.24   เครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของของ
ดังกล่าวท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 

 

  7324.10 - อ่างล้างชาม และอ่างล้างหน้า ท าด้วย
เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - อ่างอาบน้ า  
  7324.21 - - ท าด้วยเหล็กหล่อ จะเคลือบหรือท าให้ผิว

มันด้วยเอนาเมล หรือไม่ก็ตาม 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7324.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7324.90 - อ่ืนๆ รวมถึงส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

73.25   ของอ่ืนๆ ท่ีได้จากการหล่อ ท าด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้า 

 

  7325.10 - ท าด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 
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ประเภท ประเภทย่อย 
    - อ่ืนๆ  
  7325.91 - - ลูกกลมส าหรับบดและของที่คล้ายกันใช้

กับเครื่องจักรส าหรับบด 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7325.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

73.26   ของอ่ืนๆ ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  
    - ท าด้วยการตีหรือตอกพิมพ์ แต่ไม่ได้ท ามาก

ไปกว่านี้ 
 

  7326.11 - - ลูกกลมส าหรับบดและของที่คล้ายกันใช้
กับเครื่องจักรส าหรับบด 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7326.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7326.20 - ของท าด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7326.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

ตอนที่ 74  ทองแดงและของท าด้วยทองแดง  
74.01 7401.00 คอปเปอร์แมตต์ รวมทั้งซีเมนต์คอปเปอร์ 

(พรีซิพิเตเต็ดคอปเปอร์) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

74.02 7402.00 ทองแดงไม่บริสุทธิ์ รวมทั้งแอโนดทองแดง
ส าหรับการท าให้บริสุทธิ์โดยวิธีทางไฟฟ้า 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

74.03   ทองแดงบริสุทธิ์ และทองแดงเจือที่ยังไม่ได้
ขึ้นรูป (อันรอต) 

 

    - ทองแดงบริสุทธิ์  
  7403.11 - - แคโทด และส่วนของแคโทด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  7403.12 - - ท่อนที่ใช้ท าลวด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  7403.13 - - บิลเล็ต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  7403.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - ทองแดงเจือ  
  7403.21 - - โลหะเจือท่ีมีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก 

(ทองเหลือง) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7403.22 - - โลหะเจือท่ีมีทองแดงและดีบุกเป็นหลัก 
(ทองบรอนซ์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  7403.29 - - ทองแดงเจืออ่ืนๆ (นอกจากมาสเตอร์

แอลลอย ตามประเภท 74.05) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

74.04 7404.00 เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นทองแดง สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

74.05 7405.00 มาสเตอร์แอลลอยของทองแดง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

74.06   ผงทองแดงและเกล็ดทองแดง  
  7406.10 - ผงที่มีโครงสร้างแบบน็อนลาเมลลา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  7406.20 - ผงที่มีโครงสร้างแบบลาเมลลา รวมทั้งเกล็ด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
74.07   ท่อน เส้น และโพรไฟล์ ท าด้วยทองแดง  
  7407.10 - ท าด้วยทองแดงบริสุทธิ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - ท าด้วยทองแดงเจือ  
  7407.21 - - ท าด้วยโลหะเจือท่ีมีทองแดงและสังกะสี

เป็นหลัก (ทองเหลือง) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7407.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

74.08   ลวดทองแดง  
    - ท าด้วยทองแดงบริสุทธิ์  
  7408.11 - - ที่มีขนาดของภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุด 

เกิน 6 มิลลิเมตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7407 

  7408.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7407 

    - ท าด้วยทองแดงเจือ  
  7408.21 - - ท าด้วยโลหะเจือท่ีมีทองแดงและสังกะสี

เป็นหลัก (ทองเหลือง) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7407 

  7408.22 - - ท าด้วยโลหะเจือท่ีมีทองแดงและนิกเกิล
เป็นหลัก (คิวโพรนิกเกิล) หรือโลหะเจือที่
มีทองแดง นิกเกิล และสังกะสี เป็นหลัก 
(เงินนิกเกิล)  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7407 

  7408.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7407 

74.09   แผ่น แผ่นบาง และแถบ ท าด้วยทองแดง มี
ความหนาเกิน 0.15 มิลลิเมตร 

 

    - ท าด้วยทองแดงบริสุทธิ์  
  7409.11 - - เป็นม้วน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
  7409.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
    - ท าด้วยโลหะเจือท่ีมีทองแดงและสังกะสีเป็น

หลัก (ทองเหลือง) 
 

  7409.21 - - เป็นม้วน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  7409.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

    - ท าด้วยโลหะเจือท่ีมีทองแดงและดีบุกเป็น
หลัก (ทองบรอนซ์) 

 

  7409.31 - - เป็นม้วน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  7409.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  7409.40 - ท าด้วยโลหะเจือท่ีมีทองแดงและนิกเกิลเป็น
หลัก (คิวโพรนิกเกิล) หรือโลหะเจือท่ีมี
ทองแดง นิกเกิล และ สังกะสี เป็นหลัก 
(เงินนิกเกิล) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  7409.90 - ท าด้วยทองแดงเจืออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

74.10   ฟอยล์ทองแดง (จะพิมพ์หรือรองรับ
ด้านหลังด้วยกระดาษ กระดาษแข็ง 
พลาสติก หรือวัตถุรองรับที่คล้ายกัน หรือไม่
ก็ตาม) มีความหนา (ไม่รวมถึงวัตถุรองรับ) 
ไม่เกิน 0.15 มิลลิเมตร 

 

    - ไม่รองรับด้านหลัง  
  7410.11 - - ท าด้วยทองแดงบริสุทธิ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
  7410.12 - - ท าด้วยทองแดงเจือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
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ประเภท ประเภทย่อย 
    - รองรับด้านหลัง  
  7410.21 - - ท าด้วยทองแดงบริสุทธิ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
  7410.22 - - ท าด้วยทองแดงเจือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
74.11   หลอดหรือท่อท าด้วยทองแดง  
  7411.10 - ท าด้วยทองแดงบริสุทธิ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
    - ท าด้วยทองแดงเจือ  
  7411.21 - - ท าด้วยโลหะเจือท่ีมีทองแดงและสังกะสี

เป็นหลัก (ทองเหลือง) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  7411.22 - - ท าด้วยโลหะเจือท่ีมีทองแดงและนิกเกิล
เป็นหลัก (คิวโพรนิกเกิล) หรือโลหะเจือที่
มีทองแดง นิกเกิล และสังกะสี เป็นหลัก 
(เงินนิกเกิล)  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  7411.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

74.12   อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อ
ต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน) ท าด้วยทองแดง 

 

  7412.10 - ท าด้วยทองแดงบริสุทธิ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  7412.20 - ท าด้วยทองแดงเจือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

74.13 7413.00 ลวดเกลียว เคเบิล แถบถัก และของที่
คล้ายกัน ท าด้วยทองแดง ไม่หุ้ม
ฉนวนไฟฟ้า 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7408 

74.15   ตะปู ตะปูสั้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูสองขา 
(นอกจากของตามประเภท 83.05) และของ
ที่คล้ายกัน ท าด้วยทองแดง หรือท าด้วย
เหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีหัวเป็นทองแดง 
รวมทั้งตะปูควง สลักเกลียว แป้นเกลียว 
ตะปูเกลียวหัวตะขอ หมุดย้ า สลัก สลักผ่า 
แหวนรอง (รวมถึงแหวนสปริง) และของที่
คล้ายกัน ท าด้วยทองแดง 

 

  7415.10 - ตะปู ตะปูสั้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูสองขา 
และของที่คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

    - ของอ่ืนๆ ที่ไม่มีเกลียว  
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ประเภท ประเภทย่อย 
  7415.21 - - แหวนรอง (รวมถึงแหวนสปริง) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
  7415.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - ของอ่ืนๆ ที่มีเกลียว  
  7415.33 - - ตะปูควง สลักเกลียวและแป้นเกลียว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  7415.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
74.18   ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัวหรือของ

ใช้ตามบ้านเรือนอ่ืนๆ และส่วนประกอบของ
ของดังกล่าว ท าด้วยทองแดง ของท่ีใช้ขัด
หม้อ แผ่น ถุงมือและของท่ีคล้ายกันส าหรับ
ขัดหรือขัดถู ท าด้วยทองแดง เครื่อง
สุขภัณฑ์และส่วนประกอบของเครื่อง
สุขภัณฑ์ ท าด้วยทองแดง 

 

  7418.10 - ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัวหรือของ
ใช้ตาม บ้านเรือนอ่ืนๆ และส่วนประกอบ
ของของดังกล่าว ของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถุง
มือและของที่คล้ายกันส าหรับขัดหรือขัดถู 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7418.20 - เครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของของ
ดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

74.19   ของอ่ืนๆ ท าด้วยทองแดง  
  7419.10 - โซ่และส่วนประกอบของโซ่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - อ่ืนๆ  
  7419.91 - - ที่ได้จากการหล่อ หล่อแบบ ตอกพิมพ์ 

หรือตี แต่ไม่ได้ท ามากไปกว่านี้ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7419.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

ตอนที่ 75  นิกเกิลและของท าด้วยนิกเกิล  
75.01  นิกเกิลแมตต์ นิกเกิลออกไซด์ซินเตอร์ และ

ผลิตภัณฑ์ขั้นกลางอ่ืนๆ ของโลหะกรรมทาง
นิกเกิล 

 

 7501.10 - นิกเกิลแมตต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7501.20 - นิกเกิลออกไซด์ซินเตอร์ และผลิตภัณฑ์ขั้น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
กลางอ่ืนๆ ของโลหะกรรมทางนิกเกิล CTH 

75.02   นิกเกิลที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)  
  7502.10 - นิกเกิลไม่เจือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  7502.20 - นิกเกิลเจือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
75.03 7503.00 เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นนิกเกิล สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่น

ก าเนิดเม่ือได้มาจากการผลิตหรือ
การบริโภคในประเทศภาคี 

75.04 7504.00 ผงนิกเกิลและเกล็ดนิกเกิล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

75.05   ท่อน เส้น โพรไฟล์ และลวด ท าด้วยนิกเกิล  
    - ท่อน เส้น และโพรไฟล์  
  7505.11 - - ท าด้วยนิกเกิลไม่เจือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  7505.12 - - ท าด้วยนิกเกิลเจือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - ลวด  
  7505.21 - - ท าด้วยนิกเกิลไม่เจือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  7505.22 - - ท าด้วยนิกเกิลเจือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
75.06   แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ ท าด้วย

นิกเกิล 
 

  7506.10 - ท าด้วยนิกเกิลไม่เจือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7506.20 - ท าด้วยนิกเกิลเจือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

75.07   หลอดหรือท่อ และอุปกรณ์ติดตั้งของหลอด
หรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน) ท า
ด้วยนิกเกิล 

 

    - หลอดและท่อ  
  7507.11 - - ท าด้วยนิกเกิลไม่เจือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  7507.12 - - ท าด้วยนิกเกิลเจือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  7507.20 - อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTSH 

75.08   ของอ่ืนๆ ท าด้วยนิกเกิล  
  7508.10 - ของที่มีลักษณะแบบผ้า ตะแกรง และตา

ข่าย ท าด้วยลวดนิกเกิล 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7508.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

ตอนที่ 76  อะลูมิเนียมและของท าด้วยอะลูมิเนียม  
76.01   อะลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)  
  7601.10 - อะลูมิเนียมไม่เจือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  7601.20 - อะลูมิเนียมเจือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
76.02 7602.00 เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นอะลูมิเนียม สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่น

ก าเนิดเม่ือได้มาจากการผลิตหรือ
การบริโภคในประเทศภาคี 

76.03   ผงอะลูมิเนียมและเกล็ดอะลูมิเนียม  
  7603.10 - ผงที่มีโครงสร้างแบบน็อนลาเมลลา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  7603.20 - ผงที่มีโครงสร้างแบบลาเมลลา รวมทั้งเกล็ด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
76.04   ท่อน เส้น และโพรไฟล์ ท าด้วยอะลูมิเนียม  
  7604.10 - ท าด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - ท าด้วยอะลูมิเนียมเจือ  
  7604.21 - - โพรไฟล์กลวง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  7604.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
76.05   ลวดอะลูมิเนียม  
    - ท าด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ  
  7605.11 - - ที่มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุดเกิน 

7 มิลลิเมตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7604 

  7605.19 - - อ่ืนๆ RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7604 

    - ท าด้วยอะลูมิเนียมเจือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
  7605.21 - - ที่มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุดเกิน 

7 มิลลิเมตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7604 

  7605.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7604 

76.06   แผ่น แผ่นบาง และแถบ ท าด้วยอะลูมิเนียม 
มีความหนาเกิน 0.2 มิลลิเมตร 

 

    - ท าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยม
จัตุรัส) 

 

  7606.11 - - ท าด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  7606.12 - - ท าด้วยอะลูมิเนียมเจือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

    - อ่ืนๆ  
  7606.91 - - ท าด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
  7606.92 - - ท าด้วยอะลูมิเนียมเจือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
76.07   ฟอยล์อะลูมิเนียม (จะพิมพ์หรือรองรับ

ด้านหลังด้วยกระดาษ กระดาษแข็ง 
พลาสติก หรือวัตถุรองรับที่คล้ายกัน หรือไม่
ก็ตาม) มีความหนา (ไม่รวมถึงวัตถุรองรับ) 
ไม่เกิน 0.2 มิลลิเมตร 

 

    - ไม่มีวัตถุรองรับ  
  7607.11 - - รีด แต่ไม่ได้ท ามากไปกว่านี้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7606 

  7607.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7606 

  7607.20 - มีวัตถุรองรับ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7606 

76.08   หลอดหรือท่อ ท าด้วยอะลูมิเนียม  
  7608.10 - ท าด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
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  7608.20 - ท าด้วยอะลูมิเนียมเจือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
76.09 7609.00 อุปกรณ์ติดตั้งท าด้วยอะลูมิเนียม ของหลอด

หรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน)  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

76.10   สิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมถึงอาคารส าเร็จรูปตาม
ประเภท 94.06) และส่วนประกอบของ
สิ่งก่อสร้าง (เช่น สะพานและส่วนของ
สะพาน หอคอย เสาที่มีโครงประสานกัน 
หลังคา โครงหลังคา ประตูหน้าต่าง กรอบ
ของประตูหน้าต่างและธรณีประตู ระเบียง 
เสาชนิดพิลลาร์และคอลัมน์) ท าด้วย
อะลูมิเนียม  รวมทั้งแผ่น เส้น โพรไฟล์ 
หลอดหรือท่อ และของท่ีคล้ายกัน ที่จัดท า
ไว้เพื่อใช้ท าเป็นสิ่งก่อสร้าง ท าด้วย
อะลูมิเนียม 

 

  7610.10 - ประตู หน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่าง 
และธรณีประตู 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  7610.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

76.11 7611.00 เรเซอวัวร์ แท้งก์ แว้ต และภาชนะที่
คล้ายกัน ส าหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม 
(นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ท าด้วย
อะลูมิเนียม ที่มีความจุเกิน 300 ลิตร จะบุ
ด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม 
แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่อง
อุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

76.12   คาสก์ ดรัม กระป๋อง หีบ และภาชนะที่
คล้ายกัน (รวมถึงภาชนะรูปทรงกระบอก
แบบแข็งหรือแบบบีบพับได้) ส าหรับบรรจุ
วัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซ
เหลว) ท าด้วยอะลูมิเนียมที่มีความจุไม่เกิน 
300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความ
ร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์
กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติด
อยู่ด้วย 

 

  7612.10 - ภาชนะรูปทรงกระบอกแบบบีบพับได้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  
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  7612.90 -  อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
76.13 7613.00 ภาชนะอะลูมิเนียมส าหรับบรรจุก๊าซอัดหรือ

ก๊าซเหลว 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

76.14   ลวดเกลียว เคเบิล แถบถัก และของที่
คล้ายกัน ท าด้วยอะลูมิเนียม ไม่หุ้ม
ฉนวนไฟฟ้า 

 

  7614.10 - ที่มีแกนท าด้วยเหล็กกล้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7605  

  7614.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
7605 

76.15   ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัว หรือ
ของใช้ตามบ้านเรือนอ่ืนๆ และส่วนประกอบ
ของของดังกล่าว ท าด้วยอะลูมิเนียม ของท่ี
ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถุงมือ และของที่คล้ายกัน 
ส าหรับขัดมันหรือขัดถู ท าด้วยอะลูมิเนียม 
เครื่องสุขภัณฑ์ และส่วนประกอบของเครื่อง
สุขภัณฑ์ ท าด้วยอะลูมิเนียม 

 

  7615.10 - ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัว หรือ
ของใช้ตามบ้านเรือนอื่นๆ และ
ส่วนประกอบของของดังกล่าว ของที่ใช้ขัด
หม้อ แผ่น ถุงมือ และของที่คล้ายกัน 
ส าหรับขัดมันหรือขัดถู 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  7615.20 - เครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของของ
ดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

76.16   ของอ่ืนๆ ท าด้วยอะลูมิเนียม  
  7616.10 - ตะปู ตะปูไม่มีหัว ตะปูสองขา (นอกจาก

ของตาม ประเภท 83.05) ตะปูควง สลัก
เกลียว แป้นเกลียว ตะปูเกลียวหัวตะขอ 
หมุดย้ า สลัก สลักผ่า แหวนรอง และของที่
คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

    - อ่ืนๆ  
  7616.91 - - ของที่มีลักษณะแบบผ้า ตะแกรง ตาข่าย

และรั้ว ท าด้วยลวดอะลูมิเนียม 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  7616.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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CTH  

ตอนที่ 78  ตะกั่วและของท าด้วยตะกั่ว  
78.01   ตะกั่วที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)  
  7801.10 - ตะกั่วบริสุทธิ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
    - อ่ืนๆ  
  7801.91 - - ทีม่ีธาตุอื่นอยู่ด้วย โดยมีพลวงเป็นส่วน

ใหญ่โดยน้ าหนัก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  7801.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

78.02 7802.00 เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นตะกั่ว สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่น
ก าเนิดเม่ือได้มาจากการผลิตหรือ
การบริโภคในประเทศภาคี 

78.04   แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ ท าด้วย
ตะกั่ว รวมทั้งผงตะกั่วและเกล็ดตะกั่ว 

 

    - แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์  
  7804.11 - - แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ที่มีความหนาไม่

เกิน 0.2 มิลลิเมตร (ไม่รวมถึงวัตถุรองรับ)  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7804.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7804.20 - ผงและเกล็ด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

78.06 7806.00 ของอ่ืนๆ ท าด้วยตะกั่ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

ตอนที่ 79  สังกะสีและของท าด้วยสังกะสี  
79.01   สังกะสีที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)  
    - สังกะสีไม่เจือ  
  7901.11 - - ที่มีสังกะสีตั้งแต่ร้อยละ 99.99 ขึ้นไปโดย

น้ าหนัก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7901.12 - - ที่มีสังกะสีน้อยกว่าร้อยละ 99.99 โดย
น้ าหนัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  7901.20 - สังกะสีเจือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

79.02 7902.00 เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นสังกะสี สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่น
ก าเนิดเม่ือได้มาจากการผลิตหรือ
การบริโภคในประเทศภาคี 

79.03   ฝุ่นสังกะสี ผงสังกะสี และเกล็ดสังกะสี  
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  7903.10 - ฝุ่นสังกะสี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  7903.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
79.04 7904.00 ท่อน เส้น โพรไฟล์ และลวด ท าด้วยสังกะสี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
79.05 7905.00 แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ ท าด้วย

สังกะสี 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

79.07 7907.00 ของอ่ืนๆ ท าด้วยสังกะสี  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

ตอนที่ 80  ดีบุกและของท าด้วยดีบุก  
80.01   ดีบุกที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)  
  8001.10 - ดีบุกไม่เจือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8001.20 - ดีบุกเจือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
80.02 8002.00 เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นดีบุก สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่น

ก าเนิดเม่ือได้มาจากการผลิตหรือ
การบริโภคในประเทศภาคี 

80.03 8003.00 ท่อน เส้น โพรไฟล์ และลวด ท าด้วยดีบุก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

80.07 8007.00 ของอ่ืนๆ ท าด้วยดีบุก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

ตอนที่ 81  โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของท า
ด้วยของดังกล่าว 

 

81.01   ทังสเตน (วุลแฟรม) และของท าด้วย
ทังสเตน รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้ 

 

  8101.10 - ผง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - อ่ืนๆ  
  8101.94 - - ทังสเตนที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึง

ท่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีซินเตอริง   
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  8101.96 - - ลวด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8101.97 - - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่น
ก าเนดิเมื่อได้มาจากการผลิตหรือ
การบริโภคในประเทศภาคี 
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  8101.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
81.02   โมลิบดีนัมและของท าด้วยโมลิบดีนัม 

รวมถึงเศษและของท่ีใช้ไม่ได้ 
 

  8102.10 - ผง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - อ่ืนๆ  
  8102.94 - - โมลิบดีนัมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) 

รวมถึงท่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีซินเตอริง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  8102.95 - - ท่อนและเส้นนอกจากที่ได้โดยวิธีซินเตอ
ริง โพรไฟล์ แผ่น แผ่นบาง แถบ
และฟอยล์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8102.96 - - ลวด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8102.97 - - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่น
ก าเนิดเม่ือได้มาจากการผลิตหรือ
การบริโภคในประเทศภาคี 

  8102.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

81.03   แทนทาลัมและของท าด้วยแทนทาลัม 
รวมถึงเศษและของท่ีใช้ไม่ได้ 

 

  8103.20 - แทนทาลัมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึง
ท่อนและเส้น ที่ได้โดยวิธีซินเตอริง รวมทั้ง
ผง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8103.30 - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่น
ก าเนิดเม่ือได้มาจากการผลิตหรือ
การบริโภคในประเทศภาคี 

  8103.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

81.04   แมกนีเซียมและของท าด้วยแมกนีเซียม 
รวมถึงเศษและของท่ีใช้ไม่ได้ 

 

    - แมกนีเซียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)  
  8104.11 - - ที่มีแมกนีเซียมอย่างน้อยร้อยละ 99.8 

โดยน้ าหนัก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  8104.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  8104.20 - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่น
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ก าเนิดเม่ือได้มาจากการผลิตหรือ
การบริโภคในประเทศภาคี 

  8104.30 - ขี้ตะไบ เศษที่ได้จากการกลึง และเม็ด คัด
ตามขนาด รวมทั้งผง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8104.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

81.05   โคบอลต์แมตต์และผลิตภัณฑ์ขั้นกลางอ่ืนๆ 
ของโลหะกรรมทางโคบอลต์ โคบอลต์และ
ของท าด้วยโคบอลต์ รวมถึงเศษและของที่
ใช้ไม่ได้ 

 

  8105.20 - โคบอลต์แมตต์และผลิตภัณฑ์ขั้นกลางอ่ืนๆ 
ของ โลหะกรรมทางโคบอลต์ โคบอลต์ที่ยัง
ไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8105.30 - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่น
ก าเนิดเม่ือได้มาจากการผลิตหรือ
การบริโภคในประเทศภาคี 

  8105.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

81.06 8106.00 บิสมัทและของท าด้วยบิสมัท รวมถึงเศษ
และของที่ใช้ไม่ได้ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

81.07   แคดเมียมและของท าด้วยแคดเมียม รวมถึง
เศษและของที่ใช้ไม่ได้ 

 

  8107.20 - แคดเมียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)  รวมทั้ง
ผง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8107.30 - เศษและของที่ใช้ไม่ได้  สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่น
ก าเนิดเม่ือได้มาจากการผลิตหรือ
การบริโภคในประเทศภาคี 

  8107.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

81.08   ไทเทเนียมและของท าด้วยไทเทเนียม 
รวมถึงเศษและของท่ีใช้ไม่ได้ 

 

  8108.20 - ไทเทเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้ง
ผง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  8108.30 - เศษและของที่ใช้ไม่ได้  สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่น
ก าเนิดเม่ือได้มาจากการผลิตหรือ
การบริโภคในประเทศภาคี 

  8108.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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CTSH 

81.09   เซอร์โคเนียมและของท าด้วยเซอร์โคเนียม 
รวมถึงเศษและของท่ีใช้ไม่ได้ 

 

  8109.20 - เซอร์โคเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) 
รวมทั้งผง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8109.30 - เศษและของที่ใช้ไม่ได้  สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่น
ก าเนิดเม่ือได้มาจากการผลิตหรือ
การบริโภคในประเทศภาคี 

  8109.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

81.10   พลวงและของท าด้วยพลวง รวมถึงเศษและ
ของที่ใช้ไม่ได้ 

 

  8110.10 - พลวงที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8110.20 - เศษและของที่ใช้ไม่ได้  สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่น
ก าเนิดเม่ือได้มาจากการผลิตหรือ
การบริโภคในประเทศภาคี 

  8110.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

81.11 8111.00 แมงกานีสและของท าด้วยแมงกานีส รวมถึง
เศษและของที่ใช้ไม่ได้ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

81.12   เบริลเลียม โครเมียม เจอร์เมเนียม 
วาเนเดียม แกลเลียม แฮฟเนียม อินเดียม 
ไนโอเบียม (โคลัมเบียม) รีเนียม และ
แทลเลียม และของท าด้วยโลหะดังกล่าว 
รวมถึงเศษและของท่ีใช้ไม่ได้ 

 

    - เบริลเลียม  
  8112.12 - - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  8112.13 - - เศษและของที่ใช้ไม่ได้  สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่น

ก าเนิดเม่ือได้มาจากการผลิตหรือ
การบริโภคในประเทศภาคี 

  8112.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - โครเมียม  
  8112.21 - - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)  รวมทั้งผง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
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  8112.22 - - เศษและของที่ใช้ไม่ได้  สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่น

ก าเนิดเม่ือได้มาจากการผลิตหรือ
การบริโภคในประเทศภาคี 

  8112.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - แทลเลียม  
  8112.51 - - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  8112.52 - - เศษและของที่ใช้ไม่ได้  สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่น

ก าเนิดเม่ือได้มาจากการผลิตหรือ
การบริโภคในประเทศภาคี 

  8112.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ 
CTSH 

    - อ่ืนๆ  
  8112.92 - - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) เศษและของที่

ใช้ไม่ได้ รวมทั้งผง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8112.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

81.13 8113.00 เซอร์เมตและของท าด้วยเซอร์เมต รวมถึง
เศษและของที่ใช้ไม่ได้ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

ตอนที่ 82  เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อน
และส้อม ท าด้วยโลหะสามัญ  ส่วนประกอบ
ของของดังกล่าวท าด้วยโลหะสามัญ 

 

82.01   เครื่องมือทีใ่ช้งานด้วยมือ ดังต่อไปนี้ คือ 
เสียม พลั่ว แมตทอก อีเต้อ จอบ สามง่าม
และคราด ขวาน มีดขอ และเครื่องมือ
ส าหรับตัดที่คล้ายกัน  รวมทั้งกรรไกรตัดลิด
และกรรไกรตัดเล็มทุกชนิด เคียวด้ามยาว 
เคียวเกี่ยวข้าว มีดตัดหญ้า กรรไกรแต่งพุ่ม
ไม้ ลิ่มผ่าไม้ และเครื่องมืออ่ืนๆ ชนิดที่ใช้ใน
การเกษตร การท าสวน หรือการป่าไม้ 

 

  8201.10 - เสียมและพลั่ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  8201.30 - แมตทอก อีเต้อ จอบ และคราด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  8201.40 - ขวาน มีดขอ และเครื่องมือส าหรับตัดที่
คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 
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  8201.50 - กรรไกรตัดลิด กรรไกรตัดเล็ม และกรรไกร

ที่คล้ายกัน ชนิดใช้มือเดียว (รวมถึงกรรไกร
ตัดขนสัตว์ปีกเลี้ยง) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  8201.60 - กรรไกรแต่งพุ่มไม้ กรรไกรตัดแต่งต้นไม้
ชนิดใช้สองมือ และกรรไกรที่คล้ายกันชนิด
ใช้สองมือ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  8201.90 - เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมืออ่ืนๆ ชนิดที่ใช้ใน
การเกษตร การท าสวน หรือการป่าไม้ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

82.02   เลื่อยมือ ใบเลื่อยทุกชนิด (รวมถึงใบเลื่อยท่ี
ใช้ส าหรับเฉือน ท าร่อง หรือใบเลื่อยที่ไม่มี
ฟัน) 

 

  8202.10 - เลื่อยมือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  8202.20 - ใบเลื่อยสายพาน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - ใบเลื่อยวงเดือน (รวมถึงใบเลื่อยที่ใช้ส าหรับ
เฉือน หรือท าร่อง) 

 

  8202.31 - - ที่มีส่วนใช้งานท าด้วยเหล็กกล้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  8202.39 - - อ่ืนๆ รวมถึงส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  8202.40 - ใบเลื่อยสายโซ่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - ใบเลื่อยอ่ืนๆ  
  8202.91 - - ใบเลื่อยชนิดตรงส าหรับใช้งานกับโลหะ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  8202.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
82.03   ตะไบ บุ้ง คีม (รวมถึงคีมตัด) คีม

ปากนกแก้ว ปากคีบ กรรไกรตัดโลหะ 
เครื่องมือตัดท่อ เครื่องมือตัดสลัก เครื่องมือ
ตอกรู และเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือที่
คล้ายกัน 

 

  8203.10 - ตะไบ บุ้ง และเครื่องมือที่คล้ายกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  8203.20 - คีม (รวมถึงคีมตัด) คีมปากนกแก้ว ปากคีบ 
และเครื่องมือที่คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 
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  8203.30 - กรรไกรตัดโลหะและเครื่องมือที่คล้ายกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  8203.40 - เครือ่งมือตัดท่อ เครื่องมือตัดสลัก เครื่องมือ

ตอกรู และเครื่องมือที่คล้ายกัน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

82.04   ประแจที่ใช้งานด้วยมือ (รวมถึงประแจ
ทอร์ก แต่ไม่รวมถึงด้ามจับดอกกัดเกลียว
ใน) รวมทั้งประแจบ๊อกซ์ชนิดถอด
สับเปลี่ยนได้ มีหรือไม่มีด้ามจับ 

 

    - ประแจที่ใช้งานด้วยมือ  
  8204.11 - - ปรับไม่ได้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  8204.12 - - ปรับได้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  8204.20 - ประแจบ๊อกซ์ชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ มี

หรือไม่มีด้ามจับ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

82.05   เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ (รวมถึงเครื่องมือ
ติดกากเพชรใช้ส าหรับตัดกระจก) ที่ไม่ได้
ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน ตะเกียงฟู่ ปากกาจับ 
ที่จับยึด และของท่ีคล้ายกัน (นอกจาก
อุปกรณ์ประกอบ และส่วนประกอบของ
เครื่องมือกล)  ทั่ง  เตาเผาโลหะชนิดหิ้วได้  
จานเจียระไนที่ประกอบกับโครงที่ใช้งาน
ด้วยมือหรือเท้า 

 

  8205.10 - เครื่องมือส าหรับเจาะ ท าเกลียวนอก หรือ
ท าเกลียวใน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  8205.20 - ค้อน และค้อนหัวใหญ่ (สเลดจ์แฮมเมอร์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  8205.30 - กบไสไม้ สิ่ว สิ่วเล็บมือ และเครื่องมือ
ส าหรับตัดที่คล้ายกัน ส าหรับใช้งานกับไม้ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  8205.40 - ไขควง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - เครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้งานด้วยมือ (รวมถึง
เครื่องมือติดกากเพชรใช้ส าหรับตัดกระจก) 

 

  8205.51 - - เครื่องมือที่ใช้ตามบ้านเรือน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  8205.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 
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  8205.60 - ตะเกียงฟู่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  8205.70 - ปากกาจับชิ้นงาน ที่จับยึด และของที่

คล้ายกัน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  8205.90 - อ่ืนๆ รวมถึงของเป็นชุดที่ประกอบด้วยของ
ตามประเภท 82.05 ตั้งแต่สองประเภทย่อย
ขึ้นไป 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

82.06 8206.00 เครื่องมือตามประเภท 82.02 ถึง 82.05 
ตั้งแต่สองประเภทพิกัดข้ึนไป ที่จัดท าขึ้น
เป็นชุดเพื่อการขายปลีก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

82.07   เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ ส าหรับ
เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือซึ่งจะขับด้วยก าลัง
อย่างอ่ืนหรือไม่ก็ตาม หรือส าหรับเครื่องมือ
กล (เช่น ส าหรับอัด ตอกพิมพ์ ตอกรู ท า
เกลียวใน ท าเกลียวนอก เจาะ คว้าน 
ตกแต่ง ขูดผิว กลึงหรือไขตะปูควง) รวมถึง
แม่พิมพ์ (ดาย) ส าหรับดึงหรืออัดรีดโลหะ 
และเครื่องมือส าหรับเจาะหินหรือเจาะดิน 

 

    - เครื่องมือส าหรับเจาะหินหรือเจาะดิน  
  8207.13 - - ที่มีส่วนใช้งานท าด้วยเซอร์เมต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  8207.19 - - อ่ืนๆ รวมถึงส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  8207.20 - แม่พิมพ์ (ดาย) ส าหรับดึงหรืออัดรีดโลหะ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  8207.30 - เครื่องมือส าหรับอัด ตอกพิมพ์ หรือตอกรู RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  8207.40 - เครื่องมือส าหรับท าเกลียวในหรือท าเกลียว

นอก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  
CC 

  8207.50 - เครื่องมือส าหรับเจาะ นอกจากท่ีใช้เจาะหิน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  8207.60 - เครื่องมือส าหรับคว้านหรือตกแต่งรูเจาะ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  8207.70 - เครื่องมือส าหรับขูดผิว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  8207.80 - เครื่องมือส าหรับกลึง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 
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  8207.90 - เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
82.08   มีดและใบมีด ส าหรับใช้กับเครื่องจักรหรือ

เครื่องใช้กล 
 

  8208.10 - ส าหรับงานโลหะ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  8208.20 - ส าหรับงานไม้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  8208.30 - ส าหรับใช้กับเครื่องใช้ในครัว หรือใช้กับ
เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  8208.40 - ส าหรับใช้กับเครื่องจักรทางการเกษตร การ
ท าสวน หรือการป่าไม้ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  8208.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

82.09 8209.00 แผ่น แท่ง ปลาย และของท่ีคล้ายกัน ท า
ด้วยเซอร์เมต ที่ใช้กับเครื่องมือแต่ยังไม่ได้
ประกอบติดกับเครื่องมือ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

82.10 8210.00 เครื่องใช้กลที่ใช้แรงคน มีน้ าหนัก 10 
กิโลกรัมหรือน้อยกว่า ใช้ในการเตรียมหรือ
ท าอาหารหรือเครื่องดื่ม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

82.11   มีดที่มีใบมีด มีลักษณะเป็นฟันหรือไม่ก็ตาม 
(รวมถึงมีดที่ใช้ตัดแต่งต้นไม้) และใบมีด
ส าหรับมีดดังกล่าว นอกจากมีดตามประเภท 
82.08 

 

  8211.10 - ชุดที่ประกอบด้วยของหลายชนิด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - อ่ืนๆ  
  8211.91 - - มีดใช้บนโต๊ะอาหารที่มีใบมีดติดถาวร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  8211.92 - - มีดอ่ืนๆ ที่มีใบมีดติดถาวร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  8211.93 - - มีดนอกจากมีดที่มีใบมีดติดถาวร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  8211.94 - - ใบมีด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
  8211.95 - - ด้ามจับท าด้วยโลหะสามัญ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
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ประเภท ประเภทย่อย 
82.12   มีดโกนและใบมีดโกน (รวมถึงแถบใบมีด

โกนที่เพียงแต่ขึ้นรูป) 
 

  8212.10 - มีดโกน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  8212.20 - ใบมีดโกนนิรภัย รวมถึงแถบใบมีดโกนที่
เพียงแต่ขึ้นรูป 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  8212.90 - ส่วนประกอบอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

82.13 8213.00 กรรไกร กรรไกรส าหรับช่างตัดเสื้อ และ
กรรไกรที่คล้ายกัน รวมทั้งใบกรรไกร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

82.14   ของมีคมอ่ืนๆ (เช่น ปัตตาเลี่ยน มีดส าหรับ
คนขายเนื้อ หรือส าหรับใช้ในครัวเพื่อใช้ผ่า 
สับ หรือสับให้ละเอียด มีดตัดกระดาษ)  
รวมทั้งชุดเครื่องตกแต่งและเครื่องมือใช้ 
ส าหรับตกแต่งเล็บมือและเล็บเท้า (รวมถึง
ตะไบแต่งเล็บ) 

 

  8214.10 - มีดตัดกระดาษ ที่เปิดจดหมาย มีดขูด กบ
เหลาดินสอ และใบมีดของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  8214.20 - ชุดเครื่องตกแต่งและเครื่องมือใช้ส าหรับ
ตกแต่งเล็บมือ และเล็บเท้า (รวมถึงตะไบ
แต่งเล็บ) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  8214.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

82.15   ช้อน ส้อม ทัพพี ทัพพีโปร่ง มีดเสริฟเค้ก 
มีดปลา มีดเนย คีมคีบน้ าตาล และ
เครื่องครัวหรือเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่
คล้ายกัน 

 

  8215.10 - ชุดที่ประกอบด้วยของหลายชนิด มีของ
อย่างน้อยหนึ่งอย่างที่ชุบด้วยโลหะมีค่า 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  8215.20 - ชุดที่ประกอบด้วยของหลายชนิดอื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

    - อ่ืนๆ  
  8215.91 - - ชุบด้วยโลหะมีค่า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  

CC 
  8215.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CC 
ตอนที่ 83  ของเบ็ดเตล็ดท าด้วยโลหะสามัญ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
83.01  กุญแจสายยูและกุญแจอ่ืนๆ (ชนิดที่ใช้ลูก

กุญแจ ใช้รหัส หรือใช้ไฟฟ้า) ท าด้วยโลหะ
สามัญ แคลส์ปและโครงพร้อมแคลส์ปซ่ึงมี
กุญแจอยู่ด้วยท าด้วยโลหะสามัญ ลูกกุญแจ
ส าหรับของข้างต้นท าด้วยโลหะสามัญ 

 

  8301.10 - กุญแจสายยู RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8301.20 - กุญแจชนิดที่ใช้กับรถยนต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8301.30 - กุญแจชนิดที่ใช้กับเฟอร์นิเจอร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8301.40 - กุญแจชนิดอื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8301.50 - แคลส์ปและโครงพร้อมแคลส์ป ซึ่งมีกุญแจ
อยู่ด้วย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8301.60 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

  8301.70 - ลูกกุญแจที่แยกน าเข้าต่างหาก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

83.02   อุปกรณ์ส าหรับยึด อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) 
และของที่คล้ายกัน ท าด้วยโลหะสามัญ 
เหมาะส าหรับใช้กับเฟอร์นิเจอร์ ประตู 
บันได หน้าต่าง มู่ลี่ ตัวถังรถ เครื่องอาน หีบ
เดินทางขนาดใหญ่ หีบเก็บของ กล่องเก็บ
ของมีค่า หรือใช้กับของที่คล้ายกัน ที่วาง
หรือแขวนหมวก เท้าแขน และสิ่งติดตั้ง
ถาวรที่คล้ายกัน ท าด้วยโลหะสามัญ ลูกล้อ
พร้อมอุปกรณ์ส าหรับยึดท าด้วยโลหะสามัญ 
อุปกรณ์ปิดประตูอัตโนมัติท าด้วยโลหะ
สามัญ 

 

  8302.10 - บานพับ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8302.20 - ลูกล้อ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8302.30 - อุปกรณ์ส าหรับยึด อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) 
และ ของที่คล้ายกันอ่ืนๆ ที่เหมาะส าหรับใช้
กับรถยนต์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
    - อุปกรณ์ส าหรับยึด อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง)  

