
  

 

พิธีสารเพิ่มเติมฉบับท่ี 4 ภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู  
เพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและอ านวยความสะดวกทางการค้า 

 

รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเปรู (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “คู่ภาค”ี) 

 

ระลึกถึง พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู เพ่ือเร่งการเปิดเสรีการค้าสินค้าและอ านวย 
ความสะดวกทางการค้า จัดท าขึ้น ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี เมื่ อวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2005  
(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “พิธีสาร”) 

ระลึกถึง วรรค 1 และ 2 ของ ข้อ 2 ของพิธีสารระบุว่า คู่ภาคีตกลงที่จะก าหนดกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าและ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องและเพ่ือประโยชน์ดังกล่าว คู่ภาคีตกลงใช้กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าตามภาคผนวก 2 ของพิธีสาร 

ระลึกถึง พิธีสารเพ่ิมเติมภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู เพ่ือเร่งการเปิดเสรีการค้า
สินค้าและอ านวยความสะดวกทางการค้า จัดท าขึ้น ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 16 
พฤศจิกายน ค.ศ. 2006 (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “พิธีสารเพ่ิมเติม”) 

ระลึกถึง พิธีสารเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 ภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู เพ่ือเร่งการเปิดเสรี
การค้าสินค้าและอ านวยความสะดวกทางการค้า จัดท าขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 
2009 (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “พิธีสารเพ่ิมเติมฉบับที่ 2”) 

ระลึกถึง พิธีสารเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 ภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู เพ่ือเร่งการเปิดเสรี
การค้าสินค้าและอ านวยความสะดวกทางการค้า จัดท าขึ้น ณ ราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 
2010 (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “พิธีสารเพ่ิมเติมฉบับที่ 3”) 

พิจารณาความส าคัญของการมีบทบัญญัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ในเอกสารฉบับรวมเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการและการใช้พิธีสารส าหรับผู้ประกอบการด้าน
ธุรกิจ หน่วยงานผู้มีอ านาจ และหน่วยงานศุลกากร 

พิจารณาเพิ่มเติม ว่าการปรับปรุงกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า ให้สอดคล้องกับระบบฮาร์โมไนซ์ 
2017 จะเพ่ิมประสิทธิผลของการด าเนินการตามพิธีสาร 

ตระหนัก ว่ามีการแก้ไขระบบฮาร์โมไนซ์ให้เป็นปัจจุบัน จ านวน 2 ครั้ง ตั้งแต่การแก้ไขครั้งที่ 4 (ระบบฮาร์โมไนซ์ 
2007) โดยปราศจากการระบุไว้ในกฎถิ่นก าเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าของภาคผนวก 2 ของพิธีสารเพ่ิมเติมฉบับที่ 
2 ดังนั้น จึงท าให้เกิดความเหลื่อมของพิกัดศุลกากรที่ผู้ประกอบการด้านธุรกิจใช้เพ่ือส่งออก น าเข้า และกรอก
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

ได้ตกลงกันดังต่อไปนี ้

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 



  

 

ข้อ 1 

การแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก 2 ของพิธีสาร 

ให้แทนที่ภาคผนวก 2 รวมถึงบัญชีแนบท้าย 1  บัญชีแนบท้าย 2  และ บัญชีแนบท้าย 3 ของพิธีสาร ด้วย
ภาคผนวก 2 บัญชีแนบท้าย  1 บัญชีแนบท้าย  2 และบัญชีแนบท้าย 3 ฉบับใหม่ ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบของ
พิธีสารเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 นี้   

 

ข้อ 2 

บทบัญญัติสุดท้าย 

1. พิธีสารเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 นี้ และเอกสารแนบ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐเปรูเพื่อเร่งการเปิดเสรีการค้าสินค้าและอ านวยความสะดวกทางการค้า ค.ศ. 2005  

2. ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งให้ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งทราบ เมื่อได้เสร็จสิ้นการด าเนินการตามกระบวนการภายในของ
ตนเพื่อการมีผลใช้บังคับของพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 4 นี้ ภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู 
เพ่ือเร่งการเปิดเสรีการค้าสินค้าและอ านวยความสะดวกทางการค้า 

3. พิธีสารเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 ภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู เพ่ือเร่งการเปิดเสรีการค้า
สินค้าและอ านวยความสะดวกทางการค้าจะมีผลใช้บังคับสามสิบ (30) วัน หลังจากวันที่ได้รับการแจ้งจากภาคีฝ่าย
ที่แจ้งภายหลังตามที่กล่าวถึงในวรรค 2 นอกเสียจากว่าคู่ภาคีได้ตกลงร่วมกันเป็นวันอื่น 

เพ่ือเป็นพยานแก่การนี้ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ซึ่งได้รับมอบอ านาจโดยถูกต้องจากรัฐบาลของแต่ละฝ่ายได้ลงนามพิธีสาร
เพ่ิมเติมฉบับที่ 4 ภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู เพ่ือเร่งการเปิดเสรีการค้าสินค้าและ
อ านวยความสะดวกทางการค้า 

จัดท าขึ้น  ณ___________เมื่อวันที่___________ค.ศ. 20 _____ท าเป็นคู่ฉบับ เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน 
และภาษาไทย โดยตัวบทของทุกฉบับ มีความถูกต้องโดยเท่าเทียมกัน ในกรณีที่มีความแตกต่างกันในการตีความ 
ให้ถือตามตัวบทฉบับภาษาอังกฤษ 

 

ส าหรับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย                                          ส าหรับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเปรู                                                          

                   

 

[XX]                                                                                   [XX]         

[ต าแหน่ง]                                                                            [ต าแหน่ง]  

 



  

 

ภาคผนวก 2 

 

 

กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าส าหรับสินค้าที่มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้า
และอ านวยความสะดวกทางการค้าภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู 

 

 

ส่วนเอ: อารัมภบท 

กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู (ต่อไปเรียกว่า “พิธีสาร”)  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดกฎ ระเบียบ และพิธีการส าหรับการผ่านเกณฑ์ รับรอง ตรวจสอบ และควบคุมถิ่นก าเนิด
สินค้าที่จะได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติที่เป็นพิเศษ เพ่ือเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและอ านวยความสะดวกทาง
การค้าภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู 

 

 

ส่วนบี: การก าหนดถิ่นก าเนิด 

 

 

ข้อ 1 

                                                           ค านิยาม 

เพ่ือความมุ่งประสงค์ของภาคผนวกนี้ 

1. วัน หมายถึง วันตามปฏิทิน 

2. ผู้ส่งออก หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งอยู่ในอาณาเขตของภาคีซ่ึงสินค้าถูกส่งออก 

3. ระบบฮาร์โมไนซ์ หมายถึง ระบบฮาร์โมไนซ์เพ่ือการก าหนดรหัสสินค้าและการจ าแนกประเภท ซึ่งระบุไว้ใน
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการก าหนดรหัสสินค้าและระบบการจ าแนกประเภท (ท า ณ กรุงบรัสเซลส์     
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 1983) รวมถึงหมายเหตุทางกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่และที่มี
การแก้ไข 

4. หลักการทางบัญชีอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป หมายถึง ฉันทามติที่ได้มีการยอมรับหรือการสนับสนุนที่ส าคัญใน
อาณาเขตของภาคีในเรื่องการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ค่าใช้จ่ายต่อทุน ทรัพย์สิน และหนี้สิน การเปิดเผยข้อมูล



  

 

และการเตรียมงบการเงิน หลักการทางบัญชีอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปอาจครอบคลุมแนวทางกว้าง ๆ ที่ใช้เป็นการ
ทั่วไป รวมทั้งมาตรฐานแนวปฏิบัติ และกระบวนการอย่างละเอียด 

5. วัตถุดิบทางอ้อม หมายถึง สิ่งที่ใช้ในการผลิต ทดสอบ หรือตรวจสอบสินค้า แต่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบทาง
กายภาพของสินค้านั้น หรือสิ่งที่ใช้ในการบ ารุงรักษาอาคาร หรือการปฏิบัติการของอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิต
สินค้า ซึ่งรวมไปถึง 

(เอ) น้ ามันเชื้อเพลิง พลังงาน 

(บี) เครื่องมือ แม่พิมพ์ และแบบหล่อ 

(ซี) ชิ้นส่วนและสิ่งที่ใช้ในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และอาคาร 

(ดี) สารหล่อลื่น จาระบี วัตถุดิบเสริม และวัตถุดิบอื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต หรือใช้เพ่ือการปฏิบัติการของอุปกรณ์
และอาคาร  

(อี) ถุงมือ แว่นตา รองเท้า ชุด อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 

(เอฟ) เครื่องมือ อุปกรณ์ และอะไหล่ที่ใช้ส าหรับการทดสอบ หรือตรวจสอบสินค้า 

(จี) ตัวเรง่ปฏิกิริยาและตัวท าละลาย และ 

(เอช) วัตถุดิบอื่นซึ่งไม่ได้รวมเข้าเป็นสินค้า แต่ใช้ในการผลิตสินค้า สามารถแสดงโดยอาศัยหลักเหตุผลได้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของการผลิตนั้น 

6. ผู้น าเข้า หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งอยู่ในอาณาเขตของภาคีซึ่งสินค้าที่ถูกน าเข้า 

7. วัตถุดิบ หมายถึง วัตถุดิบ ส่วนผสม ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ และซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในตัวสินค้าอ่ืนหรือเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตสินค้าอ่ืน 

8. การผ่านกระบวนการขั้นต่ า หมายถึง 

(เอ) การผ่านกระบวนการ เพ่ือให้แน่ใจว่าสินค้านั้นถูกเก็บรักษาในสภาพที่ดี ระหว่างการขนส่งหรือเก็บรักษา 

(บี) การผ่านกระบวนการขั้นธรรมดา ประกอบไปด้วย การร่อน หรือกรอง แยกประเภท จ าแนก จับคู่ จัดเป็น
ชุด ล้าง ทาสี เฉือน ผสม ตัด และ บรรจุหีบห่อใหม่ หรือบรรจุขวด กระติก ถุง การติดเครื่องหมายหรือแผ่น
กระดาน และอ่ืน ๆ 

(ซี) การเปลี่ยนหีบห่อ การเอาออกจากหีบห่อแล้วบรรจุหีบห่อใหม ่

(ดี) การติดเครื่องหมาย ฉลาก เครื่องหมายการค้าหรือสัญลักษณ์ที่ท าให้สามารถแยกแยะสินค้าหรือการบรรจุภัณฑ์ 

(อี) การแยกสินค้าออกเป็นชิ้นส่วน 

(เอฟ) การประกอบขั้นธรรมดาของชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ ท าให้เกิดสินค้าส าเร็จรูป 

(จี) การบรรจุลงในขวด ลัง กล่อง หรือกระบวนการบรรจุลงหีบห่อ 

(เอช) ท าความสะอาด รวมถึง การก าจัดฝุ่น สารประกอบสี หรือสิ่งปกคลุมอ่ืน ๆ 



  

 

(ไอ) การใช้น้ ามัน 

(เจ) การจัดรวมสินค้าเป็นชุด หรือ การคละกัน 

(เค) การฆ่าสัตว์ 

(แอล) การผสมรวมของวัตถุดิบท าละลายในน้ าหรือสารอื่น ๆ ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของสินค้าไปอย่าง
ส าคัญ 

(เอ็ม) สินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิดจากกระบวนการตั้งแต่ 2 กระบวนการขึ้นไปที่กล่าวถึงในอนุวรรค (เอ) ถึง (แอล) 
ข้างต้น 

9. สินค้าที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิด หมายถึง สินค้าใด ๆ ซึ่งไม่มีคุณสมบัติที่ได้ถิ่นก าเนิดจากภาคีใดตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิด
สินค้าภายใต้ภาคผนวกนี ้

10. วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิด หมายถึง วัตถุดิบใด ๆ ซึ่งไม่มีคุณสมบัติที่ได้ถิ่นก าเนิดจากภาคีใดตามกฎว่าด้วย 
ถิน่ก าเนิดสินค้าภายใต้ภาคผนวกนี้ 

11. สินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิด หมายถึง สินค้าใด ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติที่ได้ถิ่นก าเนิดจากภาคีใดตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิด 
สินค้าภายใต้ภาคผนวกนี ้

12. วัตถุดิบท่ีได้ถิ่นก าเนิด หมายถึง วัตถุดิบใด ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติที่ได้ถิ่นก าเนิดจากภาคีใดตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิด
สินค้าภายใต้ภาคผนวกนี ้

13. การผลิต หมายถึง การปลูก การเก็บเกี่ยว การสกัด การท าเหมือง การเลี้ยงให้โต การจับได้ การประมง 
การดัก การล่า การผลิต การผ่านกระบวนการหรือการประกอบขึ้นเป็นสินค้า 