และของที่คล้ายกันอ่ืนๆ 
 

  8302.41 - - เหมาะส าหรับใช้กับอาคาร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8302.42 - - อ่ืนๆ เหมาะส าหรับใช้กับเฟอร์นิเจอร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8302.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8302.50 - ที่วางหรือที่แขวนหมวก เท้าแขน และสิ่ง
ติดตั้งถาวรที่คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8302.60 - อุปกรณ์ปิดประตูอัตโนมัติ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

83.03 8303.00 ตู้นิรภัย ก าปั่น ประตูห้องม่ันคง และล็อค
เกอร์นิรภัย ใช้เก็บของในห้องม่ันคง ท่ีหุ้ม
เกราะหรือเสริมให้แข็งแรง หีบใส่เงินหรือ
หีบใส่เอกสารสิทธิ์ และของที่คล้ายกัน ท า
ด้วยโลหะสามัญ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

83.04 8304.00 ตู้เอกสาร ตู้บัตรดัชนี ถาดเอกสาร ที่วาง
กระดาษ ถาดใส่ปากกา ขาตั้งส าหรับแขวน
ตราประทับ และเครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกัน ที่
ใช้ในส านักงานหรือโต๊ะท างาน ท าด้วยโลหะ
สามัญ นอกจากเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ใน
ส านักงานตามประเภท 94.03  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

83.05  อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) ส าหรับแฟ้มเอกสาร 
คลิบหนีบจดหมาย มุมเสียบจดหมาย คลิบ
หนีบกระดาษ ป้ายดัชนี และของใช้ใน
ส านักงานที่คล้ายกัน ท าด้วยโลหะสามัญ 
รวมทั้งแถบลวดเย็บ (เช่น ใช้ในส านักงาน 
ในกิจการเครื่องเบาะ ในการบรรจุหีบห่อ) 
ท าด้วยโลหะสามัญ 

 

  8305.10 - อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) ส าหรับแฟ้มเอกสาร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8305.20 - แถบลวดเย็บ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8305.90 - อ่ืนๆ รวมถึงส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

83.06  ระฆัง ฆ้อง และของที่คล้ายกัน ไม่ใช้ไฟฟ้า  
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ประเภท ประเภทย่อย 
ท าด้วยโลหะสามัญ รูปหล่อขนาดเล็กและ
เครื่องประดับอ่ืนๆ ท าด้วยโลหะสามัญ 
กรอบรูปถ่าย กรอบรูปภาพหรือกรอบท่ี
คล้ายกันท าด้วยโลหะสามัญ รวมทั้งกระจก
เงาท าด้วยโลหะสามัญ 

  8306.10 - ระฆัง ฆ้อง และของที่คล้ายกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - รูปหล่อขนาดเล็กและเครื่องประดับอ่ืนๆ  
  8306.21 - - ที่ชุบด้วยโลหะมีค่า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8306.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8306.30 - กรอบรูปถ่าย กรอบรูปภาพ หรือกรอบที่

คล้ายกัน รวมทั้งกระจกเงา 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

83.07  หลอดหรือท่อที่อ่อนงอได้ ท าด้วยโลหะ
สามัญ มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) 

 

  8307.10 - ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8307.90 - ท าด้วยโลหะสามัญอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

83.08  แคลส์ป โครงพร้อมแคลส์ป หัวเข็มขัด หัว
เข็มขัดชนิดแคลส์ปตาขอ ห่วง ตาไก่ และ
ของที่คล้ายกัน ท าด้วยโลหะสามัญ ชนิดที่
ใช้กับเสื้อผ้า รองเท้า ผ้าใบบังแดด กระเป๋า
ถือ ของท่ีใช้ในการเดินทาง หรือของอ่ืนที่
จัดท าแล้ว รวมทั้งหมุดย้ าที่เป็นรูป
ทรงกระบอกหรือสองขาท าด้วยโลหะสามัญ 
ลูกปัดและเลื่อมท าด้วยโลหะสามัญ 

 

  8308.10 - ตาขอ ห่วง และตาไก่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8308.20 - หมุดย้ าที่เป็นรูปทรงกระบอกหรือสองขา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8308.90 - อ่ืนๆ รวมถึงส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

83.09  จุกและฝา (รวมถึง จุกจีบ ฝาเกลียว และจุก
ริน) ปลอกหุ้มปากขวด ฝาถังชนิดเกลียว 
ฝาครอบปากถัง สิ่งท่ีใช้ปิดผนึก และ
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ประเภท ประเภทย่อย 
อุปกรณ์ประกอบอย่างอ่ืนที่ใช้ในการบรรจุ 
ท าด้วยโลหะสามัญ 

  8309.10 - จุกจีบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8309.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

83.10 8310.00 ป้ายเครื่องหมาย ป้ายช่ือ ป้ายท่ีอยู่ และ
ป้ายท่ีคล้ายกัน ตัวเลข ตัวอักษร และ
สัญลักษณ์อ่ืนๆ ท าด้วยโลหะสามัญ แต่ไม่
รวมถึงของตามประเภท 94.05 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

83.11   ลวด เส้น หลอด แผ่น อิเล็กโทรด และ
ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ท าด้วยโลหะสามัญ
หรือโลหะคาร์ไบด์ เคลือบหรือท าแกนกลาง
ด้วยวัตถุจ าพวกฟลักซ์ ชนิดที่ใช้ในการ
บัดกรี เป่าแล่น เชื่อมหรือพอกโลหะหรือ
โลหะคาร์ไบด์  รวมทั้งลวดและเส้นที่ท าด้วย
ผงโลหะสามัญซึ่งเกาะหรือติดรวมกัน ใช้ใน
การพ่นโลหะ 

 

  8311.10 - อิเล็กโทรดท าด้วยโลหะสามัญ    ที่เคลือบ
ส าหรับใช้ในการเชื่อมไฟฟ้าแบบอาร์กเวล
ดิง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8311.20 - ลวดท าด้วยโลหะสามัญมีแกน กลางส าหรับ
ใช้ในการเชื่อมไฟฟ้าแบบอาร์กเวลดิง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8311.30 - เส้นที่เคลือบลวดที่มีแกนกลาง ท าด้วย
โลหะสามัญ ส าหรับใช้ในการบัดกรี เป่า
แล่น หรือการเชื่อมด้วยเปลวไฟ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8311.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

ตอนที่ 84  เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ 
เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ
ของเครื่องดังกล่าว 

 

84.01   เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แท่งเชื้อเพลิง (คาร์
ทริดจ์) ท่ียังไม่ได้ใช้ของเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ รวมทั้งเครื่องจักรและเครื่อง
อุปกรณ์ส าหรับการแยกไอโซโทป 

 

  8401.10 - เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  8401.20 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ส าหรับใช้ใน

การแยกไอโซโทปและส่วนประกอบของ
ของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8401.30 - แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ยังไม่ได้ใช้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8401.40 - ส่วนประกอบของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.02   บอยเลอร์ก าเนิดไอน้ าหรือไออ่ืนๆ (นอกจาก
บอยเลอร์ส าหรับการท าความร้อนจาก
ส่วนกลาง ซึ่งสามารถผลิตไอน้ าความดันต่ า
ได้ด้วย) รวมทั้งบอยเลอร์ท าน้ าร้อนยิ่งยวด 

 

    - บอยเลอร์ก าเนิดไอน้ าหรือไออ่ืนๆ  
  8402.11 - - บอยเลอร์หลอดน้ า ที่ผลิตไอน้ าเกิน 45 

ตันต่อชั่วโมง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH ยกเว้นมาจากประเภท
ย่อย 8402.12 

  8402.12 - - บอยเลอร์หลอดน้ าที่ผลิตไอน้ าไม่เกิน 45 
ตันต่อชั่วโมง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH ยกเว้นมาจากประเภท
ย่อย 8402.11 

  8402.19 - - บอยเลอร์ก าเนิดไออ่ืนๆ รวมถึงบอยเลอร์
ลูกผสม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8402.20 - บอยเลอร์น้ าร้อนยิ่งยวด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8402.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

84.03   บอยเลอร์ส าหรับการท าความร้อนจาก
ส่วนกลาง นอกจากของตามประเภท 84.02 

 

  8403.10 - บอยเลอร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8403.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

84.04   เครื่องจักรโรงงานที่เป็นเครื่องช่วยส าหรับ
ใช้งานร่วมกับบอยเลอร์ตามประเภท 84.02 
หรือ 84.03 (เช่น เครื่องอุ่นน้ าเลี้ยง เครื่อง
ท าไอดง เครื่องขจัดเขม่า เครื่องเก็บก๊าซ
เพื่อน ามาใช้ใหม่) เครื่องควบแน่นส าหรับ
หน่วยจ่ายก าลังไอน้ าหรือไออ่ืนๆ 

 

  8404.10 - เครื่องจักรโรงงานที่เป็นเครื่องช่วยส าหรับ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
ใช้งานร่วมกับ  บอยเลอร์ตามประเภท 
84.02 หรือ 84.03 

CTSH  

  8404.20 - เครื่องควบแน่นส าหรับหน่วยจ่ายก าลังไอ
น้ าหรือไออ่ืนๆ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8404.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  
CTH  

84.05   เครื่องก าเนิดโพรดิวเซอร์ก๊าซหรือวอเตอร์
ก๊าซ มีหรือไม่มีเครื่องท าให้ก๊าซบริสุทธิ์ 
รวมทั้งเครื่องก าเนิดก๊าซอะเซทิลีนและ
เครื่องก าเนิดก๊าซชนิดใช้น้ าที่คล้ายกัน มี
หรือไม่มีเครื่องท าให้ก๊าซบริสุทธิ์ 

 

  8405.10 - เครื่องก าเนิดโพรดิวเซอร์ก๊าซหรือวอเตอร์
ก๊าซ มีหรือไม่มี เครื่องท าให้ก๊าซบริสุทธิ์ 
เครื่องก าเนิดก๊าซอะเซทิลีนและ เครื่อง
ก าเนิดก๊าซชนิดใช้น้ าที่คล้ายกัน มีหรือไม่มี
เครื่องท าให้ก๊าซบริสุทธิ์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8405.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

84.06   เครื่องกังหันไอน้ าและเครื่องกังหันไออ่ืนๆ  
  8406.10 - เครื่องกังหันส าหรับขับเคลื่อนเรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH  
    - เครื่องกังหันอื่นๆ  
  8406.81 - - ให้ก าลังเกิน 40 เมกะวัตต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH ยกเว้นมาจากประเภท
ย่อย 8406.82 

  8406.82 - - ให้ก าลังไม่เกิน 40 เมกะวัตต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH ยกเว้นมาจากประเภท
ย่อย 8406.81 

  8406.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

84.07   เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อน
ตรงหรือลูกสูบหมุนชนิดจุดระเบิดด้วย
ประกายไฟ 

 

  8407.10 - เครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

    - เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือ  
  8407.21 - - เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTH  

  8407.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  
CTH  

    - เครื่องยนต์แบบลูกสูบเคลื่อนตรงชนิดที่ใช้
ขับเคลื่อนยานบกในตอนที่ 87 

 

  8407.31 - - มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 50 
ลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  8407.32 - - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 50 
ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 250 
ลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  8407.33 - - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 250 
ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 
ลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  8407.34 - - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 
ลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  8407.90 - เครื่องยนต์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

84.08   เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุด
ระเบิดด้วยการอัด (เครื่องยนต์ดีเซลหรือกึ่ง
ดีเซล) 

 

  8408.10 - เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  8408.20 - เครื่องยนต์ชนิดที่ใช้ขับเคลื่อนยานบกใน
ตอนที่ 87 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  8408.90 - เครื่องยนต์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

84.09   ส่วนประกอบท่ีเหมาะส าหรับใช้เฉพาะหรือ
ส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องยนต์ตามประเภท 
84.07 หรือ 84.08 

 

  8409.10 - ส าหรับเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

    - อ่ืนๆ  
  8409.91 - - เหมาะส าหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้

กับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบที่
จุดระเบิดด้วยประกายไฟ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  8409.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  
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ประเภท ประเภทย่อย 
84.10   เครื่องกังหันไฮดรอลิก ล้อน้ า และเครื่อง

ควบคุม (เรกูเลเตอร์) ของเครื่องดังกล่าว 
 

    - เครื่องกังหันไฮดรอลิกและล้อน้ า  
  8410.11 - - มีก าลังไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH ยกเว้นมาจากประเภท
ย่อย 8410.12 หรือ 8410.13 

  8410.12 - - มีก าลังเกิน 1,000 กิโลวัตต์แต่ไม่เกิน 
10,000 กิโลวัตต์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH ยกเว้นมาจากประเภท
ย่อย 8410.11 หรือ 8410.13 

  8410.13 - - มีก าลังเกิน 10,000 กิโลวัตต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH ยกเว้นมาจากประเภท
ย่อย 8410.11 หรือ 8410.12 

  8410.90 - ส่วนประกอบ รวมถึงเครื่องควบคุม (เรกูเล
เตอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

84.11   เครื่องกังหันไอพ่น เครื่องกังหันใบพัด และ
เครื่องกังหันก๊าซอ่ืนๆ  

 

    - เครื่องกังหันไอพ่น  
  8411.11 - - มีแรงผลักดันไม่เกิน 25 กิโลนวิตัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH ยกเว้นมาจากประเภท
ย่อย 8411.12 ถึง 8411.82 

  8411.12 - - มีแรงผลักดันเกิน 25 กิโลนิวตนั RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH ยกเว้นมาจากประเภท
ย่อย 8411.11 หรือ 8411.21 ถึง 
8411.82 

    - เครื่องกังหันใบพัด  
  8411.21 - - มีก าลังไม่เกิน 1,100 กิโลวัตต ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH ยกเว้นมาจากประเภท
ย่อย 8411.11 8411.12 หรือ 
8411.22 ถึง 8411.82 

  8411.22 - - มีก าลังเกิน 1,100 กิโลวัตต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH ยกเว้นมาจากประเภท
ย่อย 8411.11 ถึง 8411.21 
8411.81 หรือ 8411.82 

    - เครื่องกังหันก๊าซอ่ืนๆ  
  8411.81 - - มีก าลังไม่เกิน 5,000 กิโลวัตต ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH ยกเว้นมาจากประเภท
ย่อย 8411.11 ถึง 8411.22 หรือ 
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ประเภท ประเภทย่อย 
8411.82 

  8411.82 - - มีก าลังเกิน 5,000 กิโลวัตต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH ยกเว้นมาจากประเภท
ย่อย 8411.11 ถึง 8411.81 

    - ส่วนประกอบ  
  8411.91 - - ของเครื่องกังหันไอพ่นหรือเครื่องกังหัน

ใบพัด 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  8411.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

84.12   เครื่องยนต์และมอเตอร์อ่ืนๆ  
  8412.10 - เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงปฏิกิริยา (รี

แอ็กชันเอนจิน) นอกจากเครื่องกังหันไอพ่น 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

    - เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้ก าลังไฮดรอลิก  
  8412.21 - - เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH  
  8412.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH  
    - เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้ก าลังลม  
  8412.31 - - เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH  
  8412.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH  
  8412.80 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH  
  8412.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
84.13   เครื่องสูบของเหลว จะมีอุปกรณ์ส าหรับวัด

ติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่องตักยก
ของเหลว 

 

    - เครื่องสูบที่ติดหรือออกแบบส าหรับติด
อุปกรณ์ส าหรับวัด 

 

  8413.11 - - เครื่องสูบส าหรับจ่ายเชื้อเพลิงหรือสาร
หล่อลื่นชนิดที่ใช้ในปั้มน้ ามันหรืออู่ซ่อมรถ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8413.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8413.20 - เครื่องสูบที่ใช้งานด้วยมือ นอกจากของตาม
ประเภทย่อย 8413.11 หรือ 8413.19 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  
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ประเภท ประเภทย่อย 
  8413.30 - เครื่องสูบเชื้อเพลิง สารหล่อลื่นหรือตัวกลาง

ท าความเย็น ส าหรับเครื่องยนต์สันดาป
ภายในแบบลูกสูบ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8413.40 - เครื่องสูบคอนกรีต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8413.50 - เครื่องสูบแบบลูกสูบเคลื่อนตรงอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8413.60 - เครื่องสูบแบบลูกสูบหมุนอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8413.70 - เครื่องสูบแบบหมุนเหวี่ยง (เซนติฟิวกัล) 
อ่ืนๆ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

    - เครื่องสูบอ่ืนๆ รวมถึงเครื่องตักยกของเหลว  
  8413.81 - - เครื่องสูบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH  
  8413.82 - - เครื่องตักยกของเหลว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH  
    - ส่วนประกอบ  
  8413.91 - - ของเครื่องสูบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
  8413.92 - - ของเครื่องตักยกของเหลว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
84.14   เครื่องสูบลมหรือสูบสุญญากาศ เครื่องอัด

ลมหรืออัดก๊าซอ่ืนๆ และพัดลม รวมทั้ง
เครื่องระบายอากาศหรือเครื่องหมุนเวียน
อากาศที่มีพัดลมประกอบร่วมอยู่ด้วยจะมี
ตัวกรองติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 

 

  8414.10 - เครื่องสูบสุญญากาศ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8414.20 - เครื่องสูบลมท างานโดยใช้มือหรือเท้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8414.30 - เครื่องอัดชนิดที่ใช้ในเครื่องท าความเย็น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8414.40 - เครื่องอัดลมที่ติดตั้งบนแชสซีส์ที่มีล้อ ใช้
ส าหรับลากจูง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - พัดลม  
  8414.51 - - พัดลมแบบตั้งโต๊ะ ตั้งพ้ืน ติดผนัง ติด

หน้าต่าง ติดเพดาน หรือติดหลังคา ที่มี
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
มอเตอร์ไฟฟ้าในตัวซึ่งให้ก าลังไม่เกิน 125 
วัตต์ 

  8414.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8414.60 - เครื่องระบายหรือเครื่องหมุนเวียนอากาศที่
มีด้านตามแนวนอนยาวที่สุดไม่เกิน 120 
เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8414.80 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8414.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.15   เครื่องปรับอากาศที่ประกอบด้วยพัดลมซึ่ง
ขับด้วยมอเตอร์และมีส่วนที่ใช้ส าหรับ
เปลี่ยนอุณหภูมิและความชื้น รวมถึง
เครื่องจักรดังกล่าวที่ไม่สามารถแยกควบคุม
ความชื้นต่างหากได้ 

 

  8415.10 - แบบติดหน้าต่างหรือติดผนัง ที่มี
ส่วนประกอบสมบูรณ์ในตัว หรือเป็น 
“ระบบแยกส่วน” 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8415.20 - ชนิดที่ใช้ส าหรับบุคคลในยานยนต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - อ่ืนๆ  
  8415.81 - - มีหน่วยท าความเย็นและมีวาล์วส าหรับ

เปลี่ยนระหว่างวงจรความเย็นและวงจร
ความร้อนประกอบร่วมอยู่ด้วย (รีเวอร์ซิ
เบิลฮีตปั๊ม) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8415.82 - - อ่ืนๆ มีหน่วยท าความเย็นประกอบร่วมอยู่
ด้วย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8415.83 - - ไม่มีหน่วยท าความเย็นประกอบร่วมอยู่
ด้วย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8415.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.16   เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา 
(เฟอร์เนซเบอร์เนอร์) ส าหรับใช้กับ
เชื้อเพลิงเหลว หรือเชื้อเพลิงป่นหรือก๊าซ 
เครื่องเติมเชื้อเพลิงท่ีเป็นเครื่องกล รวมถึง
ตะกรับ เครื่องขับข้ีเถ้าที่เป็นเครื่องกล และ
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ประเภท ประเภทย่อย 
เครื่องใช้ที่คล้ายกันของเครื่องเติมเชื้อเพลิง
ดังกล่าว 

  8416.10 - เครือ่งพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา
ส าหรับใช้กับเชื้อเพลิงเหลว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8416.20 - เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงอื่นๆ ของเตาเผา 
รวมถึงเครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงแบบผสม  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8416.30 - เครื่องเติมเชื้อเพลิงที่เป็นเครื่องกล รวมถึง
ตะกรับ เครื่องขับข้ีเถ้าท่ีเป็นเครื่องกลและ
เครื่องใช้ที่คล้ายกันของเครื่องเติมเชื้อเพลิง
ดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8416.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.17   เตาเผาและเตาอบชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรม
หรือตามห้องปฏิบัติ การ รวมถึงเตาเผาขยะ 
ไม่ใช้ไฟฟ้า 

 

  8417.10 - เตาเผาและเตาอบส าหรับย่าง หลอม หรือ
กรรมวิธีให้ความร้อนอ่ืนๆ แก่สินแร่ แก่ไพ
ไรต์หรือโลหะ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8417.20 - เตาอบเบเกอรี่ รวมถึงเตาอบบิสกิต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8417.80 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8417.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.18   ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และเครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ 
ส าหรับท าความเย็นหรือท าให้เย็นจนแข็ง 
ใช้ไฟฟ้าหรือใช้สิ่งอ่ืนรวมทั้งฮีตปั๊ม นอกจาก
เครื่องปรับอากาศตามประเภท 84.15 

 

  8418.10 - ตู้เย็นที่มีตู้แช่แข็งประกอบอยู่ด้วยกันโดยมี
ประตูนอกแยกกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - ตู้เย็นชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน  
  8418.21 - - แบบคอมเพรสชัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  8418.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  8418.30 - ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านบน ความจุไม่เกิน 

800 ลิตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  8418.40 - ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านหน้า ความจุไม่เกิน 

900 ลิตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8418.50 - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ (ตู้ เคาน์เตอร์แสดงสินค้า 
ตู้โชว ์และของที่เหมือนกัน) ส าหรับเก็บ
และแสดง ที่มีเครื่องอุปกรณ์ท าความเย็น
หรือท าให้เย็นจนแข็ง  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - เครื่องอุปกรณ์ท าความเย็น หรือท าให้เย็น
จนแข็งอ่ืนๆ รวมทั้งฮีตปั้ม 

 

  8418.61 - - ฮีตปั้มนอกจากเครื่องปรับ อากาศตาม
ประเภท 84.15 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8418.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - ส่วนประกอบ  
  8418.91 - - เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบส าหรับติดตั้ง

เครื่องอุปกรณ์ท าความเย็นหรือท าให้เย็น
จนแข็ง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8418.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.19   เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงาน หรือเครื่อง
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ จะท าความร้อนด้วย
ไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม (ไม่รวมถึงเตาเผา เตา
อบ และเครื่องอุปกรณ์อ่ืน ตามประเภท 
85.14) ส าหรับใช้กระท ากับวัตถุโดย
กรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอุณหภูมิ 
เช่น การท าให้ร้อน การท าให้สุก การย่าง 
การกลั่น การกลั่นล าดับส่วน การสเตอรีไลส์ 
การพาสเจอไรส์ การอบไอน้ า การท าให้แห้ง 
การท าให้ระเหย การท าให้เป็นไอ การ
ควบแน่น หรือการท าให้เย็น นอกจาก
เครื่องจักรหรือเครื่องจักรโรงงานชนิดที่ใช้
ตามบ้านเรือน เครื่องท าน้ าร้อนแบบท าน้ า
ร้อนชั่วขณะหรือแบบท าน้ าร้อนเก็บสะสมที่
ไม่ใช้ไฟฟ้า 

 

    - เครื่องท าน้ าร้อนแบบท าน้ าร้อนชั่วขณะ
หรือ แบบท าน้ าร้อนเก็บสะสม ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า 

 

  8419.11 - - เครื่องท าน้ าร้อนแบบท าน้ าร้อนชั่วขณะที่
ใช้ก๊าซ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  8419.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  8419.20 - เครื่องสเตอร์รีไลส์ที่ใช้ในทางการแพทย์ 

ศัลยกรรม หรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - เครื่องท าให้แห้ง  
  8419.31 - - ส าหรับผลิตภัณฑ์เกษตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  8419.32 - - ส าหรับไม้ เยื่อกระดาษ กระดาษ หรือ

กระดาษแข็ง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8419.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8419.40 - เครื่องจักรโรงงานที่ใช้ในการกลั่นหรือการ
กลั่นล าดับส่วน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8419.50 - เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8419.60 - เครื่องจักรส าหรับท าอากาศหรือก๊าซให้เป็น
ของเหลว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงานและเครื่อง
อุปกรณ์อ่ืนๆ 

 

  8419.81 - - ส าหรับท าเครื่องดื่มร้อนหรือส าหรับหุงต้ม
หรืออุ่นอาหาร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8419.89 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8419.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.20   เครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีด
อ่ืนๆ ท่ีใช้ลูกกลิ้ง และลูกกล้ิงของเครื่อง
ดังกล่าว นอกจากเครื่องรีดโลหะหรือแก้ว 

 

  8420.10 - เครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีด
อ่ืนๆ ที่ใช้ลูกกลิ้ง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - ส่วนประกอบ  
  8420.91 - - ลูกกลิ้ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8420.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
84.21   เครื่องเซ็นตริฟิวจ์ รวมถึงเครื่องท าให้แห้ง

โดยวิธีหมุนเหว่ียง เครื่องจักรหรือเครื่อง
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ประเภท ประเภทย่อย 
อุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือก๊าซหรือท า
ให้ของเหลวหรือก๊าซบริสุทธิ์ 

    - เครื่องเซ็นตริฟิวจ์ รวมถึงเครื่องท าให้แห้ง
โดยวิธีหมุนเหวี่ยง 

 

  8421.11 - - เครื่องแยกครีม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8421.12 - - เครื่องท าให้เสื้อผ้าแห้ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8421.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรอง
ของเหลวหรือ ท าให้ของเหลวบริสุทธิ์ 

 

  8421.21 - - ส าหรับกรองน้ าหรือท าให้น้ าบริสุทธิ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8421.22 - - ส าหรับกรองเครื่องดื่มหรือท าให้เครื่องดื่ม
บริสุทธิ์ นอกจากน้ า 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8421.23 - - เครื่องกรองน้ ามันส าหรับเครื่องยนต์
สันดาปภายใน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8421.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองก๊าซ
หรือท าให้ก๊าซบริสุทธิ์ 

 

  8421.31 - - เครื่องกรองอากาศของท่อไอดีส าหรับ
เครื่องยนต์สันดาปภายใน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8421.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - ส่วนประกอบ  
  8421.91 - - ของเครื่องเซ็นตริฟิวจ์ รวมถึงเครื่องท าให้

แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8421.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.22   เครื่องล้างจาน เครื่องจักรส าหรับท าให้ขวด
หรือภาชนะบรรจุอื่นๆ สะอาดหรือแห้ง 
เครื่องจักรส าหรับบรรจุ ปิด ผนึก หรือปิด
ป้ายสลากขวด กระป๋อง กล่อง ถุง หรือ
ภาชนะบรรจุอื่นๆ เครื่องจักรส าหรับหุ้ม
ปลอกขวด กระปุก หลอด และภาชนะบรรจุ
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ประเภท ประเภทย่อย 
ที่คล้ายกัน เครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในการบรรจุ
หรือห่อหุ้ม (รวมถึงเครื่องห่อหุ้มแบบฮีตช
ริงก์) รวมทั้งเครื่องจักรส าหรับบรรจุ
เครื่องดื่มอัดลม 

    - เครื่องล้างจาน  
  8422.11 - - ชนิดใช้ตามบ้านเรือน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8422.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8422.20 - เครื่องจักรส าหรับท าให้ขวดหรือภาชนะ
บรรจุอื่นๆ สะอาดหรือแห้ง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8422.30 - เครื่องจักรส าหรับบรรจุ ปิด ผนึก หรือปิด
ป้ายสลากขวด กระป๋อง กล่อง ถุง หรือ
ภาชนะบรรจุอื่นๆ เครื่องจักร ส าหรับหุ้ม
ปลอกขวด กระปุก หลอด และภาชนะ
บรรจุที่คล้ายกัน รวมถึงเครื่องจักรส าหรับ
บรรจุเครื่องดื่มอัดลม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8422.40 - เครื่องจักรอ่ืนๆ ที่ใช้ในการบรรจุหรือห่อหุ้ม 
(รวมถึงเครื่องห่อหุ้มแบบฮีตชริงก์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8422.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.23   เครื่องชั่ง (ไม่รวมถึงเครื่องช่ังท่ีมีความไว 5 
เซนติกรัมหรือไวกว่า) รวมถึงเครื่องนับหรือ
ตรวจสอบจ านวนโดยวิธีชั่งและตุ้มน้ าหนัก
ทุกชนิดของเครื่องชั่ง 

 

  8423.10 - เครื่องชั่งน้ าหนักตัว เครื่องชั่งทารก รวมทั้ง
เครือ่งชั่งที่ใช้ตามบ้านเรือน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8423.20 - เครื่องชั่งส าหรับชั่งของบนเครื่องล าเลียง
อย่างต่อเนื่อง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8423.30 - เครื่องชั่งแบบตั้งค่าน้ าหนักคงที่และเครื่อง
ชั่งส าหรับถ่ายเทของตามน้ าหนักที่ก าหนด

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
ลงในถุงหรือภาชนะ รวมถึงเครื่องชั่งแบบฮ
อปเปอร์ 

    - เครื่องชั่งอ่ืนๆ  
  8423.81 - - ชั่งน้ าหนักได้สูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  8423.82 - - ชั่งน้ าหนักได้สูงสุดเกิน 30 กิโลกรัม แตไ่ม่

เกิน 5,000 กิโลกรัม 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8423.89 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8423.90 - ตุ้มน้ าหนักทุกชนิดของเครื่องชั่ง รวมทั้ง
ส่วนประกอบของเครื่องชั่ง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.24   เครื่องใช้กล (จะใช้แรงคนหรือไม่ก็ตาม) 
ส าหรับฉีดพ่นของเหลวหรือผงให้พุ่งเป็นล า 
เป็นฝอย หรือเป็นละออง เครื่องดับเพลิงจะ
บรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) หรือไม่ก็ตาม 
หัวฉีด (สเปรย์กัน) และเครื่องใช้ท่ีคล้ายกัน 
รวมทั้งเครื่องพ่นไอน้ าหรือพ่นทรายและ
เครื่องจักรที่คล้ายกันส าหรับฉีดพุ่งให้เป็นล า 

 

  8424.10 - เครื่องดับเพลิง จะบรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) 
หรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8424.20 - หัวฉีดและเครื่องใช้ที่คล้ายกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8424.30 - เครื่องพ่นไอน้ าหรือพ่นทรายและเครื่องจักร
ที่คล้ายกนั ส าหรับฉีดพุ่งให้เป็นล า 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - เครื่องใช้อ่ืนๆ  
  8424.81 - - ใช้ในการเกษตรหรือการท าสวน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  8424.89 - - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  8424.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
84.25   เครื่องผ่อนแรงที่ใช้ลูกรอกและเครื่องชักรอก

นอกจากเครื่องชักรอกแบบสกิป เครื่อง
กว้านแบบนอนและแบบตั้งแม่แรง 

 

    - เครื่องผ่อนแรงที่ใช้ลูกรอกและเครื่องชัก
รอกนอกจากเครื่องชักรอกแบบสกิปหรือ
เครื่องชักรอกชนิดที่ใช้ส าหรับยกยาน 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  8425.11 - - ที่ได้ก าลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8425.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - เครื่องกว้านแบบนอน รวมทั้งเครื่องกว้าน

แบบตั้ง 
 

  8425.31 - - ที่ได้ก าลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8425.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - แม่แรง รวมทั้งเครื่องชักรอกชนิดที่ใช้
ส าหรับยกยาน 

 

  8425.41 - - ระบบแม่แรงชนิดติดตั้งถาวรในอู่ซ่อมรถ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8425.42 - - แม่แรงและเครื่องชักรอกอ่ืนๆ ที่ใช้
ระบบไฮดรอลิก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8425.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.26   ชิปส์เดอร์ริก ปั้นจั่นรวมถึงป้ันจั่นแบบเคเบิล 
รวมทั้งโครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้ เครื่อง
ขนย้ายแบบสแตรดเดิ้ล และรถใช้งาน 
(เวิร์กทรัก) ท่ีมีปั้นจั่นติดอยู่ด้วย 

 

    - ปั้นจั่นแบบโอเวอร์เฮดทราเวลลิง แบบท
รานสปอร์เตอร์ แบบแกนทรี แบบบริดจ์ 
โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้ และเครื่องขน
ย้ายแบบสแตรดเดิ้ล 

 

  8426.11 - - ปั้นจั่นแบบโอเวอร์เฮดทราเวลลิง ติดตั้ง
บนฐานรองท่ีอยู่กับที่ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8426.12 - - โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้แบบมีล้อและ
เครื่องขนย้ายแบบสแตรดเดิ้ล 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8426.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8426.20 - ปั้นจั่นแบบทาวเวอร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8426.30 - ปั้นจั่นแบบจิบชนิดพอร์ทัลหรือชนิดพี
เดสทัล 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - เครื่องจักรอ่ืนๆ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว  
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ประเภท ประเภทย่อย 
  8426.41 - - มีล้อ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8426.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - เครื่องจักรอ่ืนๆ  
  8426.91 - - ออกแบบส าหรับติดตั้งบนยานบกที่วิ่งบน

ถนน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8426.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.27   รถฟอร์กลิฟต์ รวมทั้งรถใช้งาน (เวิร์กทรัก) 
อ่ืนๆ ที่มีเครื่องอุปกรณ์ส าหรับยกหรือขน
ย้ายติดอยู่ด้วย 

 

  8427.10 - รถใช้งานชนิดขับเคลื่อนได้ในตัวที่ได้ก าลัง
จากมอเตอร์ไฟฟ้า 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8427.20 - รถใช้งานชนิดขับเคลื่อนได้ในตัวอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8427.90 - รถใช้งานอื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.28   เครื่องจักรอื่นๆ ส าหรับยก ขนย้าย บรรทุก 
หรือขนถ่าย (เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน เครื่อง
ล าเลียง เครื่องเทเลเฟอริก) 

 

  8428.10 - ลิฟต์และเครื่องชักรอกแบบสกิป RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8428.20 - เครื่องยกและเครื่องล าเลียงแบบนิวเมติก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - เครื่องยกและเครื่องล าเลียงอ่ืนๆ ที่ท างาน
อย่างต่อเนื่อง ส าหรับขนส่งของหรือวัตถุ 

 

  8428.31 - - ออกแบบเป็นพิเศษส าหรับใช้ใต้ดิน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8428.32 - - อ่ืนๆ แบบบักเกต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8428.33 - - อ่ืนๆ แบบสายพาน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8428.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8428.40 - บันไดเลื่อนและทางเลื่อน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  8428.60 - เครื่องเทเลเฟอริก แชร์ลิฟต์ สกีแดรกไลน์ 

รวมทั้งเครื่องกลไกฉุดลากส าหรับเครื่องฟิว
นิคิวลาร์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8428.90 - เครื่องจักรอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.29   บูลโดเซอร์ แองเกิลโดเซอร์ เครื่องเกรด 
เครื่องเกลี่ย เครื่องขูด เครื่องตักเชิงกล 
เครื่องขุด เครื่องตักย้าย เครื่องกระทุ้ง และ
เครื่องบดถนน ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว 

 

    - บูลโดเซอร์ และแองเกิลโดเซอร์  
  8429.11 - - แบบตีนตะขาบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8429.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8429.20 - เครื่องเกรดและเครื่องเกลี่ย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8429.30 - เครื่องขูด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8429.40 - เครื่องกระทุ้งและเครื่องบดถนน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - เครื่องตักเชิงกล เครื่องขุด และเครื่องตัก

ย้าย 
 

  8429.51 - - เครื่องตักย้ายแบบฟรอนต์เอนด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8429.52 - - เครื่องจักรที่โครงสร้างส่วนบนหมุนได้ 
360 องศา 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8429.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.30   เครื่องจักรอื่นๆ ส าหรับเคลื่อนย้าย เกรด 
เกลี่ย ขูด ขุด กระทุ้งอัดแน่น สกัด หรือเจาะ
คว้าน ที่ใช้กับดิน แร่ธาตุหรือสินแร่ รวมทั้ง
เครื่องตอกเสาเข็ม เครื่องถอนเสาเข็ม 
เครื่องกวาดหิมะและเป่าหิมะ 

 

  8430.10 - เครื่องตอกเสาเข็มและเครื่องถอนเสาเข็ม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8430.20 - เครื่องกวาดหิมะและเครื่องเป่าหิมะ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
    - เครื่องตัดถ่านหินหรือหิน และเครื่องจักร

ส าหรับขุดอุโมงค์ 
 

  8430.31 - - ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8430.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - เครื่องจักรอ่ืนๆ ส าหรับเจาะคว้านหรือขุด
เจาะ 

 

  8430.41 - - ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8430.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8430.50 - เครื่องจักรอ่ืนๆ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - เครื่องจักรอ่ืนๆ ชนิดขับเคลื่อนในตัวไม่ได้  
  8430.61 - - เครื่องจักรส าหรับกระทุ้งหรืออัดแน่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8430.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
84.31   ส่วนประกอบท่ีเหมาะส าหรับใช้เฉพาะหรือ

ส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 
84.25 ถึง 84.30 

 

  8431.10 - ของเครื่องจักรตามประเภท 84.25 RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8431.20 - ของเครื่องจักรตามประเภท 84.27 RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ของเครื่องจักรตามประเภท 84.28  
  8431.31 - - ของลิฟต์ ของเครื่องชักรอกแบบสกิป 

หรือบันไดเลื่อน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8431.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ของเครื่องจักรตามประเภท 84.26  84.29 
หรือ 84.30 

 

  8431.41 - - บักเกต ที่ตัก ที่ตักแบบก้ามปูและแบบ
กรงเล็บ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8431.42 - - ใบมีดส าหรับบูลโดเซอร์หรือแองเกิลโด
เซอร์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  8431.43 - - ส่วนประกอบของเครื่องจักรส าหรับเจาะ

คว้านหรือขุดเจาะ ตามประเภทย่อย 
8430.41 หรือ 8430.49 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8431.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.32   เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร การท าสวน 
หรือการป่าไม้ ส าหรับการเตรียมดินหรือ
เพาะปลูก เครื่องบดสนามหญ้าหรือสนาม
กีฬา 

 

  8432.10 - เครื่องไถ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - เครื่องคราด เครื่องพรวนดิน เครื่องก าจัด
ตอ เครื่องก าจัดวัชพืช และเครื่องขุด  

 

  8432.21 - - เครื่องคราดแบบจาน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8432.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8432.30 - เครื่องหว่านเมล็ด เครื่องปลูกและเครื่อง
ย้ายต้นกล้า 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8432.40 - เครื่องหว่านปุ๋ย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8432.80 - เครื่องจักรอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8432.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.33   เครื่องจักรส าหรับเก็บเกี่ยวหรือนวด รวมถึง
เครื่องท าฟ่อนฟางหรือฟ่อนหญ้า เครื่องตัด
หญ้า รวมทั้งเครื่องจักรส าหรับท าความ
สะอาด คัดหรือแยกขนาดไข่ ผลไม้ หรือ
ผลิตผลอ่ืนๆ ทางการเกษตร นอกจาก
เครื่องจักรตามประเภท 84.37 

 

    - เครื่องตัดหญ้าส าหรับสนามหญ้า 
สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬา 

 

  8433.11 - - ขับดว้ยมอเตอร์ มีอุปกรณ์ส าหรับตัดซึ่ง
หมุนตามแนวนอน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8433.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  8433.20 - เครื่องตัดหญ้าอ่ืนๆ รวมถึงแผ่นตัด (คัต

เตอร์บาร์) ส าหรับติดตั้งกับแทรกเตอร์ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8433.30 - เครื่องจักรอ่ืนๆ ส าหรับจัดท าหญ้าแห้ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8433.40 - เครื่องท าฟ่อนฟางหรือฟ่อนหญ้า รวมถึง
เครื่องดังกล่าวที่มีเครื่องเก็บ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - เครื่องจักรอ่ืนๆ ส าหรับเก็บเก่ียว เครื่องจักร
ส าหรับนวด 

 

  8433.51 - - เครื่องจักรที่มีทั้งเครื่องเก็บเก่ียวและ
เครื่องนวด 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8433.52 - - เครื่องจักรอ่ืนๆ ส าหรับนวด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8433.53 - - เครื่องจักรส าหรับเก็บเกี่ยวรากหรือหัวพืช RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8433.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8433.60 - เครื่องจักรส าหรับท าความสะอาด คัดหรือ
แยกขนาดไข่ ผลไม้ หรือผลิตผลอ่ืนๆ ทาง
การเกษตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8433.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.34   เครื่องรีดนมและเครื่องจักรท าผลิตภัณฑ์นม  
  8434.10 - เครื่องรีดนม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  8434.20 - เครื่องจักรท าผลิตภัณฑ์นม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  8434.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
84.35   เครื่องอัด เครื่องคั้น และเครื่องจักรที่

คล้ายกัน ใช้ในการผลิตไวน์ ไซเดอร์ น้ า
ผลไม้หรือเครื่องดื่มที่คล้ายกัน 

 

  8435.10 - เครื่องจักร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8435.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.36   เครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในการเกษตร การท า
สวน การป่าไม้ การเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยง หรือ
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ประเภท ประเภทย่อย 
การเลี้ยงผ้ึง รวมถึงเครื่องเพาะช าที่มีเครื่อง
อุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนติด
อยู่ด้วย รวมทั้งเครื่องฟักไข่และเครื่องกกลูก
สัตว์ปีกเลี้ยง 

  8436.10 - เครื่องจักรส าหรับเตรียมอาหารสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - เครื่องจักรส าหรับเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยง รวมถึง
เครื่องฟักไข่ และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง 

 

  8436.21 - - เครื่องฟักไข่และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8436.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8436.80 - เครื่องจักรอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - ส่วนประกอบ  
  8436.91 - - ของเครื่องจักรส าหรับเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยง

หรือเครื่องฟักไข่ และเครื่องกกลูกสัตว์ปีก
เลี้ยง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8436.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.37   เครื่องจักรส าหรับท าความสะอาด คัดหรือ
แยกขนาดเมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช หรือเมล็ด
แห้งของพืชผักตระกูลถั่ว รวมทั้งเครื่องจักร
ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการโม่สีหรือที่ใช้กับ
เมล็ดธัญพืชหรือเมล็ดแห้งของพืชผักตระกูล
ถ่ัว นอกจากเครื่องจักรแบบที่ใช้ในฟาร์ม 

 

  8437.10 - เครื่องจักรส าหรับท าความสะอาด คัดหรือ
แยกขนาด เมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช หรือเมล็ด
แห้งของพืชผักตระกูลถั่ว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8437.80 - เครื่องจักรอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8437.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.38   เครื่องจักรที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน
ในตอนนี้ ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมปรุงแต่ง
หรือผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม นอกจาก
เครื่องจักรส าหรับใช้สกัดหรือ   ปรุงแต่ง
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ประเภท ประเภทย่อย 
ไขมันหรือน้ ามันสัตว์ หรือไขมันหรือน้ ามัน
พืชชนิดระเหยยาก 

  8438.10 - เครื่องจักรท าเบเกอรี่ และเครื่องจักร
ส าหรับการผลิต มักกะโรนี สปาเก็ตตี หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8438.20 - เครื่องจักรส าหรับการผลิตลูกกวาด โกโก้ 
หรือช็อกโกแลต 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8438.30 - เครื่องจักรส าหรับการผลิตน้ าตาล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8438.40 - เครื่องจักรท าเบียร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8438.50 - เครื่องจักรส าหรับการปรุงแต่งเนื้อสัตว์หรือ
สัตว์ปีกเลี้ยง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8438.60 - เครื่องจักรส าหรับการปรุงแต่งผลไม้ ลูกนัต 
หรือพืชผัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8438.80 - เครื่องจักรอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8438.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.39   
 

เครื่องจักรส าหรับท าเยื่อจากวัตถุจ าพวก
เส้นใยเซลลูโลส หรือส าหรับท าหรือตกแต่ง
กระดาษหรือกระดาษแข็ง 

 

  8439.10 - เครื่องจักรส าหรับท าเยื่อจากวัตถุจ าพวก
เส้นใยเซลลูโลส 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8439.20 - เครื่องจักรส าหรับท ากระดาษหรือกระดาษ
แข็ง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8439.30 - เครื่องจักรส าหรับตกแต่งกระดาษหรือ
กระดาษแข็ง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - ส่วนประกอบ  
  8439.91 - - ของเครื่องจักรส าหรับท าเยื่อจากวัตถุ

จ าพวกเส้นใยเซลลูโลส 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8439.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.40   เครื่องจักรส าหรับเข้าเล่มหนังสือ รวมถึง
เครื่องจักรเย็บหนังสือ 

 

  8440.10 - เครื่องจักร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  8440.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
84.41   เครื่องจักรอื่นๆ รวมถึงเครื่องตัดทุกชนิด 

ส าหรับจัดท าของจากเยื่อกระดาษ กระดาษ
หรือกระดาษแข็ง 

 

  8441.10 - เครื่องตัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8441.20 - เครื่องจักรส าหรับท าถุงหรือซอง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8441.30 - เครื่องจักรส าหรับท ากล่องรูปทรงต่าง ๆ 
หลอด ดรัม หรือภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน 
นอกจากท่ีท าโดยการอัดแบบ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8441.40 - เครื่องจักรส าหรับการอัดแบบเยื่อกระดาษ 
กระดาษหรือกระดาษแข็งให้เป็นของ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8441.80 - เครื่องจักรอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8441.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.42   เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ (นอกจาก
เครื่องมือกลตามประเภท 84.56 ถึง 84.65) 
ส าหรับเตรียมหรือท าเพลต ลูกกลิ้งหรือ
องค์ประกอบอ่ืนๆ  
ที่ใช้ในการพิมพ์ รวมทั้งเพลต ลูกกลิ้งและ
องค์ประกอบอ่ืนๆ  
ที่ท ารอยพิมพ์แล้ว และเพลต ลูกกลิ้งและ
หินพิมพ์ภาพที่ได้เตรียมไว้เพื่อการพิมพ์ 
(เช่น ท าให้เรียบ ท าเป็นลายเม็ดหรือขัดมัน) 

 

  8442.30 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8442.40 - ส่วนประกอบของเครื่องจักรหรือเครื่อง
อุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8442.50 - เพลต ลูกกลิ้งและองค์ประกอบอื่นๆ ที่ท า
รอยพิมพ์แล้ว รวมทั้งเพลต ลกูกลิ้ง และหิน
พิมพ์ภาพ ที่ได้เตรียมไว้เพ่ือการพิมพ์ (เช่น 
ท าให้เรียบ ท าเป็นลายเม็ดหรือขัดมัน) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.43   เครื่องพิมพ์ใช้ส าหรับการพิมพ์ โดยวิธีใช้
เพลต ลูกกลิ้ง และองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่ท า
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ประเภท ประเภทย่อย 
รอยพิมพ์แล้ว ตามประเภท 84.42 
เครื่องพิมพ์อ่ืนๆ เครื่องจักรท าส าเนา และ
เครื่องโทรสารจะประกอบรวมกันหรือไม่ก็
ตาม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบของของดังกล่าว 

    - เครื่องพิมพ์ใช้ส าหรับการพิมพ์ โดยวิธีใช้
เพลต ลูกกลิ้งและ องค์ประกอบอื่นๆ ที่ท า
รอยพิมพ์แล้ว ตามประเภท 84.42  

 

  8443.11 - - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ตที่ป้อนกระดาษ
เป็นม้วน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8443.12 - - เครือ่งพิมพ์แบบออฟเซ็ตที่ป้อนกระดาษ
เป็นแผ่น ชนิดที่ใช้ในส านักงาน (ใช้
แผ่นกระดาษในสภาพที่คลี่ออกแล้วมี
ความยาวด้านหนึ่งไม่เกิน 22 เซนติเมตร 
และอีกด้านหนึ่งไม่เกิน 36 เซนติเมตร)  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8443.13 - - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ตอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8443.14 - - เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่รวมถึง
แบบเฟลกโซกราฟิก ที่ป้อนกระดาษเป็น
ม้วน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8443.15 - - เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่รวมถึง
แบบเฟลกโซกราฟิก นอกจากที่ป้อน
กระดาษเป็นม้วน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8443.16 - - เครื่องพิมพ์แบบเฟลกโซกราฟิก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8443.17 - - เครื่องพิมพ์แบบกราเวีย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8443.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - เครื่องพิมพ์อ่ืนๆ เครื่องจักรท าส าเนา และ
เครื่องโทรสาร จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็
ตาม 

 

  8443.31 - - เครื่องจักรซึ่งท าหน้าที่ได้ตั้งแต่ 2 หน้าที่
ขึ้นไป เกี่ยวกับ การพิมพ์ การท าส าเนา 
หรือการส่งโทรสารที่สามารถต่อเข้ากับ
เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติหรือ
เครือข่าย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  8443.32 - - อ่ืนๆ ที่สามารถต่อเข้ากับ

เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติหรือ
เครือข่าย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8443.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ  
  8443.91 - - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ

เครื่องพิมพ์ใช้ส าหรับการพิมพ์ โดยวิธีใช้
เพลต ลูกกลิ้ง และองค์ประกอบอื่นๆ ที่
ท ารอยพิมพ์แล้วตามประเภท 84.42 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8443.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.44 8444.00 เครื่องจักรส าหรับอัดรีด ดึง ท าให้เกิด
ผิวสัมผัส (เทกซ์เจอริง) หรือตัดวัตถุทอ
ประดิษฐ์  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.45   เครื่องจักรส าหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอ เครื่อง
ปั่น เครื่องตีเกลียวคู่ หรือเครื่องตีเกลียว 
และเครื่องจักรอื่นๆ ส าหรับผลิตด้ายส่ิงทอ 
รวมทั้งเครื่องท าเข็ดหรือกรอสิ่งทอ (รวมถึง
เครื่องกรอด้ายพุ่ง) และเครื่องจักรส าหรับ
เตรียมด้ายส่ิงทอเพื่อใช้กับเครื่องจักรตาม
ประเภท 84.46 หรือ 84.47 

 

    - เครื่องจักรส าหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอ  
  8445.11 - - เครื่องสาง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8445.12 - - เครื่องหวี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8445.13 - - เครื่องรีดเส้นใยหรือเครื่องรีดเพ่ือจัดขนาด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8445.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8445.20 - เครื่องปั่นสิ่งทอ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8445.30 - เครื่องตีเกลียวคู่หรือเครื่องตีเกลียวสิ่งทอ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8445.40 - เครื่องกรอสิ่งทอ (รวมถึงเครื่องกรอด้ายพุ่ง) 

หรือเครื่องท าเข็ดสิ่งทอ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  8445.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
84.46   เครื่องทอผ้า   
  8446.10 - ส าหรับทอผ้าที่มีความกว้าง     ไม่เกิน 30 

เซนติเมตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ส าหรับทอผ้าที่มีความกว้างเกิน 30 
เซนติเมตรแบบมีกระสวยพุ่ง 

 

  8446.21 - - ที่ใช้ก าลังจากเครื่องยนต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8446.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8446.30 - ส าหรับทอผ้าที่มีความกว้างเกิน 30 
เซนติเมตร แบบไม่มีกระสวยพุ่ง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.47   เครื่องถักนิต เครื่องสติตช์บอนดิ้ง และ
เครื่องจักรส าหรับท าด้ายกิมพ์ ผ้าทูลล์ 
ผ้าลูกไม้ ผ้าปัก ผ้าที่ใช้ตกแต่ง แถบถักแบบ
เปีย หรือท าผ้าตาข่าย และเครื่องจักร
ส าหรับท าปุยแบบทัฟต์ 

 

    - เครื่องถักนิตวงกลม  
  8447.11 - - มีเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกระบอกไม่เกิน 

165 มิลลิเมตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8447.12 - - มีเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกระบอกเกิน 
165 มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8447.20 - เครื่องถักนิตแบบผืน รวมทั้งเครื่องสติตช์
บอนดิ้ง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8447.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.48   เครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยส าหรับใช้งาน
ร่วมกับเครื่องจักรตามประเภท 84.44  
84.45  84.46 หรือ 84.47 (เช่น เครื่อง
ดอบบี้ เครื่องแจ็กการ์ด เครื่องหยุดอัตโนมัติ 
เครื่องกลไกเปลี่ยนกระสวยพุ่ง) 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะ
ส าหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับ
เครื่องจักรตามประเภทนี้หรือประเภท 
84.44  84.45  84.46 หรือ 84.47 (เช่น 
แกนปั่นด้ายและสปินเดิลฟลายเออร์ ผ้าติด
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ประเภท ประเภทย่อย 
ลวดสาง (คาร์ดคลอททิ่ง) หวี แว่นกดเส้น
ใย กระสวยพุ่ง ตะกอและกรอบตะกอ เข็ม 
เครื่องถักผ้ายืด)  

    - เครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยส าหรับใช้งาน
ร่วมกับ เครื่องจักรตามประเภท 84.44  
84.45  84.46 หรือ 84.47 

 

  8448.11 - - เครื่องดอบบี้และเครื่องแจ็กการ์ด รวมทั้ง
เครื่องคาร์ดรีดิวซิง เครื่องลอกลาย เครื่อง
เจาะ หรือเครื่องประกอบ ส าหรับใช้
ร่วมกับเครื่องดอบบี้และ เครื่องแจ็กการ์ด 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8448.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8448.20 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ
เครื่องจักรตาม ประเภท 84.44 หรือของ
เครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยของ เครื่อง
ดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ
เครื่องจักรตาม  ประเภท 84.45 หรือของ
เครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยของ เครื่อง
ดังกล่าว 

 

  8448.31 - - ผ้าติดลวดสาง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8448.32 - - ของเครื่องจักรส าหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอ 
นอกจากผ้าติดลวดสาง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8448.33 - - แกนปั่นด้าย สปินเดิลฟลายเออร์ แหวน
ปั่นด้าย และแหวนส่งด้าย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8448.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ
เครื่องทอผ้า หรือของเครื่องจักรที่เป็น
เครื่องช่วยของเครื่องทอผ้า 

 

  8448.42 - - ฟันหวีที่ใช้กับหูก ตะกอ และกรอบตะกอ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8448.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ
เครื่องจักรตาม ประเภท 84.47 หรือของ
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ประเภท ประเภทย่อย 
เครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยของ เครื่อง
ดังกล่าว 

  8448.51 - - ซิงค์เกอร์ เข็ม และของอ่ืนๆ ที่ใช้ในการ
ท าห่วงถัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8448.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.49 8449.00 เครื่องจักรส าหรับผลิตหรือตกแต่งสักหลาด
หรือผ้าไม่ทอ เป็นผืนหรือเป็นรูปทรง 
รวมถึงเครื่องจักรส าหรับท าหมวกสักหลาด 
รวมทั้งบล็อกท าหมวก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.50   เครื่องซักผ้าชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือใช้
ในกิจการซักรีดรวมถึงเครื่องซักผ้าที่มีเครื่อง
ท าให้แห้ง 

 

    - เครื่องจักรซึ่งจุผ้าแห้งไม่เกิน 10 กิโลกรัม  
  8450.11 - - เครื่องจักรอัตโนมัติ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8450.12 - - เครื่องจักรอ่ืนๆ ที่มีเครื่องท าให้แห้งโดยวิธี
หมุนเหวี่ยง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8450.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8450.20 - เครื่องจักรซึ่งจุผ้าแห้งเกิน 10 กิโลกรัม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8450.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.51   เครื่องจักร (นอกจากเครื่องจักรตามประเภท 
84.50) ส าหรับซักท าความสะอาด บิดหรือ
เหวี่ยงเอาน้ าออก ท าให้แห้ง รีด อัด 
(รวมถึงเครื่องอัดแบบฟิวซิ่ง) ฟอก ย้อม 
ตกแต่ง เคลือบหรืออาบซึมด้ายสิ่งทอ ผ้า 
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ประเภท ประเภทย่อย 
หรือของท่ีจัดท าแล้ว ท าด้วยสิ่งทอ 
เครื่องจักรส าหรับทาเพสต์ลงบนผ้าที่ใช้เป็น
ฐานหรือสิ่งรองรับอ่ืนๆ ซึ่งใช้ในการผลิตสิ่ง
ปูพื้น เช่น พรมน้ ามัน รวมทั้งเครื่องจักร
ส าหรับม้วน คลี่ พับ ตัดหรือตัดแบบซิกแซ็ก 
(พิงกิ้ง) ที่ใช้กับผ้าสิ่งทอ 

  8451.10 - เครื่องซักแห้ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

    - เครื่องท าให้แห้ง  
  8451.21 - - ซึ่งจุผ้าแห้งไม่เกิน 10 กิโลกรัม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8451.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8451.30 - เครื่องรีดและเครื่องอัดผ้า (รวมถึงเครื่องอัด
แบบฟิวซิ่ง) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8451.40 - เครื่องซัก เครื่องฟอกหรือเครื่องย้อม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8451.50 - เครื่องจักรส าหรับม้วน คลี่ พับ ตัดหรือตัด
แบบซิกแซ็กที่ใช้กับผ้าสิ่งทอ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ 
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8451.80 - เครื่องจักรอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรอื  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8451.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  
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ประเภท ประเภทย่อย 
84.52   เครื่องจักรส าหรับเย็บนอกจากเครื่องจักร

เย็บหนังสือตามประเภท 84.40 เฟอร์นิเจอร์ 
ฐาน และฝาครอบ ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อ
ใช้กับเครื่องจักรดังกล่าว รวมทั้งเข็มจักร 

 

  8452.10 - เครื่องจักรส าหรับเย็บชนิดที่ใช้ตาม
บ้านเรือน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

    - เครื่องจักรส าหรับเย็บอื่นๆ  
  8452.21 - - แบบอัตโนมัติ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH  
  8452.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  8452.30 - เข็มจักร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8452.90 - เฟอร์นิเจอร์ ฐาน และฝาครอบ ส าหรับ

เครื่องจักร ส าหรับเย็บ และส่วนประกอบ
ของของดังกล่าว รวมทั้ง ส่วนประกอบอื่นๆ 
ของเครื่องจักรส าหรับเย็บ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.53   เครื่องจักรส าหรับเตรียม ฟอก หรือตกแต่ง
หนังดิบหรือหนังฟอก หรือส าหรับท าหรือ
ซ่อมรองเท้าหรือของอ่ืนๆ ที่ท าด้วยหนังดิบ
หรือหนังฟอก นอกจากเครื่องจักรส าหรับ
เย็บ 

 

  8453.10 - เครื่องจักรส าหรับเตรียม ฟอก หรือตกแต่ง
หนังดิบหรือ หนังฟอก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8453.20 - เครื่องจักรส าหรับท าหรือซ่อมรองเท้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8453.80 - เครื่องจักรอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8453.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.54   เตาแปรสภาพ (คอนเวอร์เตอร์) เบ้า (แล
เดิ้ล) แบบหล่ออินกอต และเครื่องหล่อชนิด
ที่ใช้ในทางโลหกรรมหรือในการหล่อโลหะ 

 

  8454.10 - เตาแปรสภาพ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  8454.20 - แบบหล่ออินกอตและเบ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  8454.30 - เครือ่งหล่อ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  8454.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
84.55   เครื่องรีดโลหะที่ใช้ลูกกลิ้งและลูกกลิ้งของ

เครื่องดังกล่าว 
 

  8455.10 - เครื่องรีดท่อ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - เครื่องรีดอ่ืนๆ  
  8455.21 - - รีดร้อนหรือทั้งรีดร้อนและรีดเย็น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  8455.22 - - รีดเย็น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  8455.30 - ลูกกลิ้งส าหรับเครื่องรีด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  8455.90 - ส่วนประกอบอ่ืนๆ RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
84.56   เครื่องมือกลส าหรับใช้งานกับวัตถุใดก็ตาม

โดยเอาเนื้อวัตถุออกด้วยกรรมวิธีใช้
ล าแสงเลเซอร์หรือล าแสงอ่ืนๆ หรือใช้โฟ
ตอนบีม อัลตราโซนิก อีเล็กโทรดิสชาร์จ 
เคมีไฟฟ้า อิเล็กตรอนบีม ไอออนิกบีม หรือ
พลาสมาอาร์ก รวมทั้งเครื่องตัดวัตถุโดยใช้
น้ าแรงดันสูง 

 

  8456.10 - ท าด้วยกรรมวิธีใช้ล าแสงเลเซอร์หรือแสง
อ่ืนๆ หรือใช้โฟตอนบีม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8456.20 - ท าด้วยกรรมวิธีใช้อัลตราโซนิก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8456.30 - ท าด้วยกรรมวิธีอิเล็กโทรดิสชาร์จ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8456.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.57   เครื่องจักรแบบศูนย์ร่วมเครื่องจักรแบบ
โครงสร้างเดี่ยว (ฐานเดี่ยว) และเครื่องจักร
แบบหลายฐาน ส าหรับใช้ตกแต่งโลหะ 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  8457.10 - เครื่องจักรแบบศูนย์ร่วม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8457.20 - เครื่องจักรแบบโครงสร้างเดี่ยว (ฐานเดี่ยว) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8457.30 - เครื่องจักรแบบหลายฐาน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
84.58   เครื่องกลึงโลหะ (รวมถึงเทอร์นิงเซนเตอร์) 

ส าหรับเอาเนื้อโลหะออก 
 

    - เครื่องกลึงในแนวระนาบ  
  8458.11 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8458.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - เครื่องกลึงอ่ืนๆ  
  8458.91 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8458.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
84.59   เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องจักรชนิดเวย์ไทป์

ยูนิตเฮด) ส าหรับเจาะ คว้าน เซาะ ท า
เกลียวนอกหรือเกลียวใน โดยเอาเนื้อโลหะ
ออก นอกจากเครื่องกลึง (รวมถึงเทอร์นิง
เซนเตอร์) ตามประเภท 84.58 

 

  8459.10 - เครื่องจักรชนิดเวย์ไทป์ยูนิตเฮด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - เครื่องเจาะอ่ืนๆ  
  8459.21 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8459.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - เครื่องคว้านและเซาะอ่ืนๆ  
  8459.31 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8459.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8459.40 - เครื่องคว้านอื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
    - เครื่องเซาะแบบนีไทป์  
  8459.51 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8459.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - เครื่องเซาะอ่ืนๆ  
  8459.61 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8459.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8459.70 - เครื่องจักรส าหรับท าเกลียวนอกหรือท า

เกลียวในอ่ืนๆ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.60   เครื่องมือกลส าหรับเกลาตะเข็บ ท าให้คม 
เจียระไน ลับ ขัด ขัดมัน หรือตกแต่งอย่าง
อ่ืน ใช้กับโลหะหรือเซอร์เมต โดยการใช้หิน
ลับ สิ่งขัดถู หรือผลิตภัณฑ์ส าหรับขัดมัน 
นอกจากเครื่องกัดเฟือง เครือ่งเจียระไน
เฟืองหรือตกแต่งเฟืองตามประเภท 84.61 

 

    - เครื่องเจียระไนผิวให้เรียบ ซึ่งการตั้ง
ต าแหน่งในแนว แกนใดก็ตาม สามารถท า
ให้มีความแม่นอย่างน้อย 0.01 มิลลิเมตร 

 

  8460.11 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8460.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - เครื่องเจียระไนอ่ืนๆ ซึ่งการตั้งต าแหน่งใน
แนวแกนใดก็ตาม สามารถท าให้มีความ
แม่นอย่างน้อย 0.01 มิลลิเมตร 

 

  8460.21 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8460.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - เครื่องท าให้คม (เครื่องเจียระไนหัว
เครื่องมือหรือใบตัด) 

 

  8460.31 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8460.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTH 

  8460.40 - เครื่องลับหรือเครื่องขัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8460.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.61   เครื่องมือกลที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน 
ส าหรับไส ขึ้นรูป ท าร่อง แต่งรู กัดเฟือง 
เจียระไนเฟืองหรือตกแต่งเฟือง เลื่อย ตัด 
และเครื่องมือกลอ่ืนๆ ท่ีท างานโดยเอาเนื้อ
โลหะหรือเซอร์เมตออก 

 

  8461.20 - เครื่องขึ้นรูปหรือเครื่องท าร่อง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8461.30 - เครื่องแต่งรู RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8461.40 - เครื่องกัดเฟือง เครื่องเจียระไนเฟือง หรือ
ตกแต่งเฟือง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8461.50 - เครื่องเลื่อยหรือเครื่องตัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8461.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.62   เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องอัด) ส าหรับใช้
งานกับโลหะโดยการตี ทุบหรือตอกแบบ 
เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องอัด) ส าหรับใช้
งานกับโลหะโดยการดัดโค้ง พับ ดัดตรง ท า
ให้แบน ตัดเฉือน (เชียริ่ง) ตอกรูหรือบาก 
รวมทั้งเครื่องอัดส าหรับใช้งานกับโลหะ หรือ
โลหะคาร์ไบด์ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น 

 

  8462.10 - เครื่องตีหรือเครื่องตอกแบบ (รวมถึงเครื่อง
อัด) และเครื่องทุบ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - เครื่องดัดโค้ง พับ ดัดตรง หรือท าให้แบน 
(รวมถึงเครื่องอัด) 

 

  8462.21 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8462.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - เครื่องตัดเฉือน (เชียริ่งแมชีน) (รวมถึง
เครื่องอัด) นอกจากเครื่องที่เป็นทั้งเครื่อง
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ตอกรูและเครื่องตัดเฉือน 

  8462.31 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8462.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - เครื่องตอกรูหรือเครื่องบาก (รวมถึงเครื่อง
อัด) รวมถึง เครื่องที่เป็นทั้งเครื่องตอกรูและ
เครื่องตัดเฉือน 

 

  8462.41 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8462.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
  8462.91 - - เครื่องอัดไฮดรอลิก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8462.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
84.63   เครื่องมือกลอ่ืนๆ ส าหรับงานแปรรูปโลหะ

หรือเซอร์เมต โดยไม่เอาเนื้อวัตถุออก 
 

  8463.10 - เครื่องดึงเย็นส าหรับท าท่อน หลอดหรือท่อ 
โพรไฟล์ ลวด หรือของที่คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8463.20 - เครื่องท าเกลียวโดยการรีด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8463.30 - เครื่องจักรส าหรับใช้งานกับลวด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8463.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.64   เครื่องมือกลส าหรับงานแปรรูปหิน เซรามิก 
คอนกรีต แอสเบสทอสซีเมนต์ หรือวัตถุ
จ าพวกแร่ที่คล้ายกัน หรือส าหรับใช้ในงาน
แปรรูปเย็นของแก้ว 

 

  8464.10 - เครื่องเลื่อย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8464.20 - เครื่องเจียระไนหรือเครื่องขัดมัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8464.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
84.65   เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องจักรส าหรับตอก

ตะปู ตอกลวดเย็บ ติดกาว หรือการ
ประกอบอย่างอ่ืน) ส าหรับใช้ในงานแปรรูป
ไม้ ไม้ก๊อก กระดูก ยางแข็ง พลาสติกแข็ง 
หรือวัตถุแข็งท่ีคล้ายกัน 

 

  8465.10 - เครื่องจักรซึ่งสามารถท างานได้หลายอย่าง
โดยไม่มีการถอดสับเปลี่ยนเครื่องมือใน
ระหว่างการท างาน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
  8465.91 - - เครื่องเลื่อย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8465.92 - - เครื่องไส เครื่องเซาะ หรือเครื่องท าแบบ 

(โดยการตัด) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8465.93 - - เครื่องเจียระไน เครื่องขัด หรือเครื่องขัด
มัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8465.94 - - เครื่องดัดโค้งหรือเครื่องส าหรับประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8465.95 - - เครื่องเจาะหรือเซาะรู RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8465.96 - - เครื่องผ่า เครื่องฝาน หรือเครื่องเจียน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8465.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.66   ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะ
ส าหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับ
เครื่องจักรตามประเภท 84.56 ถึง 84.65 
รวมถึงหัวจับชิ้นงานหรือหัวจับเครื่องมือ 
หัวจับดายชนิดเปิดได้เอง ดิไวดิงก์เฮด และ
อุปกรณ์ เสริมพิเศษอ่ืนๆ ที่ใช้กับเครื่องมือ
กล รวมทั้งหัวจับเครื่องมือส าหรับเครื่องมือ
ซึ่งใช้งานด้วยมือชนิดใดก็ตาม 

 

  8466.10 - หัวจับเครื่องมือและหัวจับดายชนิดเปิดได้
เอง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8466.20 - หัวจับชิ้นงาน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8466.30 - ดิไวดิงก์เฮดและอุปกรณ์เสริมพิเศษอ่ืนๆ ที่
ใช้กับเครื่องมือกล 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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    - อ่ืนๆ  
  8466.91 - - ส าหรับเครื่องจักรตามประเภท 84.64 RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8466.92 - - ส าหรับเครื่องจักรตามประเภท 84.65 RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8466.93 - - ส าหรับเครื่องจักรตามประเภท 84.56 ถึง 

84.61 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8466.94 - - ส าหรับเครื่องจักรตามประเภท 84.62 
หรือ 84.63 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.67   เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ แบบนิวเมติก 
แบบไฮดรอลิก หรือแบบมีมอเตอร์ที่ใช้
ไฟฟ้าหรือท่ีไม่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในตัว 

 

    - แบบนิวเมติก  
  8467.11 - - ชนิดโรตารี่ (รวมถึงชนิดคอมไบน์โรตารี่

เพอร์คัสชัน) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8467.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - แบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในตัว  
  8467.21 - - เครื่องเจาะทุกชนิด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  8467.22 - - เลื่อย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  8467.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
    - เครื่องมืออื่นๆ  
  8467.81 - - เลื่อยแบบโซ่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  8467.89 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
    - ส่วนประกอบ  
  8467.91 - - ของเลื่อยแบบโซ่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8467.92 - - ของเครื่องมือแบบนิวเมติก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
84.07 

  8467.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
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84.07 

84.68   เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ส าหรับบัดกรี 
เป่าแล่น หรือเชื่อมจะใช้ตัดได้ด้วยหรือไม่ก็
ตาม นอกจากของตามประเภท 85.15 
รวมทั้งเครื่องจักรและเครื่องใช้ ส าหรับการ
อบคืนตัว (เทมเปอริง) ของผิววัตถุโดยใช้
ก๊าซ 

 

  8468.10 - เครื่องเป่าแล่นที่ใช้มือถือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8468.20 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้ก๊าซ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8468.80 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8468.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.69 8469.00 เครื่องพิมพ์ดีดนอกจากเครื่องพิมพ์ตาม
ประเภท 84.43 รวมทั้งเครื่องประมวลค า  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.70   เครื่องค านวณ และเครื่องบันทึก ถอด และ
แสดงข้อมูล พร้อมท าหน้าที่ค านวณขนาด
กระเป๋า รวมทั้งเครื่องท าบัญชี เครื่อง
ประทับไปรษณียากร เครื่องจ่ายตั๋วและ
เครื่องจักรที่คล้ายกัน ที่มีอุปกรณ์การ
ค านวณร่วมอยู่ด้วย รวมทั้งเครื่องบันทึกการ
รับเงิน 

 

  8470.10 - เครื่องค านวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ท างานได้โดย
ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก 
รวมทั้งเครื่องบันทึก ถอดและแสดงข้อมูล 
พร้อมท าหน้าที่ค านวณขนาดกระเป๋า 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ 
CTH 

    - เครื่องค านวณอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ  
  8470.21 - - ที่มีอุปกรณ์การพิมพ์ประกอบร่วมอยู่ด้วย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8470.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8470.30 - เครื่องค านวณอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8470.50 - เครื่องบันทึกการรับเงิน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
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  8470.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
84.71   เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติและหน่วย

ต่างๆ ของเครื่องดังกล่าว รวมทั้งเครื่องอ่าน
ข้อมูลระบบแม่เหล็กหรือแสง เครื่องจักร
ถ่ายทอดข้อมูลให้เป็นรหัสลงบนสื่อบันทึก
ข้อมูลและเครื่องจักรส าหรับประมวลข้อมูล
ดังกล่าว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน 

 

  8471.30 - เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติที่พกพาได้ 
มีน้ าหนัก  ไม่เกิน 10 กิโลกรัม อย่างน้อย
ประกอบด้วย หน่วยประมวลผลกลาง 
แป้นพิมพ์ และหน่วยแสดงผล 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติอ่ืนๆ  
  8471.41 - - อย่างน้อยต้องมีหน่วยประมวลผลกลาง 

หน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออกรวมอยู่ใน
เรือนเดียวกัน จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็
ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8471.49 - - อ่ืนๆ น าเข้าในลักษณะเป็นระบบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8471.50 - หน่วยประมวลผล (นอกจากของตาม
ประเภทย่อย 8471.41 หรือ 8471.49) จะ
มีหน่วยดังต่อไปนี้หนึ่งหรือสองหน่วยอยู่ใน
เรือนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม คือ หน่วยเก็บ
หน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8471.60 - หน่วยรับเข้าหรือหน่วยส่งออกจะมีหน่วย
เก็บอยู่ในเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8471.70 - หน่วยเก็บ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8471.80 - หน่วยอื่นๆ ของเครื่องประมวลผลข้อมูล
อัตโนมัติ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8471.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

84.72   เครื่องจักรส านักงานอ่ืนๆ (เช่น เครื่องเฮ
กโตกราฟ เครื่องอัดส าเนาชนิดใช้กระดาษ
ไข เครื่องพิมพ์ที่อยู่ เครื่องจ่ายธนบัตร
อัตโนมัติ เครื่องคัดเหรียญ เครื่องนับหรือห่อ
เหรียญ เครื่องเหลาดินสอ เครื่องปรุรู หรือ
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ประเภท ประเภทย่อย 
เครื่องเย็บกระดาษ) 

  8472.10 - เครื่องอัดส าเนา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8472.30 - เครื่องจักรส าหรับคัดหรือพับไปรษณียภัณฑ์
หรือส าหรับบรรจุซอง หรือห่อ
ไปรษณียภัณฑ์ เครื่องจักรส าหรับเปิดปิด 
หรือผนึกไปรษณียภัณฑ์ และเครื่องจักร
ส าหรับประทับตราหรือขีดฆ่าไปรษณียากร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8472.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.73   ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ 
(นอกจากสิ่งคลุม กระเป๋าบรรจุและท่ี
คล้ายกัน) ที่เหมาะส าหรับใช้เฉพาะหรือ
ส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 
84.69 ถึง 84.72 

 

  8473.10 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ
เครื่องจักรตาม ประเภท 84.69 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ
เครื่องจักรตาม ประเภท 84.70 

 

  8473.21 - - ของเครื่องค านวณอิเล็ก     ทรอนิกส์ตาม
ประเภทย่อย 8470.10 8470.21 หรือ 
8470.29 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8473.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8473.30 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ
เครื่องจักรตาม ประเภท 84.71 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8473.40 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ
เครื่องจักรตาม ประเภท 84.72 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8473.50 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะ
ส าหรับใช้กับ เครื่องจักรตามประเภท 
84.69 ถึง 84.72 ตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป
ได้เท่าเทียมกัน  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.74   เครื่องจักรส าหรับคัด ร่อน แยก ล้าง ย่อย 
บด ผสมหรือนวดดิน หิน สินแร่หรือสาร
จ าพวกแร่อื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นของแข็ง 
(รวมถึงผงหรือเพสต์) เครื่องจักรส าหรับท า
ให้เป็นก้อน ให้เป็นรูปทรงหรือหล่อแบบ แร่
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ประเภท ประเภทย่อย 
เชื้อเพลิงแข็ง เซรามิกเพสต์ อันฮาร์ดเดน
ซีเมนต์ วัตถุจ าพวกปลาสเตอร์หรือ
ผลิตภัณฑ์จ าพวกแร่อ่ืนๆ ที่มีลักษณะเป็น
ผงหรือเพสต์ รวมทั้งเครื่องจักรส าหรับท า
แบบหล่อจากทราย 

  8474.10 - เครื่องคัด ร่อน แยกหรือล้าง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8474.20 - เครื่องย่อยหรือเครื่องบด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - เครื่องผสมหรือเครื่องนวด  
  8474.31 - - เครื่องผสมคอนกรีตหรือมอร์ทาร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  8474.32 - - เครื่องจักรส าหรับผสมสารจ าพวกแร่กับบิ

ทูเมน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8474.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8474.80 - เครื่องจักรอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8474.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.75   เครื่องจักรส าหรับประกอบหลอดไฟ หลอด
หรือวาล์ว หรือหลอดไฟแฟลช ที่เป็น
หลอดแก้ว ซึ่งใช้ในทางไฟฟ้า หรือทาง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเครื่องจักรส าหรับ
ผลิตหรือใช้ในงานแปรรูปร้อนของแก้วหรือ
เครื่องแก้ว 

 

  8475.10 - เครื่องจักรส าหรับประกอบหลอดไฟ หลอด
หรือวาล์ว หรือหลอดไฟแฟลช ที่เป็น
หลอดแก้ว ซึ่งใช้ในทางไฟฟ้า หรือทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - เครื่องจักรส าหรับผลิตหรือใช้ในงานแปรรูป
ร้อนของแก้วหรือ เครื่องแก้ว 

 

  8475.21 - - เครื่องจักรส าหรับท าเส้นใยน าแสง และ
ขึ้นรูปเส้นใยน าแสง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8475.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8475.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTH 

84.76   เครื่องขายอัตโนมัติ (เช่น เครื่องขายไปรษณี
ยากร เครื่องขายบุหรี่ เครื่องขายอาหารหรือ
เครื่องดื่ม) รวมถึงเครื่องแลกเงินตรา 

 

    - เครื่องขายเครื่องดื่มอัตโนมัติ  
  8476.21 - - ที่มีอุปกรณ์ท าความร้อนหรือความเย็น

ประกอบร่วมอยู่ด้วย   
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH ยกเว้นมาจากประเภท
ย่อย 8476.29 ถึง 8476.89 

  8476.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH ยกเว้นมาจากประเภท
ย่อย 8476.21 หรือ 8476.81 ถึง 
8476.89 

    - เครื่องจักรอื่นๆ  
  8476.81 - - ที่มีอุปกรณ์ท าความร้อนหรือความเย็น

ประกอบร่วมอยู่ด้วย   
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH ยกเว้นมาจากประเภท
ย่อย 8476.21 ถึง 8476.29 หรือ 
8476.89 

  8476.89 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH ยกเว้นมาจากประเภท
ย่อย 8476.21 ถึง 8476.81 

  8476.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

84.77   เครื่องจักรส าหรับใช้ในงานแปรรูปยางหรือ
พลาสติกหรือส าหรับท าผลิตภัณฑ์จากวัตถุ
ดังกล่าว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน
ในตอนนี้ 

 

  8477.10 - เครื่องหล่อแบบชนิดใช้หัวฉีด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8477.20 - เครื่องอัดรีด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8477.30 - เครื่องหล่อแบบชนิดเป่าพ่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ 
CTSH 

  8477.40 - เครื่องหล่อแบบชนิดสุญญากาศ และ
เครื่องจักรอ่ืนๆ ส าหรับขึ้นรูปโดยใช้ความ
ร้อน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - เครื่องจักรอ่ืนๆ ส าหรับหล่อแบบหรือขึ้นรูป
โดยวิธีอ่ืน 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  8477.51 - - ส าหรับหล่อแบบหรือหล่อดอกใหม่ของ

ยางนอกชนิดอัดลม หรือส าหรับหล่อแบบ
ยางในหรือข้ึนรูปยางในโดยวิธีอ่ืน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8477.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8477.80 - เครื่องจักรอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8477.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.78   เครื่องจักรส าหรับเตรียมหรือจัดท ายาสูบ ที่
ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืนในตอนนี้ 

 

  8478.10 - เครื่องจักร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8478.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.79   เครื่องจักรและเครื่องใช้กลที่มีหน้าที่การ
ท างานเป็นเอกเทศ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ใน
ที่อ่ืนในตอนนี้ 

 