14. สิ่งที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อและบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง หมายถึง สิ่งที่ใช้ปกป้องสินค้าระหว่างการขนส่งและ
ไม่รวมถึงบรรจุภัณฑ์ หรือหีบห่อซึ่งบรรจุส าหรับการขายปลีก 

 

ข้อ 2 

สินค้าที่ไดถ้ิ่นก าเนิด 

1. เว้นแต่มีการก าหนดไว้ในภาคผนวกนี้ ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องถือว่าสินค้านั้นได้ถ่ินก าเนิด เมื่อ 

(เอ) เป็นสินค้าที่ก าเนิด ได้มาจากหรือผลิตโดยใช้วัตถุดิบในภาคีใดภาคีหนึ่งหรือทั้งสอง หรือ 

(บี) วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดสินค้าแต่ละชิ้นซึ่งถูกใช้ไปในการผลิตสินค้าได้ผ่านการตอบสนอง ต่อข้อก าหนดของ
กฎถิ่นก าเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าซึ่งรวมไว้ในบัญชีแนบท้าย 1 (กฎถิ่นก าเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า) โดยเป็น  
ผลมาจากกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นในอาณาเขตของภาคีใดภาคีหนึ่งหรือทั้งสอง หรือ  

(ซี) ถูกผลิตขึ้นภายในอาณาเขตของภาคีใดภาคีหนึ่งหรือทั้งสองโดยเฉพาะ จากวัตถุดิบที่ได้ถิ่นก าเนิด 

2. นอกจากนี้สินค้าจะต้องตอบสนองต่อข้อก าหนดทั้งหมดที่ใช้ในภาคผนวกนี ้

3. การผานกระบวนการขั้นต่ าไม่ท าให้สินค้าและวัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดนั้นได้ถิ่นก าเนิด 



  

 

ข้อ 3 

สินค้าที่ก าเนิดหรือผลิตโดยใช้วัตถุดิบในภาคีนั้นทั้งหมด 

ภายในความมุ่งหมายของข้อ 2 (1) (เอ) ข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นสินค้าที่ได้มาจากหรือผลิตโดย
ทั้งหมดในภาคีใดภาคีหนึ่งหรือทั้งสอง 

(เอ) สินค้าท่ีเป็นแรธ่าตุซึ่งสกัดได้ในอาณาเขตของภาคีใดภาคีหนึ่งหรือทั้งสอง 

(บี) สินค้าทางการเกษตรที่เก็บเก่ียว เก็บ หรือรวบรวมได้ในอาณาเขตของภาคีใดภาคีหนึ่งหรือทั้งสอง 

(ซี) สัตวม์ีชีวิตที่ก าเนิดและเลี้ยงเติบโตในอาณาเขตของภาคีใดภาคีหนึ่งหรือทั้งสอง 

(ดี) สินค้าที่ได้จากสัตว์มีชีวิตในอาณาเขตของภาคีใดภาคีหนึ่งหรือทั้งสอง 

(อี) สินค้าที่ได้มาโดยตรงจากการล่า การดัก การประมง การรวบรวม การจับหรือการเพาะเลี้ยงในน้ าในอาณา
เขตของภาคีใดภาคีหนึ่งหรือทั้งสอง 

(เอฟ) ปลา สัตว์น้ าจ าพวกมีเปลือก พืชและสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ในน้ า ที่ได้มาจากภายในอาณาเขตทางทะเลที่ภาคี 
แต่ละฝ่ายใช้อ านาจอธิปไตย สิทธิอธิปไตย และเขตอ านาจตามกฎหมายที่ใช้บังคับของภาคีนั้น หรือตามบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้องของกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล หรือซึ่งได้มาจาก
ทะเลหลวงโดยเป็นไปตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยกฎหมายทะเล โดยเรือซึ่งมีสิทธิชักธงของประเทศไทยหรือของประเทศเปรู 

(จี) สินค้าที่ภาคีนั้นหรือบุคคลของภาคีนั้นได้จากพ้ืนดินใต้ทะเลหรือดินใต้พ้ืนดินใต้ทะเลซึ่งภาคีนั้นมีสิทธิแต่
เพียงผู้เดียวตามกฎหมายที่ใช้บังคับของภาคีนั้น หรือตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายระหว่างประเทศ
ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 

(เอช) เศษและขยะที่ได้มาจากการผลิตในอาณาเขตของภาคีใดภาคีหนึ่งหรือทั้งสอง หรือสินค้าที่ใช้แล้วที่เก็บ
รวบรวมในอาณาเขตของภาคีใดภาคีหนึ่งหรือทั้งสอง หากว่าสินค้าดังกล่าวเหมาะส าหรับการน าวัตถุดิบกลับมาใช้
ใหม่ และ    

(ไอ) สินค้าที่มีการผลิตทั้งหมดในอาณาเขตของภาคีใดภาคีหนึ่งหรือทั้งสองนอกเหนือจากสินค้าที่กล่าวถึงใน
วรรค (เอ) ถึง (เอช) ของข้อนี้ 

 

ข้อ 4 

                                                       การสะสม 

1. สินค้าหรือวัตถุดิบที่ได้ถิ่นก าเนิดในภาคีใดภาคีหนึ่งประกอบเข้ากับสินค้าใด ๆ ในอาณาเขตของอีกภาคีหนึ่งจะ 
ต้องได้รับการพิจารณาว่าเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิดภายในอาณาเขตของภาคีนั้น 

2. สินค้าได้ถิ่นก าเนิดสินค้าเมื่อสินค้านั้นถูกผลิตขึ้นภายในภาคีใดภาคีหนึ่งหรือทั้งสองโดยผู้ผลิตตั้งแต่ 1 รายขึ้นไป
โดยสินค้าผ่านข้อก าหนดในข้อ 2 และ ข้อก าหนดอื่น ๆ ทั้งหมดในภาคผนวกนี ้



  

 

ข้อ 5 

การปฏิบัติต่อการบรรจุและวัตถุดิบที่ใช้ท าหีบห่อ 

1. วัตถุดิบที่ใช้ท าหีบหอ่และบรรจุภัณฑ์ส าหรับการขายปลีก 

(เอ) วัตถุดิบที่ใช้ท าหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ซึ่งสินค้าถูกบรรจุส าหรับการขายปลีก หากจ าแนกออกจากสินค้าจะ
ไม่ถูกน ามาพิจารณาในการก าหนดถิ่นก าเนิดของสินค้า 

(บี ) เมื่อสินค้าอยู่ภายใต้ข้อก าหนดมูลค่าของการผลิตในภูมิภาค มูลค่าของวัตถุที่ใช้ในการท าหีบห่อและ        
บรรจุภัณฑ์จะถูกน ามาพิจารณาก็ต่อเมื่อวัตถุที่ใช้ในการท าหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นวัตถุดิบที่มีถิ่นก าเนิดใน
ภาคีใดภาคีหนึ่งหรือทั้งสอง เท่านั้น 

2. วัตถุดิบที่ใช้ท าหีบหอ่และบรรจุภัณฑ์ส าหรับการขนส่งสินค้า 

วัตถุดิบที่ใช้ท าหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ส าหรับการขนส่งสินค้าจะต้องไม่ถูกน ามาพิจารณาการได้ถิ่นก าเนิดสินค้าใน
ทุกกรณ ี

 

ข้อ 6 

อุปกรณ์ประกอบชิ้นส่วนส ารองหรือเครื่องมือ 

1. อุปกรณ์ประกอบชิ้นส่วนส ารองหรือเครื่องมือที่ส่งมาพร้อมกับสินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิดจะถูกปฏิบัติเช่นเดียวกับสินค้าที่
ได้ถิ่นก าเนิดนั้นเมื่อ 

(เอ) อุปกรณ์ประกอบ ชิ้นส่วนส ารอง หรือเครื่องมือ จะต้องไม่แยกใบเสร็จออกจากสินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิดสินค้านั้น 

(บี) ปริมาณและมูลค่าของอุปกรณ์ประกอบ ชิ้นส่วนส ารอง หรือเครื่องมือ เป็นไปโดยธรรมเนียมปกติส าหรับ
สินค้าที่ได้ถิน่ก าเนิดสินค้า   

(ซี) ถ้าสินค้าอยู่ภายใต้ข้อก าหนดมูลค่าของการผลิตในภูมิภาค มูลค่าของอุปกรณ์ประกอบ ชิ้นส่วนส ารอง หรือ
เครื่องมือนั้นจะถูกน ามาพิจารณาก็ต่อเมื่ออุปกรณ์ประกอบชิ้นส่วนส ารองหรือเครื่องมือเหล่านั้นมีถิ่นก าเนิดในภาคี
ใดภาคีหนึ่งหรือท้ังสองเท่านั้น 

 

ข้อ 7 

สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค 

1. โดยที่บัญชีแนบท้าย 1 (กฎถิ่นก าเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า) ระบุข้อก าหนดมูลค่าของการผลิตในภูมิภาค 
การค านวณ จะต้องมีหลักตามวิธีการต่อไปนี้ 

อาร์วีซี =เอฟโอบี-วีเอ็นเอ็มx100 

                                            เอฟโอบี 



  

 

โดยที่: 

(เอ) “อารว์ีซี” เป็นมูลคา่การผลิตในภูมิภาคซ่ึงแสดงเป็นร้อยละ 

(บี) “เอฟโอบี” เป็นมูลค่าเอฟโอบีของสินค้าซึ่งถูกก าหนดให้สอดคล้องกับข้อ 1 ถึง 8, ข้อ 15 และสอดคล้องกับ
หมายเหตุการตีความขององค์การการค้าโลกเรื่องความตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อ 7 ของความตกลงทั่วไปว่า 
ด้วยภาษีศุลกากรและการค้า 1994 (ต่อไปเรียกว่า “ความตกลงว่าด้วยการประเมินอัตราอากรศุลกากรของ
องค์การการค้าโลก”)   

(ซี) “วีเอ็นเอ็ม” เป็นมูลค่าของวัตถุดิบทั้งหมดที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดที่ผู้ผลิตใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าซึ่งถูก
ก าหนดให้สอดคล้องกับ ข้อ  1 ถึง 8, ข้อ  15 และสอดคล้องกับหมายเหตุการตีความของความตกลง 
ว่าด้วยการประเมินอัตราอากรศุลกากรขององค์การการค้าโลก 

2. มูลค่าของวัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดจะต้องเป็น 

(เอ) มูลค่าซีไอเอฟ (ต้นทุนค่าประกันภัยและค่าระวางบรรทุก) ของวัตถุดิบซึ่งถูกก าหนดให้สอดคล้องกับข้อ 1 
ถึง 8, ข้อ 15 และสอดคล้องกับหมายเหตุการตีความของความตกลงว่าด้วยการประเมินอัตราอากรศุลกากรของ
องค์การการค้าโลกส าหรับวัตถุดิบที่น าเข้าโดยตรงโดยผู้ผลิตสินค้า  

(บี) ราคาซื้อขายจริงส าหรับวัตถุดิบที่หามาได้โดยผู้ผลิตสินค้าในอาณาเขตที่สินค้าถูกผลิตนั้น 

3. เพ่ือการก าหนดมูลค่าของการผลิตในภูมิภาค หลักการทางบัญชีอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป จะต้องน ามาใช้ 

 

ข้อ 8 

                                                       กฎเกณฑ์ขั้นต่ า 

โดยไม่ค านึงถึงข้อ 2 สินค้าซึ่งถูกผลิตในอาณาเขตของภาคีใดภาคีหนึ่งหรือทั้งสองจะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า หากมูลค่า
ของวัตถุดิบทั้งหมดที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดที่ใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในการเปลี่ยนพิกัดตามที่
ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้าย 1 (กฎถิ่นก าเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า) นั้นมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่า เอฟโอบี
ของสินค้า 

 ข้อ 9 

สินค้าและวัตถุดิบที่ใชแทนกันได ้

1. ในการพิจารณาว่าสินค้าที่ใช้แทนกันได้หรือวัตถุดิบที่ใช้แทนกันได้ เป็นสินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิดหรือไม่ โดยใน
กระบวนการผลิตที่วัตถุดิบที่ได้ถิ่นก าเนิดและไม่ได้ถิ่นก าเนิดนั้นถูกน ามาผสมทางทางกายภาพหรือรวมกัน 
ถิ่นก าเนิดของวัตถุดิบอาจพิจารณาโดยการแยกทางกายภาพของสินค้าหรือวัตถุดิบที่ใช้แทนกันได้แต่ละชนิดหรือ
โดยการใชว้ิธีการบริหารสินค้าคงเหลือตามท่ีก าหนดไว้โดยกฎหมายภายในของแต่ละภาค ี



  

 

2. วิธีการบริหารสินค้าคงเหลือที่ถูกเลือกภายใต้วรรค 1 ส าหรับสินค้าหรือวัตถุดิบที่ใช้ทดแทนกันได้จะต้องคงใช้ 
ต่อไปส าหรับสินค้าที่ใช้แทนกันได้หรือวัตถุดิบที่ใช้แทนกันได้เหล่านั้น ตลอดปีงบประมาณของบุคคลที่ได้เลือก
วิธีการบริหารสินค้าคงเหลือนั้น 