  8479.10 - เครื่องจักรส าหรับงานโยธา งานก่อสร้าง 
หรืองานที่คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8479.20 - เครื่องจักรส าหรับสกัดหรือปรุงแต่งไขมัน
หรือน้ ามันที่ได้จากสัตว์ หรือไขมัน หรือ
น้ ามันชนิดระเหยยากที่ได้จากพืช 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8479.30 - เครื่องอัดส าหรับใช้ในการผลิตพาร์ติเคิล
บอร์ดหรือไฟเบอร์ บิลดิงบอร์ด ที่ท าด้วยไม้
หรือวัตถุจ าพวกลิกนินอ่ืนๆ และเครื่องจักร
อ่ืนๆ ส าหรับใช้ในงานไม้หรือไม้ก๊อก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8479.40 - เครื่องท าเชือกชนิดโรปหรือชนิดเคเบิล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8479.50 - หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ที่ไม่ได้ระบุ
หรือรวมไว้ในที่อ่ืน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8479.60 - เครื่องลดอุณหภูมิอากาศชนิดอีแวโพเรทีฟ 
(อีแวโพเรทีฟแอร์คูลเลอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - สะพานขึ้น-ลง ส าหรับผู้โดยสาร   
  8479.71 - - ชนิดที่ใช้ในท่าอากาศยาน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  8479.79 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTSH 

    - เครื่องจักรและเครื่องใช้กลอื่นๆ  
  8479.81 - - ส าหรับใช้ในงานโลหะ รวมถึงเครื่องพัน

ขดลวดไฟฟ้า 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8479.82 - - เครื่องผสม นวด ย่อย บด ร่อน ท าให้เป็น
เนื้อเดียวกัน อิมัลซิฟาย หรือกวน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8479.89 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8479.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.80   หีบแบบหล่อส าหรับใช้ในงานหล่อโลหะ 
ฐานแบบหล่อ หุ่นแบบหล่อ รวมทั้งแบบ
หล่อส าหรับใช้กับโลหะ (นอกจากแบบหล่อ
อินกอต) โลหะคาร์ไบด์ แก้ว วัตถุจ าพวกแร่ 
ยาง หรือพลาสติก 

 

  8480.10 - หีบแบบหล่อส าหรับใช้ในงานหล่อโลหะ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8480.20 - ฐานแบบหล่อ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8480.30 - หุ่นแบบหล่อ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - แบบหล่อส าหรับใช้กับโลหะหรือโลหะคาร์
ไบด์ 

 

  8480.41 - - ชนิดฉีดหรืออัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8480.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8480.50 - แบบหล่อส าหรับใช้กับแก้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8480.60 - แบบหล่อส าหรับใช้กับวัตถุจ าพวกแร่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - แบบหล่อส าหรับใช้กับยางหรือพลาสติก  
  8480.71 - - ชนิดฉีดหรืออัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8480.79 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
84.81   แท้ป ก๊อก วาล์ว และเครื่องใช้ที่คล้ายกัน  
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ประเภท ประเภทย่อย 
ส าหรับใช้กับหลอดหรือท่อ เปลือกบอยเลอร์ 
แท็งก์ แว้ต หรือใช้กับของที่คล้ายกัน 
รวมถึงวาล์วลดความดันและวาล์วท่ีควบคุม
โดยอุณหภูมิ 

  8481.10 - วาล์วลดความดัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8481.20 - วาล์วส าหรับใช้ในระบบส่งก าลังแบบโอ
ลิไฮดรอลิกหรือนิวเมติก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8481.30 - เช็ควาล์ว (น็อนรีเทิร์นวาล์ว) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8481.40 - วาล์วนิรภัยหรือรีลีฟวาล์ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8481.80 - เครื่องใช้อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8481.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

84.82   บอลล์แบริ่งหรือโรลเลอร์แบริ่ง  
  8482.10 - บอลล์แบริ่ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH หรือ  
RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8482.20 - โรลเลอร์แบริ่งรูปเรียว รวมถึงชุดที่
ประกอบด้วยโรลเลอร์ รูปกรวย และรูป
เรียว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8482.30 - โรลเลอร์แบริ่งรูปทรงกลม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8482.40 - โรลเลอร์แบริ่งรูปเข็ม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8482.50 - โรลเลอร์แบริ่งรูปทรงกระบอกอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8482.80 - อ่ืนๆ รวมถึงแบริ่งที่มีบอลล์และโรลเลอร์
ประกอบอยู่ด้วยกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

    - ส่วนประกอบ  
  8482.91 - - บอลล์ เข็ม และโรลเลอร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
  8482.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
84.83   เพลาส่งก าลัง (รวมถึงเพลาลูกเบี้ยว และ

เพลาข้อเหว่ียง) และข้อเหว่ียง ตุ๊กตาและเพ
ลนชาฟต์แบริ่ง เกียร์และเครื่องเกียร์ บอลล์
สกรูหรือโรลเลอร์สกรู กระปุกเกียร์และ
เครื่องเปลี่ยนความเร็วอ่ืนๆ รวมถึงทอร์
คคอนเวอร์เตอร์ ล้อตุนแรงและพูลเลย์ 
รวมทั้งพูลเลย์บล็อก คลัตช์และประกับ
เพลา (รวมถึงข้อต่อยูนิเวอร์แซล) 

 

  8483.10 - เพลาส่งก าลัง (รวมถึงเพลาลูกเบี้ยวและ
เพลาข้อเหวี่ยง) และข้อเหวี่ยง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

  8483.20 - ตุ๊กตาท่ีมีบอลล์แบริ่งหรือโรลเลอร์แบริ่ง
ประกอบร่วมอยู่ด้วย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  8483.30 - ตุ๊กตาท่ีไม่มีบอลล์แบริ่งหรือโรลเลอร์แบริ่ง
ประกอบร่วมอยู่ด้วย รวมทั้งเพลนชาฟต์แบ
ริ่ง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  8483.40 - เกียร์และเครื่องเกียร์ นอกจากล้อเฟือง ล้อ
เฟืองขับโซ่ และ ส่วนอื่นๆ ของระบบส่ง
ก าลังที่แยกน าเข้ามา บอลล์สกรูหรือ โรล

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  
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ประเภท ประเภทย่อย 
เลอร์สกรู กระปุกเกียร์และเครื่องเปลี่ยน
ความเร็วอ่ืนๆ รวมถึงทอร์คคอนเวอร์เตอร์   

  8483.50 - ล้อตุนแรงและพูลเลย์ รวมถึงพูลเลย์บล๊อก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  8483.60 - คลัตช์และประกับเพลา (รวมถึงข้อต่อยูนิ
เวอร์แซล) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  8483.90 - ส่วนประกอบ รวมทั้งล้อเฟือง ล้อเฟืองขับ
โซ่ และ ส่วนอื่นๆ ของระบบส่งก าลังที่แยก
น าเข้ามา  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

84.84   ปะเก็นและแผ่นกันรั่วท่ีคล้ายกัน ท าด้วย
แผ่นโลหะประกอบร่วมกับวัตถุอื่นหรือท า
ด้วยโลหะตั้งแต่สองช้ันขึ้นไป ปะเก็นและ
แผ่นกันรั่วท่ีคล้ายกัน ท าด้วยวัตถุต่างชนิด 
ที่จัดท าขึ้นเป็นชุดหรือคละกันอยู่ในถุง ซอง
หรือบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน รวมทั้งตัวผนึก
เชิงกล 

 

  8484.10 - ปะเก็นและแผ่นกันรั่วที่คล้ายกัน ท าด้วย
แผ่นโลหะประกอบร่วมกับวัตถุอ่ืนหรือท า
ด้วยโลหะตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  8484.20 - ตัวผนึกเชิงกล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  8484.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

84.86   เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ชนิดที่ใช้
เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ส าหรับการผลิต
แท่งบูลส์หรือ    เวเฟอร์กึ่งตัวน า อุปกรณ์
กึ่งตัวน า วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
จอแสดงผลแบบแบน เครื่องจักรและเครื่อง
อุปกรณ์ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ข้อ 9 ค. ของ
ตอนนี้ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบ 

 

  8486.10 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ส าหรับการ
ผลิตแท่งบูลส์หรือ   เวเฟอร์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8486.20 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ส าหรับการ
ผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวน าหรือวงจรรวม
อิเล็กทรอนิกส์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8486.30 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ส าหรับการ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
ผลิตจอแสดงผลแบบแบน CTSH 

  8486.40 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ระบุไว้ใน
หมายเหตุ ข้อ 9 ค. ของตอนนี้ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8486.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

84.87   ส่วนประกอบของเครื่องจักร ที่ไม่มีขั้วต่อ
ไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า ขดลวดไฟฟ้า ขั้วสัมผัส
ไฟฟ้า หรือของอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับไฟฟ้า ที่
ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืนในตอนนี้ 

 

  8487.10 - ใบจักรเรือและใบของใบจักรเรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  8487.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

ตอนที่ 85  เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และ
ส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่อง
บันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่อง
บันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทาง
โทรทัศน์ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบของเครื่องดังกล่าว 

 

85.01   มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (ไม่
รวมถึงชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้า) 

 

  8501.10 - มอเตอร์ที่ให้ก าลังไม่เกิน 37.5 วัตต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8501.20 - มอเตอร์ยูนิเวอร์แซลกระแสสลับ/กระแส
ตรงที่ให้ก าลังเกิน 37.5วัตต์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  - มอเตอร์กระแสตรงอ่ืน ๆ รวมทั้งเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 

 

  8501.31 - - ให้ก าลังไม่เกิน 750 วัตต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8501.32 - - ให้ก าลังเกิน 750 วัตต์ แต่ไม่เกิน 75 
กิโลวัตต์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8501.33 - - ให้ก าลังเกิน 75 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 375 
กิโลวัตต์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8501.34 - - ให้ก าลังเกิน 375 กิโลวัตต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8501.40 - มอเตอร์กระแสสลับอ่ืนๆ ชนิดเฟสเดียว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  - มอเตอร์กระแสสลับอ่ืนๆ ชนิดหลายเฟส  
  8501.51 - - ให้ก าลังไม่เกิน 750 วัตต์  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8501.52 - - ให้ก าลังเกิน 750 วัตต์ แต่ไม่เกิน 75 

กิโลวัตต์ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8501.53 - - ให้ก าลังเกิน 75 กิโลวัตต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (อัลเทอร์เน
เตอร์) 

 

  8501.61 - - ให้ก าลังไม่เกิน 75 เควีเอ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8501.62 - - ให้ก าลังเกิน 75 เควีเอ แต่ไม่เกิน 375 เค
วีเอ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8501.63 - - ให้ก าลังเกิน 375 เควีเอ แต่ไม่เกิน 750 
เควีเอ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8501.64 - - ให้ก าลังเกิน 750 เควีเอ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

85.02   ชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้า และเครื่องเปลี่ยน
ไฟฟ้าชนิดหมุน (โรตารี่คอนเวอร์เตอร์) 

 

    - ชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่มีเครื่องยนต์สันดาป
ภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด 
(เครื่องยนต์ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) 

 

  8502.11 - - ให้ก าลังไม่เกิน 75 เควีเอ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  
CTH 

  8502.12 - - ให้ก าลังเกิน 75 เควีเอ แต่ไม่เกิน 375 เค
วีเอ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8502.13 - - ให้ก าลังเกิน 375 เควีเอ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8502.20 - ชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่มีเครื่อง ยนต์
สันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิด
ด้วยประกายไฟ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - ชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าอ่ืนๆ  
  8502.31 - - ขับด้วยก าลังลม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8502.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8502.40 - เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดหมุน RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTH 

85.03 8503.00 ส่วนประกอบท่ีเหมาะส าหรับใช้เฉพาะหรือ
ส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักร ตามประเภท 
85.01 หรือ 85.02 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

85.04   หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่
คงท่ี (สแตติกคอนเวอร์เตอร์) (เช่น เครื่อง
กลับกระแสไฟฟ้า) และตัวเหนี่ยวน า 

 

  8504.10 - บัลลาสต์ ส าหรับหลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดไดอิเล็กทริกเหลว  
  8504.21 - - ขนาดก าลังจ่ายไม่เกิน 650 เควีเอ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH ยกเว้นมาจากประเภท
ย่อย 8504.22 หรือ 8504.23 

  8504.22 - - ขนาดก าลังจ่ายเกิน 650 เควีเอ แต่ไม่เกิน 
10,000 เควีเอ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH ยกเว้นมาจากประเภท
ย่อย 8504.21 หรือ 8504.23 

  8504.23 - - ขนาดก าลังจ่ายเกิน 10,000 เควีเอ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH ยกเว้นมาจากประเภท
ย่อย 8504.21 หรือ 8504.22 

    - หม้อแปลงไฟฟ้าอ่ืนๆ  
  8504.31 - - ขนาดก าลังจ่ายไม่เกิน 1 เควีเอ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH ยกเว้นมาจากประเภท
ย่อย 8504.32 ถึง 8504.34 

  8504.32 - - ขนาดก าลังจ่ายเกิน 1 เควีเอ แต่ไม่เกิน 
16 เควีเอ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH ยกเว้นมาจากประเภท
ย่อย 8504.31 8504.33 หรือ 
8504.34 

  8504.33 - - ขนาดก าลังจ่ายเกิน 16 เควีเอ แต่ไม่เกิน 
500 เควีเอ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH ยกเว้นมาจากประเภท
ย่อย 8504.31 8504.32 หรือ 
8504.34 

  8504.34 - - ขนาดก าลังจ่ายเกิน 500 เควีเอ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH ยกเว้นมาจากประเภท
ย่อย 8504.31 ถึง 8504.33 

  8504.40 - เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8504.50 - ตัวเหนี่ยวน าอื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTSH  

  8504.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

85.05   แม่เหล็กไฟฟ้า แม่เหล็กถาวร และของที่
เจตนาให้เป็นแม่เหล็กถาวรหลังจากผ่าน
การท าให้เป็นแม่เหล็ก หัวจับ แคลมป์ และ
อุปกรณ์จับยึดที่คล้ายกัน ที่เป็น
แม่เหล็กไฟฟ้าหรือแม่เหล็กถาวร ประกับ 
คลัตช์ และเบรก ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า หัวยก
ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า 

 

    - แม่เหล็กถาวรและของที่เจตนาให้เป็น
แม่เหล็กถาวรหลังจากผ่านการท าให้เป็น
แม่เหล็ก 

 

  8505.11 - - ท าด้วยโลหะ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8505.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8505.20 - ประกับ คลัตช์ และเบรก ที่เป็น
แม่เหล็กไฟฟ้า 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8505.90 - อ่ืนๆ รวมถึงส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

85.06   เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ  
  8506.10 - แมงกานีสไดออกไซด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH  

  8506.30 - ปรอทออกไซด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8506.40 - เงินออกไซด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8506.50 - ลิเทียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTSH 

  8506.60 - อากาศ-สังกะสี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8506.80 - เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิอ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8506.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

85.07   หม้อสะสมไฟฟ้า รวมถึงแผ่นกั้นของของ
ดังกล่าว จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึง
สี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม 

 

  8507.10 - เลดแอซิด ชนิดที่ใช้ส าหรับสตาร์ต
เครื่องยนต์แบบลูกสูบ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

  8507.20 - หม้อสะสมไฟฟ้าเลดแอซิดอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
  8507.30 - นิกเกิลแคดเมียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
  8507.40 - นิกเกิลเหล็ก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
  8507.50 - นิกเกิลเมทัลไฮไดร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
  8507.60 - ลิเทียมไอออน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
  8507.80 - หม้อสะสมไฟฟ้าอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
  8507.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
85.08   เครื่องดูดฝุ่น  
    - ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว  
  8508.11 - - ที่มีก าลังไม่เกิน 1,500 วัตต์ และมีถุงหรือ

ภาชนะอ่ืน ส าหรับบรรจุฝุ่นที่มีความจุไม่
เกิน  20 ลิตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8508.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8508.60 - เครื่องดูดฝุ่นอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTSH 

  8508.70 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

85.09   เครื่องใช้กลไฟฟ้าส าหรับใช้ตามบ้านเรือน ที่
มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว นอกจากเครื่องดูดฝุ่น
ตามประเภท 85.08 

 

  8509.40 - เครื่องบดและเครื่องผสมอาหาร รวมถึง
เครื่องคั้นน้ าผักหรือน้ าผลไม้ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8509.80 - เครือ่งใช้อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8509.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

85.10   เครื่องโกนหนวด ปัตตาเลี่ยน และเครื่อง
ขจัดขน ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว 

 

  8510.10 - เครื่องโกนหนวด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8510.20 - ปัตตาเลี่ยน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8510.30 - เครื่องขจัดขน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8510.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

85.11   เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับจุดระเบิดหรือ
สตาร์ตเครื่องยนต์ ชนิดสันดาปภายในที่จุด
ระเบิดด้วยประกายไฟหรือด้วยการอัด (เช่น 
แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดนาโม คอยล์
จุดระเบิด หัวเทียน หัวเผา สตาร์ตเตอร์
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ประเภท ประเภทย่อย 
มอเตอร์) รวมทั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (เช่น 
ไดนาโม เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ) 
และคัตเอาต์ ชนิดที่ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์
ดังกล่าว 

  8511.10 - หัวเทียน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
  8511.20 - แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดนาโมรวมทั้ง

แมกนีติกฟลายวีล 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

  8511.30 - จานจ่ายไฟ รวมทั้งคอยล์จุดระเบิด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
  8511.40 - สตาร์ตเตอร์มอเตอร์และที่เป็นทั้งสตาร์ต

เตอร์และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

  8511.50 - เครื่องก าเนิดไฟฟ้าอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
  8511.80 - เครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
  8511.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
85.12   เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับให้แสงสว่างหรือ

ให้สัญญาณ (ไม่รวมถึงของตามประเภท 
85.39) เครื่องปัดน้ าฝน เครื่องละลาย
น้ าแข็ง และเครื่องก าจัดฝ้า ชนิดที่ใช้กับ
รถจักรยานหรือยานยนต์ 

 

  8512.10 - เครื่องอุปกรณ์ส าหรับให้แสงสว่างหรือให้
สัญญาณที่มองเห็นได้ชนิดที่ใช้กับ
รถจักรยานสองล้อ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

  8512.20 - เครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ ส าหรับให้แสงสว่างหรือ
ให้สัญญาณที่มองเห็นได้ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

  8512.30 - เครื่องอุปกรณ์ส าหรับให้สัญญาณเสียง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
  8512.40 - เครื่องปัดน้ าฝน เครื่องละลายน้ าแข็ง และ

เครื่องก าจัดฝ้า 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

  8512.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

85.13   โคมไฟฟ้าชนิดมือถือที่ออกแบบให้ท างาน
โดยใช้แหล่งพลังงานในตัว (เช่น แบตเตอรี่
แห้ง หม้อสะสมไฟฟ้า แมกนีโต) นอกจาก
เครื่องอุปกรณ์ส าหรับให้แสงสว่างตาม
ประเภท 85.12 

 

  8513.10 - โคม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTSH 

  8513.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

85.14   เตาเผาไฟฟ้าและเตาอบไฟฟ้าที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ 
(รวมถึงของเหล่านั้นที่ท างานโดยการ
เหนี่ยวน าหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก) 
รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ ชนิดที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ 
ส าหรับให้ความร้อนกับวัตถุโดยการ
เหนี่ยวน าหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก 

 

  8514.10 - เตาเผาและเตาอบ แบบท าความร้อนโดยใช้
ความต้านทาน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8514.20 - เตาเผาและเตาอบที่ท างานโดยการ
เหนี่ยวน าหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8514.30 - เตาเผาและเตาอบอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8514.40 - เครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ ส าหรับให้ความร้อนกับ
วัตถุโดยการเหนี่ยวน า หรือโดยการสูญเสีย
ไดอิเล็กทริก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8514.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

85.15   เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ส าหรับบัดกรี 
เป่าแล่นหรือเชื่อมโดยใช้ไฟฟ้า (รวมถึงใช้
ก๊าซที่ท าให้ร้อนด้วยไฟฟ้า) ใช้แสงเลเซอร์
หรือล าแสงอ่ืนๆ โฟตอนบีม อัลตราโซนิก 
อิเล็กตรอนบีม ใช้แมกนีติกพัลส์หรือ
พลาสมาอาร์ก ไม่ว่าจะใช้ตัดได้ด้วยหรือไม่ก็
ตาม รวมทั้งเครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่อง
อุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับใช้ในงานพ่นร้อนโลหะ
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ประเภท ประเภทย่อย 
หรือเซอร์เมต 

    - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ส าหรับเป่า
แล่นหรือบัดกรี 

 

  8515.11 - - หัวแร้งบัดกรีและปืนบัดกรี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8515.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

    - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ส าหรับเชื่อม
โลหะแบบใช้ความต้านทาน 

 

  8515.21 - - อัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8515.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

    - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ส าหรับเชื่อม
โลหะแบบอาร์ก (รวมถึงพลาสมาอาร์ก) 

 

  8515.31 - - อัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8515.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8515.80 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8515.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  
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ประเภท ประเภทย่อย 
85.16   เครื่องท าน้ าร้อนด้วยไฟฟ้าแบบท าน้ าร้อน

ชั่วขณะที่ใช้หรือแบบท าน้ าร้อนเก็บสะสม 
และเครื่องท าความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม 
เครื่องอุปกรณ์ท าความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่
บรรยากาศรอบๆ และเครื่องอุปกรณ์ท า
ความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่ดิน เครื่อง
อุปกรณ์แต่งผม (เช่น เครื่องเป่าผม เครื่อง
ม้วนผม เครื่องท าให้คีมม้วนผมร้อน) และ
เครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง ที่ให้ความร้อน
ด้วยไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครือ่งใช้อ่ืนๆ ท่ีให้
ความร้อนด้วยไฟฟ้าชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน 
รวมทั้งตัวต้านทานส าหรับท าความร้อนด้วย
ไฟฟา้ นอกจากของตามประเภท 85.45 

 

  8516.10 - เครื่องท าน้ าร้อนด้วยไฟฟ้าแบบท าน้ าร้อน
ชั่วขณะที่ใช้หรือแบบท าน้ าร้อนเก็บสะสม 
และเครื่องท าความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  - เครื่องอุปกรณ์ท าความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่
บรรยากาศรอบๆ และเครื่องอุปกรณ์ท า
ความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่ดิน 

 

  8516.21 - - เครื่องกระจายความร้อนแบบจ่ายความ
ร้อนจากแหล่งสะสม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8516.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

    - เครื่องอุปกรณ์แต่งผมหรือเครื่องอุปกรณ์
เป่ามือให้แห้งที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า 

 

  8516.31 - - เครื่องเป่าผม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8516.32 - - เครื่องอุปกรณ์แต่งผมอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
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CTSH 

  8516.33 - - เครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8516.40 - เตารีดไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8516.50 - เตาอบไมโครเวฟ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8516.60 - เตาอบอ่ืนๆ รวมทั้งเตาที่มีหม้อหุงต้มในตัว 
แผ่นส าหรับหุงต้ม บอยลิงริง เตาย่าง และ
เตาอบย่าง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

    - เครื่องใช้อ่ืนๆ ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า  
  8516.71 - - เครื่องต้มกาแฟหรือชา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8516.72 - - เครื่องปิ้งขนมปัง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8516.79 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8516.80 - ตัวต้านทานส าหรับท าความร้อนด้วยไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8516.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

85.17   เครื่องโทรศัพท์ รวมถึงเครื่อง โทรศัพท์  
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ส าหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือส าหรับ
เครือข่าย  ไร้สายอ่ืนๆ เครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ 
ส าหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ หรือ
ข้อมูลอ่ืนๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์ส าหรับ
การสื่อสารในระบบเครือข่ายทางสายหรือไร้
สาย (เช่น เครือข่ายเฉพาะกลุ่ม หรือ
เครือข่ายบริเวณกว้าง) นอกจากเครื่องส่ง
หรือเครื่องรับตามประเภท 84.43  85.25  
85.27 หรือ 85.28 

    - เครื่องโทรศัพทร์วมถึงเครื่อง โทรศัพท์
ส าหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือส าหรับ
เครือข่าย ไร้สายอื่นๆ 

 

  8517.11 - - เครื่องโทรศัพท์แบบใช้สายพร้อมด้วยปาก
พูดหูฟัง (แฮนด์เซต) ไร้สาย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8517.12 - - เครื่องโทรศัพท์ส าหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ 
หรือส าหรับเครือข่ายไร้สายอ่ืนๆ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8517.18 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

    เครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ ส าหรับการส่งหรือการรับ
เสียง ภาพหรือข้อมูลอ่ืนๆ รวมถึงเครื่อง
อุปกรณ์ส าหรับการสื่อสารในระบบเครือข่าย
ทางสายหรือไร้สาย (เช่น เครือข่ายเฉพาะ
กลุ่มหรือเครือข่ายบริเวณกว้าง) 

 

  8517.61 - - สถานีฐาน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8517.62 - - เครื่องจักรส าหรับการรับ การเปลี่ยน และ
การส่ง หรือการสร้างเสียง ภาพ หรือ
ข้อมูลอ่ืนๆ รวมถึงอุปกรณ์ตัดต่อสัญญาณ
และจัดเส้นทาง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 
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  8517.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8517.70 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

85.18   ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน ล าโพงจะ
ติดตั้งในตู้ล าโพงหรือไม่ก็ตาม หูฟังชนิด
ครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหูจะประกอบ
รวมกับไมโครโฟนหรือไม่ก็ตาม และชุดที่
ประกอบด้วยไมโครโฟนหนึ่งตัวและล าโพง
ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป เครื่องขยาย
สัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่สัญญาณเสียง 
ชุดเครื่องขยายเสียงด้วยไฟฟ้า 

 

  8518.10 - ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

    - ล าโพงจะติดตั้งในตู้ล าโพงหรือไม่ก็ตาม  
  8518.21 - - ล าโพงเดี่ยวติดตั้งในตู้ล าโพง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8518.22 - - ล าโพงหลายตัวติดตั้งในตู้ล าโพงเดียวกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8518.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8518.30 - หูฟังชนิดครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหูจะ
ประกอบรวมกับไมโครโฟนหรือไม่ก็ตาม 
และชุดที่ประกอบด้วยไมโครโฟนหนึ่งตัว
และล าโพงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8518.40 - เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถ่ี
สัญญาณเสียง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
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RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8518.50 - ชุดเครื่องขยายเสียงด้วยไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8518.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

85.19   เครื่องอุปกรณ์ส าหรับบันทึกเสียงหรือเครื่อง
อุปกรณ์ส าหรับถอดเสียง 

 

  8519.20 - เครือ่งอุปกรณ์ท่ีท างานโดยใช้เหรียญ 
ธนบัตร บัตรธนาคาร เหรียญที่ใช้แทนเงิน 
หรือวิธีการช าระเงินอ่ืนๆ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  8519.30 - เครื่องหมุนแผ่นเสียง (เรกคอร์ดเดก) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  8519.50 - เครื่องตอบรับโทรศัพท์ RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

    - เครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ  
  8519.81 - - ใช้ตัวกลางที่ใช้แม่เหล็ก ใช้แสง หรือใช้

สารกึ่งตัวน า 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  8519.89 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

85.21   เครื่องบันทึกหรือถอดวิดีโอ จะมีภาครับ
วิดีโอประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม  

 

  8521.10 - แบบเทปแม่เหล็ก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  8521.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

85.22   ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะ
ส าหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับของ
ตามประเภท 85.19 หรือ 85.21 

 

  8522.10 - หัวเครื่องเล่นแผ่นเสียง (พิกอัปคาร์ทริดจ์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  8522.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

85.23   จานบันทึก เทป อุปกรณ์หน่วยเก็บความจ า
แบบไม่ลบเลือนชนิดโซลิด-สเตท “สมาร์ท
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การ์ด”  สื่ออ่ืนๆ ส าหรับการบันทึกเสียง
หรือปรากฏการณ์อื่นๆ บันทึกแล้วหรือยัง
ไม่ได้บันทึกก็ตาม รวมถึงแม่แบบและ
ต้นแบบส าหรับการผลิตจานบันทึก แต่ไม่
รวมถึงผลิตภัณฑ์ในตอนที่ 37 

    - สื่อบันทึกที่ใช้แม่เหล็ก   
  8523.21 - - บัตรที่มีแถบแม่เหล็กประกอบร่วมอยู่ด้วย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH หรือ 
มาจากการบันทึกเสียงหรือ
ปรากฏการณ์ที่ได้บันทึกแล้วอ่ืนๆ 
ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ข้ึน
รูป (blank ) หรือ 
สื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภท
ย่อย 8523.21 ไม่ว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงประเภทพิกัดหรือไม่
ก็ตาม 

  8523.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ 
มาจากการบันทึกเสียงหรือ
ปรากฏการณ์ที่ได้บันทึกแล้วอ่ืนๆ 
ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ข้ึน
รูป (blank ) หรือ 
สื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภท
ย่อย 8523.29 ไม่ว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงประเภทพิกัดหรือไม่
ก็ตาม 

    - สื่อบันทึกที่ใช้แสง  
  8523.41 - - ที่ยังไม่ได้บันทึก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
  8523.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH  
 

    - สื่อบันทึกที่ใช้สารกึ่งตัวน า  
  8523.51 - - อุปกรณ์หน่วยเก็บความจ าแบบไม่ลบ

เลือนชนิดโซลิด-สเตท 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ 
มาจากการบันทึกเสียงหรือ
ปรากฏการณ์ที่ได้บันทึกแล้วอ่ืนๆ 
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ประเภท ประเภทย่อย 
ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ข้ึน
รูป (blank ) หรือ 
สื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภท
ย่อย 8523.51 ไม่ว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงประเภทพิกัดหรือไม่
ก็ตาม 

  8523.52 - - “สมาร์ทการ์ด” CTH หรือ 
มาจากการบันทึกเสียงหรือ
ปรากฏการณ์ที่ได้บันทึกแล้วอ่ืนๆ
ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ข้ึน
รูป (blank) หรือ สื่อที่ยังไม่ได้
บันทึกในประเภทย่อย 8523.52 
ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ประเภทพิกัดหรือไม่ก็ตาม 

  8523.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ 
มาจากการบันทึกเสียงหรือ
ปรากฏการณ์ที่ได้บันทึกแล้วอ่ืนๆ 
ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ข้ึน
รูป (blank ) หรือ 
สื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภท
ย่อย 8523.59 ไม่ว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงประเภทพิกัดหรือไม่
ก็ตาม 

  8523.80 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ 
มาจากการบันทึกเสียงหรือ
ปรากฏการณ์ที่ได้บันทึกแล้วอ่ืนๆ 
ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ข้ึน
รูป (blank ) หรือ 
สื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภท
ย่อย 8523.80 ไม่ว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงประเภทพิกัดหรือไม่
ก็ตาม 

85.25   เครื่องส่งส าหรับวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุ
โทรทัศน์จะมีเครื่องรับหรือเครื่องบันทึกเสียง
หรือถอดเสียงประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็
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ประเภท ประเภทย่อย 
ตาม รวมทั้งกล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่าย
บันทึกภาพดิจิทัล และกล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ 

  8525.50 - เครื่องส่ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  8525.60 - เครื่องส่งที่มีเครื่องรับประกอบร่วมอยู่ด้วย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8525.80 - กล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกภาพ
ดิจิทัล และกล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

85.26   เครื่องเรดาร์ เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือ
เดินอากาศ และเครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล 

 

  8526.10 - เครื่องเรดาร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

    - อ่ืนๆ  
  8526.91 - - เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือเดินอากาศ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  8526.92 - - เครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
85.27   เครื่องรับส าหรับวิทยุกระจายเสียง ซึ่งใน

เรือนเดียวกันจะมีเครื่องบันทึกหรือถอด
เสียงหรือนาฬิกาประกอบอยู่ด้วยหรือไม่ก็
ตาม 

 

    - เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง ที่สามารถ
ท างานได้โดยไม่มีพลังงานจากแหล่ง
ภายนอก  

 

  8527.12 - - เครื่องรับวิทยุและเล่นเทปคาสเซ็ตขนาด
กระเป๋า 

RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8527.13 - - เครื่องรับอ่ืนๆ ที่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือ
ถอดเสียงประกอบร่วมอยู่ด้วย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8527.19 - - อ่ืนๆ RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

    - เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงที่ไม่สามารถ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
ท างานได้โดยไม่มีพลังงานจากแหล่ง
ภายนอก ชนิดที่ใช้กับยานยนต์ 

  8527.21 - - มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง
ประกอบอยู่ด้วย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8527.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

    - อ่ืนๆ  
  8527.91 - - มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง

ประกอบอยู่ด้วย 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8527.92 - - ไม่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง แต่มี
นาฬิกาประกอบอยู่ด้วย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8527.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรอื  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

85.28   มอนิเตอร์และเครื่องฉาย (โปรเจกเตอร์) ไม่
มีเครื่องอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์
ประกอบร่วมอยู่ด้วย รวมทั้งเครื่องรับ
ส าหรับโทรทัศน์จะมีเครื่องรับวิทย ุกระจาย
เสียง หรือเครื่องบันทึก เสียงหรือถอดเสียง 
หรือเครื่องบันทึกภาพวิดีโอหรือถอดภาพ
วิดีโอ ประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 

 

    - มอนิเตอร์ชนิดหลอดแคโทดเรย์  
  8528.41 - - ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ในระบบ

ประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท 
84.71  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8528.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

    - มอนิเตอร์ชนิดอื่นๆ  
  8528.51 - - ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ในระบบ

ประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท 
84.71  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8528.59 - -  อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

    - เครื่องฉาย  
  8528.61 - - ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ในระบบ

ประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท 
84.71  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8528.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  - เครื่องรับส าหรับโทรทัศน์ จะมีเครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียง หรือเครื่องบันทึกเสียง
หรือถอดเสียง หรือเครื่องบันทึกภาพวิดีโอ 
หรือถอดภาพวิดีโอ ประกอบอยู่ด้วยหรือไม่
ก็ตาม 

 

  8528.71 - - ที่ไม่ได้ออกแบบมาให้มีจอหรือฉากแสดง
ภาพร่วมอยู่ด้วย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8528.72 - - อ่ืนๆ สี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8528.73 - - อ่ืนๆ เอกรงค์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
85.29   ส่วนประกอบท่ีเหมาะส าหรับใช้เฉพาะหรือ

ส่วนใหญ่ใช้กับของตามประเภท 85.25 ถึง 
85.28 

 

  8529.10 - สายอากาศและเครื่องสะท้อนสัญญาณทาง
อากาศทุกชนิด รวมถึง ส่วนประกอบที่
เหมาะส าหรับใช้กับของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  8529.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

85.30   เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับให้สัญญาณ ให้
ความปลอดภัย หรือควบคุมการจราจร 
ส าหรับใช้กับทางรถไฟ ทางรถราง ถนน 
แม่น้ าล าคลอง สถานที่จอดรถ ท่าเรือ หรือ
สนามบิน (นอกจากของตามประเภท 
86.08) 

 

  8530.10 - เครื่องอุปกรณ์ส าหรับใช้กับทางรถไฟหรือ
ทางรถราง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8530.80 - เครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8530.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

85.31   เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับให้
สัญญาณเสียงหรือให้สัญญาณที่เห็นได้ 
(เช่น กระดิ่ง ไซเรน แผงสัญญาณ เครื่อง
สัญญาณแจ้งโจรกรรมหรืออัคคีภัย) 
นอกจากของตามประเภท 85.12 หรือ 
85.30 

 

  8531.10 - เครื่องสัญญาณแจ้งโจรกรรมหรืออัคคีภัย 
และเครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8531.20 - แผงสัญญาณท่ีมีอุปกรณ์ซ่ึงท าด้วยผลึก
เหลว (แอลซีดี) หรือมีไดโอดเปล่งแสง 
(แอลอีดี) ประกอบร่วมอยู่ด้วย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8531.80 - เครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 



460 
 

HS 2012 
รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
CTSH 

  8531.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

85.32   ตัวเก็บประจุไฟฟ้าชนิดค่าคงท่ี เปลี่ยนค่าได้ 
หรือปรับตั้งค่าได้ (พรีเซต) 

 

  8532.10 - ตัวเก็บประจุชนิดค่าคงท่ีซึ่งออกแบบส าหรับ
ใช้กับวงจร 50/60 เฮิร์ตช์ และมีขนาด
ก าลังจ่ายรีแอกทีฟไม่น้อยกว่า 0.5 เควีเอ
อาร์ (เพาเวอร์คาพาซิเตอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

    - ตัวเก็บประจุชนิดค่าคงท่ีอ่ืนๆ  
  8532.21 - - แทนทาลัม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8532.22 - - อะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลติก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8532.23 - - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบชั้นเดียว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8532.24 - - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบหลายชั้น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8532.25 - - ไดอิเล็กทริกที่ท าด้วยกระดาษหรือ
พลาสติก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8532.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8532.30 - ตัวเก็บประจุชนิดเปลี่ยนค่าได้หรือปรับตั้ง
ค่าได้ (พรีเซต) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTSH 

  8532.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

85.33   ตัวต้านทานไฟฟ้า (รวมถึงรีโอสแตตและโพ
เทนชิโอมิเตอร์) นอกจากตัวต้านทาน
ส าหรับท าความร้อน  

 

  8533.10 - ตัวต้านทานคาร์บอนชนิดค่าคงที่ แบบคอม
โพซิชันหรือแบบฟิล์ม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

    - ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่อ่ืนๆ  
  8533.21 - - ใช้กับขนาดก าลังจ่ายไม่เกิน 20 วัตต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8533.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

    - ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้แบบพันด้วย
ลวด รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนชิโอมิเตอร์ 

 

  8533.31 - - ใช้กับขนาดก าลังจ่ายไม่เกิน 20 วัตต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8533.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8533.40 - ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้แบบอ่ืนๆ 
รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนชิโอมิเตอร์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8533.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

85.34 8534.00 วงจรพิมพ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  



462 
 

HS 2012 
รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
85.35   เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับตัดต่อหรือ

ป้องกันวงจรไฟฟ้าหรือส าหรับต่อกับ
วงจรไฟฟ้าหรือต่อภายในวงจรไฟฟ้า (เช่น 
สวิตช์ ฟิวส์ เครื่องป้องกันฟ้าผ่า เครื่อง
จ ากัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องก าจัดกระแส
เซอร์จ ปลั๊กและข้ัวต่ออ่ืนๆ กล่องชุมสาย
ไฟฟ้า) ส าหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 
โวลต์ 

 

  8535.10 - ฟิวส์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

    - เครื่องตัดวงจรอัตโนมัติ  
  8535.21 - - ส าหรับแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า 72.5 กิโล

โวลต ์
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8535.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8535.30 - สวิตช์ส าหรับแยกวงจร (ไอโซเลติงสวิตช์) 
และสวิตช์ ส าหรับตัดและต่อ (เมกแอนด์
เบรกสวิตช์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8535.40 - เครื่องป้องกันฟ้าผ่า เครื่องจ ากัด
แรงดันไฟฟ้า และเครื่องก าจัดกระแสเซอร์จ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8535.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

85.36   เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับตัดต่อหรือ
ป้องกันวงจรไฟฟ้าหรือส าหรับต่อกับ
วงจรไฟฟ้าหรือต่อภายในวงจรไฟฟ้า (เช่น 
สวิตช์ รีเลย์ ฟิวส์ เครื่องก าจัดกระแสเซอร์จ 
ปลั๊ก เต้ารับ กระจุ๊บ หลอดไฟฟ้า และข้ัวต่อ
อ่ืนๆ กล่องชุมสายไฟฟ้า) ส าหรับ
แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์ รวมทั้ง
ขั้วต่อส าหรับเส้นใยน าแสง ส าหรับกลุ่ม
เส้นใยน าแสง หรือส าหรับเคเบิล
เส้นใยน าแสง 

 

  8536.10 - ฟิวส์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  8536.20 - เครื่องตัดวงจรอัตโนมัติ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8536.30 - เครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ ส าหรับป้องกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
วงจรไฟฟ้า CTH  