 

ข้อ 10 

วัตถุดิบทางอ้อม 

วัตถุดิบทางอ้อมจะต้องพิจารณาว่าเป็นวัตถุดิบที่ได้ถิ่นก าเนิดโดยไม่ต้องค านึงถึงสถานที่ผลิต 

 

ข้อ 11 

การจัดชุดสินค้า 

1. การจัดชุดหรือการคละกันของสินค้าซึ่งเกิดมาจากการใช้กฎข้อ 3 ของบทบัญญัติทั่วไปส าหรับการตีความระบบ
ฮารโมไนซ์ จะได้ถิ่นก าเนิด ก็ต่อเมื่อสินค้าที่จัดเป็นชุดหรือสินค้าที่คละกันได้ถิ่นก าเนิด และสินค้านั้นผ่าน 
ข้อก าหนดอื่น ๆ ทั้งหมดท่ีใช้ในภาคผนวกนี ้

2. โดยไม่ค านึงถึงวรรค 1 ของข้อนี้ สินค้าที่จัดเป็นชุดหรือสินค้าท่ีคละกันจะได้ถิ่นก าเนิดก็ต่อเมื่อมูลค่าของสินค้าที่
จัดเป็นชุดหรือสินค้าที่คละกันนั้นไม่ได้ถิ่นก าเนิด ไม่เกินรอ้ยละ 15 ของมูลค่า เอฟโอบีในการจัดเป็นชุดหรือคละกัน 

 

ข้อ 12 

การขนส่งสินค้าโดยตรง 
1. เพ่ือให้สินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิดยังคงสถานะการได้ถิ่นก าเนิดนั้น สินค้าดังกล่าวจะต้องถูกขนส่งโดยตรงระหว่างคู่ภาคี 
ทั้งนี้ เงื่อนไขดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นการขนส่งโดยตรงจากภาคีผู้ส่งออกไปยังภาคีผู้น าเข้า 

(เอ) สินค้าซึ่งถูกขนส่งโดยไม่ผ่านอาณาเขตของประเทศที่มิใช่ภาคีหรือ 

(บี) สินค้าถูกขนส่งผ่านประเทศที่มิใช่ภาคีตั้งแต่ 1 ประเทศขึ้นไปโดยจะมีการถ่ายล าเรือหรือเก็บรักษาไว้
ชั่วคราวหรือไม่ก็ตาม ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานศุลกากรของประเทศที่มิใช่ภาคีโดยมีเงื่อนไขว่า 

(i) สินค้านั้นไม่ได้ถูกน าไปใช้เพ่ือการค้า หรือการใช้ในประเทศท่ีส่งผ่าน และ 

(ii) สินค้านั้นไม่ได้ผ่านกระบวนการใดในอาณาเขตของประเทศที่มิใช่ภาคี นอกเหนือไปจากการขนถ่าย
สินค้าลง การขนถ่ายสินค้าข้ึน หรือกระบวนการอื่นใด ที่จ าเป็น เพ่ือการเก็บรักษาสินค้านั้นให้อยู่ในสภาพที่ดี 

 

 

 



  

 

2. ในการปฏิบัติตามวรรค 1 (บี) นั้น จะต้องแสดงโดยการยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ต่อภาคีผู้น าเข้า 

(เอ) กรณีการขนส่งผ่านแดนหรือการถ่ายล าเรือ เอกสารการขนส่ง เช่น ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ ใบตราส่ง
สินค้าทางเรือ หรือเอกสารการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ที่รับรองการขนส่งจากภาคีผู้ส่งออกไปยังภาคีผู้น าเข้า 
ตามแต่กรณี และ  

(บี) กรณีการเก็บรักษาชั่วคราว เอกสารการขนส่ง เช่น ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ ใบตราส่งสินค้าทางเรือ หรือ
เอกสารการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ที่รับรองการขนส่งจากภาคีผู้ส่งออกไปยังภาคีผู้น าเข้า ตามแต่กรณี 
นอกจากนี้ เมื่อถูกร้องขอจากหน่วยงานศุลกากรของภาคีผู้น าเข้า เอกสารต่าง ๆ ซึ่งออกโดยหน่วยงานศุลกากร
หรือหน่วยงานผู้มีอ านาจอ่ืน ๆ ของประเทศที่มิใช่ภาคี ซึ่งได้อนุญาตให้มีการเก็บรักษาชั่วคราวตามกฎหมาย
ภายในประเทศของประเทศท่ีมิใช่ภาคีนั้น 

 

ข้อ 13 

การทบทวนและการปรับเปลี่ยนกฎถิ่นก าเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า 

1. ภาคีที่พิจารณาว่ากฎถิ่นก าเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าซึ่งก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้าย 1 (กฎถิ่นก าเนิดสินค้า
เฉพาะรายสินค้า) จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางกระบวนการการผลิต การขาดแคลนแหล่ง
วัตถุดิบที่ได้ถิ่นก าเนิดสินค้า หรือปัจจัยเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ อาจยื่นเสนอการขอปรับเปลี่ยนพร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุน 
และผลการศึกษาแก่คณะกรรมาธิการร่วมเพ่ือพิจารณา 

2. ในขณะยื่นเสนอโดยภาคีที่เสนอให้ปรับเปลี่ยนภายใต้วรรค 1 ของข้อนี้ คณะกรรมาธิการร่วมอาจส่งเรื่องให้
คณะท างานภายใน 30 วัน หรือก าหนดวันอ่ืนใดตามที่คณะกรรมาธิการร่วมพิจารณาเห็นสมควร คณะท างาน
จะต้องพบปะหารือเพ่ือพิจารณาข้อเสนอปรับเปลี่ยนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่มีการเสนอหรือตามแต่
คณะกรรมาธิการร่วมพิจารณาเห็นสมควร 

3. เว้นแต่คณะกรรมาธิการร่วมพิจารณาเห็นเป็นอย่างอ่ืน ภายในระยะเวลาหนึ่ง คณะท างานจะต้องมอบรายงาน
แก่คณะกรรมาธิการร่วมเพ่ือพิจารณา จัดท าข้อสรุปและข้อเสนอ ถ้ามี 

4. ภาคีทั้งสองฝ่ายจะต้องเสร็จสิ้นกระบวนการทบทวนและการปรับเปลี่ยนภายใน 180 วัน นับจากวันที่ได้รับการ
ร้องขอ อย่างไรก็ตาม ภาคีท้ังสองฝ่ายอาจตกลงขยายระยะเวลาของกระบวนการดังกล่าวออกไป 

 

 

 

 

 

 



  

 

ส่วนซี: พิธีการศุลกากร 

 

ข้อ 14 

การขอรับการปฏิบัติที่ได้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 

1. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอ่ืนในข้อ 25 แต่ละภาคีจะต้องก าหนดให้ผู้น าเข้าในอาณาเขตของตนที่ขอรับการ
ปฏิบัติที่ได้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจะต้อง  

(เอ) จัดท าค ารับรองในใบขนสินค้าขาเข้าว่าสินค้าเป็นสินค้าท่ีได้ถิ่นก าเนิด 

 (บี) มีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในความครอบครองของตน ณ เวลาที่ได้ท าค ารับรองที่
อ้างถึงในอนุวรรค (เอ)  

 (ซี) มีเอกสารอยู่ในความครอบครองของตนซึ่งแสดงว่าข้อก าหนดที่ได้ระบุไว้ตามบทบัญญัติในข้อ 12  
(การขนส่งสินค้าโดยตรง) ได้รับการปฏิบัติตามในกรณีที่ข้อบทดังกล่าวมีผลใช้บังคับ และ 

 (ดี) ยื่นหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ยังมีผลใช้บังคับ รวมทั้งเอกสารที่อ้างถึงในอนุวรรค (ซี) ต่อหน่วยงาน
ศุลกากร ในกรณีที่ถูกร้องขอ  

 
 

ข้อ 15 

หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

1. หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าใช้ในการแสดงหลักฐานว่าสินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิดสินค้านั้นถูกส่งออกจากอาณาเขต
ของภาคีฝ่ายหนึ่ง ถึงอาณาเขตของอีกภาคีหนึ่ง ตามท่ีก าหนดไว้ภายใต้ภาคผนวกนี ้

2. หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าจะต้องออกตามข้อมูลขั้นต่ าที่รวมไว้ในบัญชีแนบท้าย 2 ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยน
โดยภาคีโดยการตกลงร่วมกัน เพ่ือวัตถุประสงค์ของการมีผลใช้บังคับของภาคผนวกนี้ คู่ภาคีต้องแลกเปลี่ยน
รูปแบบหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของภาคีแต่ละฝ่าย การเปลี่ยนแปลงรูปแบบหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า
จะต้องแจ้งแก่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นภาษาอังกฤษ   

3. หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแต่ละฉบับจะครอบคลุมการขนส่ง 1 เที่ยวต่อสินค้า  1 ประเภท หรือหลาย
ประเภท ซึ่งมีการขนส่ง 1 รูปแบบหรือหลายรูปแบบ 

4. การออกและการควบคุมหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานผู้มีอ านาจ
ของแต่ละภาคี หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าอาจออกโดยหน่วยงานผู้มีอ านาจโดยตรง หรือโดยหน่วยงานผู้มี
อ านาจออกหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า ตามข้อบังคับภายในประเทศ 

5. ในการยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าจะต้องกระท าโดยผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตสินค้าของสินค้านั้น ผู้ผลิตหรือ
ผู้ส่งออกนั้นจะต้องเตรียมเอกสารแก่หน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ได้แก่ บัญชีราคา
สินค้าและเอกสารที่จ าเป็นอ่ืน ๆ ที่แสดงว่าสินค้านั้นสอดคล้องกับกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าภายใต้ภาคผนวกนี้ 



  

 

รวมถึงการยื่นส าแดงของผู้ผลิตที่ระบุข้อมูลขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้าย 3 หากผู้ส่งออกไม่ใช่คนเดียวกันกับ
ผู้ผลิต ผู้ส่งออกจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อการยืนยันถิ่นก าเนิดสินค้า 

6. หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าจะต้องยื่นเป็นภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานศุลกากรของภาคีผู้น าเข้า
อาจร้องขอผู้น าเข้าให้แนบเอกสารแปลภาษาของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าเป็นภาษาของภาคีผู้น าเข้า 

7. หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าจะต้องมีชื่อและลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากภาคี ผู้ส่งออก 
เช่นเดียวกันกับ ตราประทับของหน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า หนังสือรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้าจะต้องไม่มีการแก้ไขใด 

8. หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าจะต้องแสดงถึงกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าที่ได้น ามาใช้ 

9. หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าจะมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ออก โดยจะต้องไม่ออกก่อน
วันที่ออกบัญชีราคาสินค้า และไม่ออกหลังวันที่รับบรรทุกสินค้า 

10. โดยไม่ค านึงถึง วรรค 9 ในกรณีที่เป็นพฤติการณ์พิเศษ หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าสามารถออกหลังจาก
วันที่รับบรรทุกสินค้าได้ หาก 

(เอ) หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าไม่สามารถออกได้ทันวันที่รับบรรทุกสินค้า เนื่องจาก ความผิดพลาด  
ความพลั้งเผลอ หรือเหตุอ่ืนใด  หรือ ได้ออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแล้วแต่มีข้อผิ ดพลาด ที่ตรวจพบก่อน
การยื่นหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้านั้นต่อหน่วยงานศุลกากรของภาคีผู้น าเข้า หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้านี้จะ
ออกได้ไม่เกินหนึ่งปี นับจากวันที่บรรทุกสินค้าหรือ 

(บี) หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ไม่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานศุลกากรของภาคีผู้น าเข้า ด้วยเหตุผล
ทางเทคนิค หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ออกให้ย้อนหลัง จะต้องระบุเลขที่ และวันที่ของหนังสือรับรอง  
ถิ่นก าเนิดสินค้าต้นฉบับ ระยะเวลามีผลใช้บังคับของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ออกใหม่ จะมีผลใช้บังคับ
เท่ากับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าต้นฉบับ  ในกรณีนี้ หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าจะต้องระบุว่า “ออกให้โดย
มีผลย้อนหลัง” 

11. ในกรณีที่หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าถูกขโมย สูญหาย หรือถูกท าลาย ผู้ส่งออกอาจยื่นขอต่อหน่วยงานผู้มี
อ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าเพ่ือให้ออกและรับรองความถูกต้องของส าเนาต้นฉบับซึ่งเป็นการออกบน
พ้ืนฐานของเอกสารส่งออกที่อยู่ในครอบครอง และให้ประทับค ารับรองว่า “ยืนยันส าเนาตัวจริง” ส าเนาต้นฉบับจะ
ระบุเลขที่ และวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าต้นฉบับ ส าเนาต้นฉบับควรจะมีระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับ
เช่นเดียวกับท่ีระบุในหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าต้นฉบับ 