    - รีเลย์  
  8536.41 - - ส าหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 60 โวลต ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
  8536.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
  8536.50 - สวิตช์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
    - กระจุ๊บหลอดไฟฟ้า ปลั๊ก และเต้ารับ  
  8536.61 - - กระจุ๊บหลอดไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
  8536.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
  8536.70 - ขั้วต่อส าหรับเส้นใยน าแสง ส าหรับกลุ่ม

เส้นใยน าแสง หรือส าหรับเคเบิล
เส้นใยน าแสง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  8536.90 - เครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

85.37   แป้น แผง คอนโซล โต๊ะ ตู้ และฐานรองรับ
อ่ืนๆ ที่ติดตั้งดว้ยเครื่องอุปกรณ์ตาม
ประเภท 85.35 หรือ 85.36 ตั้งแต่สองชนิด
ขึ้นไปเพื่อควบคุมไฟฟ้าหรือเพื่อจ่าย
กระแสไฟฟ้า รวมถึงของดังกล่าวท่ีมี
อุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์ในตอนที่ 90 
ประกอบร่วมอยู่ด้วย และเครื่องอุปกรณ์
ควบคุมเชิงตัวเลข นอกจากเครื่องอุปกรณ์
ตัดต่อสัญญาณตามประเภท 85.17 

 

  8537.10 - ส าหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  8537.20 - ส าหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 โวลต ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

85.38   ส่วนประกอบท่ีเหมาะส าหรับใช้เฉพาะหรือ
ส่วนใหญ่ใช้กับของตามประเภท 85.35  
85.36 หรือ 85.37 

 

  8538.10 - แป้น แผง คอนโซล โต๊ะ ตู้ และฐานรอง
อ่ืนๆ ส าหรับของตามประเภท 85.37 ที่ไม่
ติดตั้งกับเครื่องอุปกรณ์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  
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ประเภท ประเภทย่อย 
  8538.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
85.39   หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้หรือแบบดิสชาร์จ 

รวมถึงหลอดไฟฟ้าแบบซีลบีม และหลอด
อัลตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด 
รวมทั้งอาร์กแลมป์ 

 

  8539.10 - หลอดไฟฟ้าแบบซีลบีม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

    - หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้อื่นๆ ไม่รวมถึงหลอด
อัลตราไวโอเลต หรือหลอดอินฟราเรด 

 

  8539.21 - - ทังสเตนฮาโลเจน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8539.22 - - อ่ืนๆ ที่มีก าลังไม่เกิน 200 วัตต์และ
ส าหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าเกิน 100 โวลต์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8539.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

    - หลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ นอกจากหลอด
อัลตราไวโอเลต 

 

  8539.31 - - หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดฮอตแคโทด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8539.32 - - หลอดไฟฟ้าบรรจุไอปรอทหรือไอโซเดียม 
รวมทั้งหลอดไฟฟ้าแบบโลหะฮาไลด์  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8539.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

    - หลอดอัลตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด 
รวมทั้งอาร์กแลมป์  

 

  8539.41 - - อาร์กแลมป์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8539.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8539.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

85.40   หลอดเทอร์มิโอนิก หลอดโคลด์แคโทด หรือ
หลอดโฟโตแคโทด (เช่น หลอดสุญญากาศ 
หลอดบรรจุไอหรือก๊าซ หลอดเมอร์คิวรี
อาร์กส าหรับกลับกระแสไฟฟ้า หลอด
แคโทดเรย์ หลอดของกล้องถ่ายโทรทัศน์) 

 

    - หลอดภาพแคโทดเรย์ของเครื่องรับโทรทัศน์ 
รวมถึงหลอดแคโทดเรย์ของวิดีโอมอนิเตอร์  

 

  8540.11 - - สี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8540.12 - - เอกรงค์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8540.20 - หลอดของกล้องถ่ายโทรทัศน์    อิเมจคอน
เวอร์เตอร์ และอิเมจอินเทนซิไฟเออร์ 
รวมทั้งหลอด โฟโตแคโทดอ่ืนๆ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8540.40 - หลอดภาพแสดงผลข้อมูล/ภาพกราฟิก เอก
รงค์ รวมทั้งหลอดภาพแสดงผลข้อมูล/
ภาพกราฟิก สี ซึ่งมีจอประกอบด้วยจุดสาร
เรืองแสงที่อยู่ห่างเป็นระยะสั้นกว่า 0.4 
มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8540.60 - หลอดแคโทดเรย์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

    - หลอดไมโครเวฟ (เช่น แมกนีตรอน ไคลสต
รอน หลอดทราเวลลิงเวฟ คาร์ซิโนตรอน) 
ไม่รวมถึงหลอดกริดคอนโทรล 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  8540.71 - - แมกนีตรอน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH  
  8540.79 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

    - หลอดอ่ืนๆ  
  8540.81 - - หลอดของเครื่องรับหรือเครื่องขยาย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8540.89 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

    - ส่วนประกอบ  
  8540.91 - - ของหลอดแคโทดเรย์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
  8540.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
85.41   ไดโอด ทรานซิสเตอร์และกลอุปกรณ์ก่ึง

ตัวน าที่คล้ายกัน กลอุปกรณ์กึ่งตัวน าแบบไว
แสง และโฟโตวอลตาอิกเซลล์ จะประกอบ
ขึ้นเป็นโมดูลหรือท าเป็นแผงหรือไม่ก็ตาม
ไดโอดเปล่งแสง รวมทั้งผลึกพีเอโซอิเล็กท
ริกที่ประกอบแล้ว 

 

  8541.10 - ไดโอด นอกจากไดโอดไวแสงหรือ
ไดโอดเปล่งแสง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

    - ทรานซิสเตอร์ นอกจากทรานซิสเตอร์ไว
แสง 

 

  8541.21 - - มีอัตราการสูญเสียน้อยกว่า 1 วัตต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8541.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTSH 

  8541.30 - ไทริสเตอร์ ไดแอก และไทรแอก นอกจาก
แบบไวแสง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8541.40 - กลอุปกรณ์ก่ึงตัวน าแบบไวแสงและโฟโต
วอลตาอิกเซลล์ จะประกอบขึ้นเป็นโมดูล
หรือท าเป็นแผงหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง
ไดโอดเปล่งแสง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8541.50 - กลอุปกรณ์ก่ึงตัวน าอื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8541.60 - ผลึกพีเอโซอิเล็กทริกท่ีประกอบแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8541.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

85.42   วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์  
    - วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์  
  8542.31 - - ตัวประมวลผลและตัวควบคุม จะ

ประกอบเข้ากับวงจรความจ า วงจรกลับ
กระแสไฟฟ้า วงจรตรรกะ วงจรขยาย 
วงจรนาฬิกาและวงจรเวลา หรือวงจร
อ่ืนๆ หรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8542.32 - - วงจรความจ า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8542.33 - - วงจรขยาย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8542.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8542.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

85.43   เครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ซึ่งมีหน้าที่การท างานเป็นเอกเทศ ที่ไม่ได้
ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืนในตอนนี้ 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  8543.10 - เครื่องเร่งอนุภาค RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH  
  8543.20 - เครื่องก าเนิดสัญญาณ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH  
  8543.30 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ส าหรับการชุบ

ด้วยไฟฟ้า การแยกสารด้วยไฟฟ้าหรืออิเล็ก
โทรโฟริซิส 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  8543.70 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  8543.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

85.44   ลวดและเคเบิล (รวมถึงเคเบิลร่วมแกน) ที่
หุ้มฉนวน (รวมถึงชนิดเคลือบหรือชนิดแอ
โนไดส์) และตัวน าไฟฟ้าอื่นๆ ที่หุ้มฉนวนจะ
ติดกับขั้วต่อหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเคเบิลใย
น าแสง (ออปติคัลไฟเบอร์เคเบิล) ที่ท าขึ้น
จากกลุ่มเส้นใยที่หุ้มปลอกแต่ละเส้น จะ
ประกอบกับตัวน าไฟฟ้าหรือติดกับขั้วต่อ
หรือไม่ก็ตาม 

 

    - ลวดไฟฟ้าส าหรับพัน (ไวน์ดิ้งวายร์)  
  8544.11 - - ท าด้วยทองแดง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
  8544.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
  8544.20 - เคเบิลร่วมแกน และตัวน าไฟฟ้าร่วมแกน

อ่ืนๆ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  8544.30 - ชุดสายไฟจุดระเบิดและชุดสายไฟอื่นๆ 
ชนิดที่ใช้กับยานบก อากาศยาน หรือเรือ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

    - ตัวน าไฟฟ้าอ่ืนๆ ส าหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้า
ไม่เกิน 1,000 โวลต ์

 

  8544.42 - - ติดกับข้ัวต่อ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  8544.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  8544.60 - ตัวน าไฟฟ้าอ่ืนๆ ส าหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
เกิน 1,000 โวลต ์ CTH  

  8544.70 - เคเบิลใยน าแสง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

85.45   คาร์บอนอิเล็กโทรด แปรงถ่าน คาร์บอนใช้
กับหลอดไฟคาร์บอนใช้กับแบตเตอรี่ และ
ของอ่ืนๆ ท าด้วยกราไฟต์หรือคาร์บอนอ่ืนๆ 
มีหรือไม่มีโลหะ ชนิดที่ใช้ในทางไฟฟ้า 

 

    - อิเล็กโทรด  
  8545.11 - - ชนิดที่ใช้ส าหรับเตาเผา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
  8545.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
  8545.20 - แปรง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
  8545.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
85.46   ฉนวนไฟฟ้า ท าด้วยวัตถุใดก็ตาม  
  8546.10 - ท าด้วยแก้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
  8546.20 - ท าดว้ยเซรามิก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
  8546.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
85.47   อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) ที่เป็นฉนวนส าหรับ

เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่อง
อุปกรณ์ไฟฟ้าท าด้วยวัตถุที่เป็นฉนวนล้วนๆ 
หรือมีบางส่วนเป็นโลหะซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ย่อย (เช่น เต้ารับแบบมีเกลียว) ที่ประกอบ
เข้าด้วยกันในระหว่างการหล่อเพื่อใช้ในการ
ประกอบติดตั้งเท่านั้น (นอกจากฉนวนตาม
ประเภท 85.46) รวมทั้งท่อเดินสายไฟฟ้า
และข้อต่อของท่อดังกล่าว ท าด้วยโลหะ
สามัญบุภายในด้วยวัตถุที่เป็นฉนวน 

 

  8547.10 - อุปกรณ์ติดตั้งที่เป็นฉนวน ท าด้วยเซรามิก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  8547.20 - อุปกรณ์ติดตั้งที่เป็นฉนวน ท าด้วยพลาสติก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  
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ประเภท ประเภทย่อย 
  8547.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
85.48   เศษและของที่ใช้ไม่ได้ของเซลปฐมภูมิ 

แบตเตอรี่ปฐมภูมิ และหม้อสะสมไฟฟ้า เซล
ปฐมภูมิที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่ปฐมภูมิที่ใช้แล้ว 
และหม้อสะสมไฟฟ้าที่ใช้แล้ว รวมทั้ง
ส่วนประกอบทางไฟฟ้าของเครื่องจักรหรือ
เครื่องอุปกรณ์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน
ในตอนนี้ 

 

  8548.10 - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ของเซลปฐมภูมิ 
แบตเตอรี่ปฐมภูมิ และหม้อสะสมไฟฟ้า 
เซลปฐมภูมิที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่ ปฐมภูมิที่ใช้
แล้ว และหม้อสะสมไฟฟ้าที่ใช้แล้ว 

สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต
หรือการบริโภคในประเทศภาคี 

  8548.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

ตอนที่ 86  หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง  รถที่เดินบน
รางและส่วนประกอบของของดังกล่าว สิ่ง
ติดตั้งถาวรและอุปกรณ์ติดตั้งส าหรับราง
รถไฟหรือรถราง และส่วน ประกอบของสิ่ง
ดังกล่าว เครื่องอุปกรณ์กล (รวมถึงท่ีเป็น
เครื่องกลไฟฟ้า) ส าหรับให้สัญญาณทาง
จราจรทุกชนิด 

 

86.01   หัวรถจักรที่ใช้ก าลังจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า
ภายนอกหรือจากหม้อสะสมไฟฟ้า 

 

  8601.10 - ใช้ก าลังจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  8601.20 - ใช้ก าลังจากหม้อสะสมไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

86.02   หัวรถจักรอ่ืนๆ รวมทั้งรถสัมภาระของหัวรถ
จักร 

 

  8602.10 - หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  8602.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

86.03   รถโดยสาร รถสินค้าชนิดตู้และชนิดกระบะ 
ที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ชนิด
ขับเคลื่อนได้ในตัว นอกจากของตาม
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ประเภท ประเภทย่อย 
ประเภท 86.04 

  8603.10 - ใช้ก าลังจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  8603.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

86.04 8604.00 ยานซ่อมบ ารุงทางรถไฟหรือทางรถราง จะ
ขับเคลื่อนได้ในตัวหรือไม่ก็ตาม (เช่น โรง
ซ่อมเคลื่อนที่ รถปั้นจั่น รถอัดหินโรยทาง 
รถส าหรับวางราง รถทดสอบ และรถ
ตรวจสอบราง) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ 
CTH 

86.05 8605.00 รถโดยสารที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง 
ไม่ใช่ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว รวมทั้ง
รถบรรทุกสัมภาระ รถที่ท าการไปรษณีย์ 
และรถที่ใช้ในกิจการพิเศษอ่ืนๆ ท่ีเดินบน
รางรถไฟหรือรางรถราง ไม่ใช่ชนิด
ขับเคลื่อนได้ในตัว (ไม่รวมถึงรถตาม
ประเภท 86.04) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

86.06   รถสินค้าชนิดตู้ทึบและตู้โปร่งท่ีเดินบนราง
รถไฟหรือรางรถราง ไม่ใช่ชนิดขับเคลื่อนได้
ในตัว 

 

  8606.10 - แท้งค์แวกอนและที่คล้ายกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8606.30 - รถสินค้าชนิดตู้ทึบและตู้โปร่งที่ถ่ายสินค้าได้
ในตัว นอกจากของตามประเภทย่อย 
8606.10 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
  8606.91 - - ชนิดมีหลังคาและชนิดปิดทึบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8606.92 - - ชนิดเปิดที่เปิดด้านข้างไม่ได้ และมีความ

สูงเกิน 60 เซนติเมตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8606.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

86.07   ส่วนประกอบของหัวรถจักรของรถไฟหรือ
รถรางหรือรถท่ีเดินบนราง 

 

    - โบกี้ บิสเซลโบกี้ เพลา และล้อ และ
ส่วนประกอบของของดังกล่าว 

 

  8607.11 - - โบกี้ขับเคลื่อนและบิสเซลโบกี้ขับเคลื่อน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTH 

  8607.12 - - โบกี้และบิสเซลโบกี้อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8607.19 - - อ่ืนๆ รวมถึงส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - เบรกและส่วนประกอบของเบรก  
  8607.21 - - เบรกลม และส่วนประกอบของเบรกลม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8607.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8607.30 - ตาขอและอุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืนๆ กันชนและ

ส่วนประกอบของของดังกล่าว 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
  8607.91 - - ของหัวรถจักร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8607.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
86.08 8608.00 สิ่งติดตั้งถาวรและอุปกรณ์ติดตั้งส าหรับราง

รถไฟหรือรางรถราง รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์
กล (รวมถึงท่ีเป็นเครื่องกลไฟฟ้า) ส าหรับ
ให้สัญญาณ ให้ความปลอดภัย หรือควบคุม
การจราจร ส าหรับทางรถไฟ ทางรถราง 
ถนน แม่น้ าล าคลอง สถานที่จอดรถ ท่าเรือ 
หรือสนามบิน รวมทั้งส่วนประกอบของของ
ดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

86.09 8609.00 คอนเทนเนอร์ (รวมถึงคอนเทนเนอร์ส าหรับ
ขนส่งของไหล) ที่ออกแบบและติดตั้งเป็น
พิเศษส าหรับการขนส่งตั้งแต่หนึ่งวิธีขึ้นไป 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

ตอนที่ 87  ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือ
รางรถราง ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบของยานดังกล่าว 

 

87.01  แทรกเตอร์ (นอกจากแทรกเตอร์ตาม
ประเภท 87.09) 

 

 8701.10 - แทรกเตอร์ชนิดคนเดินตาม (พิ เดสเตรีย
นคอนโทรลแทรกเตอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

 8701.20 - แทรกเตอร์เดินบนถนนส าหรับลากรถกึ่งรถ
พ่วง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
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ประเภท ประเภทย่อย 
 8701.30 - แทรกเตอร์ตีนตะขาบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
 8701.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
87.02  ยานยนต์ส าหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้น

ไป (รวมถึงคนขับ) 
 

 8702.10 - มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่
จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือก่ึงดีเซล) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

 8702.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
87.03  รถยนต์และยานยนต์อื่นๆ ที่ออกแบบ

ส าหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก (นอกจากของ
ตามประเภท 87.02) รวมถึงสเตชั่นแวกอน
และรถแข่ง 

 

 8703.10 - ยานยนต์ที่ออกแบบโดยเฉพาะเพ่ือการ
เดินทางบนหิมะ รวมทั้งรถที่ใช้ในสนาม
กอล์ฟและยานยนต์ที่คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

  - ยานยนต์อ่ืนๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายใน
แบบลูกสูบเคลื่อนตรง ที่จุดระเบิดด้วย
ประกายไฟ 

 

 8703.21 - - ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 
ลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

 8703.22 - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 
ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 
ลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

 8703.23 - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 
ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 
ลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

 8708.24 - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 
ลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

  - ยานยนต์อ่ืนๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายใน
แบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซล
หรือก่ึงดีเซล) 

 

 8703.31 - - ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 
ลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

 8703.32 - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 
ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 
ลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
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ประเภท ประเภทย่อย 
 8703.33 - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 

ลูกบาศก์เซนติเมตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

 8703.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
87.04  ยานยนต์ส าหรับขนส่งของ  
 8704.10 - รถดั้มพ์ (ดั้มเพอร์) ที่ออกแบบเพื่อใช้งาน

นอกทางหลวง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

  - อ่ืนๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมี
ลูกสูบที่จุดระเบิด โดยการอัด (ดีเซลหรือก่ึง
ดีเซล) 

 

 8704.21 - - น้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก (จี.วี.
ดับเบิลยู) ไม่เกิน 5 ตัน 

RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40  

 8704.22 - - น้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก (จี.วี.
ดับเบิลยู) เกิน 5 ตัน แต่ไม่เกิน 20 ตัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

 8704.23 - - น้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก (จี.วี.
ดับเบิลยู) เกิน 20 ตัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

  - อ่ืนๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบ
ลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ 

 

 8704.31 - - น้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก (จี.วี.
ดับเบิลยู) ไม่เกิน 5 ตัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

 8704.32 - - น้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก (จี.วี.
ดับเบิลยู) เกิน 5 ตัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

 8704.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
87.05  ยานยนต์ส าหรับใช้งานพิเศษ นอกจากยาน

ยนต์ที่ออกแบบส าหรับขนส่งบุคคลหรือของ
เป็นหลัก (เช่น รถยกลากรถเสีย รถปั้นจั่น 
รถดับเพลิง รถผสมคอนกรีต รถกวาดถนน 
รถส าหรับฉีดพ่น โรงซ่อมเคลื่อนที่ หน่วย
รังสีวิทยาเคลื่อนที่) 

 

 8705.10 - รถปัน้จั่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

 8705.20 - เดอร์ริกที่เคลื่อนที่ได้ส าหรับใช้ในการเจาะ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

 8705.30 - รถดับเพลิง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

 8705.40 - รถผสมคอนกรีต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

 8705.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTH 

87.06 8706.00 แชสซีส์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้ง ส าหรับยาน
ยนต์ตามประเภท 87.01 ถึง 87.05 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

87.07  ตัวถัง (รวมถึงแค้ป) ส าหรับยานยนต์ตาม
ประเภท 87.01 ถึง 87.05 

 

 8707.10 - ส าหรับยานยนต์ตามประเภท 87.03 RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
 8707.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
87.08  ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยาน

ยนต์ตามประเภท 87.01 ถึง 87.05 
 

 8708.10 - กันชน และส่วนประกอบของกันชน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
  - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ 

ของตัวถัง (รวมถึงแค้ป) 
 

 8708.21 - - เข็มขัดนิรภัย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ 
CTSH 

 8708.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ 
CTSH 

 8708.30 - เบรกและเซอร์โวเบรก รวมทั้งส่วนประกอบ
ของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

 8708.40 - กระปุกเกียร์และส่วนประกอบของกระปุก
เกียร ์

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

 8708.50 - เพลาขับที่มีหม้อเพลา (ดิฟเฟอร์เรนเชียล) 
จะมีองค์ประกอบอื่นๆ ของระบบส่งก าลัง
อยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม และเพลา ที่ไม่ใช่เพลา
ขับ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

 8708.70 - ล้อและส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
ของล้อ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

 8708.80 - ระบบกันสะเทือนและส่วน ประกอบของ
ของดังกล่าว (รวมถึงโช้กอับ) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

  - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  
 8708.91 - - หม้อน้ าและส่วนประกอบของหม้อน้ า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
 8708.92 - - หม้อพักท่อไอเสียและท่อไอเสีย รวมทั้ง

ส่วนประกอบของของดังกล่าว 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

 8708.93 - - คลัตช์และส่วนประกอบของคลัตช์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
 8708.94 - - พวงมาลัย แกนพวงมาลัย และกระปุก

เกียร์พวงมาลัย (สเตีย  ริงบอกซ์) รวมทั้ง
ส่วนประกอบของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

 8708.95 - - ถุงลมนิรภัยพร้อมระบบพองลม รวมทั้ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  



476 
 

HS 2012 
รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
ส่วนประกอบของของดังกล่าว 

 8708.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ 
CTSH 

87.09  รถใช้งาน (เวิร์กทรัก) ชนิดขับเคลื่อนได้ใน
ตัว ไม่ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ส าหรับยกหรือ
ขนย้าย ชนิดที่ใช้ในโรงงาน โรงพักสินค้า 
บริเวณท่าเรือ หรือท่าอากาศยานเพื่อขนส่ง
ของในระยะใกล้ แทรกเตอร์ชนิดที่ใช้บน
ชานชลาสถานีรถไฟ รวมทั้งส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว 

 

  - ยาน  
 8709.11 - - ที่ใช้ไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
 8709.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
 8709.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
87.10 8710.00 รถถังและยานรบหุ้มเกราะอื่นๆ ท่ีขับด้วย

มอเตอร์ จะติดตั้งอาวุธด้วยหรือไม่ก็ตาม 
และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

87.11  รถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ด) และ
รถจักรยานที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย (มีหรือไม่มี
รถพ่วงข้าง) รวมทั้งรถพ่วงข้าง 

 

 8711.10 - มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ
เคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบไม่
เกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

 8711.20 - มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ
เคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 
50 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 250 
ลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

 8711.30 - มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ
เคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 
250 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 500 
ลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

 8711.40 - มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ
เคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 
500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 800 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
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ลูกบาศก์เซนติเมตร 

 8711.50 - มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ
เคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 
800 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

 8711.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
87.12 8712.00 รถจักรยานสองล้อและรถจักรยานอ่ืนๆ 

(รวมถึงรถสามล้อส่งของ) ที่ไม่ขับเคลื่อน
ด้วยมอเตอร์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

87.13  รถส าหรับคนพิการ จะขับเคลื่อนด้วย
มอเตอร์หรือขับเคลื่อนทางกลโดยวิธีอื่น
หรือไม่ก็ตาม 

 

 8713.10 - ไม่ได้ขับเคลื่อนทางกล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

 8713.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

87.14  ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยาน
ตามประเภท 87.11 ถึง 87.13 

 

 8714.10 - ของรถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ด) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
 8714.20 - ของรถส าหรับคนพิการ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
  - อ่ืนๆ  
 8714.91 - - โครง ตะเกียบรถ และส่วนประกอบของ

ของดังกล่าว 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

 8714.92 - - วงล้อและซี่ล้อ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
 8714.93 - - ดุมล้อ (นอกจากท่ีครอบเบรกดุมล้อและ

เบรกดุมล้อ) และล้อซี่เฟืองแบบฟรีวิล 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

 8714.94 - - เบรก รวมถึงที่ครอบเบรกดุมล้อและเบรก
ดุมล้อ และส่วนประกอบของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

 8714.95 - - อานรถ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
 8714.96 - - คันเหยียบ เฟืองข้อเหวี่ยง และ

ส่วนประกอบของของดังกล่าว 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

 8714.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
87.15 8715.00 รถเข็นเด็ก และส่วนประกอบของรถ

ดังกล่าว 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

87.16  รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง (เซมิเทรลเลอร์) 
ยานอื่นๆ ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนทางกล รวมทั้ง
ส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

 

 8716.10 - รถพ่วงและรถก่ึงรถพ่วง แบบคาราวาน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่พักแรม CTH 

 8716.20 - รถพ่วงและรถก่ึงรถพ่วงที่มีเครื่องขนถ่าย
ของได้ในตัวส าหรับใช้ในการเกษตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  - รถพ่วงและรถก่ึงรถพ่วงอ่ืนๆ ส าหรับใช้ใน
การขนส่งของ 

 

 8716.31 - - รถพ่วงและรถก่ึงรถพ่วงส าหรับบรรจุ
ของเหลวหรือก๊าซ (แท้งเกอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

 8716.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

 8716.40 - รถพ่วงและรถก่ึงรถพ่วงอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

 8716.80 - ยานอื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

 8716.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

ตอนที่ 88  อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว 

 

88.01 8801.00 บอลลูนและโพยมยาน รวมทั้งเครื่องบินร่อน 
เครื่องร่อน และอากาศยานอื่น ๆ ท่ีไม่ใช้
ก าลังขับ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

88.02  อากาศยานอื่น ๆ (เช่น เฮลิคอปเตอร์ 
เครื่องบิน) ยานอวกาศ (รวมถึงดาวเทียม) 
ยานปล่อยของในวงโคจรย่อย และยาน
ปล่อยยานอวกาศ 

 

  - เฮลิคอปเตอร์  
 8802.11 - - มีน้ าหนักไม่รวมน้ าหนักบรรทุกไม่เกิน 

2,000 กิโลกรัม 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

 8802.12 - - มีน้ าหนักไม่รวมน้ าหนักบรรทุกเกิน 
2,000 กิโลกรัม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

 8802.20 - เครื่องบินและอากาศยานอ่ืนๆ ที่มีน้ าหนัก
ไม่รวมน้ าหนัก บรรทุกไม่เกิน 2,000 
กิโลกรัม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

 8802.30 - เครื่องบินและอากาศยานอื่น ๆ ที่มีน้ าหนัก
ไม่รวมน้ าหนักบรรทุกเกิน 2,000 กิโลกรัม 
แต่ไม่เกิน 15,000 กิโลกรัม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

 8802.40 - เครื่องบินและอากาศยานอ่ืน ๆ ที่มีน้ าหนัก
ไม่รวมน้ าหนัก บรรทุกเกิน 15,000 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 



479 
 

HS 2012 
รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
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กิโลกรัม 

 8802.60 - ยานอวกาศ (รวมถึงดาวเทียม) และยาน
ปล่อยของในวงโคจรย่อย และยานปล่อย
ยานอวกาศ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

88.03  ส่วนประกอบของของตามประเภท 88.01 
หรือ 88.02 

 

 8803.10 - ใบพัดและโรเตอร์ และส่วน ประกอบของ
ของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

 8803.20 - อันเดอร์แคร์ริเอจและส่วน ประกอบของ
ของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

 8803.30 - ส่วนประกอบอ่ืนๆ ของเครื่องบินหรือ
เฮลิคอปเตอร์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

 8803.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

88.04 8804.00 ร่มชูชีพ (รวมถึงร่มชูชีพท่ีใช้ในโพยมยาน
และเครื่องร่อนร่ม) และชูชีพปีกหมุน 
รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
ของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

88.05  เครื่องปล่อยอากาศยาน อุปกรณ์บนเรือ
บรรทุกเครื่องบินส าหรับลดความเร็วของ
อากาศยานหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน เครื่อง
ฝึกการบินภาคพื้นดิน รวมทั้งส่วน ประกอบ
ของของดังกล่าว 

 

 8805.10 - เครื่องปล่อยอากาศยานและส่วนประกอบ
ของของดังกล่าว รวมถึงอุปกรณ์บนเรือ
บรรทุกเครื่องบินส าหรับลดความเร็วของ
อากาศยานหรืออุปกรณ์ท่ีคล้ายกัน และ
ส่วนประกอบของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  - เครื่องฝึกการบินภาคพ้ืนดินและ
ส่วนประกอบของของดังกล่าว 

 

 8805.21 - - เครื่องฝึกการบินรบจ าลองและ
ส่วนประกอบของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

 8805.29 - - อ่ืน ๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

ตอนที่ 89  เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ า  
89.01   เรือโดยสาร เรือทัศนาจร เรือข้ามฟาก เรือ

สินค้า เรือพ่วง และยานน้ าที่คล้ายกัน 
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ประเภท ประเภทย่อย 
ส าหรับขนส่งบุคคลหรือของ 

  8901.10 - เรือโดยสาร เรือทัศนาจร และยานน้ าที่
คล้ายกันที่ออกแบบ ส าหรับขนส่งบุคคล
เป็นหลัก รวมถึงเรือข้ามฟากทุกชนิด 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8901.20 - เรือบรรทุกของเหลวหรือก๊าซ (แท้งเกอร์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8901.30 - ยานน้ าที่มีห้องเย็น นอกจากยานน้ าตาม
ประเภทย่อย 8901.20 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8901.90 - ยานน้ าอื่นๆ ส าหรับขนส่งของ และยานน้ า
อ่ืนๆ ส าหรับขนส่งทั้งบุคคลและของ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

89.02 8902.00 เรือประมง รวมทั้งเรือโรงงานและยานน้ า
อ่ืนๆ ที่ใช้เพื่อการแปรรูปหรือถนอม
ผลิตภัณฑ์ประมง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

89.03   เรือยอชต์ และยานน้ าอื่นๆ ที่ใช้เพื่อความ
ส าราญหรือเกมกีฬา รวมทั้งเรือกรรเชียง
และเรือพาย 

 

  8903.10 - ชนิดพองลม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
  8903.91 - - เรือใบ มีหรือไม่มีมอเตอร์ช่วย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8903.92 - - เรือยนต์ นอกจากเรือยนต์ติดท้าย RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  8903.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
89.04 8904.00 เรือลากจูงและเรือที่ใช้ส าหรับดัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
89.05   ยานประภาคาร เรือดับเพลิง เรือขุด ปั้นจั่น

ลอย และยานน้ าอื่นๆ ซึ่งการแล่นได้เป็น
หน้าที่รองจากหน้าที่หลักของยานนั้น 
รวมทั้งอู่ลอย แท่นเจาะ หรือแท่นผลิตแบบ
ลอยน้ าหรือแบบใต้น้ า 

 

  8905.10 - เรือขุด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8905.20 - แท่นเจาะหรือแท่นผลิตแบบลอยน้ าหรือ
แบบใต้น้ า 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8905.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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CTH 

89.06   ยานน้ าอื่นๆ รวมถึงเรือรบและเรือช่วยชีวิต 
นอกจากเรือกรรเชียง 

 

  8906.10 - เรือรบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8906.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

89.07   สิ่งก่อสร้างลอยน้ าอ่ืนๆ (เช่น แพ แท้งก์ 
ปล่องกั้นน้ า ท่าจอดเรือ ทุ่นลอย และทุ่น
สัญญาณ) 

 

  8907.10 - แพชนิดพองลม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  8907.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

89.08 8908.00 ยานน้ าและสิ่งก่อสร้างลอยน้ าอื่นๆ ส าหรับ
รื้อ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

ตอนที่ 90  อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศน
ศาสตร์ การถ่ายรูป การถ่ายท าภาพยนตร์ 
การวัด การตรวจสอบ การวัดความเที่ยง 
การแพทย์หรือศัลยกรรม รวมทั้ง
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของ
ดังกล่าว 

 

90.01   เส้นใยน าแสงและกลุ่มเส้นใยน าแสง เคเบิล
ใยน าแสง นอกจากเคเบิลใยน าแสงตาม
ประเภท 85.44 แผ่นบางและแผ่นท าด้วย
วัตถุโพลาไรส์ รวมทั้งเลนส์ (รวมถึงคอน 
แทกเลนส์) ปริซึม กระจกเงา และวัตถุเชิง
ทัศนศาสตร์อ่ืนๆ ท าด้วยวัตถุใดก็ตาม ไม่ได้
ประกอบ นอกจากของดังกล่าวท าด้วยแก้ว
ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์ 

 

  9001.10 - เส้นใยน าแสง กลุ่มเส้นใยน าแสง และเคเบิล
ใยน าแสง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9001.20 - แผ่นบางและแผ่น ท าด้วยวัตถุ โพลาไรส์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9001.30 - คอนแทกเลนส์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9001.40 - เลนส์แว่นตาท าด้วยแก้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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CTH 

  9001.50 - เลนส์แว่นตาท าด้วยวัตถุอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9001.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

90.02   เลนส์ ปริซึม กระจกเงา และวัตถุเชิงทัศน
ศาสตร์อ่ืนๆ ท าด้วยวัตถุใดก็ตาม ที่ประกอบ
แล้วและเป็นส่วนประกอบหรือเป็นอุปกรณ์
ติดตั้งของเครื่องมือเครื่องใช้หรือเครื่อง
อุปกรณ์ นอกจากของดังกล่าวท าด้วยแก้วท่ี
ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์ 

 

    - เลนส์ใกล้วัตถ ุ  
  9002.11 - - ส าหรับกล้องถ่าย เครื่องฉายหรือเครื่อง

ขยายหรือย่อภาพถ่าย 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9002.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9002.20 - ฟิลเตอร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9002.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

90.03   กรอบและโครงส าหรับแว่นตาและแว่นตา
กันลมกันฝุ่นหรือส าหรับแว่นตาที่คล้ายกัน 
และส่วน ประกอบของของดังกล่าว 

 

    - กรอบและโครง  
  9003.11 - - ท าด้วยพลาสติก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  9003.19 - - ท าด้วยวัตถุอ่ืน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  9003.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  

CTH 
90.04   แว่นตา แว่นตากันลมกันฝุ่น และแว่นตาที่

คล้ายกัน ที่ใช้ปรับสายตา ใช้ป้องกันหรือ
อ่ืนๆ 

 

  9004.10 - แว่นตากันแดด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9004.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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90.05   กล้องสองตา กล้องตาเดียว กล้องส่อง

ทางไกลเชิงทัศนศาสตร์อ่ืนๆ และโครงติดตั้ง
ของกล้องดังกล่าว รวมทั้งอุปกรณ์ทางดารา
ศาสตร์อ่ืนๆ และโครงติดตั้งของอุปกรณ์
ดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์ส าหรับวิทยุ
ดาราศาสตร ์

 

  9005.10 - กล้องสองตา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  9005.80 - อุปกรณ์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  9005.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (รวมถึง
โครงติดตั้ง) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

90.06   กล้องถ่ายรูป (นอกจากกล้องถ่าย
ภาพยนตร์) เครื่องไฟแฟลชใช้ในการถ่ายรูป
และหลอดไฟแฟลช นอกจากหลอดไฟฟ้า
แบบดิสชาร์จตามประเภท 85.39 

 

  9006.10 - กล้องถ่ายรูปชนิดที่ใช้ส าหรับการเตรียม
เพลตหรือลูกกลิ้งที่ใช้ในการพิมพ์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9006.30 - กล้องถ่ายรูปที่ออกแบบเป็นพิเศษส าหรับใช้
ใต้น้ า ส าหรับการส ารวจทางอากาศ หรือ
ส าหรับใช้ในทางการแพทย์หรือศัลยกรรม
เพ่ือตรวจสอบอวัยวะภายใน รวม ทั้งกล้อง
ถ่ายรูป ชนิดที่ใช้ท าภาพเชิงซ้อนเพื่อ
วัตถุประสงค์ในทางนิติวิทยา หรืออาชญา
วิทยา 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9006.40 - กล้องถ่ายรูปชนิดที่ถ่ายแล้วได้ภาพทันที RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

    - กล้องถ่ายรูปอื่นๆ  
  9006.51 - - มีช่องมองภาพแบบผ่านเลนส์ (ซิงเกิล

เลนส์รีเฟลกซ์ (เอสแอลอาร์)) ที่ใช้ฟิล์ม
ม้วนที่มีความกว้างไม่เกิน 35 มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9006.52 - - อ่ืนๆ ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้างน้อยกว่า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
35 มิลลิเมตร CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9006.53 - - อ่ืนๆ ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้าง 35 
มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9006.59 - - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

    - เครื่องไฟแฟลชใช้ในการถ่ายรูปและ
หลอดไฟแฟลช 

 

  9006.61 - - เครื่องไฟแฟลชชนิดใช้หลอดไฟฟ้าแบบ
ดิสชาร์จ (อิเล็กทรอนิกส์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9006.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

    - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ  
  9006.91 - - ส าหรับกล้องถ่ายรูป RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
  9006.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
90.07   กล้องถ่ายภาพยนตร์และเครื่องฉาย

ภาพยนตร์ จะมีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอด
เสียงประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 

 

  9007.10 - กล้องถ่ายภาพยนตร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9007.20 - เครื่องฉายภาพยนตร์  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
    - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ  
  9007.91 - - ส าหรับกล้องถ่ายภาพยนตร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
  9007.92 - - ส าหรับเครื่องฉายภาพยนตร์  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
90.08   เครื่องฉายภาพนิ่งนอกจากเครื่องฉาย

ภาพยนตร์ เครื่องขยายและเครื่องย่อ
ภาพถ่าย (นอกจากที่ใช้ในทางภาพยนตร์) 

 

  9008.50 - เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องขยาย และเครื่อง
ย่อ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  9008.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

90.10   เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ตามห้องปฏิบัติ การ
ภาพถ่าย (รวมถึงภาพยนตร์) ที่ไม่ได้ระบุ
หรือรวมไว้ที่อ่ืนใน ตอนนี้ เครื่องเนกาโตส
โกปรวมทั้งจอฉายภาพ 

 

  9010.10 - เครื่องอุปกรณ์ส าหรับล้างม้วนฟิล์มหรือ
ม้วนกระดาษ ซึ่งใช้ในการถ่ายรูป (รวมถึง
ภาพยนตร์) โดยอัตโนมัติ หรือส าหรับอัดรูป
จากฟิล์มที่ล้างแล้วลงบนม้วนกระดาษท่ีใช้
ในการถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  9010.50 - เครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้ตามห้อง 
ปฏิบัติการภาพถ่าย (รวมถึงภาพยนตร์) 
และเครื่องเนกาโต สโกป 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  9010.60 - จอฉายภาพ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  9010.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

90.11   กล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์เชิงประกอบ 
รวมถึงกล้องจุลทรรศน์ส าหรับใช้ในการ
ถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์หรือการฉายภาพ
ของจุลวัตถุ 

 

  9011.10 - กล้องจุลทรรศน์แบบสองตา (สเตริโอส
โกปิก) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ 
CTSH  

  9011.20 - กล้องจุลทรรศน์อ่ืนๆ ส าหรับใช้ในการ
ถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์ หรือการฉายภาพ
ของจุลวัตถุ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  
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ประเภท ประเภทย่อย 
  9011.80 - กล้องจุลทรรศน์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH  
  9011.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
90.12   กล้องจุลทรรศน์นอกจากกล้องจุลทรรศน์

แบบใช้เลนส์ รวมทั้งเครื่องดิฟแฟรกชัน 
 

  9012.10 - กล้องจุลทรรศน์นอกจากกล้องจุลทรรศน์
แบบใช้เลนส์ รวมทั้งเครื่องดิฟแฟรกชัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  9012.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

90.13   กลอุปกรณ์ท าด้วยผลึกเหลวที่ไม่ได้เป็นของ
ซึ่งระบุไว้ในประเภทอ่ืน เลเซอร์นอกจาก
เลเซอร์ไดโอด รวมทั้งเครื่องใช้และอุปกรณ์
อ่ืนๆ เชิงทัศนศาสตร์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้
ในที่อ่ืนในตอนนี้ 

 

  9013.10 - กล้องเล็งส าหรับติดกับปืน กล้องเพริสโกป 
รวมทั้ง กล้องส่องทางไกลที่ออกแบบเพ่ือ
เป็นส่วนประกอบของ เครื่องจักรเครื่องใช้ 
หรือเครื่องอุปกรณ์ ในตอนนี้หรือ หมวด 16 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9013.20 - เลเซอร์นอกจากเลเซอร์ไดโอด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9013.80 - กลอุปกรณ์ เครื่องใช้ และอุปกรณ์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9013.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

90.14   เข็มทิศส าหรับหาทิศทาง รวมทั้งอุปกรณ์
และเครื่องใช้อื่นๆ ที่ใช้ในการเดินเรือและ
เดินอากาศ 

 

  9014.10 - เข็มทิศส าหรับหาทิศทาง  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9014.20 - อุปกรณ์และเครื่องใช้ส าหรับใช้ในการ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
เดินอากาศหรือ อวกาศ (นอกจากเข็มทิศ) CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9014.80 - อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  9014.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

90.15   อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการส ารวจ (รวมถึง
การส ารวจโดยวิธีการถ่ายรูป) ใช้ในทาง
อุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุทกวิทยา 
อุตุนิยมวิทยา หรือทางธรณีฟิสิกส์ (ไม่
รวมถึงเข็มทิศ) รวมทั้งเครื่องหาพิสัย 

 

  9015.10 - เครื่องหาพิสัย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9015.20 - เครื่องวัดมุมและเครื่องวัดระยะ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9015.30 - เครื่องวัดระดับ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9015.40 - อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในการส ารวจโดย
วิธีถ่ายรูป 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9015.80 - อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9015.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

90.16 9016.00 เครื่องชั่ง (บาลานซ์) ที่มีความไว 5 
เซนติกรัมหรือไวกว่า มีหรือไม่มีตุ้มน้ าหนัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

90.17   อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ การท า  
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ประเภท ประเภทย่อย 
เครื่องหมาย หรือการค านวณทาง
คณิตศาสตร์ (เช่น เครื่องเขียนแบบ แพนโท
กราฟ โพรแทรกเตอร์ ชุดเขียนแบบ สไลด์
รูล เครื่องค านวณแบบจาน) อุปกรณ์วัด
ความยาวที่ใช้งานด้วยมือ (เช่น เส้นหรือ
แถบส าหรับวัด ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์) ที่
ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืนในตอนนี้ 

  9017.10 - โต๊ะเขียนแบบและเครื่องเขียนแบบ จะเป็น
ชนิดอัตโนมัติ หรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9017.20 - อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้ในการเขียนแบบ การท า
เครื่องหมายหรือ การค านวณทาง
คณิตศาสตร์  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9017.30 - ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์ และเกจ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9017.80 - อุปกรณ์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรอื  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9017.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

90.18   อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ศัลยกรรม ทันตก
รรม หรือสัตวแพทย์ รวมถึงเครื่องซินทิกรา
ฟิก เครื่องอุปกรณ์การแพทย์ทางไฟฟ้าอื่นๆ 
และอุปกรณ์ส าหรับตรวจวัดสายตา 

 

    - เครื่องวินิจฉัยโรคด้วยไฟฟ้า (รวมถึงเครื่อง
ตรวจสอบ การท างานของอวัยวะต่าง ๆ 
หรือเครื่องตรวจวัดตัวแปรทางสรีรวิทยา) 

 

  9018.11 - - เครื่องบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
ผลิตจากส่วนประกอบในประเภท
ย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร
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ประเภท ประเภทย่อย 
อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้น
เท่านั้น 

  9018.12 - - เครื่องกวาดตรวจด้วยอัลตรา โซนิก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
ผลิตจากส่วนประกอบในประเภท
ย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร
อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้น
เท่านัน้ 

  9018.13 - - เครื่องตรวจสอบอวัยวะโดยใช้พลังงาน
จากสนามแม่เหล็ก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
ผลิตจากส่วนประกอบในประเภท
ย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร
อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้น
เท่านั้น 

  9018.14 - - เครื่องซินทิกราฟิก  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
ผลิตจากส่วนประกอบในประเภท
ย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร
อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้น
เท่านั้น 

  9018.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ 
CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบ
ในประเภทย่อยเดียวกันกับ
เครื่องจักรอุปกรณ์ หรือเครื่อง
อุปกรณ์นั้นเท่านั้น 

  9018.20 - เครื่องรังสีอัลตราไวโอเลตหรืออินฟราเรด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
ผลิตจากส่วนประกอบในประเภท
ย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร
อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้น
เท่านั้น 

    - หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา หลอดสวน แกน
สอด (แคนูลา) และของที่คล้ายกัน 

 

  9018.31 - - หลอดฉีดยา มีหรือไม่มีเข็ม   ฉีดยา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
ผลิตจากส่วนประกอบในประเภท
ย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร
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ประเภท ประเภทย่อย 
อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้น
เท่านั้น 

  9018.32 - - เข็มฉีดยาท าด้วยโลหะและเข็มส าหรับเย็บ
แผล 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
ผลิตจากส่วนประกอบในประเภท
ย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร
อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้น
เท่านั้น 

  9018.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ 
ผลิตจากส่วนประกอบในประเภท
ย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร
อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้น
เท่านัน้ 

    - อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ ที่ใช้ในทาง
วิทยาศาสตร์ทันตกรรม 

 

  9018.41 - - เครื่องกรอฟัน จะรวมอยู่บนฐานเดียวกัน
กับเครื่องอุปกรณ์ทางทันตกรรมอ่ืนๆ 
หรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
ผลิตจากส่วนประกอบในประเภท
ย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร
อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้น
เท่านั้น 

  9018.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
ผลิตจากส่วนประกอบในประเภท
ย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร
อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้น
เท่านั้น 

  9018.50 - อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ เกี่ยวกับนัยน์ตา RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
ผลิตจากส่วนประกอบในประเภท
ย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร
อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้น
เท่านั้น 

  9018.90 - อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
ผลิตจากส่วนประกอบในประเภท
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ประเภท ประเภทย่อย 
ย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร
อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้น
เท่านั้น 

90.19   เครื่องใช้ในการบ าบัดโรคโดยวิธีทางกล (เม
คาโนเทอราพี) เครื่องนวด เครื่องทดสอบ
ความถนัดในทางจิตวิทยา รวมทั้งเครื่อง
บ าบัดโรคด้วยโอโซน ด้วยออกซิเจน ด้วย
ละอองน้ ายา เครื่องช่วยการหายใจ หรือ
เครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้บ าบัดโรคทางเดิน
หายใจ 

 

  9019.10 - เครื่องใช้ในการบ าบัดโรคโดยวิธีทางกล 
เครื่องนวด รวมทั้ง เครื่องทดสอบความ
ถนัดในทางจิตวิทยา 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
ผลิตจากส่วนประกอบในประเภท
ย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร
อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้น
เท่านั้น 

  9019.20 - เครื่องบ าบัดโรคด้วยโอโซน ด้วยออกซิเจน 
ด้วยละอองน้ ายา เครื่องช่วยการหายใจ 
หรือเครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้บ าบัดโรค
ทางเดินหายใจ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
ผลิตจากส่วนประกอบในประเภท
ย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร
อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้น
เท่านั้น 

90.20 9020.00 เครื่องใช้ในการหายใจอื่นๆ และหน้ากาก
ป้องกันไอพิษ แต่ไม่รวมถึงหน้ากากป้องกัน
ที่ไม่มีส่วนประกอบเชิงกลและไม่มีตัวกรอง
แบบถอดเปลี่ยนได้ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

90.21   เครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูก รวมถึงไม้
ยันรักแร้ สายรัดทางศัลยกรรม และเครื่อง
กดไส้เลื่อน เฝือกและเครื่องใช้อ่ืนๆ ในการ
รักษากระดูกหัก อวัยวะเทียม เครื่องช่วยฟัง 
และเครื่องใช้อื่นๆ ที่ใช้สวม พก หรือฝังใน
ร่างกาย เพื่อทดแทนความผิดปกติหรือ
ความพิการ 

 

  9021.10 - เครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูกหรือ
เครื่องใช้ในการรักษากระดูกหัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

    - ฟันปลอมและอุปกรณ์ติดตั้งเกี่ยวกับฟัน 
(เดนทัลฟิตติ้ง) 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  9021.21 - - ฟันปลอม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  9021.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - อวัยวะเทียมอ่ืนๆ ของร่างกาย  
  9021.31 - - ข้อต่อเทียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  9021.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  9021.40 - เครื่องช่วยฟัง ไม่รวมถึงส่วนประกอบและ

อุปกรณ์ประกอบ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9021.50 - เครื่องคุมจังหวะส าหรับกระตุ้นกล้ามเนื้อ
หัวใจ ไม่รวมถึง ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9021.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

90.22   เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแผ่เอกซเรย์หรือ
การแผ่รังสีแอลฟา เบตา หรือแกมมาเป็น
หลัก จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 
ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์ 
หรือไม่ก็ตาม รวมถึงเครื่องบันทึกภาพรังสี
หรือเครื่องรังสีบ าบัด หลอดเอกซเรย์ และ
เครื่องก าเนิดเอกซเรย์อ่ืนๆ เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าแรงสูงของเครื่องเอกซเรย์ แผง
ควบคุมและโต๊ะควบคุม จอ โต๊ะ เก้าอ้ี และ
ของที่คล้ายกันที่ใช้ในการตรวจหรือรักษา
ด้วยเอกซเรย์ 

 

    - เครื่องอุปกรณ์ท่ีใช้เอกซเรย์เป็นหลัก จะใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตก
รรม หรือสัตวแพทย์หรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง
เครื่องบันทึกภาพรังสีหรือ เครื่องรังสีบ าบัด 

 

  9022.12 - - เครื่องคอมพิวเต็ดโทโมกราฟ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  9022.13 - - อ่ืนๆ ที่ใช้ประโยชน์ทางทันต กรรม  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  9022.14 - - อ่ืนๆ ที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 
ศัลยกรรม หรือ สัตวแพทย์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  9022.19 - - ใช้ประโยชน์ทางด้านอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  - เครื่องอุปกรณ์ท่ีใช้การแผ่รังสีแอลฟา เบตา 

หรือแกมมา เป็นหลัก จะใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือทาง
สัตวแพทย์หรือไม่ก็ตาม รวมถึง เครื่อง
บันทึกภาพรังสีหรือเครื่องรังสีบ าบัด 

 

  9022.21 - - ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทัน
ตกรรม หรือสัตวแพทย์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  9022.29 - - ใช้ประโยชน์ทางด้านอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  9022.30 - หลอดเอกซเรย์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  9022.90 - อ่ืนๆ รวมถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

90.23 9023.00 อุปกรณ์ เครื่องอุปกรณ์ และแบบจ าลอง ที่
ออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการสาธิต 
(เช่น ในการศึกษาหรือนิทรรศการ) ซึ่งไม่
เหมาะส าหรับใช้ประโยชน์ทางด้านอ่ืนๆ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

90.24   เครื่องจักรและเครื่องใช้ส าหรับทดสอบ
ความแข็ง ความแข็งแรง ความคงทนต่อ
การอัด ความยืดหยุ่น หรือคุณสมบัติเชิงกล
อ่ืนๆ ของวัตถุ (เช่น โลหะ ไม้ สิ่งทอ 
กระดาษ พลาสติก) 

 

  9024.10 - เครื่องจักรและเครื่องใช้ส าหรับทดสอบ
โลหะ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  9024.80 - เครื่องจักรและเครื่องใช้อื่นๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  9024.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

90.25   ไฮโดรมิเตอร์และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน 
เทอร์โมมิเตอร์ ไพโรมิเตอร์ บารอมิเตอร์ 
ไฮโกรมิเตอร์ และไซโครมิเตอร์ จะบันทึกได้
หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งอุปกรณ์ดังกล่าวตั้งแต่
สองชนิดขึ้นไปท่ีประกอบร่วมกัน 

 

    - เทอร์โมมิเตอร์และไพโรมิเตอร์ ที่ไม่
ประกอบร่วมกับอุปกรณ์อ่ืนๆ 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  9025.11 - - ชนิดบรรจุของเหลว ส าหรับใช้อ่าน

โดยตรง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  9025.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  9025.80 - อุปกรณ์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  9025.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

90.26   อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ส าหรับวัดหรือ
ตรวจสอบการไหล ระดับ ความดัน หรือตัว
แปรอื่นๆ ของของเหลวหรือก๊าซ (เช่น 
เครื่องวัดการไหล เกจระดับ มาโนมิเตอร์ 
เครื่องวัดความร้อน) ไม่รวมถึงอุปกรณ์และ
เครื่องอุปกรณ์ตามประเภท 90.14  90.15  
90.28 หรือ 90.32 

 

  9026.10 - ส าหรับวัดหรือตรวจสอบการไหลหรือระดับ
ของของเหลว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9026.20 - ส าหรับวัดหรือตรวจสอบความดัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9026.80 - อุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9026.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

90.27   อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ส าหรับการ
วิเคราะห์ทางฟิสิกส์หรือเคมี (เช่น โพลาริ
มิเตอร์ รีแฟรกโตมิเตอร์ สเปกโทรมิเตอร์ 
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน) อุปกรณ์และ
เครื่องอุปกรณ์ส าหรับวัดหรือตรวจสอบ
ความหนืด ความพรุน การขยายตัว แรงตึง
ผิว หรือที่คล้ายกัน อุปกรณ์และเครื่อง
อุปกรณ์ส าหรับการวัดหรือตรวจสอบ
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ประเภท ประเภทย่อย 
ปริมาณความร้อน เสียง หรือแสง (รวมถึง
เครื่องวัดแสงในการถ่ายรูป) รวมทั้ง       
ไมโครตอม 

  9027.10 - เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9027.20 - โครมาโตกราฟและเครื่องอิเล็กโทรโฟรีซีส  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9027.30 - สเปกโทรมิเตอร์ สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 
และสเปกโทรกราฟที่ใช้รังสีทางแสง (รังสี
อัลตราไวโอเลต รังสีที่มองเห็นได้ รังสี
อินฟราเรด) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9027.50 - อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้รังสี
ทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีที่
มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรด) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9027.80 - อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9027.90 - ไมโครตอม รวมทั้งส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ประกอบ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

90.28   เครื่องวัดปริมาณการจ่ายหรือการผลิตก๊าซ 
ของเหลว หรือไฟฟ้า รวมถึงคาลิเบรติ้ง
มิเตอร์ของเครื่องดังกล่าว 

 

  9028.10 - เครื่องวัดก๊าซ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  9028.20 - เครื่องวัดของเหลว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  9028.30 - เครื่องวัดไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  9028.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

90.29   เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซ่ี  
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ประเภท ประเภทย่อย 
มิเตอร์ ไมลีโอมิเตอร์ เครื่องนับก้าว และท่ี
คล้ายกัน เครื่องบอกความเร็ว เครื่องวัด
รอบ (นอกจากของตามประเภท 90.14 
หรือ 90.15) รวมทั้งสตรอโบสโกป 

  9029.10 - เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซี่
มิเตอร์ ไมลีโอมิเตอร์ เครื่องนับก้าว และท่ี
คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9029.20 - เครื่องบอกความเร็วและเครื่องวัดรอบ 
รวมทั้งสตรอโบสโกป 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9029.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

90.30   ออสซิลโลสโกป เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม 
อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ ส าหรับวัด
หรือตรวจสอบปริมาณทางไฟฟ้า ไม่รวมถึง
เครื่องวัดตามประเภท 90.28 อุปกรณ์และ
เครื่องอุปกรณ์ส าหรับวัดหรือตรวจหาการ
แผ่รังสีแอลฟา เบตา แกมมา เอกซเรย์ 
คอสมิก หรือรังสีอ่ืนๆ ที่ท าให้เกิดไอออไนเซ
ชัน 

 

  9030.10 - อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ ส าหรับวัดหรือ
ตรวจหาการแผ่รังสีที่ท าให้เกิดไอออไนเซ
ชัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  9030.20 - ออสซิลโลสโกปและออสซิลโลกราฟ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

    - อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ ส าหรับวัด
หรอืตรวจสอบแรงดัน กระแส ความ
ต้านทาน หรือก าลังไฟฟ้า 

 

  9030.31 - - มัลติมิเตอร์ที่ไม่มีเครื่องบันทึก  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  9030.32 - - มัลติมิเตอร์ที่มีเครื่องบันทึก  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  9030.33 - - อ่ืนๆ ที่ไม่มีเครื่องบันทึก  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  9030.39 - - อ่ืนๆ ที่มีเครื่องบันทึก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  



497 
 

HS 2012 
รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
CTSH  

  9030.40 - อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ออกแบบ
เป็นพิเศษส าหรับโทรคมนาคม (เช่น ครอส
ทอล์กมิเตอร์ เครื่องวัดอัตราก าลังขยาย 
เครื่องวัดค่าความเพ้ียน โซโฟมิเตอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

    - อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ   
  9030.82 - - ส าหรับวัดหรือตรวจสอบ      เวเฟอร์กึ่ง

ตัวน าหรืออุปกรณ์ กึ่งตัวน า 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  9030.84 - - อ่ืนๆ ที่มีเครื่องบันทึก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  9030.89 - - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  9030.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

90.31   อุปกรณ์ เครื่องใช้ และเครื่องจักรส าหรับวัด
หรือตรวจสอบที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน
ในตอนนี้ รวมทั้งเครื่องฉายโพรไฟล์ (โพร
ไฟล์โพรเจกเตอร์) 

 

  9031.10 - เครื่องจักรส าหรับวัดหาความสมดุลของ
ส่วนประกอบทางกล 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  9031.20 - โต๊ะทดสอบ (เทสต์เบนช์)  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

    - อุปกรณ์และเครื่องใช้เชิงทัศนศาสตร์อื่นๆ  
  9031.41 - - ส าหรับตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวน าหรือ

อุปกรณ์กึ่งตัวน า หรือส าหรับตรวจสอบโฟ
โตมาส์กหรือเรติเคิลที่ใช้ในการผลิต
อุปกรณ์กึ่งตัวน า 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  9031.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  
CTSH 

  9031.80 - อุปกรณ์ เครื่องใช้ และเครื่องจักรอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  9031.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

90.32   อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ส าหรับบังคับ
หรือควบคุมโดยอัตโนมัติ 

 

  9032.10 - เทอร์โมสแตต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  9032.20 - มาโนสแตต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
    - อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ  
  9032.81 - - แบบไฮดรอลิกหรือแบบ      นิวมาติก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  9032.89 - - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH 
  9032.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
90.33 9033.00 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (ที่ไม่ได้

ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืนในตอนนี้) ส าหรับ
เครื่องจักร เครื่องใช้ อุปกรณ์ หรือเครื่อง
อุปกรณ์ในตอนที่ 90 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

ตอนที่ 91  นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตช์ และ
ส่วนประกอบของนาฬิกาดังกล่าว 

 

91.01   นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาพก และนาฬิกาชนิด
วอตช์อ่ืนๆ รวมถึงนาฬิกาจับเวลา ที่มีตัว
เรือนท าด้วยโลหะมีค่าหรือ โลหะที่หุ้มติด
ด้วยโลหะมีค่า 

 

    - นาฬิกาข้อมือที่เดินด้วยไฟฟ้า จะมีระบบจับ
เวลาประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 

 

  9101.11 - - มีหน้าปัดแบบกลไกเท่านั้น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9101.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - นาฬิกาข้อมืออ่ืนๆ จะมีระบบจับเวลา
ประกอบร่วม อยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 

 

  9101.21 - - ไขลานโดยอัตโนมัติ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9101.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
  9101.91 - - เดินด้วยไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  9101.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
91.02   นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาพก และนาฬิกาชนิด  
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ประเภท ประเภทย่อย 
วอตช์อ่ืนๆ รวมถึงนาฬิกาจับเวลา นอกจาก
นาฬิกาตามประเภท 91.01 

    - นาฬิกาข้อมือที่เดินด้วยไฟฟ้า จะมีระบบจับ
เวลาประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 

 

  9102.11 - - มีหน้าปัดแบบกลไกเท่านั้น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9102.12 - - มีหน้าปัดแบบออปโตอิเล็กทรอนิกส์
เท่านั้น 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9102.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - นาฬิกาข้อมืออ่ืนๆ จะมีระบบจับเวลา
ประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 

 

  9102.21 - - ไขลานโดยอัตโนมัติ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9102.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
  9102.91 - - เดินด้วยไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  9102.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
91.03   นาฬิกาชนิดคล็อกที่มีเครื่องนาฬิกาชนิด

วอตช์ ไม่รวมถึงนาฬิกาชนิดคล็อกตาม
ประเภท 91.04 

 

  9103.10 - เดินด้วยไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9103.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

91.04 9104.00 นาฬิกาชนิดคล็อกแบบท่ีใช้กับแผงหน้าปัด
อุปกรณ์และนาฬิกาชนิดคล็อกที่คล้ายกัน 
ส าหรับยานบก อากาศยาน ยานอวกาศหรือ
ยานน้ า 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

91.05   นาฬิกาชนิดคล็อกอ่ืนๆ  
    - นาฬิกาปลุก  
  9105.11 - - เดินด้วยไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  9105.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTH 

    - นาฬิกาติดผนัง  
  9105.21 - - เดินด้วยไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  9105.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
    - อ่ืนๆ  
  9105.91 - - เดินด้วยไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  9105.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
91.06   เครื่องบันทึกเวลา และเครื่องอุปกรณ์

ส าหรับวัดหรือบันทึกหรือบอกช่วงของเวลา 
มีเครื่องนาฬิกาชนิดคล็อกหรือ ชนิดวอตช์
หรือมีซินโครนัสมอเตอร์ (เช่น เครื่องลง
เวลา เครื่องบันทึกเวลา)  

 

  9106.10 - เครื่องลงเวลา เครื่องบันทึกเวลา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9106.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

91.07 9107.00 สวิตช์ตั้งเวลาที่มีเครื่องนาฬิกาชนิดคล็อก
หรือชนิดวอตช์หรือมีซินโครนัสมอเตอร์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

91.08   เครื่องนาฬิกาชนิดวอตช์ท่ีสมบูรณ์และ
ประกอบแล้ว 

 

    - เดินด้วยไฟฟ้า  
  9108.11 - - มีหน้าปัดแบบกลไกเท่านั้น หรือมีกล

อุปกรณ์ซึ่งสามารถน าหน้าปัดแบบกลไก
มาประกอบร่วมได้ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9108.12 - - มีหน้าปัดแบบออปโตอิเล็กทรอนิกส์
เท่านั้น 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9108.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9108.20 - ไขลานโดยอัตโนมัติ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9108.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

91.09   เครื่องนาฬิกาชนิดคล็อกที่สมบูรณ์และ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
ประกอบแล้ว 

  9109.10 - เดินด้วยไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9109.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

91.10   เครื่องนาฬิกาชนิดวอตช์หรือชนิดคล็อกที่
สมบูรณ์แล้ว ซึ่งยังไม่ประกอบหรือประกอบ
เพียงบางส่วน (ชุดเครื่องนาฬิกา) เครื่อง
นาฬิกาชนิดวอตช์หรือชนิดคล็อก ที่ยังไม่
สมบูรณ์ซึ่งประกอบแล้ว รวมทั้งเครื่อง
นาฬิกา ชนิดวอตช์หรือชนิดคล็อกที่ท ามา
อย่างคร่าวๆ  

 

    - ของนาฬิกาชนิดวอตช์  
  9110.11 - - เครื่องนาฬิกาที่สมบูรณ์แล้วซึ่งยังไม่

ประกอบหรือ ประกอบเพียงบางส่วน (ชุด
เครื่องนาฬิกา) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9110.12 - - เครื่องนาฬิกาที่ยังไม่สมบูรณ์ซึ่งประกอบ
แล้ว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9110.19 - - เครื่องนาฬิกาที่ท ามาอย่างคร่าวๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9110.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

91.11   ตัวเรือนนาฬิกาชนิดวอตช์และส่วนประกอบ
ของตัวเรือนดังกล่าว 

 

  9111.10 - ตัวเรือนท าด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติด
ด้วยโลหะมีค่า 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  9111.20 - ตัวเรือนท าด้วยโลหะสามัญ จะชุบทองหรือ
เงิน หรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  9111.80 - ตัวเรือนอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH 

  9111.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

91.12   ตัวเรือนนาฬิกาชนิดคล็อกและตัวเรือนแบบ
ที่คล้ายกันส าหรับของอ่ืนๆ ในตอนนี้ และ
ส่วนประกอบของตัวเรือนดังกล่าว 

 

  9112.20 - ตัวเรือน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  9112.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
91.13   สายนาฬิกาของนาฬิกาชนิดวอตช์ และ

ส่วนประกอบของสายนาฬิกาดังกล่าว 
 

  9113.10 - ท าด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วย
โลหะมีค่า 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรอื  
CTH 

  9113.20 - ท าด้วยโลหะสามัญ จะชุบทองหรือเงิน
หรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9113.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

91.14   ส่วนประกอบอ่ืนๆ ของนาฬิกาชนิดคล็อก
หรือชนิดวอตช์ 

 

  9114.10 - สปริง รวมถึงใยนาฬิกา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9114.30 - หน้าปัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9114.40 - แผ่นรองและแผ่นเชื่อม (บริดจ์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9114.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

ตอนที่ 92  เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ประกอบของเครื่องดนตรี 

 

92.01   เปียโนรวมถึงเปียโนอัตโนมัติ ฮาร์ปซิคอร์ด 
และเครื่องสายอ่ืนๆ ท่ีมีคีย์บอร์ด 

 

  9201.10 - เปียโนแบบสายตั้ง (อัปไรต์เปียโน) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9201.20 - เปียโนแบบสายนอน (แกรนด์เปียโน) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9201.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

92.02   เครื่องสายอ่ืนๆ (เช่น กีตาร์ ไวโอลิน พิณ)  
  9202.10 - เล่นโดยใช้คันชัก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
  9202.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH 
92.05   เครื่องดนตรีที่ใช้เป่า (เช่น ออร์แกนแบบท่อ

ลมที่มีคีย์บอร์ด  หีบเพลงชัก คลาริเนต 
 



503 
 

HS 2012 
รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
ทรัมเป็ต ปี่สก๊อต) นอกจากออร์แกนชนิดที่
ใช้ตามสวนสนุกและออร์แกนกลชนิดที่ใช้
เล่นตามถนน 

  9205.10 - เครื่องดนตรีชนิดบราสวินด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9205.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

 92.06 9206.00 เครื่องดนตรีที่ใช้ตี (เช่น กลอง ระนาด ฉิ่ง
หรือฉาบ กรับ มารากัส) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

92.07   เครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้าให้เกิดเสียงหรือขยาย
เสียง (เช่น ออร์แกน กีตาร์ หีบเพลงชัก) 

 

  9207.10 - เครื่องดนตรีที่มีคีย์บอร์ด นอกจากหีบเพลง
ชัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9207.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

92.08   กล่องดนตรี ออร์แกนชนิดที่ใช้ตามสวนสนุก 
(แฟร์กราวด์ออร์แกน) ออร์แกนกลชนิดเล่น
ตามถนน นกกลที่ร้องเพลงได้ เลื่อยดนตรี 
และเครื่องดนตรีอื่นๆ ที่ไม่จัดเข้าประเภทใด
ในตอนนี้ เครื่องเลียนเสียงสัตว์ทุกชนิด 
รวมทั้งนกหวีด แตร และอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีให้
สัญญาณเสียงโดยใช้ปากเป่า 

 

  9208.10 - กล่องดนตรี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9208.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

92.09   ส่วนประกอบ (เช่น กลไกส าหรับกล่อง
ดนตรี) และอุปกรณ์ประกอบของเครื่อง
ดนตรี (เช่น บัตร จาน และม้วนส าหรับ
เครื่องดนตรี) รวมทั้งเครื่องให้จังหวะดนตรี 
(เมโทรโนม) ส้อมและหลอดเป่าทุกชนิด
ส าหรับเทียบเสียง 

 

  9209.30 - สายของเครื่องดนตรี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
  9209.91 - - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ

ส าหรับเปียโน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
  9209.92 - - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ

ส าหรับเครื่องดนตรีตามประเภท 92.02 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9209.94 - - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
ส าหรับเครื่องดนตรี ตามประเภท 92.07 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9209.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

ตอนที่ 93  อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 

 

93.01   อาวุธที่ใช้ในทางทหาร นอกจากปืนลูกโม่ 
ปืนพก และอาวุธตามประเภท 93.07 

 

  9301.10 - อาวุธปืนใหญ่ (เช่น ปืนใหญ่ เฮาวิทเซอร์ 
และปืนครก) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9301.20 - เครื่องยิงจรวด เครื่องพ่นไฟ เครื่องยิงลูก
ระเบิด รวมทั้งท่อยิงตอร์ปิโดและเครื่องยิงที่
คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9301.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

93.02 9302.00 ปืนลูกโม่และปืนพก นอกจากของตาม
ประเภท 93.03  หรือ 93.04 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

93.03   อาวุธปืนอ่ืนๆ และกลอุปกรณ์ที่คล้ายกัน ซึ่ง
ท างานโดยการขับด้วยประจุระเบิด (เช่น 
ปืนลูกซองและปืนเล็กยาวที่ใช้ในการกีฬา 
ปืนแก๊ป ปืนพลุสัญญาณ และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
ที่ออกแบบเพื่อใช้ยิงพลุสัญญาณเท่านั้น ปืน
พกและปืนลูกโม่ส าหรับใช้ยิงกระสุนหลอก 
ปืนพกยิงเข็มฉีดยา ปืนยิงส่งสายเชือก) 

 

  9303.10 - ปืนแก๊ป RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9303.20 - ปืนลูกซองอ่ืนๆ ที่ใช้ในการกีฬา การล่าสัตว์ 
หรือ การยิงเป้า รวมถึงปืนที่เป็นทั้งปืนลูก
ซองและปืนเล็กยาว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9303.30 - ปืนเล็กยาวอื่นๆ ที่ใช้ในการกีฬา การล่า
สัตว์ หรือการยิงเป้า 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9303.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

93.04 9304.00 อาวุธอื่นๆ (เช่น ปืนและปืนพกที่ใช้สปริง 
ใช้ลมหรือใช้ก๊าซ กระบองต ารวจ) ไม่

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 
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ประเภท ประเภทย่อย 
รวมถึงของตามประเภท 93.07 

93.05   ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของ
ตามประเภท 93.01 ถึง 93.04 

 

  9305.10 - ของปืนลูกโม่หรือปืนพก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9305.20 - ของปืนลูกซองหรือปืนเล็กยาว ตาม
ประเภท 93.03 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

    - อ่ืนๆ  
  9305.91 - - ของอาวุธที่ใช้ทางทหารตามประเภท 

93.01 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9305.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

93.06   ระเบิด ระเบิดมือ ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิด 
ขีปนาวุธ และยุทโธปกรณ์ที่คล้ายกัน และ
ส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมทั้ง
ลูกปืน กระสุนปืนอ่ืนๆ และจรวด  และ
ส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมถึงลูก
ปรายและ หมอนลูกปืน 

 

    - ลูกปืนส าหรับปืนลูกซองและส่วนประกอบ
ของลูกปืนดังกล่าว รวมทั้งกระสุนปืนลม  

 

  9306.21 - - ลูกปืน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9306.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9306.30 - ลูกปืนอื่นๆ และส่วนประกอบของลูกปืน
ดังกล่าว  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

  9306.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

93.07 9307.00 กระบี่ ดาบ ดาบปลายปืน ทวน และอาวุธที่
คล้ายกัน ส่วน ประกอบของของดังกล่าว 
รวมทั้งปลอกและฝักส าหรับของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

ตอนที่ 94  เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเตียง ฟูก ฐานรองฟูก 
เบาะและสิ่งตกแต่งยัดไส้ที่คล้ายกัน เครื่อง
ประทีปโคมไฟ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่
อ่ืน เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง แผ่นป้ายช่ือที่
มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน รวมทั้ง
อาคารส าเร็จรูป 
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ประเภท ประเภทย่อย 
94.01   ทีน่ั่ง (นอกจากของตามประเภท 94.02) จะ

ปรับเป็นเตียงได้หรือไม่ก็ตาม และ
ส่วนประกอบของของดังกล่าว 

 

  9401.10 - ที่นั่งชนิดที่ใช้กับอากาศยาน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9401.20 - ที่นั่งชนิดที่ใช้กับยานยนต์ RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9401.30 - ที่นั่งหมุนได้ที่ปรับระดับความสูงได้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9401.40 - ที่นั่งที่ปรับเป็นเตียงได้นอกจากท่ีนั่งส าหรับ
ใช้ในสวน หรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัก
แรม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

    - ที่นั่งท าด้วยหวาย กก ไม้ไผ่ หรือวัตถุที่
คล้ายกัน 

 

  9401.51 - - ท าด้วยไม้ไผ่ หรือหวาย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9401.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

    - ที่นั่งอ่ืนๆ ที่มีโครงไม้  
  9401.61 - - มีเบาะ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9401.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTSH 

    - ที่นั่งอ่ืนๆ ที่มีโครงโลหะ  
  9401.71 - - มีเบาะ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9401.79 - - อ่ืนๆ RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9401.80 - ที่นั่งอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9401.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

94.02   เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม 
ทันตกรรมหรือสัตวแพทย์ (เช่น เตียงผ่าตัด 
เตียงตรวจโรค เตียงโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์
กล เก้าอ้ีท าฟัน) เก้าอ้ีตัดผมและเก้าอี้ที่
คล้ายกันที่มีกลไกส าหรับหมุน เอนและเลื่อน
ขึ้นลงได้ รวมทั้งส่วนประกอบของของ
ดังกล่าวข้างต้น 

 

  9402.10 - เก้าอ้ีท าฟัน เก้าอ้ีตัดผม หรือเก้าอ้ีที่
คล้ายกัน และส่วน ประกอบ ของเก้าอ้ี
ดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  9402.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

94.03   เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ และส่วนประกอบของ
เฟอร์นิเจอร์ 

 

  9403.10 - เฟอร์นิเจอร์ท าด้วยโลหะ ชนิดที่ใช้ใน
ส านักงาน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9403.20 - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ท าด้วยโลหะ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTSH 

  9403.30 - เฟอร์นิเจอร์ท าด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ใน
ส านักงาน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9403.40 - เฟอร์นิเจอร์ท าด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในครัว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9403.50 - เฟอร์นิเจอร์ท าด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในห้องนอน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9403.60 - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ท าด้วยไม้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9403.70 - เฟอร์นิเจอร์ท าด้วยพลาสติก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

    - เฟอร์นิเจอร์ท าด้วยวัตถุอ่ืนๆ รวมถึงที่ท า
ด้วยหวาย กก ไม้ไผ่ หรือวัตถุที่คล้ายกัน 

 

  9403.81 - - ท าด้วยไม้ไผ่หรือหวาย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9403.89 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9403.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

94.04   ฐานรองฟูก รวมทั้งของท่ีเป็นเครื่องเตียง
และของตกแต่งเตียงที่คล้ายกัน (เช่น ฟูก 
ผ้านวม ผ้านวมขนนก เบาะ พู้ฟฟ์ และ
หมอน) มีสปริง ยัดไส้ หรือติดภายในด้วย

 



509 
 

HS 2012 
รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
วัตถุใดก็ตาม หรือท าด้วยยางเซลลูลาร์หรือ
พลาสติก จะหุ้มหรือไม่ก็ตาม 

  9404.10 - ฐานรองฟูก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

    - ฟูก   
  9404.21 - - ท าด้วยยางเซลลูลาร์หรือพลาสติก จะหุ้ม

หรือไม่ก็ตาม 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  9404.29 - - ท าด้วยวัตถุอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  9404.30 - ถุงนอน CTH  
  9404.90 - อ่ืนๆ CTH  
94.05   เครื่องประทีปโคมไฟ รวมถึงเซิร์ชไลต์ 

สปอตไลต์ และส่วนประกอบของของ
ดังกล่าวท่ีไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน 
รวมทั้งเครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มี
แสงสว่าง และของท่ีคล้ายกัน ซึ่งมีแหล่ง 
ก าเนิดแสงติดอยู่อย่างถาวร และ
ส่วนประกอบของของดังกล่าวที่ไม่ได้ระบุ
หรือรวมไว้ในที่อ่ืน 

 

  9405.10 - โคมระย้าและโคมไฟฟ้าอ่ืนๆ ส าหรับติด
เพดานหรือผนัง ไม่รวมถึงของดังกล่าวชนิด
ที่ใช้ส าหรับให้แสงสว่างแก่ที่สาธารณะ
กลางแจ้งหรือถนนหลวง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  9405.20 - ตะเกียงไฟฟ้าหรือโคมไฟฟ้าชนิดที่ใช้กับโต๊ะ 
โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ข้างเตียง หรือตั้งบนพ้ืน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9405.30 - ชุดไฟตกแต่งชนิดที่ใช้กับต้นคริสต์มาส RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9405.40 - เครื่องประทีปโคมไฟอ่ืนๆ ที่ใช้ไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไมน่้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9405.50 - เครื่องประทีปโคมไฟอ่ืนๆ ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

  9405.60 - เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสง
สว่าง และของที่คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ 
CTSH 

    - ส่วนประกอบ  
  9405.91 - - ท าด้วยแก้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
  9405.92 - - ท าด้วยพลาสติก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
  9405.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
94.06 9406.00 อาคารส าเร็จรูป RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
ตอนที่ 95  ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จ าเป็นใน

การเล่นกีฬา ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบของของดังกล่าว 

 

95.03 9503.00 รถจักรยานสามล้อ สกูตเตอร์ รถยนต์ที่ใช้
เท้าถีบ และ ของเล่นที่มีล้อที่คล้ายกัน 
รถเข็นส าหรับตุ๊กตา ตุ๊กตา ของเล่นอื่นๆ 
หุ่นจ าลองย่อขนาด (“มาตราส่วน”) และ
หุ่นจ าลองท่ีคล้ายกันเพื่อนันทนาการจะ
เคลื่อนไหวได้ หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งของเล่น
ส าหรับฝึกสมองทุกชนิด 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

95.04   คอนโซลวิดีโอเกมและเครื่องวิดีโอเกม ของ
ส าหรับใช้เล่นเกมในสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ บนโต๊ะ หรือในห้อง รวมถึงพินเทเบิล 
บิลเลียด โต๊ะพิเศษส าหรับเล่นการพนัน 
และเครื่องอุปกรณ์โบลิ่งอัตโนมัติ 

 

  9504.20 - ของและอุปกรณ์ประกอบส าหรับบิลเลียด
ทุกชนิด 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ 
CTH  

  9504.30 - ของเล่นเกมอ่ืนๆ ที่ท างานโดยใช้เหรียญ 
ธนบัตร บัตรธนาคาร เหรียญที่ใช้แทนเงิน 
หรือวิธีการช าระเงินอย่างอ่ืน นอกจาก
เครื่องอุปกรณ์โบลิ่งอัตโนมัติ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  9504.40 - ไพ่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTH  

  9504.50 - คอนโซลวิดีโอเกมและเครื่องวิดีโอเกม  
นอกจากของตามประเภทย่อย 9504.30 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ 
CTH  

  9504.90 - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

95.05   ของที่ใช้ในงานเทศกาล งานรื่นเริง หรืองาน
บันเทิงอ่ืนๆ รวมถึงของที่ใช้ในการแสดงกล
และการแสดงชวนหัว 

 

  9505.10 - ของส าหรับใช้ในเทศกาลคริสต์มาส RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  9505.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