12. ในกรณีท่ีสินค้านั้นถูกน าเข้าหรือเก็บรักษาชั่วคราวภายใต้ความควบคุมของหน่วยงานศุลกากรของภาคีผู้น าเข้า 
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าอาจจะขยายระยะเวลาใช้บังคับตามที่หน่วยงานศุลกากรก าหนดเพื่อการปฏิบัติงาน 

 

 

 



  

 

ข้อ 16 

หน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

1. แต่ละภาคีควรจะแจ้งภาคีอ่ืนเกี่ยวกับชื่อของหน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  ซึ่งรวมถึง 
รายชื่อ ลายมือชื่อ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
และควรปรับบันทึกรายชื่อ ลายมือชื่อ และตราประทับ ของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจลงนามให้เป็นไปตามปัจจุบัน 

2. การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อการจดทะเบียน ลายมือชื่อ ตราประทับของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรอง 
ถิ่นก าเนิดสินค้า และหน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า จะต้องแจ้งแก่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง  
โดยระบุวันที่ที่เจ้าหน้าที่มีอ านาจลงนามหรือไม่มีอ านาจลงนามในการออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าอีกต่อไป 

3. การเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้บังคับในสามสิบ (30) วัน นับจากวันที่มีการแจ้ง หรือในวันอื่นใดหลังจากนั้นตามที่ได้
ระบุในการแจ้ง 

4. หน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าของแต่ละภาคีจะต้อง 

(เอ) ตรวจสอบว่าสินค้านั้นได้ถิ่นก าเนิดสินค้าตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าของภาคผนวกนี ้

(บี) ท าให้แน่ใจว่าถ้อยค าในหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าสอดคล้องกับเอกสารหลักฐานที่น าเสนอให้พิจารณา 

(ซี) ท าให้แน่ใจว่าค าอธิบาย ปริมาณ และน้ าหนักของสินค้าตรงตามที่ระบุไว้ตามที่จะส่งออกจริง 

(ดี) ก าหนดหมายเลขหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ออก หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแต่ละฉบับจะต้องมี
การพิมพ์จ านวนและหมายเลขอ้างอิงก ากับแยกกันตามที่แต่ละหน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้าออกให้ 

(อี) เก็บส าเนาหนึ่งฉบับจากหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ออกให้ทั้งหมดไว้ในแฟ้มเป็นเวลาห้า (5) ปี นับจาก
วันที่ออกให้ แฟ้มควรจะรวมถึงข้อมูลภูมิหลังทั้งหมดที่ใช้ส าหรับการออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

(เอฟ) แสดงรายงานที่แสดงถึงการปฏิบัติตามภาคผนวกนี้ 

(จี) จัดเตรียมวิธีการที่จ าเป็นส าหรับการดูแลเฝ้าระวังการกระท า และ 

(เอช) จัดเตรียมให้ความร่วมมือด้านการบริหารที่จ าเป็นและข้อมูล เพ่ือควบคุมหลักฐานของถิ่นก าเนิดแก่ภาคี
อีกฝ่าย 

 

ข้อ 17 

การควบคุมหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

1. กรณีที่มีความสงสัยเกี่ยวกับความแท้จริงของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ความเท็จจริงของข้อมูล ที่ระบุใน
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า หรือการปฏิบัติตามข้อบทที่ใช้บังคับในภาคผนวกนี้ หน่วยงานศุลกากรของภาคี 



  

 

ผู้น าเข้าอาจร้องขอให้มีการวางประกันเทียบเท่ากับมูลค่าของอากรน าเข้า หรือที่ต้องช าระตามกฎหมายภายในของ
ภาคีนั้นก าหนด ไม่มีกรณีใดที่พนักงานศุลกากรจะยับยั้งกระบวนการการน าเข้า และการตรวจปล่อยสินค้า 

2. คู่ภาคีต้องแลกเปลี่ยน รหัสอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับตรวจสอบความแท้จริงของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่
ออกโดยหน่วยงานผู้มีอ านาจ ข้อมูลดังกล่าวนี้จะใช้ได้เฉพาะหน่วยงานผู้มีอ านาจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. หน่วยงานศุลกากรของภาคีผู้น าเข้า ต้องไม่ปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า เพียงเพราะมีความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูลเล็กน้อย อาทิ ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยของเอกสาร หรือข้อผิดพลาด เช่น การพิมพ์ผิด 
หรือความยาวเกินช่องที่ก าหนด โดยมีเงื่อนไขว่าข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยเหล่านี้ จะต้องไม่สร้างข้อกังขาต่อ
สถานะการได้ถ่ินก าเนิดสินค้าของสินค้านั้น 

 

ข้อ 18 

การตรวจสอบถิ่นก าเนิดสินค้า 

1. กรณีที่มีความสงสัยเกี่ยวกับความเท็จจริงของข้อมูลที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า หรือการปฏิบัติตาม
ข้อที่ก าหนดในภาคผนวกนี้ หน่วยงานผู้มีอ านาจของภาคีผู้น าเข้าอาจเริ่มกระบวนการตรวจสอบเพ่ือที่จะยืนยันการ
ปฏิบัติตามภาคผนวกนี ้

2. เมื่อเริ่มกระบวนการตรวจสอบภาคีผู้น าเข้าจะต้องแจ้งให้ภาคีผู้ส่งออกทราบตั้งแต่การเริ่มต้นของกระบวนการ
ดังกล่าวและอาจร้องขอ 

(เอ) ข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้ารวมทั้งข้อมูลภูมิหลังที่น ามาใช้
เพ่ือการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรตามภาคผนวกนี ้

(บี) การตอบแบบสอบถามท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งข้อมูลเพ่ิมเติมให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า เพ่ือที่จะ
ตรวจสอบความเท็จจริงของข้อมูลที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

(ซี) การตรวจสอบโดยการเยือนสถานที่ของผู้ผลิต ในอาณาเขตของภาคีอีกฝ่ายหนึ่งเพ่ือตรวจดูบันทึกตามที่
กล่าวถึงใน วรรค 4 ของ ข้อ 16 หรือสังเกตการณ์สถานที่ที่ใช้ในการผลิตสินค้าภายใต้การตรวจสอบ เช่นเดียวกับ
ข้อมูลและเอกสารใดซึ่งตรวจสอบถิ่นก าเนิดของสินค้า หรือ 

(ดี) กระบวนการอ่ืน ๆ ซึ่งตกลงกันระหว่างภาคีผู้น าเข้าและภาคีผู้ส่งออกเพ่ือที่จะตรวจสอบถิ่นก าเนิดของสินค้า 

3. ข้อมูลใด ๆ ที่ใช้สื่อสารระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับ และจะต้องใช้เพ่ือเป็น
หลักฐานส าหรับการตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าเท่านั้น 

 

 

 

 



  

 

ข้อ 19 

เงื่อนไข 

1. ในกรณีที่ไม่มีการน าส่งข้อมูลที่ร้องขอตามข้อ 18 ภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบ (120) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
แจ้งหรือ ถ้าการตอบกลับไม่ให้ข้อมูลที่เพียงพอส าหรับการพิจารณาความเท็จจริงของข้อมูลที่ระบุในเอกสาร
ดังกล่าว หน่วยงานผู้มีอ านาจของภาคีผู้น าเข้าอาจปฏิเสธการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรส าหรับสินค้าที่ระบุใน
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ 

2. ในกรณีที่ภาคีผู้น าเข้าร้องขอเพ่ือตรวจสอบโดยการเยือน ณ สถานที่ของผู้ผลิต หรือผู้ส่งออก ภาคีผู้ส่งออกมี
เวลาสี่สิบห้า (45) วัน หลังจากวันที่ได้รับการร้องขอตรวจสอบโดยการเยือนเป็นลายลักษณ์อักษร ที่จะต้องตอบรับ
ให้การยินยอม ถ้าการขอตรวจสอบโดยการเยือนไม่ได้รับการตอบรับ ถือว่าการตรวจสอบสิ้นสุดลง และภาคี  
ผู้น าเข้า อาจปฏิเสธการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่การน าเข้าดังกล่าว 

3. กระบวนการตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบโดยการเยือนจะต้องไม่เกินหนึ่ง (1) ปีนับตั้งแต่วันที่แจ้งแก่ภาคี 
ผู้ส่งออก 

 

ข้อ 20 

การก าหนดกระบวนการตรวจสอบ 

1. หากสืบเนื่องจากผลของกระบวนการตรวจสอบถิ่นก าเนิดสินค้า 

(เอ) สถานะการได้ถิ่นก าเนิดสินค้าของสินค้าได้รับการยอมรับหน่วยงานผู้มีอ านาจของภาคีผู้น าเข้าจะต้องถือว่า
กระบวนการตรวจสอบจบสิ้น และคืนเงินประกันที่รับไว้หรือคืนค่าปรับ 

(บี) พบว่าหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าระบุข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือสินค้านั้นไม่ได้ถิ่นก าเนิดสินค้า ภาคีผู้น าเข้า
จะเรียกเก็บเงินค่าปรับหรือเงินประกันนั้น นอกจากนี ้ภาคีผู้น าเข้าอาจใช้บทลงโทษตามกฎหมายภายในประเทศ 

2. การพิจารณาผ่านเกณฑ์ถ่ินก าเนิดสินค้าจะต้องได้รับการยืนยันผ่านค าวินิจฉัยของหน่วยงานผู้มีอ านาจ 

 

ข้อ 21 

บทลงโทษ 

ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องก าหนดหรือคงไว้ซึ่งมาตรการตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของตนที่อนุญาตให้มีการ
บังคับใช้บทลงโทษทางแพ่ง ทางปกครอง และทางอาญา ในการฝ่าฝืนทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อบทที่ก าหนดไว้ใน 
ภาคผนวกนี ้

 

 



  

 

ข้อ 22 

การตรวจสอบภายหลังจากการตรวจปล่อย 

1. หน่วยงานผู้มีอ านาจในภาคีผู้น าเข้าอาจมีกระบวนการตรวจสอบถิ่นก าเนิดของสินค้าภายหลังจากการตรวจ
ปล่อยสินค้า ตามกฎหมายภายในประเทศ 

2. กระบวนการส าหรับการตรวจสอบนี้จะต้องเป็นกระบวนการตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 18 ถึง 21 ของภาคผนวกนี ้

 

ข้อ 23 

การหารือและการระงับข้อพิพาท 

หากข้อสรุปของกระบวนการตรวจสอบยังไม่เป็นที่พอใจแก่ภาคีใด ภาคีนั้นจะต้องเข้าสู่การหารือทวิภาคี หากคู่ภาคี
ไม่สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งภายใต้การหารือทวิภาคี กระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่งระบุไว้ภายใต้ภาคผนวก  7 ของ
พิธีสารนี้อาจถูกน ามาใช้ 

 

ข้อ 24 

บัญชีราคาสินค้าที่ออกโดยประเทศที่สาม 

1. เพ่ือวัตถุประสงค์ของการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หน่วยงานศุลกากรของภาคีผู้น าเข้าจะต้องยอมรับ
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ในกรณีที่บัญชีราคาสินค้าครอบคลุมสินค้าในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้านั้น  
ที่ออกให้โดยผู้ด าเนินการที่มิใช่ภาคี โดยมีเงื่อนไขว่าสินค้านั้นเป็นไปตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของภาคผนวกนี้ 

2. เพ่ือวัตถุประสงค์ของวรรค 1 ผู้ส่งออกจะต้องระบุ “บัญชีราคาสินค้าที่ออกโดยประเทศที่สาม” และข้อมูล
ดังต่อไปนี้ในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ตามกฎหมาย (รวมถึงเมืองและประเทศ) ของ
ผู้ด าเนินการที่มิใช่ภาค ี

3. ในกรณีที่บัญชีราคาสินค้าออกโดยผู้ด าเนินการที่มิใช่ภาคี ในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าจะต้องระบุเลขที่และ
วันที่ของบัญชีราคาสินค้าที่ออกให้โดยผู้ส่งออกและเลขที่ และวันที่ของบัญชีราคาสินค้าที่ออกให้โดยผู้ด าเนินการที่
มิใช่ภาคี (หากทราบ) ส าหรับการน าเข้าสินค้าไปยังภาคีผู้น าเข้าจะต้องระบุไว้ในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

 

 

 

 

 

 



  

 

ข้อ 25 

การขอคืนอากร 

1. ในกรณีที่สินค้าถือว่ามีคุณสมบัติเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิดสินค้า เมื่อได้น าเข้าไปยังอาณาเขตของภาคีผู้น าเข้า  
แต่ไม่ได้มีการขอรับการปฏิบัติที่ได้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ณ เวลาน าเข้า  ผู้น าเข้าอาจขอรับสิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากรและขอรับการคืนอากรที่ช าระแล้ว ภายในหนึ่ง (1) ปีนับถัดจากวันที่น าเข้า โดยผู้น าเข้าต้องส าแดงใน
ใบขนสินค้าขาเข้าก่อนการตรวจปล่อยสินค้า ว่าประสงค์จะขอรับการปฏิบัติที่ได้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
ภายหลัง 

2. ในกรณีนี้ ผู้น าเข้าต้องยื่นต่อหน่วยงานศุลกากรของภาคีผู้น าเข้าซึ่งเอกสารต่อไปนี้ 

(เอ) หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ยังมีผลใช้บังคับ แสดงว่าสินค้านั้นมีคุณสมบัติเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิด
สินค้า 

(บี) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการน าเข้าสินค้าตามท่ีภาคีผู้น าเข้าอาจก าหนดให้มี 

 

ข้อ 26 

หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
ภาคีอาจเริ่มพัฒนาหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งหมายที่จะใช้บังคับได้ ถ้าภาคีตกลงร่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

บัญชีแนบท้าย 1  

หมายเหตุหลักของบัญชีแนบท้าย 1 (กฎถิ่นก าเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า) 

1. กฎถิ่นก าเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าหรือกลุ่มเฉพาะของกฎซึ่งใช้กับประเภท (ระดับ 4 หลัก) หรือ ประเภทย่อย 
(ระดับ 6 หลัก) พิกัดหนึ่งพิกัดใดจะถูกก าหนดขึ้นถัดจากประเภทหรือ ประเภทย่อยนั้นโดยตรง 

2. กฎที่ใช้กับประเภทย่อยจะต้องน ามาใช้ก่อนกฎที่ใช้กับประเภทซึ่งประเภทย่อยนั้นแยกออกมา 

3. กรณีที่กฎถิ่นก าเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าได้ก าหนดให้ใช้เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากร และได้เขียนไว้ไม่ให้
รวมถึงข้อก าหนดของพิกัดในระดับตอน ระดับประเภท หรือระดับประเภทย่อยของพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ 
ให้เป็นที่เข้าใจว่ากฎเกี่ยวกับถิ่นก าเนิดสินค้าก าหนดว่าวัตถุที่จ าแนกในข้อก าหนดที่ไม่ให้รวมถึงเหล่านั้นได้ 
ถิน่ก าเนิดสินค้าเพ่ือสินค้านั้นมีคุณสมบัติเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิดสินค้า 

4. เมื่อประเภทหรือประเภทย่อยอยู่ภายใต้บังคับของกฎถิ่นก าเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าที่เป็นทางเลือก ให้ถือว่า
กฎนั้นได้เป็นไปตามเง่ือนไขแล้วถ้าสินค้าเป็นไปตามกฎทางเลือกหนึ่งทางเลือกใด  

5. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ การกล่าวอ้างถึงค าว่าน้ าหนักในกฎส าหรับสินค้า
ที่ก าหนดไว้ในตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 24 ของพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ หมายถึง น้ าหนักในสภาพแห้ง 

6. เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงในการจ าแนกพิกัดศุลกากรให้ใช้กับวัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดสินค้าเท่านั้น 

7. เพ่ือวัตถุประสงค์ของตอนที่ 39 สัดส่วนโพลิเมอร์ในประเทศ (regional polymer content) หมายถึง สัดส่วน
น้ าหนักของโพลิเมอร์ซึ่งได้ถูกท าให้เกิดข้ึนหรือถูกดัดแปลงในอาณาเขตของคู่ภาคี 

8. ให้ใช้นิยามดังต่อไปนี้ 

(เอ) ตอน หมายถึง ตอนในพิกัดศุลกากรในระบบฮาร์โมไนซ์  

(บี) ประเภท หมายถึง ตัวเลขสี่หลักแรกในการจ าแนกพิกัดศุลกากรภายใต้ระบบฮาร์โมไนซ์  

(ซี) หมวด หมายถึง หมวดในพิกัดศุลกากรของระบบฮาร์โมไนซ์ และ  

(ดี) ประเภทย่อย หมายถึง ตัวเลขหกหลักแรกในการจ าแนกพิกัดศุลกากรภายใต้ระบบฮาร์โมไนซ์ 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

กฎถิ่นก าเนิดเฉพาะรายสินคา้ 
พิกัดศุลกากรระบบ 

ฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2017 
รายการสินค้า กฎเฉพาะรายสินค้า 

ตอนที ่1 สัตว์มีชีวิต 
01.01 ม้า ลาและล่อ มชีีวิต 

0101.21 - - ส าหรับท าพันธุ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0101.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0101.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0101.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0101.30 - ลา  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0101.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0101.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0101.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

01.02 สัตว์จ าพวกโคกระบือ มีชีวิต 
0102.21 - - ส าหรับท าพันธุ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0102.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0102.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0102.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0102.31 - - ส าหรับท าพันธุ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0102.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0102.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0102.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0102.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0102.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
01.03 สุกรมีชีวิต 

0103.10 - ส าหรับท าพันธุ ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0103.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0103.91 - - น้ าหนักน้อยกว่า 50 กิโลกรัม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0103.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0103.92 - - น้ าหนักตั้งแต่ 50 กิโลกรัมขึ้นไป สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0103.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

01.04 แกะและแพะ มชีีวิต 
0104.10 - แกะ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0104.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0104.20 - แพะ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0104.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  
01.05 สัตว์ปีกเลี้ยงมีชีวิต ได้แก่ ไก่ชนิดแกลลสัโดเมสติกัส เป็ด ห่าน ไก่งวง และไก่ต๊อก 

0105.11 - - ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0105.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ



  

 

พิกัดศุลกากรระบบ 
ฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2017 

รายการสินค้า กฎเฉพาะรายสินค้า 

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0105.12 - - ไก่งวง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0105.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0105.13 - - เป็ด  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0105.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0105.14 - - ห่าน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0105.14 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0105.15 - - ไก่ต๊อก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0105.15 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0105.94 - - ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0105.94 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0105.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0105.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

01.06 สัตว์มีชีวิตอื่น ๆ 
0106.11 - - ไพรเมต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0106.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0106.12 - - วาฬ โลมาชนดิดอลฟินและชนดิพอร์พสั (สตัวเ์ลีย้งลกู

ด้วยนมในอันดบัเซตาเซีย) แมนาที และพะยูน (สตัว์เลีย้ง 
ลูกด้วยนมในอนัดับไซเรเนีย) แมวน้ า สิงโตทะเล และ 
ช้างน้ า (สตัวเ์ลีย้งลกูด้วยนมในอนัดบัย่อยพนินิพีเดยี) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0106.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0106.13 - - อูฐ และสัตว์จ าพวกอูฐอื่น ๆ (คาเมลดิี) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0106.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0106.14 - - กระต่ายและกระต่ายป่า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0106.14 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0106.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0106.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0106.20 - สัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสตัว์จ าพวกเต่า) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0106.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0106.31 - - นกล่าเหยื่อ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0106.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0106.32 - - นกในกลุ่มนกแก้วทุกชนิด (รวมถึงนกจ าพวก 
นกแก้ว นกแขกเต้า นกมาคอว์ และนกกระตั้ว) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0106.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0106.33 - - นกกระจอกเทศ นกอีมู (ดรอไมอัสโนแวฮอลแลนดิอี) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0106.33 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  

0106.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0106.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0106.41 - - แมลงจ าพวกผึ้ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0106.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0106.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0106.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0106.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0106.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

ตอนที่ 2 เนื้อสัตว์และส่วนอ่ืนของสัตว์ที่บริโภคได้ 
02.01 เนื้อสัตว์จ าพวกโคกระบือ สดหรือแช่เย็น 

0201.10 - ทั้งตัวและครึ่งตัว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0201.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 01 

0201.20 - ส่วนตัดแบบอ่ืนท่ีมีกระดูก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0201.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 01 

0201.30 - ไม่มีกระดูก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0201.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 01 

02.02 เนื้อสัตว์จ าพวกโคกระบือ แช่เย็นจนแข็ง 
0202.10 - ทั้งตัวและครึ่งตัว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0202.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 01 

0202.20 - ส่วนตัดแบบอ่ืนท่ีมีกระดูก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0202.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 01 

0202.30 - ไม่มีกระดูก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0202.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 01 

02.04 เนื้อแกะหรือเนื้อแพะ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง 
0204.10 - ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัว สดหรือแช่เย็น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0204.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0204.21 - - ทั้งตัวและครึ่งตัว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0204.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0204.22 - - ส่วนตัดแบบอ่ืนท่ีมีกระดูก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0204.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  
0204.23 - - ไม่มีกระดูก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0204.23 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0204.30 - ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัว แช่เย็นจนแข็ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0204.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
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จากตอนท่ี 01 

0204.41 - - ทั้งตัวและครึ่งตัว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0204.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 01 

0204.42 - - ส่วนตัดแบบอ่ืนท่ีมีกระดูก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0204.42 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 01 

0204.43 - - ไม่มีกระดูก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0204.43 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 01 

0204.50 - เนื้อแพะ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0204.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

02.05 เนื้อม้า เนื้อลาหรือเนื้อล่อ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง 
0205.00 เนื้อม้า เนื้อลาหรือเนื้อล่อ สด แช่เย็น หรือ 

แช่เย็นจนแข็ง 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0205.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
 
 
  

02.06  ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์จ าพวกโคกระบือ สุกร แกะ แพะ ม้า ลาหรือล่อ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง  
0206.10 - ของสัตว์จ าพวกโคกระบือ สดหรอืแช่เย็น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0206.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 01 

0206.21 - - ลิ้น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0206.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 01 

0206.22 - - ตับ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0206.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 01 

0206.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0206.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 01 

0206.30 - ของสุกร สดหรือแช่เย็น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0206.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 01  

02.08 เนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสตัว์อ่ืน ๆ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง 
0208.10 - ของกระต่ายหรือของกระต่ายป่า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0208.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
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0208.30 - ของไพรเมต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0208.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0208.40 - ของวาฬ โลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมในอันดับเซตาเซยี) แมนาที และพะยูน (สัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) แมวน้ า สิงโตทะเล และ
ช้างน้ า (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับย่อยพินนิพีเดีย) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0208.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0208.50 - ของสัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จ าพวกเต่า) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0208.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0208.60 - ของอูฐ และของสัตว์จ าพวกอูฐอื่น ๆ (คาเมลดิี) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0208.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 01 
 
  

0208.90 - อื่น ๆ ส าหรับขากบภายใต้ประเภทย่อย 0208.90 จะได้ถิ่น
ก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับตอนอื่น ๆ หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ ภายใต้ประเภทย่อย 0208.90 จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับตอนอื่น ๆ 
ยกเว้นจากตอนที่ 01 

02.10 
เนื้อและส่วนอื่นของสัตว์ท่ีบริโภคได้ ใส่เกลือ แช่น้ าเกลือ แห้ง หรือรมควัน รวมท้ังเนื้อหรือส่วนอื่นของ
สัตว์ที่ป่นซ่ึงบริโภคได้ 

0210.91 - - ของไพรเมต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0210.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0210.92 - - ของวาฬ โลมาชนิดดอลฟินและชนดิพอร์พัส (สัตวเ์ลี้ยง
ลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนาท ีและ พะยูน (สตัว์
เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย)  แมวน้ า สิงโตทะเล และ
ช้างน้ า (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับย่อยพินนิพีเดีย) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0210.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0210.93 - - ของสัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสตัว์จ าพวกเตา่) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0210.93 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพกิดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

ตอนที ่3 ปลา สัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ และสัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลังอ่ืน ๆ 
03.01 ปลามีชีวิต 

0301.11 - - ปลาน้ าจืด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0301.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
ถ้าเป็นสินค้าทีไ่ด้มาทั้งหมดหรือไดผ้ลิตขึ้นท้ังหมดใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดภาคหีนึ่งหรือท้ังสอง 
ที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 ของภาคผนวกนี้  

0301.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0301.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
ถ้าเป็นสินค้าทีไ่ด้มาทั้งหมดหรือไดผ้ลิตขึ้นท้ังหมดใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดภาคหีนึ่งหรือท้ังสอง 
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ที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 ของภาคผนวกนี้ 

0301.91 - - ปลาเทราต์ (แซลโมทรตุตา ออนโครินคสัมาย 
คิสออนโครินคสัคลาร์กิ ออนโครินคัสอะกัวโบนติา
ออนโครินคัสกลิี ออนโครินคสัอาปาเช่ และ      
ออนโครินคัสครายโซแกสเตอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0301.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0301.92 - - ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0301.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
  

0301.93 - - ปลาคาร์ป (ชนิดไซพรินสั ชนิดคารัสเซียสซีโนฟา
ริงโกดอนอิเดลลสั ชนิดไฮโปพทาลมิชทิสชนิดเซอร์
ไรนสั ไมโลฟาริงโกดอนไพเซียส แคตลาแคตลา    
ชนิดลาเบียว ออสทีโอชิลัสฮาสเซลติเลปโทบาบสั  
โฮอิเวนิ ชนิดเมกาโลบรามา) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0301.93 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0301.94 - - ปลาแอตแลนติกบลูฟินทูนาและปลาแปซิฟิก    
บลูฟินทูนา (ทูนนัสทินนัส ทูนนัสออเรียนทะลสิ) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0301.94 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0301.95 - - ปลาเซาต์เทริ์นบลูฟินทูนา (ทูนนัสแมคโคยิไอ) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0301.95 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0301.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0301.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