95.06   ของและเครื่องอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการออก
ก าลังกายทั่วไป การเล่นยิมนาสติก กรีฑา 
กีฬาอื่นๆ (รวมถึงเทเบิลเทนนิส) หรือเกม
กลางแจ้ง ท่ีไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน
ในตอนนี้ รวมทั้งสระว่ายน้ าและสระเล่นเรือ  

 

    - รองเท้าสกีหิมะ และเครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ 
ส าหรับเล่นสกีหิมะ 

 

  9506.11 - - รองเท้าสกี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  9506.12 - - เครื่องยึดรองเท้าสกี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  9506.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

    - รองเท้าสกีน้ า กระดานโต้คลื่น กระดานโต้
คลื่นชนิดมีใบ และเครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ 
ส าหรับเล่นกีฬาทางน้ า 

 

  9506.21 - - กระดานโต้คลื่นชนิดมีใบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  9506.29 - - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

    - ไม้ตีกอล์ฟ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ส าหรับเล่น
กอล์ฟ 

 

  9506.31 - - ไม้ตีกอล์ฟครบชุด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  9506.32 - - ลูกกอล์ฟ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTH  

  9506.39 - - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  9506.40 - ของและเครื่องอุปกรณ์ส าหรับการเล่นเท
เบิลเทนนิส 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

    - ไม้เทนนิส ไม้แบดมินตัน หรือแรกเก็ตที่
คล้ายกัน จะขึงเอ็นหรือไม่ก็ตาม 

 

  9506.51 - - ไม้เทนนิส จะขึงเอ็นหรือไม่    ก็ตาม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  9506.59 - - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

    - ลูกบอล นอกจากลูกกอล์ฟและลูกเทเบิล
เทนนิส 

 

  9506.61 - - ลูกเทนนิส RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ 
CTH  

  9506.62 - - ชนิดพองลมได้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  9506.69 - - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  9506.70 - สเก็ตน้ าแข็งและสเก็ตลูกล้อรวม ถึง
รองเท้าสเก็ตท่ีมีสเก็ตติดอยู่ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

    - อ่ืนๆ   
  9506.91 - - ของและเครื่องอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการ

ออกก าลังกายท่ัวไป การเล่นยิมนาสติก 
หรือกรีฑา 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  9506.99 - - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

95.07   คันเบ็ด เบ็ด และอุปกรณ์อ่ืนๆ ส าหรับตก
เบ็ด สวิงจับปลา สวิงจับผีเสื้อ และสวิงท่ี
คล้ายกัน รวมทั้งนกเทียมส าหรับล่อนก 
(นอกจากของตามประเภท 92.08 หรือ 
97.05) และของจ าเป็นที่คล้ายกันส าหรับล่า
สัตว์หรือยิงสัตว์ 

 

  9507.10 - คันเบ็ด  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  9507.20 - เบ็ดจะผูกกับสายน าหรือไม่ก็ตาม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  
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ประเภท ประเภทย่อย 
  9507.30 - รอกม้วนสายเบ็ด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
  9507.90 - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
95.08   ม้าหมุน ชิงช้า เครื่องเล่นยิงเป้า และเครื่อง

เล่นอ่ืนๆ ในสวนสนุก รวมทั้งของและสัตว์ที่
ใช้ในการแสดงละครสัตว์เร่ การแสดงสัตว์เร่ 
และการแสดงละครเร่ 

 

  9508.10 - ของและสัตว์ที่ใช้ในการแสดงละครสัตว์เร่
และการแสดงสัตว์เร่  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  9508.90 - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

ตอนที่ 96  ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด  
96.01   เขี้ยวงา กระดูก กระดองเต่า เขาสัตว์ เขา

กวาง ปะการัง เปลือกหอยมุก และวัตถุ
ส าหรับแกะสลักอ่ืนๆ ท่ีได้จากสัตว์ซ่ึงจัดท า
แล้ว รวมทั้งของท่ีท าด้วยวัตถุเหล่านี้ 
(รวมถึงของที่ได้โดยการหล่อแบบ) 

 

  9601.10 - เขี้ยวงาที่จัดท าแล้วและของท าด้วยเขี้ยวงา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  9601.90 - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

96.02 9602.00 วัตถุส าหรับแกะสลักที่ได้จากพืชหรือแร่ซึ่ง
จัดท าแล้วและของที่ท าด้วยวัตถุเหล่านี้ 
รวมทั้งของท่ีได้โดยการหล่อแบบหรือการ
แกะสลัก ซึ่งท าด้วยไข สเตียริน กัม
ธรรมชาติหรือ เรซินธรรมชาติ หรือท าด้วย
เพสต์ท าแบบและของอ่ืนๆ ที่ได้จากการ
หล่อแบบหรือการแกะสลักที่ไม่ได้ระบุหรือ 
รวมไว้ในที่อ่ืน อันฮาร์ดเดนเยลาตินที่จัดท า
แล้ว (เว้นแต่เยลาตินตามประเภท 35.03) 
และของท าด้วยอันฮาร์ดเดนเยลาติน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ 
CTH  

96.03   ไม้กวาด แปรง (รวมถึงแปรงท่ีเป็น
ส่วนประกอบของเครื่องจักร เครื่องใช้หรือ
ยานบก) เครื่องกลส าหรับกวาดพื้นโดยใช้
แรงคน ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ไม้ถูพื้น 
(ม้อป) ไม้ปัดฝุ่นท าด้วยขนสัตว์ปีก ปมและ
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ประเภท ประเภทย่อย 
ปุยที่จัดเตรียมส าหรับท า ไม้กวาดหรือแปรง 
แพ็ดและลูกกล้ิงส าหรับทาสี รวมทั้ง สควีจี 
(นอกจากสควีจีแบบลูกกลิ้ง)  

  9603.10 - ไม้กวาดและแปรงที่ประกอบด้วยกิ่งหรือ
ก้านไม้หรือ วัตถุอ่ืนที่ได้จากพืชมัดรวมเข้า
ด้วยกัน มีหรือไม่มีด้าม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

    - แปรงสีฟัน แปรงโกนหนวด แปรงหวีผม 
แปรงขัดเล็บ แปรงปัดขนตา และแปรงอ่ืนๆ 
ที่ใช้แต่งตัว รวมถึง แปรงดังกล่าวที่เป็น
ส่วนประกอบของเครื่องใช้ 

 

  9603.21 - - แปรงสีฟัน รวมถึงแปรงส าหรับแปรงฟัน
ปลอม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  9603.29 - - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  9603.30 - แปรงส าหรับจิตรกร พู่กันส าหรับเขียน และ 
แปรงที่คล้ายกันส าหรับใช้กับเครื่องส าอาง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  9603.40 - แปรงส าหรับทาสี ทาดิสเทมเปอร์ ทาวานิช 
หรือ แปรงที่คล้ายกัน (นอกจากแปรงตาม
ประเภทย่อย 9603.30) รวมทั้งแพ็ดและ
ลูกกลิ้งส าหรับทาสี 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  9603.50 - แปรงอ่ืนๆ ที่เป็นส่วนประกอบของ
เครื่องจักร เครื่องใช้ หรือยาน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  9603.90 - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

96.04 9604.00 แร่งและตะแกรงใช้ร่อนด้วยมือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

96.05 9605.00 ของใช้ส่วนตัวที่ใช้ในการประเทืองโฉม การ
เย็บหรือใช้ในการท าความสะอาดรองเท้า
หรือเสื้อผ้าที่จัดท าขึ้นเป็นชุดส าหรับ
เดินทาง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ 
CTH  

96.06   กระดุม กระดุมกดชนิดต่าง ๆ หุ่นกระดุม 
และส่วนประกอบอ่ืนๆ ของของเหล่านี้ 
รวมทั้งกระดุมที่เพียงแต่ขึ้นรูป 

 

  9606.10 - กระดุมกดชนิดต่าง ๆ และส่วนประกอบ
ของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

    - กระดุม  
  9606.21 - - ท าด้วยพลาสติก ไม่หุ้มด้วยวัตถุทอ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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ประเภท ประเภทย่อย 
CTH  

  9606.22 - - ท าด้วยโลหะสามัญ ไม่หุ้มด้วยวัตถุทอ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  9606.29 - - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  9606.30 - หุ่นกระดุม และส่วนประกอบอ่ืนๆ ของ
กระดุม รวมถึง กระดุมที่เพียงแต่ข้ึนรูป 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

96.07   ซิปหรือของท่ีใช้รูดปิด และส่วนประกอบ
ของของดังกล่าว 

 

    - ซิปหรือของที่ใช้รูดปิด  
  9607.11 - - ที่มีฟันซิปท าด้วยโลหะสามัญ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH  
  9607.19 - - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTSH  
  9607.20 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
96.08   ปากกาลูกลื่น ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มี

ปลายปากท าด้วยสักหลาดหรือวัตถุพรุน
อ่ืนๆ ปากกาหมึกซึม ปากกาสไตโลกราฟ 
และปากกาอ่ืนๆ ดูพลิเกติ้งสไตโลส์ ดินสอ
แบบหมุนและแบบกด ด้ามปากกา ด้ามจับ
ดินสอ และด้ามที่คล้ายกัน รวมทั้ง
ส่วนประกอบ (รวมถึงปลอกและแหนบ) 
ของของดังกล่าว นอกจากของตามประเภท 
96.09 

 

  9608.10 - ปากกาลูกลื่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ 
CTSH  

  9608.20 - ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มีปลายปากท าด้วย
สักหลาดหรือวัตถุพรุนอื่นๆ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  9608.30 - ปากกาหมึกซึม ปากกาสไตโลกราฟ และ
ปากกาอ่ืนๆ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  9608.40 - ดินสอแบบหมุนหรือแบบกด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  9608.50 - ชุดที่ประกอบด้วยสินค้าตามประเภทย่อย
ข้างต้นตั้งแต่สองประเภทข้ึนไป 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  9608.60 - ไส้ปากกาลูกลื่น ที่ประกอบด้วยปลาย
ปากกาลูกลื่น และหลอดหมึก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  
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ประเภท ประเภทย่อย 
    - อ่ืนๆ   
  9608.91 - - ปากปากกา และปลายปาก (นิปพอยต์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
  9608.99 - - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
96.09   ดินสอ (นอกจากดินสอตามประเภท 96.08) 

เครยอน ไส้ดินสอ พาสเทล ถ่านวาดเขียน 
ชอล์กส าหรับเขียนหรือวาด และชอล์ก
ส าหรับช่างตัดเสื้อ 

 

  9609.10 - ดินสอและเครยอน ที่ไส้ดินสอหุ้มด้วย
เปลือกแข็ง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  9609.20 - ไส้ดินสอสีด าหรือสีอ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  9609.90 - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

96.10 9610.00 กระดานชนวนและกระดานที่มีพื้นผิว
ส าหรับเขียนหรือวาดจะมีกรอบหรือไม่ก็
ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ 
CTH  

96.11 9611.00 ตราประทับวันที่ ตราผนึกหรือตราประทับ
เลขที่ และตราที่คล้ายกัน (รวมถึงกล
อุปกรณ์ส าหรับพิมพ์หรือท าลายนูนบนป้าย) 
ที่ออกแบบส าหรับใช้งานด้วยมือ รวมทั้ง
แท่งเรียงตัวพิมพ์ (คอมโพสซิงสติกค์) ด้วย
มือ และชุดเครื่องใช้ในการพิมพ์ด้วยมือที่มี
แท่งเรียงตัวพิมพ์ดังกล่าวประกอบร่วมอยู่
ด้วย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

96.12   ริบบิ้นเครื่องพิมพ์ดีดหรือริบบิ้นที่คล้ายกัน 
ที่มีหมึกหรือจัดท าอย่างอ่ืน เพื่อให้เกิดรอย
จากการพิมพ์ จะอยู่บนแกนม้วนหรือในตลับ
หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งแท่นประทับตราจะมี
หมึกหรือไม่ก็ตาม มีหรือไม่มีกล่อง 

 

  9612.10 - ริบบิ้น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  9612.20 - แท่นประทับตรา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

96.13   ไฟแช็กและเครื่องขีดไฟอ่ืนๆ จะเป็นแบบ
กลไกหรือ แบบไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม และ
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รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
ส่วนประกอบของของดังกล่าว นอกจากหิน
เหล็กไฟและไส้ 

  9613.10 - เครื่องขีดไฟชนิดพกใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงไม่
สามารถเติมเชื้อเพลิงซ้ าได้ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  9613.20 - เครื่องขีดไฟชนิดพกใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงเติม
เชื้อเพลิงซ้ าได้ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  9613.80 - เครื่องขีดไฟอ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTSH  

  9613.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

96.14 9614.00 กล้องยาเส้น (รวมถึงหัวกล้อง) และกล้อง
ซิการ์หรือ กล้องบุหรี่ รวมทั้งส่วนประกอบ
ของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH 

96.15   หวี ที่จับผมและของที่คล้ายกัน กิ๊บหนีบผม 
คีมม้วนผม กิ๊บปากเป็ด ที่ม้วนผม และของ
ที่คล้ายกัน (นอกจากของตามประเภท 
85.16) และส่วนประกอบของของดังกล่าว  

 

    - หวี ที่จับผมและของที่คล้ายกัน  
  9615.11 - - ท าด้วยยางแข็งหรือพลาสติก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
  9615.19 - - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
  9615.90 - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  

CTH  
96.16   ที่ฉีดน้ าหอมและท่ีฉีดเครื่องประทินร่างกาย

หรือ ประเทืองโฉมที่คล้ายกัน คอต่อ และ
หัวฉีดของของดังกล่าว รวมทั้งพัฟทาแป้ง
และแพ็ดส าหรับใช้กับเครื่อง ส าอางหรือ สิ่ง
ปรุงแต่งส าหรับประทินร่างกายหรือ
ประเทืองโฉม 

 

  9616.10 - ที่ฉีดน้ าหอมและที่ฉีดเครื่องประทินร่างกาย
และ ประเทืองโฉมที่คล้ายกัน คอต่อ และ
หัวฉีดของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

 9616.20 - พัฟทาแป้งและแพ็ดส าหรับใช้กับ
เครื่องส าอางหรือ สิ่งปรุงแต่งส าหรับ
ประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

96.17 9617.00 กระติกสุญญากาศและภาชนะสุญญากาศ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
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รายการ เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 

ประเภท ประเภทย่อย 
อ่ืนๆ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว
นอกจากแก้วไส้ใน 

CTH  

96.18 9618.00 หุ่นส าหรับช่างตัดเสื้อและหุ่นรูปคนอ่ืนๆ 
รวมทั้งหุ่นยนต์และหุ่นตั้งแสดงอ่ืนๆ ท่ีท า
คล้ายมีชีวิต ใช้ส าหรับตกแต่งหน้าร้าน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ 
CTH  

96.19 9619.00 ผ้าอนามัย (แพ็ด) และแทมพอน แนปคิน
และ แนปคินไลเนอร์ส าหรับเด็กอ่อน และ
ของที่คล้ายกัน ท าด้วยวัตถุใดก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CC 

ตอนที่ 97  ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และ
โบราณวัตถุ 

 

97.01   ภาพระบาย ภาพลายเส้น และภาพพาสเทล 
ที่เขียนด้วยมือทั้งหมด (นอกจากแบบเขียน
ตามประเภท 49.06 และผลิตภัณฑ์ที่ระบาย
สีหรือประดับตกแต่งด้วยมือ) ภาพประดิษฐ์
ชนิดคอลลาจและแผ่นประดับท่ีคล้ายกัน 

 

  9701.10 - ภาพระบาย ภาพลายเส้น และภาพพาสเทล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

  9701.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

97.02 9702.00 ภาพต้นแบบท่ีท าจากรอย แกะสลัก จาก
แผ่นพิมพ์หรือพิมพ์หิน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

97.03 9703.00 ประติมากรรมวัตถุหรือรูปปั้นหรือรูปหล่อที่
เป็นต้นแบบท าด้วยวัตถุใดก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

97.04 9704.00 ไปรษณียากรหรืออากรแสตมป์ สิ่งท่ีมีตรา
ประทับแทนไปรษณียากร ไปรษณียากรที่
ประทับตราวันออกใช้ กระดาษที่มีตรา
ไปรษณีย์ และของที่คล้ายกัน ใช้แล้วหรือยัง
ไม่ใช้ นอกจากของตามประเภท 49.07 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

97.05 9705.00 ของสะสมและของที่นักสะสมรวบรวม ซึ่ง
เกี่ยวกับสัตวศาสตร์ พฤกษศาสตร์ วิทยาแร่ 
กายวิภาคศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
โบราณชีววิทยา ชาติพันธุ์วรรณา หรือ
เหรียญโบราณ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  

97.06 9706.00 โบราณวัตถุที่มีอายุเกิน 100 ปี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ  
CTH  
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 Process ค าแปล 
1.  Antibacterial finish; การตกแต่งกันแบคทีเรีย 
2.  Antisoil finish; การตกแต่งกันเปื้อน 
3.  Antistatic agent; การตกแต่งกันไฟฟ้าสถิต 
4.  Backtanning; การตกแต่งเพ่ิมความคงทนของสีขณะเปียก 
5.  Baking/thermofixation; การอบแห้งผ้า 
6.  Baulk finish; การตกแต่งผ้าขนสัตว์ให้นุ่ม 
7.  Beating (finishing); การตีผิวผ้าเพื่อปรับปรุงการสะท้อนแสงและความเงามัน 
8.  Beetled finish; การตกแต่งผ้าฝ้าย ลินิน ให้นุ่น เนื้อเต็ม แน่นและเงามัน 
9.  Biopolishing; การตกแต่งผ้าฝ้ายให้ซีดจางและนุ่ม 
10.  Bleaching; การฟอกขาว (บลีชชิ่ง) 
11.  Blown finish; การตกแต่งด้วยลมเป่า 
12.  Boiling off/degumming; การลอกกาว 
13.  Bottoming; การขจัดสิ่งสกปรกให้หมดจดเพ่ือเตรียมการฟอกย้อม 
14.  Brushing; การแปรงขน 
15.  Causticizing;  การตกแต่งผ้าฝ้ายเพื่อปรับปรุงการพิมพ์และการย้อมสีด้วย

สีรีแอคทีฟ 
16.  Clear finish;  การล้างสี 
17.  Compressive shrinking; การตกแต่งส าเร็จกันผ้าหดด้วยการอัดผ้าด้วยไอน้ า (คอม

เพรสซีฟชริงเกจ) 
18.  Conditioning; กรปรับสภาพสมดุลของสิ่งทอ 
19.  Crabbing; การท าให้ผ้าเรียบ 
20.  Cramping; การตกแต่งผ้าขนสัตว์โดยการรีดสุดท้ายโดยไม่ใช้ความร้อน 
21.  Crease-resist finish; การตกแต่งกันยับ 
22.  Creping; การท าให้ผ้าย่นและหยาบ 
23.  Curing/flash-curing/moist curing; การผนึกด้วยความร้อน 
24.  Cuttling; ระบบการพับผ้าตกแต่งในแนวขวาง 
25.  Decatizing/decating; การตกแต่งผ้านุ่ม 
26.  Delustring; การลดความเงามัน 
27.  Desizing การลอกแป้ง 
28.  Dressing (lace) การร้อยด้ายเส้นยืน 
29.  Dry beating; การตีผิวผ้าแบบแห้ง 
30.  Embossing; การอัดลายผ้าด้วยลูกกลิ้งร้อน (เอมบรอสซิ่ง) 
31.  Embrittled;  ผ่านการท าให้เส้นใยเปราะ 
32.  Emerizing;  การท าให้ผ้าเกิดขนสั้นด้วยกระดาษทราย 
33.  Filling;  สิ่งเกาะติด 
34.  Fixing;  การผนึกสี 
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35.  Flame retardant treatment;  การตกแต่งทนเปลวไฟ 
36.  Fluorochemical finishing;  การตกแต่งสารเคมีฟลูออโร 
37.  Foam finishing; การตกแต่งด้วยโฟม 
38.  Friction calendering; ลูกกลิ้งอัดมันโดยใช้ความฝืด 
39.  Fulling; การตกแต่งผ้าจากเส้นใยขนสัตว์ หรือเส้นใยขนสัตว์ผสม

เส้นใยอ่ืน เพ่ือให้ผ้ามีโครงสร้างแน่นและเรียบขึ้น 
40.  Gigging; การตกแต่งผ้าท าให้เส้นใยขนสัตว์บนผิวผ้าขึ้นขน 
41.  Glazing;  การขัดเงา 
42.  Grass bleaching/grassing/crafting; การฟอกขาวฝ้ายหรือลินิน 
43.  Loading; การเพ่ิมน้ าหนักผ้าโดยเพิ่มสารหลายชนิดระหว่างการ

ตกแต่ง 
44.  London shrinking; การท าให้ผ้าขนสัตว์หดตัวก่อนน าไปตัดเสื้อผ้า 
45.  Mercerization (hot/post/slack); การชุบมัน (เมอซีไรเซชั่น) 
46.  Milling;  การกดอัด 
47.  Mordanted;  

 
การชุบผ้าด้วยสารมอร์แดนท์ เช่นเกลือหรือกรด เพื่อช่วย 
ผนึกสีย้อมในเส้นใยได้ดีขึ้น 

48.  Napping/frieze; การตะกุยขนผ้าด้วยลูกกลิ้งเข็ม 
49.  Padding/slop padding/nip 

padding; 
การจุ่ม-อัด 

50.  Parchmentizing; การตกแต่งโดยให้สัมผัสกับกรดก ามะถันเข้มข้นในเวลาสั้น 
51.  Plaiting; การถักลายบนผ้า 
52.  Polishing; การตกแต่งผ้าขึ้นขนเพ่ิมความเงามัน 
53.  Potting; การตกแต่งผ้าขนสัตว์ให้ผิวเงาใสและนุ่ม 
54.  Precreping; การอัดผ้าที่ท าด้วยด้ายย่นด้วยลายที่มีผลให้มีความ 

สม่ าเสมอและเรียบในกระบวนการถัดไป 
55.  Pre-sensitization; การตกแต่งโดยแช่ผ้าฝ้ายในสารตกแต่งก่อนแล้วตามด้วย

การผนึกด้วยความร้อน 
56.  Pre-shrunk; การท าให้ผ้าหดตัวต่ าสุดหลังจากน าผลิตภัณฑ์มาซัก 
57.  Pressure decatizing; การตกแต่งผ้านุ่มด้วยความดัน 
58.  Proofing; การทนทานต่อสารที่บ่งชี้ 
59.  Relaxing; การคลายตัว (รีแลกเซชั่น) 
60.  Rigging; การพับผ้าตรงกลางผืนเพ่ือให้ผ้าที่พับเป็นครึ่งหนึ่งของ

ความกว้างเดิม 
61.  Schreiner; การตกแต่งความเงามัน 
62.  Setting; การท าให้เส้นใย เส้นด้าย ผ้า หรือเสื้อผ้า มีความคงรูปโดย 

ใช้ความร้อนชื้นหรือความร้อนแห้ง 
63.  Shrink-resistant;  การตกแต่งกันหดตัว 
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64.  Silicone finish; การตกแต่งด้วยซิลิโคน 
65.  Simili mercerizing; การเพ่ิมความเงามันด้วยกระบวนการรีดด้วยลูกกลิ้งขัด 
66.  Singeing; การเผาขน 
67.  Soaping; การล้างผ้าด้วยน้ าสบู่ 
68.  Softening; การตกแต่งให้นุ่ม 
69.  Soil release finish; การตกแต่งส าเร็จเพ่ือให้สิ่งสกปรกออกได้ง่าย 
70.  Solvent scouring; การขจัดสิ่งสกปรกด้วยตัวท าละลาย 
71.  Sour; การชุบกรดในการฟอกขาวและการซักล้าง 
72.  Stabilized finish; การตกแต่งให้คงรูป 
73.  Stain blocker; การป้องกันสิ่งปนเปื้อน 
74.  Stiffened; การตกแต่งผ้าแข็ง 
75.  Stitch finish; การตกแต่งด้วยการเย็บ 
76.  Stripping; การลอกสี 
77.  Sueding; การท าให้เกิดขนสั้นและละเอียดด้วยกระดาษทราย 
78.  Water-repellent; สะท้อนน้ า 
79.  Wet fixation; and การผนึกสารตกแต่งกันยับให้เชื่อมติดกับเส้นใยเซลลูโลส 
80.  Wigan finish การตกแต่งผ้าฝ้ายให้เรียบแน่นด้วยแป้งและผ่านลูกกลิ้งขัด 

เงา 
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                                                                         Continuation Sheet                                                          ORIGINAL 

      
Certificate No.                                                               Form AANZ 

 
 

5. Item 
number 

 

6. Marks and 
numbers on 
packages 

 

7. Number and kind of packages; 
description of goods including HS 
Code (6 digits) and brand name (if 
applicable) 

8. Origin 
Conferring 
Criterion (see 
Overleaf 
Notes)  

9. Quantity (Gross weight or 
other measurement), and 
value (FOB) where RVC is 
applied (see Overleaf  Notes) 

10. Invoice 
number(s) and 
date of invoice(s) 

      

 

11.  Declaration by the exporter 

 
The undersigned hereby declares that the above details and 
statements are correct; that all the goods were produced in  
 
 
……………………………………………………………………….. 

(country) 
 
and that they comply with the rules of origin, as provided in 
Chapter 3 of the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-
New Zealand Free Trade Area for the goods exported to 
 
 
 
……………………………………………………………………….. 

(importing country) 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………...................... 

Place and date, name, signature and  
company of authorised signatory 

 

12.  Certification 
 
On the basis of control carried out, it is hereby certified that the 
information herein is correct and that the goods described comply 
with the origin requirements specified in the Agreement Establishing 
the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………................................... 

Place and date, signature and stamp of Authorised  
Issuing Authority/ Body 
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           ภาคผนวก ๔ 

ประเทศท่ีไดรับสิทธิยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการคาเสรี                           

อาเซียน – ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ตั้งแตความตกลงมีผลบังคับใช เม่ือวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ไดแก 

๑   ประเทศออสเตรเลีย 

๒   ประเทศนิวซีแลนด 

๓   ประเทศบรูไน ดารุสซาราม 

๔   ประเทศมาเลเซีย 

๕   ประเทศพมา 

๖   ประเทศฟลิปปนส 

๗   ประเทศสิงคโปร 

๘   ประเทศเวียดนาม 

 

 

ประเทศท่ีไดรับสิทธิยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการคาเสรี                           

อาเซียน – ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๔ เปนตนมา ไดแก 

๑   ประเทศลาว 

 

 

ประเทศท่ีไดรับสิทธิยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการคาเสรี                           

อาเซียน – ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ตั้งแตวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๕๔ เปนตนมา ไดแก                               

๑   ประเทศกัมพูชา 

 

 

ประเทศท่ีไดรับสิทธิยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการคาเสรี                           

อาเซียน – ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ตั้งแตวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ เปนตนไป ไดแก 

๑   ประเทศอินโดนีเซีย 
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ภาคผนวกวาดวยระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรอง             
ถิ่นกําเนิดสินคา 

 
For the purpose of implementing Chapter 3 (Rules 
of Origin), the following operational procedures on 
the issuance and verification of Certificates of 
Origin and other related administrative matters 
shall be observed by each Party. 
 

เพื่อความมุงประสงคในการปฏิบัติตามบทที่ 3 (กฎวาดวยถิ่น

กําเนิดสินคา) ใหถือปฏิบัติระเบียบปฏิบัติในการออกและ

ตรวจพิสูจนหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา และระเบียบ

บริหารจัดการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี 
 

 
AUTHORITIES 

Rule 1 
 

The Certificate of Origin shall be issued by an 
Issuing Authority/Body of the exporting Party. 
Details of the Issuing Authorities/Bodies shall be 
notified by each Party, through the ASEAN 
Secretariat, prior to the entry into force of this 
Agreement. Any subsequent changes shall be 
promptly notified by each Party, through the 
ASEAN Secretariat. 
 

หนวยงานผูมีอํานาจ 
กฎท่ี 1 

หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา จะตองออกโดยหนวยงานผูมี

อํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับแตงต้ังจากหนวยงานผูมีอํานาจ

ของประเทศภาคีผูสงออก ประเทศภาคีแตละฝายจะตองแจง

รายละเอียดของหนวยงานดังกลาวผานทางสํานักเลขาธิการ

อาเซียนกอนที่ความตกลงฉบับนี้จะมีผลใชบังคับ และจะตอง

แจงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในภายหลังผานทางสํานัก

เลขาธิการอาเซียนโดยทันที 
 

 
Rule 2 

 
1. The Issuing Authorities/Bodies shall provide the 

names, addresses, specimen signatures and 
specimens of the impressions of official seals of 
their respective Issuing Authorities/ Bodies to 
the other Parties, through the ASEAN 
Secretariat. The Issuing Authorities/ Bodies shall 
submit electronically to the ASEAN Secretariat 
the above information and specimens for 
dissemination to the other Parties. Any 
subsequent changes shall be promptly notified 
through the ASEAN Secretariat. 

 
 
 
2. Any Certificate of Origin issued by a person not 

included in the list may not be honoured by the 
Customs Authority of the importing Party. 

 

กฎท่ี 2 

1. หนวยงานผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับแตงต้ังจาก

หนวยงานผูมีอํานาจที่ทําหนาที่ออกหนังสือรับรองถิ่น

กําเนิดสินคาจะตองใหชื่อ ที่อยู ตัวอยางลายเซ็น และ

ตัวอยางตราประทับอยางเปนทางการของตน แกประเทศ

ภาคีอ่ืนๆ ผานทางสํานักเลขาธิการอาเซียน โดยสงขอมูล

และตัวอยางขางตนสําหรับการเผยแพรแกประเทศภาคี

อ่ืนๆ ใหแกสํานักเลขาธิการอาเซียนในรูปแบบ

อิเลก็ทรอนิกส และใหแจงการเปลีย่นแปลงใดๆ ใน

ภายหลังผานทางสํานักเลขาธิการอาเซียนโดยทันที 

 
2. หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาใดๆ ที่ออกโดยบุคคลซึ่ง

ไมไดอยูในรายการขางตนจะไมไดรับการยอมรับจาก

หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขา 
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Rule 3 
 

For the purpose of determining originating status, 
the Issuing Authorities/Bodies shall have the right 
to call for supporting documentary evidence and/or 
other relevant information to carry out any check 
considered appropriate in accordance with 
respective domestic laws, regulations and 
administrative practices. 
 

กฎท่ี 3 

เพื่อความมุงประสงคในการวินิจฉัยสถานการณไดถิ่นกําเนิด 
หนวยงานผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับแตงต้ังจาก

หนวยงานผูมีอํานาจที่ทําหนาที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด

สินคา มีสิทธิเรียกเอกสารหลักฐานสนับสนุน และ/หรือ 
ขอมูลที่เกี่ยวของอ่ืนๆ เพือ่ดําเนินการตรวจสอบใดๆ ที่เห็นวา

เหมาะสม โดยสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และ

แนวปฏิบัติทางปกครองภายในของประเทศภาคีน้ัน 
 

 
APPLICATIONS 

Rule 4 

 
1. The manufacturer, producer, or exporter of the 

good or its authorised representative shall apply 
in writing or by electronic means to an Issuing 
Authority/Body, in accordance with the 
exporting Party’s domestic laws, regulations and 
the Issuing Authority’s/Body’s procedures, 
requesting a pre-exportation examination of the 
origin of the good to be exported. 

 
 
 
 
 
 
2. The result of the examination, subject to review 

periodically or whenever appropriate, shall be 
accepted as the supporting evidence in issuing a 
Certificate of Origin for the good to be exported 
thereafter. 

 
 
 
3. Pre-exportation examination need not apply to a 

good for which, by its nature, origin can be 
easily determined. 

 

การขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา 
กฎท่ี 4 

1. ผูผลิต ผูสงออกสินคา หรือตัวแทนที่ไดรับมอบอํานาจ 
จะตองยื่นคําขอเปนลายลักษณอักษรหรือในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสตอหนวยงานผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่

ไดรับแตงต้ังจากหนวยงานผูมีอํานาจที่ทําหนาที่ออก

หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา โดยสอดคลองกบั

กฎหมายและระเบียบขอบังคับของประเทศภาคีผูสงออก 
และระเบียบปฏิบัติของหนวยงานดังกลาว เพือ่ขอรับการ

ตรวจสอบถิ่นกําเนิดของสินคาสงออกกอนการสงออก

สินคาน้ัน 

2. ผลการตรวจสอบน้ี ใหถอืเปนหลกัฐานสนับสนุนในการ

ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาสําหรับสินคาที่จะ

สงออกหลังจากน้ัน โดยสามารถทบทวนผลการ

ตรวจสอบดังกลาวเปนระยะๆ หรือเมื่อใดก็ไดที่

เหมาะสม 

3. การตรวจสอบกอนการสงออก อาจไมใชบังคับกับสินคา

ซึ่ง โดยธรรมชาติของสินคานั้น สามารถวินิจฉัยถิ่น

กาํเนิดไดโดยงาย 
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Rule 5 

 
The manufacturer, producer, or exporter of the 
good or its authorised representative shall apply for 
the Certificate of Origin by providing appropriate 
supporting documents and other relevant 
information, proving that the good to be exported 
qualifies as originating. 
 

กฎท่ี 5 

ผูผลิต ผูสงออกสินคา หรือตัวแทนที่ไดรับมอบอํานาจ 
จะตองยื่นคําขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา โดยให

เอกสารสนับสนุนที่เหมาะสมและขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ

พิสูจนวาสินคาที่จะสงออกมีคุณสมบัติไดถิ่นกําเนิด 
 

 
PRE-EXPORTATION EXAMINATION 

 
Rule 6 

 
The Issuing Authority/Body shall, to the best of its 
competence and ability, carry out proper 
examination, in accordance with the domestic laws 
and regulations of the exporting Party or the 
procedures of the Issuing Authority/Body, upon 
each application for the Certificate of 
Origin to ensure that: 

 

 

 

(i)   the application and the Certificate of Origin are 
duly completed and signed by the authorized 
signatory; 

(ii)   the good is an originating good in accordance 
with Article 2 (Originating Goods) of Chapter 
3 (Rules of Origin); 

 

(iii) other statements in the Certificate of Origin 

correspond to appropriate supporting 
documents and other relevant information; and 

(iv) information to meet the minimum data 
requirements listed in this Annex’s Appendix 1 
(Minimum Data Requirements – Application 
for a Certificate of Origin) is provided for the 
goods being exported. 

 

การตรวจสอบถิ่นกําเนิดกอนการสงออก 

กฎท่ี 6 

หนวยงานผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับแตงต้ังจาก

หนวยงานผูมีอํานาจที่ทําหนาที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด

สินคา จะตองดําเนินการตรวจสอบคําขอหนังสือรับรองถิ่น

กาํเนิดสนิคา อยางเต็มความสามารถ โดยสอดคลองกบั

กฎหมายและระเบียบขอบังคับภายในของประเทศภาคีผู

สงออก หรือระเบียบปฏิบัติของหนวยงานดังกลาว เพื่อทําให

มั่นใจวา 

(หน่ึง) คําขอและหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาถูกตอง

ครบถวน และไดลงนามโดยผูมีอํานาจลงนาม 

(สอง) สินคาเปนสินคาที่ไดถิ่นกําเนิด โดยสอดคลองกับขอ 
2 (สินคาที่ไดถิ่นกําเนิด) ของบทที่ 3 (กฎวาดวย

ถิ่นกําเนิดสินคา) 

(สาม) คําสําแดงอ่ืนๆ ในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา 
สอดคลองกับเอกสารสนับสนุนที่เหมาะสมและ

ขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ และ 

(สี่) มีขอมูลสําหรับสินคาที่จะสงออกครบถวนตาม

ขอกําหนดเร่ืองขอมูลขั้นตํ่า ตามที่ระบุไวใน

เอกสารแนบทาย 1 (ขอมูลขั้นตํ่าในการยื่นขอ

หนังสือรับรองถิ่นกําเนิด สินคา) ของภาคผนวกน้ี 
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ISSUANCE OF CERTIFICATE OF ORIGIN 

 
Rule 7 

 
1. The format of the Certificate of Origin is to be 

determined by the Parties and it must contain the 
minimum data requirements listed in this 
Annex’s Appendix 2 (Minimum Data 
Requirements – Certificate of Origin).  

 

2. The Certificate of Origin shall comprise one 
original and two copies. 

3. The Certificate of Origin shall: 

(i)  be in hardcopy; 

 

(ii) bear a unique reference number separately 
given by each place or office of issuance; 

 

(iii) be in the English language; and 

(iv) bear an authorised signature and official 
seal of the Issuing Authority/Body. The 
signature and official seal may be applied 
electronically. 

 

 

 

 

4. The original Certificate of Origin shall be 
forwarded by the exporter to the importer for 
submission to the Customs Authority of the 
importing Party. Copies shall be retained by the 
Issuing Authority/Body and the exporter. 

 

 

 

5. Multiple goods declared on the same Certificate 
of Origin shall be allowed, provided that each 

การออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา 

กฎท่ี 7 

1. หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาจะมีรูปแบบตามที่กลุม

ประเทศภาคีในความตกลงกําหนด และแสดงขอมูลขั้น

ตํ่า ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทาย 2 (ขอมูลขั้นตํ่าใน

หนังสือรับรองถิ่นกําเนิด สินคา) ของภาคผนวกน้ี 

2. หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาจะตองประกอบดวย

ตนฉบับ และสําเนาสองฉบับ 

3. หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาจะตอง 

(หน่ึง) อยูในรูปเอกสาร 

(สอง) มีเลขที่อางอิงซึ่งไมซ้ํากันกํากับอยู โดยแยก

เลขที่ตามแตละสถานที่หรือสํานักงานที่ออก

หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา 

(สาม) เปนภาษาอังกฤษ และ 

(สี่) มีลายเซ็นของผูมีอํานาจ และตราประทับ

อยางเปนทางการของหนวยงานผูมีอํานาจ

หรือหนวยงานทีไ่ดรับแตงต้ังจากหนวยงาน

ผูมีอํานาจที่ทําหนาที่ออกหนังสือรับรองถิ่น

กําเนิดสินคากํากับอยู ทั้งน้ี ลายเซ็นและตรา

ประทับอยางเปนทางการดังกลาวสามารถอยู

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
4. ผูสงออกจะตองสงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา

ตนฉบับไปใหผูนําเขาเพื่อยื่นตอหนวยงานศุลกากรของ

ประเทศภาคีผูนําเขา สวนสาํเนาน้ัน จะตองถูกเก็บรักษา

โดยหนวยงานผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับแตงต้ัง

จากหนวยงานผูมีอํานาจที่ทําหนาที่ออกหนังสอืรับรอง

ถิ่นกําเนิดสินคา และผูสงออก 
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good is originating in its own right. 
 

5. การระบุสินคาหลายรายการในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด

สินคาฉบับเดียวกันน้ัน สามารถกระทําได หากสนิคาแต

ละรายการลวนมีคุณสมบัติไดถิ่นกําเนิด 
 

 
Rule 8 

 
To implement Article 2 (Originating Goods) of 
Chapter 3 (Rules of Origin), the Certificate of 
Origin issued by the Issuing Authority/Body shall 
specify the relevant origin conferring criteria. 
 

กฎท่ี 8 

เพื่อการปฏิบัติตามขอ 2 (สินคาที่ไดถิ่นกําเนิด) ของบทที่ 3 

(กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาที่

ออกใหโดยหนวยงานผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับแตงต้ัง

จากหนวยงานผูมีอํานาจ จะตองระบุกฎและเงื่อนไขการไดถิ่น

กําเนิดที่เกี่ยวของ 
 

Rule 9 
 

Neither erasures nor superimpositions shall be 
allowed on the Certificate of Origin. Any alteration 
shall be made by striking out the erroneous material 
and making any addition required. Such alterations 
shall be approved by a person authorised to sign the 
Certificate of Origin and certified by the 
appropriate Issuing Authority/Body. Unused spaces 
shall be crossed out to prevent any subsequent 
addition. 
 