03.02 ปลา สดหรือแช่เย็น ไม่รวมถึงเนื้อปลาแบบฟิลเลและเนื้อปลาแบบอื่นตามประเภท 03.04 
0302.11 - - ปลาเทราต์ (แซลโมทรตุตา ออนโครินคสัมายคิ

สออนโครินคสัคลาร์กิ ออนโครินคสัอะกัวโบนิตา
ออนโครินคัสกลิี ออนโครินคสัอาปาเช่ และ     
ออนโครินคัสครายโซแกสเตอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.13 - - ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออนโครินคัสเนอรก้า
ออนโครินคัสกอบสูก้า ออนโครินคัสคีต้าออนโครินคสั
ซาวิสก้า ออนโครินคสัคสีซุออนโครินคัสมาซูโอ๊ะ และ
ออนโครินคัสโรดรูัส) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.14 - - ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซาลาร์) และ 
ปลาแซลมอนดานูบ (ฮโูกฮโูก) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.14 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.21 - - ปลาลิ้นหมาพวกจักรผาน  (เรนฮารด์เชียสฮิปโป
กลอสซอยเดส  ฮิปโปกลอสซสัฮิปโปกลอสซัส       
ฮิปโปกลอสซสัสตีโนเลพิส)  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.22 - - ปลาเพลซ (พลูโรเนกเทสพลาเทสซา) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
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0302.23 - - ปลาโซล (ชนิดโซเลีย) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.23 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
  

0302.24 - - ปลาเทอบัท (เซตตาแมกซมิา) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.24 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.31 - - ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทูนาครีบยาว   
(ทูนนัสอะลาลังกา) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.32 - - ปลาทูนาครีบเหลือง (ทูนนัสอัลบาคาเรส) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.33 - - ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอท้องแถบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.33 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.34 - - ปลาบิกอายทูนา (ทูนนัสโอเบซสั) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.34 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.35 - - ปลาแอตแลนติกบลูฟินทูนาและปลาแปซิฟิก 
บลูฟินทูนา (ทูนนัสทินนัส ทูนนัสออเรียนทะลสิ) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.35 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกัดฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.36 - - ปลาเซาต์เทริ์นบลูฟินทูนา (ทูนนัสแมคโคยิไอ) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.36 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.41 - - ปลาเฮอรร์ิง (คลูเพียฮาเรนกสั คลูเพียแพลลาซไิอ)  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.42 - - ปลาแอนโชวี (ชนิดเองกรัวลิส) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.42 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.43 - - ปลาซาร์ดีน (ซารด์ินาพิลคาร์ดสั ชนิดซารด์ินอป)
ปลาซาร์ดิเนลล่า (ชนิดซาร์ดเินลลา่) ปลาบรสิลิ่งหรือ 
ปลาสแปรต (สแปรตทสัสแปรตทสั) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.43 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.44 - - ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอรส์คอมบรัส      
สคอมเบอร์ออสตราลาซิกัส สคอมเบอร์จาโพนิกสั) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.44 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.45 - - ปลาแจคแมคเคอเรลและปลาฮอร์สแมคเคอเรล
(ชนิดทราชูลัส) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.45 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.46 - - ปลาโคเบีย (ราชิเซนทรอนคานาดัม) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.46 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
  

0302.47 - - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟียสกลาดิอสั) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.47 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  

0302.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.51 - - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดสัโอแกกกาดัสมาโคร
เซฟาลสั)  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.52 - - ปลาแฮดด็อก (เมลาโนแกรมมสัอีกลีฟินัส) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.52 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.53 - - ปลาโคล (พอลลาชิอัสไวเรนส์) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.53 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.54 - - ปลาเฮก (ชนิดเมอรล์ักเซยีส ชนิดยูโรไฟซสี) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.54 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.55 - - ปลาอลาสกาพอลลัค (เทรากาชาลโคแกรมมา) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.55 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.56 - - ปลาบลูไวทิง (ไมโครมีซสิทิอัสพอทัสซัว           
ไมโครมีซสิทิอัสออสทราลสิ) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.56 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.59 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.71 - - ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.71 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.72 - - ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรสั  
ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาลูรสั) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.72 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.73 - - ปลาคาร์ป (ชนิดไซพรินสั ชนิดคารสัเซียสซีโนฟาริงโก
ดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิชทิสชนิดเซอรไ์รนสั ไมโล
ฟาริงโกดอนไพเซียส แคตลาแคตลา ชนิดลาเบยีว ออสทีโอ
ชิลัสฮาสเซลตเิลปโทบาบัสโฮอเิวน ิชนิดเมกาโลบรามา)  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.73 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.74 - - ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.74 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.79 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.79 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.81 - - ปลาฉลามหนูและปลาฉลามอืน่ ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.81 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.82 - - ปลากระเบน (ราจดิี) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.82 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.83 - - ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.83 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.84 - - ปลากะพงทะเล (ชนิดไดเซนทราคัส) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.84 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.85 - - ปลาซีบรีม (สปาริดี) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.85 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
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0302.89 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.89 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.91 - - ตับ ไข่และมลิท์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.92 - - ครีบปลาฉลาม (หูฉลาม)  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0302.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0302.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

03.03 ปลา แช่เย็นจนแข็ง ไม่รวมถึงเนือ้ปลาแบบฟิลเล และเนื้อปลาแบบอื่นตามประเภท 03.04 
0303.11 - - ปลาซอคอายแซลมอน (เรดแซลมอน)       

(ออนโครินคัสเนอรก้า) 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0303.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0303.12 - - ปลาแซลมอนแปซิฟิกอื่น ๆ (ออนโครินคัสกอบูสก้า
ออนโครินคัสคีต้า ออนโครินคัสซาวิสก้าออนโครินคัส 
คีสซุ ออนโครินคัสมาซูโอ๊ะ และ ออนโครินคัสโรดูรัส)  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0303.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

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

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0303.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0303.14 - - ปลาเทราต์ (แซลโมทรตุตา ออนโครินคสัมายคสิ  
ออนโครินคัสคลาร์กิ ออนโครินคสัอะกัวโบนิตา  
ออนโครินคัสกลิี ออนโครินคสัอาปาเช่ และ        
ออนโครินคัสครายโซแกสเตอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0303.14 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0303.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0303.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0303.26 - - ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0303.26 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0303.31 - - ปลาลิ้นหมาพวกจักรผาน (เรนฮารด์เชียสฮิปโป
กลอสซอยเดส ฮิปโปกลอสซสัฮิปโปกลอสซสั        
ฮิปโปกลอสซสัสตีโนเลพิส) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0303.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0303.32 - - ปลาเพลซ (พลูโรเนกเทสพลาเทสซา) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0303.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0303.33 - - ปลาโซล (ชนิดโซเลีย) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0303.33 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0303.34 - - ปลาเทอบัท (เซตตาแมกซมิา) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0303.34 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0303.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0303.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  

0303.41 - - ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทูนาครีบยาว 
(ทูนนัสอะลาลังกา) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0303.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไดผ้่านกระบวนการ 3 ขั้นตอน
หรือมากกว่า รวมถึง การแช่แข็ง การท าความสะอาด 
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การเอาไส้หรือเครื่องในออก การเอาเหงือกออก  
การขอดเกลด็ และการตดัหัว 

0303.42 - - ปลาทูนาครีบเหลือง (ทูนนัสอัลบาคาเรส) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0303.42 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไดผ้่านกระบวนการ 3 ขั้นตอน
หรือมากกว่า รวมถึง การแช่แข็ง การท าความสะอาด 
การเอาไส้หรือเครื่องในออก การเอาเหงือกออก  
การขอดเกลด็ และการตดัหัว 

0303.43 - - ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอท้องแถบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0303.43 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไดผ้่านกระบวนการ 3 ขั้นตอน
หรือมากกว่า รวมถึง การแช่แข็ง การท าความสะอาด 
การเอาไส้หรือเครื่องในออก การเอาเหงือกออก  
การขอดเกลด็ และการตดัหัว 

0303.44 - - ปลาบิกอายทูนา (ทูนนัสโอเบซสั) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0303.44 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไดผ้่านกระบวนการ 3 ขั้นตอน
หรือมากกว่า รวมถึง การแช่แข็ง การท าความสะอาด 
การเอาไส้หรือเครื่องในออก การเอาเหงือกออก  
การขอดเกลด็ และการตดัหัว 
  

0303.45 - - ปลาแอตแลนติกบลูฟินทูนาและปลาแปซิฟิก    
บลูฟินทูนา (ทูนนัสทินนัส ทูนนัสออเรียนทะลสิ) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0303.45 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไดผ้่านกระบวนการ 3 ขั้นตอน
หรือมากกว่า รวมถึง การแช่แข็ง การท าความสะอาด 
การเอาไส้หรือเครื่องในออก การเอาเหงือกออก  
การขอดเกลด็ และการตดัหัว 

0303.46 - - ปลาเซาต์เทริ์นบลูฟินทูนา (ทูนนัสแมคโคยิไอ) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0303.46 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไดผ้่านกระบวนการ 3 ขั้นตอน
หรือมากกว่า รวมถึง การแช่แข็ง การท าความสะอาด 
การเอาไส้หรือเครื่องในออก การเอาเหงือกออก  
การขอดเกลด็ และการตดัหัว 

0303.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0303.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไดผ้่านกระบวนการ 3 ขั้นตอน
หรือมากกว่า รวมถึง การแช่แข็ง การท าความสะอาด 
การเอาไส้หรือเครื่องในออก การเอาเหงือกออก  
การขอดเกลด็ และการตดัหัว 

0303.51 - - ปลาเฮอรร์ิง (คลูเพียฮาเรนกสั คลูเพียแพลลาซไิอ)  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0303.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  

0303.53 - - ปลาซาร์ดีน (ซารด์ินาพิลคาร์ดสั ชนิดซารด์ินอป)  
ปลาซาร์ดิเนลล่า (ชนิดซาร์ดเินลลา่) ปลาบรสิลิ่งหรือ  
ปลาสแปรต (สแปรตทสัสแปรตทสั) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0303.53 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
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0303.63 - - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดสัโอแกก กาดัสมาโคร
เซฟาลสั)  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0303.63 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0303.64 - - ปลาแฮดด็อก (เมลาโนแกรมมสัอีกลีฟินัส) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0303.64 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0303.65 - - ปลาโคล (พอลลาชิอัสไวเรนส์) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0303.65 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0303.66 - - ปลาเฮก (ชนิดเมอรล์ักเซยีส ชนิดยูโรไฟซสี) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0303.66 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0303.81 - - ปลาฉลามหนูและปลาฉลามอืน่ ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0303.81 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0303.84 - - ปลากะพงทะเล (ชนิดไดเซนทราคัส) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0303.84 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0303.91 - - ตับ ไข่และมลิท์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0303.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0303.92 - - ครีบปลาฉลาม (หูฉลาม)  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0303.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0303.99 - - อื่น ๆ ส าหรับปลาทูนา (ของตระกูลทูนนัส) ปลาสคิปแจ็กหรือ
ปลาโอท้องแถบ (ยูทินนัส (แคตสุโวนัส) เพลามิส) 
ภายใต้ประเภทย่อย 0303.99 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ไดผ้่านกระบวนการ 3 ขั้นตอนหรือมากกว่า 
รวมถึง การแช่แข็ง การท าความสะอาด การเอาไส้หรือ
เครื่องในออก การเอาเหงือกออก การขอดเกล็ด และ 
การตัดหัว หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ ภายใต้ประเภทย่อย 0303.99 จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับตอนอื่น ๆ 

03.04 เนื้อปลาแบบฟิลเล และเนื้อปลาแบบอ่ืน (จะบดหรือไม่ก็ตาม) สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง 
0304.31 - - ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0304.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
0304.32 - - ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรสั      

ชนิดคลาเรียสชนิดอิคทาลูรสั)  
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0304.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0304.33 - - ปลาไนล์เพริ์ช (ลาทีสไนโรทิคสั) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0304.33 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0304.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0304.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0304.41 - - ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออนโครินคัสเนอรก้า
ออนโครินคัสกอบสูก้า ออนโครินคัสคีต้าออนโครินคสั
ซาวิสก้า ออนโครินคสัคสีซุออนโครินคัสมาซูโอ๊ะ และ

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0304.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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ออนโครินคัสโรดรูัส) ปลาแซลมอนแอตแลนติก  
(แซลโมซาลาร์) และ ปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก) 

0304.42 - - ปลาเทราต์ (แซลโมทรตุตา ออนโครินคสัมายคสิ 
ออนโครินคัสคลาร์กิ ออนโครินคสัอะกัวโบนิตา
ออนโครินคัสกลิี ออนโครินคสัอาปาเช่ และ      
ออนโครินคัสครายโซแกสเตอร์) 
  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0304.42 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0304.43 - - ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกติดี โบทิดี ไซโนกลอสสิดี 
โซลิดี สคอฟทาลมิดี และซิทารดิี) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0304.43 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0304.44 - - ปลาในวงศเ์บรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิดี มาครัว
ริดีเมลาโนนดิี เมอร์ลกัเซียดี โมรดิี และมเูรยีโนลพิดิด ี

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0304.44 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0304.45 - - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟียสกลาดิอสั) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0304.45 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0304.46 - - ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0304.46 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0304.47 - - ปลาฉลามหนูและปลาฉลามอืน่ ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0304.47 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0304.48 - - ปลากระเบน (ราจดิี) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0304.48 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0304.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0304.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0304.51 - - ปลาทลิะเพยีส (ชนดิโอรโิอโครมสิ) ปลาแคทฟิช   
(ชนิดแปงกาเซยีส ชนดิซิลรูสั ชนิดคลาเรยีสชนดิอิ
คทาลูรสั) ปลาคารป์ (ชนดิไซพรินสัชนิดคารสัเซียส       
ซีโนฟาริงโกดอนอิเดลลสัชนดิไฮโปพทาลมิชทสิ        
ชนิดเซอรไ์รนสัไมโลฟาริงโกดอนไพเซียส แคตลาแคตลา 
ชนิดลาเบียว ออสทีโอชิลสัฮาสเซลต ิเลปโทบาบสัโฮอิ
เวนิชนดิเมกาโลบรามา) ปลาไหล (ชนิดแองกลูลา)      
ปลาไนลเ์พิร์ช (ลาทสีไนโรทิคสั) และปลาเสนคเฮด    
(ชนิดชานนา)  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0304.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0304.52 - - ปลาในวงศ์แซลมอน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0304.52 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0304.53 - - ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิดี   
มาครัวรดิีเมลาโนนดิี เมอร์ลักเซียดี โมรดิี และมูเรยี
โนลพิดดิ ี

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0304.53 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0304.54 - - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟียสกลาดิอสั) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0304.54 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0304.55 - - ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0304.55 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
0304.56 - - ปลาฉลามหนูและปลาฉลามอืน่ ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0304.56 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
0304.57 - - ปลากระเบน (ราจดิี) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0304.57 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
0304.59 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0304.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

03.05 
ปลา แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ าเกลอื ปลารมควันจะท าให้สุกก่อนรมควันหรือในขณะรมควันหรือไม่กต็าม 
รวมท้ังปลาท่ีป่นและที่ท าเป็นเพลเลต ซ่ึงเหมาะส าหรับมนุษย์บริโภค 

0305.10 - ปลาที่ป่นและที่ท าเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะส าหรบั
มนุษย์ บริโภค 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0305.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0305.20 - ตับ ไข่และมิลท์ของปลา แห้ง รมควัน ใส่เกลือ หรือ 
แช่น้ าเกลือ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0305.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0305.31 - - ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโครมสิ) ปลาแคทฟิช       
(ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซลิูรสั ชนิดคลาเรียส ชนิด            
อิคทาลูรัส) ปลาคาร์ป (ชนิดไซพรินสั  ชนิดคารัสเซียส      
ซีโนฟาริงโกดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส ชนิดเซอร์
ไรนสั  ไมโลฟาริงโกดอนไพเซยีส แคตลาแคตลา           
ชนิดลาเบียว ออสทีโอชิลัสฮาสเซลติ เลปโทบาบสัโฮอิเวน ิ 
ชนิดเมกาโลบรามา) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์
เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิคสั) และปลาเสนคเฮด (ชนิดชานนา) 

สนิค้าภายใต้ประเภทย่อย 0305.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0305.32 - - ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิดี   
มาครัวรดิีเมลาโนนดิี เมอร์ลักเซียดี โมรดิี และมูเรยี
โนลพิดดิ ี

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0305.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0305.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0305.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0305.41 - - ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออนโครินคัสเนอรก้า
ออนโครินคัสกอบสูก้า ออนโครินคัสคีต้าออนโครินคสั
ซาวิสก้า ออนโครินคสัคสีซุออนโครินคัสมาซูโอ๊ะ และ
ออนโครินคัสโรดรูัส) ปลาแซลมอนแอตแลนติก  
(แซลโมซาลาร์) และปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0305.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0305.42 - - ปลาเฮอรร์ิง (คลูเพียฮาเรนกสั คลูเพีย 
แพลลาสซิไอ) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0305.42 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0305.43 - - ปลาเทราต์ (แซลโมทรตุตา ออนโครินคสัมายคสิ 
ออนโครินคัสคลาร์กิ ออนโครินคสัอะกัวโบนิตา
ออนโครินคัสกลิี ออนโครินคสัอาปาเช่ และ ออนโค
รินคัสครายโซแกสเตอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0305.43 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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0305.44 - - ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโครมสิ) ปลาแคทฟิช      
(ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซลิูรสั ชนิดคลาเรียส              
ชนิดอิคทาลูรสั) ปลาคาร์ป (ชนิดไซพรินัสชนิดคารัสเซียส 
ซีโนฟาริงโกดอนอิเดลลัสชนิดไฮโปพทาลมิชทิส            
ชนิดเซอร์ไรนัสไมโลฟาริงโกดอนไพเซยีส แคตลาแคตลา 
ชนิดลาเบียว ออสทีโอชิลัสฮาสเซลติ เลปโทบาบสัโฮอิเวน ิ
ชนิดเมกาโลบรามา) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา)                  
ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทสีไนโรทิคสั) และปลาเสนคเฮด       
(ชนิดชานนา)  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0305.44 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0305.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0305.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0305.51 - - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดสัโอแกกกาดัส 
มาโครเซฟาลสั) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0305.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0305.52 - - ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโครมสิ) ปลาแคทฟิช (ชนิด
แปงกาเซียส ชนิดซลิูรสั ชนิดคลาเรียส  ชนิดอิคทาลูรสั) 
ปลาคารป์ (ชนิดไซพรินสั  ชนิดคารสัเซียส ซีโนฟาริงโก
ดอนอิเดลลัส  ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส ชนิดเซอร์ไรนัส  ไมโล
ฟาริงโกดอนไพเซียส แคตลาแคตลา ชนิดลาเบยีว ออสทีโอ
ชิลัสฮาสเซลติ เลปโทบาบัสโฮอิเวน ิ ชนิดเมกาโลบรามา) 
ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา)  ปลาไนล์เพริ์ช (ลาทีสไนโรทิคสั) 
และปลาเสนคเฮด (ชนิดชานนา)  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0305.52 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0305.53 - - ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิดี   
มาครัวรดิี เมลาโนนดิี เมอรล์ักเซยีดี โมรดิี และมูเรยี
โนลพิดดิีนอกจากปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดสั
โอแกกกาดัสมาโครเซฟาลัส) 
 
 
 
 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0305.53 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0305.54 - - ปลาเฮอรร์ิง (คลูเพียฮาเรนกสั คลูเพียแพลลาซไิอ)
ปลาแอนโชวี (ชนิดเองกรัวลิส) ปลาซาร์ดีน         
(ซาร์ดินาพิลคารด์ัส ชนิดซาร์ดินอป) ปลาซารด์ิเนลล่า 
(ชนิดซาร์ดิเนลลา่) ปลาบรสิลิ่งหรอื ปลาสแปรต 
(สแปรตทสัสแปรตทัส) ปลาแมคเคอเรล          
(สคอมเบอรส์คอมบรัส สคอมเบอร์ออสตราลาซิกสั 
สคอมเบอร์จาโพนิกสั) ปลาอินเดยีนแมคเคอเรล 
(ชนิดราสตร์ีลลิเกอร์) ปลาเซยีร์ฟชิ (ชนิดสคอมเบอร์
โรโมรัส) ปลาแจคแมคเคอเรล และ ปลาฮอร์ส    

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0305.54 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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แมคเคอเรล (ชนิดทราชูลสั) ปลาแจคปลาครีวอลเลส 
(ชนิดคารักซ์) ปลาโคเบีย (ราชิเซนทรอนคานาดัม) 
ปลาจะละเม็ดขาว (ชนิดแพมพัส) ปลาแปซิฟิคซอริ 
(โคโลลาบสิไซรา) ปลาสแคด (ชนดิดิแคปทิรสั) ปลา
แคพเพริน (แมลโลทัสวลิโลซัส) ปลาซอร์ดฟิช         
(ซิเฟียสกลาดิอัส) ปลาคาวะคาวะ (ยูทินนัสแอฟฟินิส) 
ปลาโบนิโทส (ชนิดซารด์า) ปลามาร์ลิน ปลาเซลล์ฟิช 
ปลาสเปียร์ฟิช (อิสทิโอพอริเด)  

0305.59 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0305.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0305.61 - - ปลาเฮอรร์ิง (คลูเพียฮาเรนกสั คลูเพียแพลลาส    
ซิไอ) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0305.61 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0305.62 - - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดสัโอแกก  กาดัสมา
โครเซฟาลสั)  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0305.62 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0305.63 - - ปลาแอนโชวี (ชนิดเองกรัวลิส) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0305.63 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0305.64 - - ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอโครมสิ) ปลาแคทฟิช      
(ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซลิูรสั ชนิดคลาเรียส              
ชนิดอิคทาลูรสั) ปลาคาร์ป (ชนิดไซพรินัสชนิดคารัสเซียส 
ซีโนฟาริงโกดอนอิเดลลัสชนิดไฮโปพทาลมิชทิส ชนิดเซอร์
ไรนสัไมโลฟาริงโกดอนไพเซียส แคตลาแคตลาชนิดลาเบยีว 
ออสทีโอชิลัสฮาสเซลติเลปโทบาบสัโฮอิเวน ิชนิดเมกาโลบ
รามา)ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช               
(ลาทีสไนโรทิคสั) และปลาเสนคเฮด (ชนิดชานนา)  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0305.64 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0305.69 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0305.69 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0305.71 - - ครีบปลาฉลาม (หูฉลาม) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0305.71 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0305.72 - - หัวปลา หางปลาและกระเพาะปลา สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0305.72 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0305.79 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0305.79 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

03.06 

สัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซียจะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม มชีีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือ
หรือแช่น้ าเกลือ สัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซียรมควัน จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม จะท าให้สุกก่อนรมควัน
หรือในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม สัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซียท่ียังไม่เอาเปลือกออก ซ่ึงท าให้สุกโดยการนึ่ง
หรือต้ม จะแช่เย็น แช่เย็นจนแขง็ แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ าเกลือ หรือไม่ก็ตาม รวมท้ังสัตว์น้ าจ าพวก 
ครัสตาเซียท่ีป่นและที่ท าเป็นเพลเลตซ่ึงเหมาะส าหรับมนุษย์บริโภค 

0306.11 - - ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่น ๆ (ชนิดพาลินูรัส สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0306.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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ชนิดพานูลิรสั ชนิดจาซัส) เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0306.12 - - ลอบสเตอร์ (ชนิดโฮมารัส) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0306.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0306.14 - - ปู สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0306.14 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  

0306.15 - - นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอบนอร์วีจิคัส) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0306.15 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0306.16 - - กุ้งน้ าเย็น (ชนิดแพนดาลัส แครงกอนแครงกอน) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0306.16 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0306.17 - - กุ้งอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0306.17 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0306.19 - - อื่น ๆ รวมถึงสัตว์น้ าจ าพวกครสัตาเซียที่ป่นและ 
ที่ท าเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะส าหรับมนุษย์บริโภค 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0306.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0306.31 - - ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่น ๆ (ชนิดพาลินูรัส
ชนิดพานูลิรสั ชนิดจาซัส) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0306.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0306.32 - - ลอบสเตอร์ (ชนิดโฮมารัส) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0306.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0306.33 - - ปู สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0306.33 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
  

0306.34 - - นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอบนอร์วีจิคัส) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0306.34 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0306.35 - - กุ้งน้ าเย็น (ชนิดแพนดาลัส แครงกอนแครงกอน) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0306.35 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0306.36 - - กุ้งอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0306.36 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0306.39 - - อื่น ๆ รวมถึงสัตว์น้ าจ าพวกครสัตาเซียที่ป่น และ
ที่ท าเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะส าหรับมนุษย์บริโภค 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0306.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0306.91 - - ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่น ๆ (ชนิดพาลินูรัส
ชนิดพานูลิรสั ชนิดจาซัส) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0306.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0306.92 - - ลอบสเตอร์ (ชนิดโฮมารัส) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0306.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0306.93 - - ปู สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0306.93 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0306.94 - - นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอบนอร์วีจิคัส) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0306.94 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0306.95 - - กุ้ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0306.95 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 



  

 

พิกัดศุลกากรระบบ 
ฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2017 

รายการสินค้า กฎเฉพาะรายสินค้า 

0306.99 - - อื่น ๆ รวมถึงสัตว์น้ าจ าพวกครสัตาเซียที่ป่นและ  
ที่ท าเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะส าหรับมนุษย์บริโภค 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0306.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