 
 

กฎท่ี 9 

ไมอนุญาตใหมีการลบหรือการเพิ่มเติมขอความใดๆ ใน

หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา การเปลี่ยนแปลงแกไขใดๆ 
จะตองกระทําโดยการขีดฆาขอความที่ผิดพลาด และเพิ่มเติม

ขอความที่จําเปน การเปลี่ยนแปลงแกไขดังกลาวจะตองไดรับ

การเห็นชอบจากบุคคลผูมีอํานาจลงนามหนังสือรับรองถิ่น

กําเนิดสินคาและไดรับการรับรองโดยหนวยงานผูมีอํานาจ

หรือหนวยงานที่ไดรับแตงต้ังจากหนวยงานผูมีอํานาจที่ทํา

หนาที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาที่เหมาะสม ใหขีด

คาดที่วางที่ไมไดใชเพื่อปองกันการเพิ่มเติมขอมูลในภายหลัง 
 

 
Rule 10 

 
1. The Certificate of Origin shall be issued as near 

as possible to, but no later than three working 
days after, the date of exportation. 

 

2. Where a Certificate of Origin has not been issued 
as provided for in Paragraph 1 due to involuntary 
errors or omissions or other valid causes, the 
Certificate of Origin may be issued retroactively, 
but no longer than 12 months from the date of 

กฎท่ี 10 

1. หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาจะตองออกใหใกลเคียง

วันที่สงออกมากที่สุดเทาที่จะกระทําได แตไมชากวา

สามวันทําการหลังจากวันที่สงออก 

2. ในกรณีที่หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคามิไดออกให

ตามที่ระบุไวในวรรค 1 โดยมีสาเหตุมาจากความ

ผิดพลาดหรือการละเลยโดยมิไดต้ังใจ หรือดวยสาเหตุ
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exportation, bearing the words “ISSUED 
RETROACTIVELY”. 

 

 

 

3. An Issuing Authority/Body of an intermediate 
Party shall issue a back-to-back Certificate of 
Origin, if an application is made by the exporter 
while the good is passing through that 
intermediate Party, provided that: 

 

 

 

 

 

 

 

(i)  a valid original Certificate of Origin or its 
certified true copy is presented; 

 

(ii)  the period of validity of the back-to-back 
Certificate of Origin does not exceed the 
period of validity of the original Certificate 
of Origin; 

 

(iii) the consignment which is to be re-exported 
using the back-to-back Certificate of Origin 
does not undergo any further processing in 
the intermediate Party, except for repacking 
or logistics activities such as unloading, 
reloading, storing, or any other operations 
necessary to preserve them in good 
condition or to transport them to the 
importing Party; 

 

 

 

 

อ่ืนอันสมเหตุสมผล จะสามารถออกหนังสือรับรองถิ่น

กาํเนิดสนิคายอนหลงัได แตจะตองไมเกิน 12 เดือนนับ

จากวันที่สงออกสินคา โดยประทับคําวา “ISSUED 

RETROACTIVELY” 
3. หนวยงานผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับแตงต้ังจาก

หนวยงานผูมีอํานาจที่ทําหนาที่ออกหนังสือรับรองถิ่น

กําเนิดสินคาของประเทศภาคี ผูสงออกซึ่งมิใชเปน

ประเทศภาคีผูสงออกประเทศแรก จะตองออกหนังสอื

รับรองถิ่นกําเนิดสนิคาชนิดแบค็-ทู-แบค็ ถาผูสงออกได

ยื่นคําขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาดังกลาว ในขณะ

ที่สินคากําลังผานอาณาเขตของประเทศภาคี ผูสงออก

ซึ่งมิใชเปนประเทศภาคีผูสงออกประเทศแรก น้ัน 
โดยมีเงื่อนไขวา 

(หน่ึง) มีการแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา

ตนฉบับที่ถูกตองสมบูรณ หรือสําเนาที่

ไดรบัการรับรอง 

(สอง) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาชนิดแบค็-ทู-
แบค็ มีอายุไมเกินอายุของหนังสือรับรองถิ่น

กําเนิดสินคาตนฉบับ 

(สาม) สินคาที่จะสงออกอีกคร้ังโดยใชหนังสือ

รับรองถิ่นกําเนิดสินคาชนิดแบ็ค-ทู-แบค็

ไมไดผานกระบวนการแปรสภาพเพิ่มเติม

ใดๆ ในประเทศภาคี ผูสงออกซึ่งมิใชเปน

ประเทศภาคีผูสงออกประเทศแรก  ยกเวน

การบรรจุหีบหอใหม หรือกจิกรรมทาง       
โลจิสติกส เชน การขนถายสินคาลง การขน

ถายสินคาขึ้น การเก็บรักษา หรือการ

ดําเนินการอ่ืนใดที่จําเปนเพื่อถนอมรักษา

สินคาใหอยูในสภาพที่ดี หรือเพื่อขนสง
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(iv) the back-to-back Certificate of Origin 
contains relevant information from the 
original Certificate of Origin in accordance 
with the minimum data requirements in this 
Annex’s Appendix 2 (Minimum Data 
Requirements – Certificate of Origin). The 
FOB value shall be the FOB value of the 
goods exported from the intermediate 
Party;   and 

 

 

 

 

(v) the verification procedures in Rule 17 and 
Rule 18 shall also apply to the back-to-
back Certificate of Origin. 

 
 

สินคาตอไปยังประเทศภาคีผูนําเขา 

(สี่) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาชนิดแบค็-ทู-
แบค็ แสดงขอมูลที่เกี่ยวของตามหนังสือ

รับรองถิ่นกําเนิดสินคาตนฉบับ โดย

สอดคลองกับขอกําหนดเร่ืองขอมูลขั้นตํ่าใน

เอกสารแนบทาย 2 (ขอมูลขั้นตํ่าในหนังสือ

รับรองถิ่นกําเนิดสินคา) ของภาคผนวกน้ี 
สวนมูลคา เอฟ โอ บี จะตองเปนมูลคา     
เอฟ โอ บี ของสินคาที่สงออกจากประเทศ

ภาคี ผูสงออกซึ่งมิใชเปนประเทศภาคีผู

สงออกประเทศแรก และ 

(หา) กระบวนการตรวจพิสูจนถิ่นกําเนิดสินคาใน

กฎขอที่ 17 และ 18 ของบทนี้ จะตองใช

บังคับกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา

ชนิดแบค็-ทู-แบค็ดวย 
 

 
Rule 11 

 
In the event of theft, loss or destruction of a 
Certificate of Origin, the manufacturer, producer, 
exporter or its authorized representative may apply 
to the Issuing Authority/Body for a certified true copy 
of the original Certificate of Origin. The copy shall 
be made on the basis of the export documents in 
their possession and bear the words “CERTIFIED TRUE 

COPY”. This copy shall bear the date of issuance of 
the original Certificate of Origin. The certified true 
copy of a Certificate of Origin shall be issued no 
longer than 12 months from the date of issuance of 
the original Certificate of Origin. 
 

กฎท่ี 11 

ในกรณีที่หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาถูกขโมย สญูหาย 
หรือถูกทําลาย ผูผลิต ผูสงออก หรือตัวแทนที่ไดรับมอบอํานาจ 
อาจยื่นคําขอตอหนวยงานผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับแตงตั

จากหนวยงานผูมีอํานาจที่ทําหนาที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด

สินคา ใหออกสําเนาที่ไดรับการรับรองของหนังสือรับรองถิ่น

กําเนิดสินคาตนฉบับ สําเนาฉบับดังกลาวจะตองอยูบนพื้นฐาน

ของเอกสารการสงออกที่อยูในครอบครองของหนวยงานที่ทํา

หนาที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาน้ัน โดยประทับคํา

วา “CERTIFIED TRUE COPY” และระบวุนัทีอ่อกหนังสือ

รับรองถิ่นกําเนิดสินคาตนฉบับ ใหออกสําเนาที่ไดรับการรับรอง

ดังกลาว ไมเกิน 12 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่น

กําเนิดสินคาตนฉบับ 
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PRESENTATION 
 

Rule 12 
1. For the purpose of claiming preferential tariff 

treatment, the importer shall submit to the 
Customs Authority at the time of import 
declaration the Certificate of Origin and other 
documents as required, in accordance with the 
procedures of the Customs Authority or domestic 
laws and regulations of the importing Party. 

2. Notwithstanding Paragraph 1, a Party may elect 
not to require the submission of the Certificate of 
Origin. 

 

การแสดง 

กฎท่ี 12 

1. เพื่อความมุงประสงคในการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
ผูนําเขาจะตองยื่นหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาและเอกสาร

อ่ืนๆ ตามที่กําหนด ตอหนวยงานศลุกากรของประเทศภาคี

ผูนําเขา ณ เวลาที่นําเขาสินคา โดยสอดคลองกับกฎหมาย

และระเบียบขอบังคับภายในของประเทศภาคีผูนําเขา 

2. โดยไมคํานึงถึงวรรค 1 ประเทศภาคีอาจเลือกที่จะยอมรับ

ใหไมตองมีการยื่นหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาได 
 

 
Rule 13 

 
The following time limits for the presentation of the 
Certificate of Origin shall be observed: 

 

(i)   the Certificate of Origin shall be valid for a 
period of 12 months from the date of issue and 
must be submitted to the Customs Authority of 
the importing Party within that period; 

(ii)  where the Certificate of Origin is submitted to 
the Customs Authority of the importing Party 
after the expiration of the time limit for its 
submission, such Certificate of Origin shall 
still be accepted, subject to the importing Party’s 
domestic laws, regulations or administrative 
practices, when failure to observe the time 
limit results from force majeure or other valid 
causes beyond the control of the importer 
and/or exporter; and 

 

 

 

 

(iii) the Customs Authority of the importing Party 

กฎท่ี 13 

ใหถือปฏิบัติตามกําหนดเวลาสําหรับการแสดงหนังสือรับรอง

ถิ่นกําเนิดสินคาดังตอไปน้ี 

(หน่ึง) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาจะตองมีอายุ 12 
เดือนนับจากวันทีอ่อก และจะตองยืน่ตอหนวยงาน

ศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขาภายในระยะเวลา 

(สอง) ในกรณีที่มีการยื่นหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา

ตอหนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขา

หลงัจากสิน้สดุกาํหนดเวลาการยืน่ ซึ่งเปนผลมา

จากเหตุสุดวิสัยหรือสาเหตุอ่ืนอันสมเหตุสมผล

ที่เกินวิสัยการควบคุมของผูสงออก และ/หรือ 
ผูนําเขา ใหยอมรับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา

ฉบับดังกลาว โดยใหอยูภายใตบังคับของกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับ หรือแนวปฏิบัติทางปกครอง

ภายในของประเทศภาคีผูนําเขา และ 
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may accept such Certificate of Origin, 
provided that the goods have been imported 
before the expiration of the time limit of that 
Certificate of Origin. 

 

(สาม) หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขาอาจ

ยอมรับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาที่ไดยื่น

หลงัจากสิน้สดุกาํหนดเวลาดังกลาวขางตน หาก

ไดมีการนําเขาสินคาน้ันกอนการสิ้นสุดกําหนด 
เวลาดังกลาว 

 
Rule 14 

 
The Certificate of Origin shall not be required for: 

(i)  goods originating in the exporting Party and 
not exceeding US$200.00 FOB value or such 
higher amount specified in the importing 
Party’s domestic laws, regulations or 
administrative practices; or 

 

 

(ii)  goods sent through the post not exceeding 
US$200.00 FOB value or such higher 
amount specified in the importing Party’s 
domestic laws, regulations or administrative 
practices,  

 

provided that the importation does not form part of one 
or more importations that may reasonably be considered 
to have been undertaken or arranged for the purpose of 
avoiding the submission of the Certificate of 
Origin. 

 
 

กฎท่ี 14 

ใหไมตองใชหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาสําหรับ 

(หน่ึง) สินคาที่ไดถิ่นกําเนิดในประเทศภาคีผูสงออก และ

มีมูลคาเอฟ โอ บี ไมเกิน 200.00 ดอลลารสหรัฐ 

หรือมีมูลคาสูงกวาน้ันตามที่ระบุไวในกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับ หรือแนวปฏิบัติทางปกครองภายใน

ของประเทศภาคีผูนําเขา หรือ 

(สอง) สินคาที่สงทางไปรษณียทีม่ีมูลคาเอฟ โอ บี ไมเกิน 
200.00 ดอลลารสหรัฐ หรือมีมูลคาสูงกวาน้ันตามที่

ระบุไวในกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หรือแนว

ปฏิบัติทางปกครองภายในของประเทศภาคีผู

นําเขา 

โดยมีเงื่อนไขวา การนําเขาดังกลาวมไิดเปนสวนหน่ึงสวนใด

ของการนําเขาหนึ่งคร้ังหรือหลายคร้ัง ซึ่งอาจพิจารณาอยาง

สมเหตุสมผลไดวาเปนการดําเนินการหรือการจัดการเพื่อ

ความมุงประสงคในการหลีกเลี่ยงการยื่นหนังสือรับรองถิ่น

กําเนิดสินคา 
 

 
Rule 15 

 
1. Where the origin of the good is not in doubt, the 
discovery of minor transcription errors or 
discrepancies in documentation shall not ipso facto 
invalidate the Certificate of Origin, if it does in fact 
correspond to the goods submitted. 

กฎท่ี 15 

1. ในกรณีที่ไมมีขอสงสัยเกี่ยวกับถิ่นกําเนิดของสินคา การพบ

ความผิดพลาดหรือความแตกตางในเอกสารเพียงเล็กนอยจะ 
ตองไมมีผลทําใหหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาฉบับน้ัน

เสยีไป หากขอเท็จจริงสอดคลองกับสินคาที่ยื่น 
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2. For multiple goods declared under the same 
Certificate of Origin, a problem encountered with one 
of the goods listed shall not affect or delay the 
granting of preferential tariff treatment and customs 
clearance of the remaining goods listed in the 
Certificate of Origin. 

 

2. ในกรณีที่มีการระบุสินคาหลายรายการภายใตหนังสือรับรอ

ถิ่นกําเนิดสินคาฉบับเดียวกัน ปญหาที่เกิดขึ้นกับสินคา

รายการหนึ่งจะตองไมสงผลกระทบหรือทําใหเกิดความ

ลาชาในการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรและการตรวจ

ปลอยสินคาของหนวยงานศุลกากรสําหรับสินคารายการอ่ืน 
ที่ระบุไวในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาฉบับเดียวกันน้ัน 

 
 

Rule 16 
 

1.  Each Party shall require that the Issuing 
Authority/Body, manufacturer, producer, 
exporter, importer, and their authorised 
representatives maintain for a period of not less 
than three years after the date of exportation or 
importation, as the case may be, all records 
relating to that exportation or importation 
which are necessary to demonstrate that the 
good for which a claim for preferential tariff 
treatment was made qualifies for preferential 
tariff treatment. Such records may be in 
electronic form. 

 

2.  Information relating to the validity of the 
Certificate of Origin shall be furnished upon 
request of the importing Party by an official 
authorised to sign the Certificate of Origin and 
certified by the appropriate Issuing 
Authority/Body. 

3.   Any information communicated between the 
Parties concerned shall be treated as 
confidential and shall be used for the validation 
of Certificates of Origin purposes only.1 

 

กฎท่ี 16 

1. ประเทศภาคีแตละฝายจะตองกําหนดใหหนวยงานผูมี

อํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับแตงต้ังจากหนวยงานผูมี

อํานาจที่ทําหนาที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา 
ผูผลิต ผูสงออก ผูนําเขา และตัวแทนที่ไดรับมอบอํานาจ 
เก็บรักษาเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการสงออกหรือ

การนําเขาสินคา ซึ่งจําเปนในการแสดงใหเห็นวาสินคาที่

ขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรมีคุณสมบัติไดรับสิทธิ

พิเศษทางภาษีศุลกากรนั้น เปนระยะเวลาไมนอยกวาสาม

ปนับจากวันที่สงออกหรือนําเขา แลวแตกรณี โดยการ

เก็บรักษาเอกสารดังกลาวอาจอยูในรูปแบบ

อิเลก็ทรอนิกส 

2. ใหมีการจัดสงขอมูลที่เกี่ยวของกับความถูกตองสมบูรณ

ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาใหแกประเทศภาคีผู

นําเขา เมื่อมีการรองขอโดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจลงนาม

ในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา และไดรบัการรับรอง

โดยหนวยงานผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับแตงต้ัง

จากหนวยงานผูมีอํานาจที่ทําหนาที่ออกหนังสือรับรอง

ถิ่นกําเนิดสินคาที่เหมาะสม 

3. ใหถือวาขอมูลใดๆ ในการติดตอสื่อสารระหวางกลุม

ประเทศภาคีที่เกี่ยวของเปนความลับและใหใชเพื่อความ

มุงประสงคในการพิสูจนความถูกตองสมบูรณของ
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หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาเทาน้ัน 0

1 

 
ORIGIN VERIFICATION 

 
Rule 17 

 
1. The Customs Authority of the importing Party may 

verify the eligibility of a good for preferential tariff 
treatment in accordance with its domestic laws, 
regulations or administrative practices. 

 

 

2. If the Customs Authority of the importing Party has 
reasonable doubts as to the authenticity or 
accuracy of the information included in the 
Certificate of Origin or other documentary 
evidence, it may: 

 

(i)  institute retroactive checking measures to 
establish the validity of the Certificate of 
Origin or other documentary evidence of 
origin; 

 

(ii) request information from the relevant 
importer of a good for which preferential 
tariff treatment was claimed; and 

(iii) issue written requests to the Issuing 
Authority/Body of the exporting Party for 
information from the exporter or 
producer. 

 

 

 

3. A request for information in accordance with 
Paragraph 2(iii) shall not preclude the use of the 
verification visit provided for in Rule 18. 

การตรวจพิสูจนถิ่นกําเนิดสินคา 

กฎท่ี 17 

1. หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขา อาจตรวจพสิจูน

การมีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรของสินคา 
โดยสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หรือแนวปฏบิติั

ทางปกครองภายในของประเทศภาคีผูนําเขา 

 
2. หากหนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขา มีเหตุอันควร

สงสัยเกี่ยวกับความแทจริงหรือความถูกตองของขอมูลใน

หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา หรือเอกสารหลกัฐานอ่ืน  ๆ
หนวยงานศุลกากรดังกลาวอาจ 

(หน่ึง) ทําการตรวจสอบยอนหลังเพื่อพิสูจนความ

ถูกตองสมบูรณของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด

สินคาหรือเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ 

(สอง) ขอขอมูลจากผูนําเขาสินคาที่ขอรับสิทธิพิเศษ

ทางภาษีศุลกากร และ 

(สาม) จัดทําคํารองเปนลายลักษณอักษรไปยังหนวยงาน

ผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับแตงต้ังจาก

หนวยงานผูมีอํานาจที่ทําหนาที่ออกหนังสือ

รับรองถิ่นกําเนิดสินคาของประเทศภาคีผูสงออ 
เพื่อขอขอมูลจากผูสงออกหรือผูผลิตสินคา 

3. การขอขอมูลโดยสอดคลองกับวรรค 2 (สาม) จะตองไมเปน

การขัดขวางการใชการเยี่ยมชมเพื่อตรวจพิสูจนถิ่นกําเนิดสิ 
ตามที่ระบุไวในกฎที่ 18 

                                                 
1 ใหอานวรรคนี้โดยอางอิงถึงบทบัญญัติวาดวยความลับในขอ 5 (ความลับ) ของบทที่ 18 (บทบัญญัติสุดทาย) 
1
  This Paragraph shall be read with reference to the confidentiality provisions of Article 5 

(Confidentiality) of Chapter 18 (Final Provisions). 
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4. The recipient of a request for information under 
Paragraph 2 shall provide the information requested 
within a period of 90 days from the date the 
written request is made. 

5. The Customs Authority of the importing Party shall 
provide written advice as to whether the goods 
are eligible for preferential tariff treatment to all the 
relevant parties within 60 days from receipt of 
information necessary to make a decision. 

 

4. ผูที่ไดรับการรองขอขอมูลภายใตวรรค 2 จะตองใหขอมูล

ดังกลาวภายในระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่มีการรองขอ

เปนลายลักษณอักษร 

5. หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขาจะตองจัดทํา

คําแนะนําเปนลายลักษณอักษรวาสินคาน้ันมีสิทธิไดรับ

สิทธิพิเศษทางศุลกากรหรือไม ใหกับทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวขอ

ไดรับทราบภายใน 60 วันจากวันที่ไดรับขอมูลที่จําเปน

ในการทําการตัดสิน 
 

VERIFICATION VISIT 
 

Rule 18 
 

1. If the Customs Authority of the importing Party 
wishes to undertake a verification visit, it shall issue 
a written request to the Issuing Authority / Body of 
the exporting Party at least 30 days in advance of 
the proposed verification visit. 

 

 

 

2. If the Issuing Authority/Body of the exporting 
Party is not a government agency, the Customs 
Authority of the importing Party shall notify the 
Customs Authority of the exporting Party of the 
written request to undertake the verification visit. 

 

 

 

3. The written request referred to in Paragraphs 1 and 2 
shall at a minimum include: 

 

(i)  the identity of the Customs Authority 
issuing the request; 

(ii)  the name of the exporter or the producer of 

การเย่ียมชมเพื่อตรวจพิสูจนถิ่นกําเนิดสินคา 

กฎท่ี 18 

1. หากหนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขาประสงค

ที่จะทําการเยี่ยมชมเพื่อตรวจพิสูจนถิ่นกําเนิดสินคาใน

ประเทศภาคีผูสงออก จะตองจัดทําคํารองเปนลายลักษณ

อักษรตอหนวยงานผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับแตงต้ัง

จากหนวยงานผูมีอํานาจที่ทําหนาที่ออกหนังสือรับรอง

ถิ่นกําเนิดสินคาในประเทศภาคีผูสงออก อยางนอย 30 วัน

กอนการเยี่ยมชมเพื่อตรวจพิสูจน 

2. หากหนวยงานผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับแตงต้ัง

จากหนวยงานผูมีอํานาจที่ทําหนาที่ออกหนังสือรับรอง

ถิ่นกําเนิดสินคาของประเทศภาคีผูสงออกมิใชหนวยงาน

ของรัฐ หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขาจะตอง

แจงใหหนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูสงออกทราบ

ถึงคํารองขอทําการเยี่ยมชมเพื่อตรวจพิสูจนถิ่นกําเนิดสินคา 

3. คํารองเปนลายลักษณอักษรที่กลาวถึงในวรรค 1 และ 2 
จะตองประกอบดวยขอมูลขั้นตํ่า ดังตอไปน้ี 

(หน่ึง) ชื่อหนวยงานศุลกากรที่จัดทําคํารองดังกลาว 

(สอง) ชื่อผูสงออกหรือผูผลิตสินคาของประเทศ
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the exporting Party whose good is subject 
to the verification visit; 

(iii) the date the written request is made; 

(iv) the proposed date and place of the visit; 

(v)  the objective and scope of the proposed visit, 
including specific reference to the good 
subject to the verification; and 

(vi) the names and titles of the officials of the 
Customs Authority or other relevant 
authorities of the importing Party who 
will participate in the visit. 

 

 

4. The Issuing Authority/Body of the exporting 
Party shall notify the exporter or producer of the 
intended verification visit by the Customs 
Authority or other relevant authorities of the 
importing Party and request the exporter or 
producer to: 

 

 

 

(i)  permit the Customs Authority or other 
relevant authorities of the importing 
Party to visit their premises or factory; 
and 

 

(ii) provide information relating to the origin 
of the good. 

5. The Issuing Authority/Body shall advise the 
exporter or producer that, should they fail to 
respond by a specified date, preferential tariff 
treatment may be denied. 

 

 

ภาคีผูสงออก ที่จะทําการเยี่ยมชมเพื่อตรวจ

พิสูจนถิ่นกําเนิดสินคา 

(สาม) วันที่มีการรองขอเปนลายลักษณอักษร 

(สี่) วันที่และสถานที่ที่ขอเยี่ยมชม 

(หา) วัตถุประสงคและขอบเขตของการเยี่ยมชม 
ซึ่งรวมถึงการอางถึงสินคาที่จะทําการตรวจ

พิสูจนอยางเฉพาะเจาะจง และ 

(หก) ชือ่และตําแหนงของเจาหนาทีใ่นหนวยงาน

ศลุกากรหรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของของ

ประเทศภาคีผูนําเขาที่จะมีสวนรวมในเยี่ยม

ชมดังกลาว 

4. หนวยงานผูการมอํีานาจหรือหนวยงานที่ไดรับแตงต้ัง

จากหนวยงานผูมีอํานาจที่ทําหนาที่ออกหนังสือรับรอง

ถิ่นกําเนิดสินคาของประเทศภาคีผูสงออก จะตองแจงให

ผูสงออกหรือผูผลิตทราบถึงการขอเยี่ยมชมเพื่อตรวจพิสูจน

ถิ่นกําเนิดสินคาของหนวยงานศลุกากรหรือหนวยงานอ่ืน ๆ
ที่เกี่ยวของของประเทศภาคีผูนําเขา และขอใหผูสงออกหรือ

ผูผลิตดังกลาว 

(หน่ึง) อนุญาตใหหนวยงานศลุกากรหรือหนวยงาน

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของของประเทศภาคีผูนําเขาเขา

เยี่ยมชมสถานที่หรือโรงงาน และ 

(สอง) จัดเตรียมขอมูลที่เกี่ยวกับถิ่นกําเนิดของ

สินคา 

5. หนวยงานผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับแตงต้ังจาก

หนวยงานผูมีอํานาจที่ทําหนาที่ออกหนังสือรับรองถิ่น

กําเนิดสินคาจะตองแจงผูสงออกหรือผูผลิตวา หากผูสงออก

หรือผูผลิตไมแจงตอบภายในวันที่ระบุไว ประเทศภาคีผู
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6. The Issuing Authority/Body of the exporting 
Party shall advise the Customs Authority of the 
importing Party within 30 days of the date of the 
written request from the Customs Authority of 
the importing Party whether the exporter or 
producer has agreed to the request for a verification 
visit. 

 

 

 

7. The Customs Authority of the importing Party shall 
not visit the premises or factory of any exporter 
or producer in the territory of the exporting Party 
without written prior consent from the exporter 
or producer. 

 

8. The Customs Authority of the importing Party shall 
complete any action to verify eligibility for 
preferential tariff treatment and make a decision 
within 150 days of the date of the request to the 
Issuing Authority/Body under Paragraph 1. The 
Customs Authority of the importing Party shall 
provide written advice as to whether goods are 
eligible for preferential tariff treatment to the 
relevant parties within ten days of the decision 
being made. 

 

 

 

 

9. Parties shall maintain the confidentiality of 
information classified as confidential collected in the 
process of verification and shall protect that 
information from disclosure that could prejudice 
the competitive position of the person who provided 
the information. The information classified as 
confidential may only be disclosed to those 
authorities responsible for the 

นําเขาอาจปฏิเสธการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 

6. หนวยงานผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับแตงต้ังจาก

หนวยงานผูมีอํานาจที่ทําหนาที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิ

สินคาของประเทศภาคีผูสงออกจะตองแจงใหหนวยงาน

ศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขาทราบภายใน 30 วันนับ

จากวันที่มีการรองขอเปนลายลักษณอักษรจากหนวยงาน

ศุลกากรดังกลาววา ผูสงออกหรือผูผลิตยินยอมใหเขาเยี่ยม

ชมเพื่อตรวจพิสูจนถิ่นกําเนิดสินคาหรือไม 
 
7. หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขาจะตองไมทํา

การเยี่ยมชมสถานที่หรือโรงงานของผูสงออกหรือผูผลิตใด  ๆ
ในอาณาเขตของประเทศภาคีผูสงออก หากไมมีหนังสอื

ยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจากผูสงออกหรือ

ผูผลิต 

8. หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขาจะตองดําเนินก

ใดๆ เพื่อตรวจพิสูจนการมีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี

ศุลกากร และทําการตัดสินใหเสร็จสิ้นภายใน 150 วัน

นับจากวันที่มีการรองขอตอหนวยงานผูมีอํานาจหรือ

หนวยงานที่ไดรับแตงต้ังจากหนวยงานผูมีอํานาจที่ทํา

หนาที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาของประเทศ

ภาคีผูสงออกภายใตวรรค 1 ทั้งน้ี หนวยงานศลุกากร

ของประเทศภาคีผูนําเขาจะตองแจงใหทุกฝายที่มีสวน

เกี่ยวของทราบเปนลายลักษณอักษรวาสินคาดังกลาวมี

สิทธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรหรือไม ภายในสิบ

วันจากวันที่ไดทําการตัดสิน 

9. กลุมประเทศภาคีจะตองรักษาความลับของขอมูลที่จัดวา

เปนความลับ ซึ่งไดเก็บรวบรวมในขั้นตอนการตรวจพิสูจน 
และจะตองคุมครองขอมูลน้ันจากการถูกเปดเผย ซึ่งอาจ
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administration and enforcement of origin 
determination.2 

 

กระทบถงึฐานะทางการแขงขันของบุคคลผูใหขอมูลดังกลา 
ขอมูลที่จัดวาเปนความลับน้ัน จะสามารถเปดเผยตอผูมี

อํานาจหนาทีใ่นการบริหารจัดการและดําเนินการวินิจฉยั

ถิ่นกําเนิดสินคาเทาน้ัน 1

2 

 
 

SUSPENSION OF PREFERENTIAL              
TARIFF TREATMENT 

 
Rule 19 

 
1. The Customs Authority of the importing Party may 

suspend preferential tariff treatment to a good that 
is the subject of an origin verification action under 
this Annex for the duration of that action or any 
part thereof. 

 

2. The importing Party may release the goods to the 
importer subject to any administrative measures 
deemed necessary, provided that they are not 
held to be subject to import prohibition or 
restriction and there is no suspicion of fraud. 

3. In the event that a determination is made by the 
Customs Authority of the importing Party that the 
good qualifies as an originating good of the 
exporting Party, any suspended preferential tariff 
treatment shall be reinstated. 

 

การระงับการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 

กฎท่ี 19 

1. หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขาอาจระงับการ

ใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแกสินคาที่อยูระหวางการ

ดําเนินการตรวจพิสูจนถิ่นกําเนิดสินคาภายใตภาคผนวก

น้ี ตลอดระยะเวลาการดําเนินการหรือในระยะหนึ่งระยะ

ใดของการดําเนินการน้ัน 

2. ประเทศภาคีผูนําเขาอาจตรวจปลอยสินคาใหผูนําเขาไปกอ 
ภายใตบังคับของมาตรการดานการบริหารจัดการใดๆ ที่

เห็นวาจําเปน หากสินคาน้ันมิไดตองหามหรือตองกํากัด

ในการนําเขา และไมมีขอสงสัยเกี่ยวกับการฉอฉล 

3. ในกรณีที่หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขาได

วินิจฉัยวา สินคาน้ันมีคุณสมบัติเปนสินคาที่ไดถิ่นกําเนิด

ของประเทศภาคีผูสงออก การระงับการใหสิทธิพิเศษ

ทางภาษีศุลกากรใดๆ จะตองถูกยกเลิกไป 
 

 
Rule 20 

 
When the destination of any goods exported to a 
specified Party is changed after their export from 
the exporting Party, but before clearance by the 

กฎท่ี 20 

 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทางของสินคาใดๆ ที่สงออก

ไปยังประเทศภาคี หลังจากที่ไดสงออกสินคาจากประเทศภาคี

                                                 
2 ใหอานวรรคนี้โดยอางอิงถึงบทบัญญัติวาดวยความลับในขอ 5 (ความลับ) ของบทที่ 18 (บทบัญญัติสุดทาย) 
2

 This Paragraph shall be read with reference to the confidentiality provisions of Article 5 

(Confidentiality) of Chapter 18 (Final Provisions). 
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importing Party, the exporter, manufacturer, producer or 
its authorised representative shall apply in writing 
to the Issuing Authority/Body for a new Certificate 
of Origin for the goods changing destination. The 
application shall include the original Certificate of 
Origin relating to the goods. 
 
 

ผูสงออกไปแลว แตกอนที่จะมีการตรวจปลอยสินคาโดยประเท

ภาคีผูนําเขา ผูสงออก ผูผลิต หรือตัวแทนที่ไดรับมอบอํานาจ

จะตองยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรตอหนวยงานผูมีอํานาจ

หรือหนวยงานทีไ่ดรับแตงต้ังจากหนวยงานผูมีอํานาจที่ทําหนาที่

ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา เพือ่ขอหนังสือรับรองถิ่น

กําเนิดสินคาฉบับใหมสําหรับสินคาที่เปลี่ยนแปลงจุดหมาย

ปลายทางนั้น โดยจะตองยื่นหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา

ตนฉบับสําหรับสินคาดังกลาวที่ไดออกไปกอนหนาน้ีรวมไป

กับคํารองดวย 
 

Rule 21 
 

For the purpose of implementing Article 14 (Direct 
Consignment) of Chapter 3 (Rules of Origin) where 
transportation is effected through the territory of 
any non- Party, the following shall be provided to 
the Customs Authority of the importing Party: 

(i)  a through Bill of Lading issued in the  
exporting Party; 

(ii) a Certificate of Origin issued by the 
relevant Issuing Authority/Body of the 
exporting Party, unless not required 
pursuant to Rule 12.2 or Rule 14; 

 

 

(iii) a copy of the original commercial invoice 
in respect of the good; and 

(iv) supporting documents in evidence that the 
requirements of Article 14 (Direct 
Consignment) of Chapter 3 (Rules of 
Origin) have been complied with. 

 

กฎท่ี 21 

 
เพื่อความมุงประสงคในการปฏิบัติตาม ขอ14 (การขนสง

โดยตรง) ของบทที่ 3 (กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา) เมื่อมีการ

ขนสงผานอาณาเขตของประเทศนอกภาคีใดๆ ใหยื่นเอกสาร

ดังตอไปนี้ตอหนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขา 

(หน่ึง) ใบตราสงสินคาที่ระบุเสนทางขนสงไว

ตลอดทางที่ออกโดยประเทศภาคีผูสงออก 

(สอง) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาที่ออกโดย

หนวยงานผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับ

แตงต้ังจากหนวยงานผูมีอํานาจของประเทศ

ภาคีผูสงออก เวนแตจะไมตองใชตามกฎที่ 
12.2 หรือกฎที่ 14 

(สาม) สําเนาบัญชีราคาสินคาตนฉบับของสินคา

น้ัน และ 

(สี่) เอกสารสนับสนุนอ่ืนๆที่เปนหลักฐานวามี

การปฏิบัติตามขอกาํหนดในขอ 14 (การขนสง

โดยตรง)ของบทที3่ (กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา) 
 

Rule 22 
 

กฎท่ี 22 
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1. The Customs Authority of the importing Party 
may accept Certificates of Origin in cases where 
the sales invoice is issued either by a company 
located in a third country or by an exporter for 
the account of that company, provided that the 
goods meet the requirements of Chapter 3 (Rules 
of Origin). 

2. The words “SUBJECT OF THIRD-PARTY INVOICE (name 
of company using the invoice)” shall appear on 
the Certificate of Origin. 

 
 

1. หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขาอาจยอมรับ

หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา ในกรณีที่บัญชีราคาสินคา

ในการขายไดออกโดยบริษัทที่ต้ังอยูในประเทศที่สาม หรือ

โดยผูสงออกเพื่อการบัญชีของบริษัทน้ัน หากสินคาดังกลาว

เปนไปตามขอกําหนดในบทที่ 3 (กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา) 

2. คําวา “SUBJECT TO THIRD-PARTY INVOICE (ชื่อบริษัทผู
ออกบัญชีสินคาในประเทศที่สาม)” จะตองปรากฏอยู

บนหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา 

 
ACTION AGAINST FRAUDULENT ACTS 

 
Rule 23 

 
When it is suspected that fraudulent acts in 
connection with the Certificate of Origin have been 
committed, the government authorities concerned 
shall co-operate in the action to be taken in the 
respective Party against the persons involved, in 
accordance with the Party’s respective laws and 
regulations. 

 

การดําเนินการตอตานการกระทําอันฉอฉล 

กฎท่ี 23 

เมื่อมีขอสงสัยวามีการกระทําอันฉอฉลที่เกี่ยวของกับหนังสือ

รับรองถิ่นกําเนิดสินคา หนวยงานราชการที่เกี่ยวของจะตอง

รวมมอืกนัในการดําเนินการ ในแตละประเทศภาคี ตอบุคคล

ผูมีสวนเกี่ยวของในการกระทําน้ัน โดยสอดคลองกบั

กฎหมายและระเบียบขอบังคับภายในของแตละประเทศภาคี 
 

 
GOODS IN TRANSPORT OR STORAGE 

 
Rule 24 

 
Originating goods which are in the process of being 
transported from the exporting Party to the 
importing Party, or which are in temporary storage 
in a bonded area in the importing Party, should be 
accorded preferential tariff treatment if they are 
imported into the importing Party on or after the date of 
entry into force of this Agreement, subject to the 
submission of a Certificate of Origin issued 
retroactively to the Customs Authority of the 
importing Party and subject to domestic laws, 
regulations or administrative practices of the 
importing Party. 

สินคาในระหวางการขนสงหรือการเก็บรักษา 

กฎท่ี 24 

สินคาที่ไดถิ่นกําเนิดซึ่งอยูระหวางการขนสงจากประเทศภาคี

ผูสงออกไปยังประเทศภาคีผูนําเขา หรือซึ่งอยูระหวางการเก็บ

รักษาชั่วคราวในบริเวณทัณฑบนในประเทศภาคีผูนําเขา ควร

ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หากสินคาดังกลาวไดนําเขา

ไปยังประเทศภาคีผูนําเขาในวันหรือหลงัจากวันทีค่วามตกลง

ฉบับน้ีมีผลใชบังคับ โดยการยื่นหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาที่

ออกยอนหลังตอหนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขา 
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 และโดยอยูภายใตบังคับของกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หรือ

แนวปฏิบัติทางปกครองภายในของประเทศภาคีผูนําเขา 
 

SETTLEMENT OF DISPUTES 
 

Rule 253 
 

1. In the case of a dispute concerning origin 
determination, classification of goods or other 
matters, the government authorities concerned in 
the importing and exporting Parties shall consult 
each other with a view to resolving the dispute, 
and the result shall be reported to the other 
Parties for information. 

 
 
 
2. If no settlement can be reached bilaterally, the 

dispute may be referred to the ROO Sub-
Committee established pursuant to Article 18 
(Sub-Committee on Rules of Origin) of Chapter 
3 (Rules of Origin). 

 
 

การระงับขอพิพาท 

กฎท่ี 253

1. ในกรณีที่เกิดการพิพาทที่เกี่ยวของกับการวินิจฉัยถิ่น

กําเนิดสินคา การจําแนกประเภทของสินคา หรือเร่ืองอ่ืน  ๆ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของในประเทศภาคีผูนําเขาและ

ประเทศภาคีผูสงออก จะตองปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน

เพื่อที่จะแกปญหาขอพิพาท และใหรายงานผลใหประเทศ

ภาคอ่ืีนๆ ทราบเพื่อเปนขอมูล 

 

2. ในกรณีที่ไมสามารถตกลงกันในระดับทวิภาคีได อาจเสนอ

ประเด็นขอพิพาทดังกลาวตอคณะอนุกรรมการอาร โอ โอ 
ซึ่งจัดต้ังขึ้นตามขอ 18 (คณะอนุกรรมการวาดวยกฎวา

ดวยถิ่นกําเนิดสินคา) ของบทที่ 3 (กฎวาดวยถิ่นกําเนิด

สินคา) 

 
 

                                                 
3 กฎนีจ้ะไมกระทบถึงสิทธิของประเทศภาคีภายใตบทที่ 17 (การปรกึษาหารอืและการระงบัขอพิพาท) 
3 This Rule is without prejudice to a Party’s rights under Chapter 17 (Consultations and 

Dispute Settlement). 
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