03.07 

สัตว์น้ าจ าพวกโมลลสุกจ์ะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม มชีีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือ
แช่น้ าเกลือ สัตว์น้ าจ าพวกโมลลสุก์รมควัน จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม จะท าให้สุกก่อนรมควันหรือ
ในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม รวมท้ังสัตว์น้ าจ าพวกโมลลสุก์ที่ป่น และที่ท าเป็นเพลเลต ซ่ึงเหมาะส าหรับ
มนุษย์บริโภค 

0307.11 - - มีชีวิต สด หรือแช่เย็น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0307.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0307.12 - - แช่เย็นจนแข็ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0307.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0307.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0307.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0307.21 - - มีชีวิต สด หรือแช่เย็น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0307.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  

0307.22 - - แช่เย็นจนแข็ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0307.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0307.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0307.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0307.31 - - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0307.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0307.32 - - แช่เย็นจนแข็ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0307.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0307.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0307.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0307.42 - - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0307.42 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0307.43 - - แช่เย็นจนแข็ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0307.43 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0307.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0307.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0307.51 - - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0307.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0307.52 - - แช่เย็นจนแข็ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0307.52 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0307.59 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0307.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0307.60 - หอยสเนล นอกจากหอยสเนลทะเล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0307.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
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0307.71 - - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0307.71 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0307.72 - - แช่เย็นจนแข็ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0307.72 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0307.79 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0307.79 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0307.81 - - เป๋าฮื้อ (ชนิดฮาลิโอทสิ) มีชีวิต สด หรือแช่เย็น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0307.81 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0307.82 - - สตรอมบอยด์คองช์ (ชนิดสตรอมบัส) มีชีวิต สด 
หรือแช่ เย็น 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0307.82 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0307.83 - - เป๋าฮื้อ (ชนิดฮาลิโอทสิ) แช่เยน็จนแข็ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0307.83 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0307.84 - - สตรอมบอยด์คองช์ (ชนิดสตรอมบัส) แช่เย็น    
จนแข็ง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0307.84 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0307.87 - - เป๋าฮื้อ (ชนิดฮาลิโอทสิ) อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0307.87 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0307.88 - - สตรอมบอยด์คองช์ (ชนิดสตรอมบัส) อ่ืน ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0307.88 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0307.91 - - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0307.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0307.92 - - แช่เย็นจนแข็ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0307.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0307.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0307.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

03.08 

สัตว์น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลังนอกจากสัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซียและโมลลุสก์ มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง 
แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ าเกลือ และสัตว์น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลัง (นอกจากสัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซียและ 
โมลลุสก์) รมควัน จะท าให้สุกก่อนรมควันหรือในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสัตว์น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
นอกจากสัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซียและโมลลุสก์ที่ป่นและที่ท าเป็นเพลเลต ซ่ึงเหมาะส าหรับมนุษย์บริโภค 

0308.11 - - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0308.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0308.12 - - แช่เย็นจนแข็ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0308.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0308.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0308.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0308.21 - - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0308.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0308.22 - - แช่เย็นจนแข็ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0308.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
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0308.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0308.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  

0308.30 - แมงกะพรุน (ชนิดโรไพมา) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0308.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0308.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0308.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

ตอนที ่4 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ าผึ้งธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน 
04.02 นมและครีม ที่ท าให้เข้มข้น หรือเติมน้ าตาล หรือสารท าให้หวานอื่น ๆ 

0402.21 - - ไม่เติมน้ าตาลหรือสารท าให้หวานอ่ืน ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0402.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากประเภทย่อย 1901.90 

04.03 
บัตเตอร์มิลค์ นมและครีมชนิดเคอร์เดิล โยเกิร์ต เคเฟอร์ รวมทั้งนมและครีมที่หมักหรือท าให้เปร้ียวอย่างอื่น  
จะท าให้เข้มข้น เติมน้ าตาลหรือสารท าให้หวานอื่น ๆ ปรุงกลิ่นรส เติมผลไม้ ลูกนัต หรือโกโก้ หรือไม่ก็ตาม 

0403.10 - โยเกิร์ต สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 0403.10 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมีเง่ือนไข
ว่าสดัส่วนมลูคา่การผลิตในภูมภิาคไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60 

0403.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 0403.90 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมีเง่ือนไข
ว่าสดัส่วนมลูคา่การผลิตในภูมภิาคไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60 

04.05 เนย ไขมันและน้ ามนัอื่น ๆ ที่ได้จากนม รวมท้ังเดรีสเปรด 
0405.20 - เดรีสเปรด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0405.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
04.07 ไข่สัตว์ปีก ทั้งเปลือก สด ท าไว้ไม่ให้เสียหรือท าให้สุก 

0407.11 - - ของไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกสั สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0407.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0407.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0407.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0407.21 - - ของไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกสั สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0407.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0407.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0407.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0407.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0407.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
  

04.10 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ ซ่ึงไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 
0410.00 ผลิตภณัฑ์จากสัตว์ที่บรโิภคได้ ซึ่งไม่ไดร้ะบุหรือรวมไว้

ในที่อ่ืน 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0410.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
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ตอนที ่5 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน 
05.01 ผมคนที่ยังไม่ได้จัดท า จะล้างหรือแปรงแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมท้ังเศษผมคน 

0501.00 ผมคนที่ยังไม่ได้จัดท า จะล้างหรือแปรงแล้วหรือไม่   
ก็ตาม รวมทั้งเศษผมคน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0501.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

05.02 ขนหมู ขนแบดเจอร์ และขนสัตวอ์ื่น ๆ ที่ใช้ท าแปรงรวมทั้งเศษของขนดังกล่าว 
0502.10 - ขนหมูและเศษขนหม ู สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0502.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0502.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0502.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

05.04 
ไส้ ถุงกระเพาะ (แบลดเดอร์) และกระเพาะอาหารของสัตว์ (นอกจากของปลา) ทั้งอันหรือแบ่งเป็นชิน้ สด 
แช่เย็นแช่เย็นจนแข็ง ใส่เกลือ แช่น้ าเกลือ แห้งหรือรมควัน 

0504.00 ไส้ ถุงกระเพาะ (แบลดเดอร์) และกระเพาะอาหาร
ของสัตว์ (นอกจากของปลา) ทั้งอันหรือแบ่งเป็นช้ิน 
สด แช่เย็นแช่เย็นจนแข็ง ใส่เกลือ แช่น้ าเกลือ แห้ง
หรือรมควัน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0504.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 01 

05.05 
หนังและส่วนอื่นของสัตว์ปีก ที่มขีนแข็งหรือขนอ่อนติดขนแข็งและส่วนของขนแข็ง (จะแต่งริมหรือไม่     
ก็ตาม) และขนอ่อนที่ไม่ได้จัดท ามากไปกว่าท าความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค หรือท าไว้ไม่ให้เสีย รวมท้ังผง และ
เศษของขนแข็งหรือส่วนของขนแข็ง  

0505.10 - ขนแข็งชนิดที่ใช้ส าหรับยัดไส้ และขนอ่อน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0505.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0505.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0505.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

05.06 
กระดูกและแกน่เขาสัตว์ ที่ยังไม่ได้จัดท า เอาไขมันออก จัดท าอย่างง่าย ๆ (แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง)  
ผ่านกรรมวิธีโดยใช้กรด หรือเอาเยลาตินออก รวมท้ังผงและเศษของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ 

0506.10 - ส่วนท่ีแข็งเหมือนกระดูก (ออสเซอิน) และกระดูก  
ที่ผ่านกรรมวิธีโดยใช้กรด 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0506.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0506.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0506.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
  

05.07 
เขี้ยวงา กระดองสัตว์จ าพวกเต่า เวลโบน เวลโบนแฮร์ เขา กีบ เล็บ กงเล็บ และจะงอยปาก ท่ียังไม่ได้
จัดท าหรือจัดท าอย่างง่าย ๆ แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมท้ังผงและเศษของผลิตภัณฑ์เหล่านี ้

0507.10 - เขี้ยวงา รวมทั้งผงและเศษของเขี้ยวงา สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0507.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0507.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0507.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

05.08 
หินปะการังและสิ่งที่คล้ายกัน ที่ยังไม่ได้จัดท าหรือจัดท าอย่างง่าย ๆ แต่ต้องไม่จัดท ามากไปกว่านี้  
เปลือกของสัตว์น้ าจ าพวกโมลลสุก์ ครัสตาเซีย หรือเอคไคโนเดิร์ม และลิ้นทะเล ท่ียังไม่ได้จัดท า หรือ 
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จดัท าอย่างง่าย ๆ แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมท้ังผงและเศษของสิ่งดังกล่าว 

0508.00 หินปะการังและสิ่งทีค่ลา้ยกัน ที่ยังไม่ได้จัดท าหรือจดัท า
อย่างง่าย ๆ  แตต่้องไม่จดัท ามากไปกว่านี้ เปลือกของสัตว์
น้ าจ าพวกโมลลุสก ์ครสัตาเซยี หรือเอคไคโนเดิรม์ และ
ลิ้นทะเล ที่ยังไมไ่ด้จดัท า หรือจัดท าอย่างง่าย ๆ  แตไ่ม่ได้
ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผงและเศษของสิ่งดังกล่าว  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0508.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

05.10 
อ าพันขี้ปลา คาสโตเรียม ชะมดเช็ด ชะมดเชียงแมลงวันสเปน ดีสัตว์จะแห้งหรือไม่ก็ตาม รวมท้ังต่อมและ
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของสัตว์ท่ีใช้ในการท าผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรือท าไว้
ไม่ให้เสียชั่วคราวโดยวิธีอื่น 

0510.00 อ าพันข้ีปลา คาสโตเรียม ชะมดเช็ด ชะมดเชียง
แมลงวันสเปน ดีสตัว์จะแห้งหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต่อม
และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ของสัตว์ที่ใช้ในการท าผลติภณัฑ์
ทางเภสัชกรรม สด แช่เย็น แช่เยน็จนแข็ง หรือท าไว้
ไม่ให้เสียชั่วคราวโดยวิธีอื่น 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0510.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

05.11 
ผลิตภัณฑ์สัตว์ท่ีไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมท้ังสัตว์ในตอนที่ 1 หรือ 3 ที่ไม่มีชีวิต และไม่เหมาะ
ส าหรับมนุษย์บริโภค 

0511.10 - เชื้อพันธุ์ของสัตว์จ าพวกโคกระบอื สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0511.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0511.91 - - ผลิตภณัฑ์ที่ได้จากปลาหรือสัตว์น้ าจ าพวก      
ครัสตาเซีย โมลลสุก์ หรือสตัว์น้ าท่ีไม่มีกระดูกสันหลัง
อื่น ๆ รวมทั้ง สัตว์ในตอนท่ี 3 ที่ไม่มีชีวิต 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0511.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0511.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0511.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
  

ตอนที ่6 ต้นไม้และพืชอ่ืน ๆ ที่มีชีวิต หัว รากและสิ่งท่ีคล้ายกัน ดอกไม้และใบไม้ท่ีใช้ประดับ 
หมายเหตุของตอนที่ 6 
สินค้าทางการเกษตรและสินค้าพืชสวนท่ีเติบโตในอาณาเขตของประเทศภาคีจะถือว่าได้ถิ่นก าเนิดของประเทศภาคีนั้น แม้ว่าเติบโตจาก
เมลด็ หัว ล าต้นใตด้ิน การตัด การตอนกิ่ง หน่อ ดอกตูม หรือส่วนมชีีวิตอื่น ๆ ของพืชที่น าเข้าจากประเทศท่ีไม่ใช่ภาคี 

06.01 
หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ที่ยังไม่งอก ท่ีงอกหรือมีดอก ต้น และรากชิโคร่ี นอกจากรากตาม
ประเภท 12.12 

0601.10 - หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ท่ียังไม่งอก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0601.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0601.20 - หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ท่ีงอกหรือมี
ดอก รวมทั้งต้นและรากชิโครี ่

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0601.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

06.02 พืชมีชีวิตอื่น ๆ (รวมถึงราก) กิ่งช า กิ่งตอน และส่าเห็ด 
0602.10 - กิ่งช าที่ไม่มีราก และกิ่งตอน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0602.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 



  

 

พิกัดศุลกากรระบบ 
ฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2017 

รายการสินค้า กฎเฉพาะรายสินค้า 

0602.20 - ไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้กอ ชนิดที่ให้ผลไม้หรือลูกนัต   
ที่บริโภคได้ จะติดตา หรือต่อก่ิงหรือไม่ก็ตาม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0602.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0602.30 - ต้นโรโดเดนดรอน และอะเซเลีย จะติดตาหรือต่อก่ิง 
หรือไม่กต็าม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0602.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0602.40 - กุหลาบ จะตดิตาหรือต่อกิ่ง หรือไม่ก็ตาม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0602.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

0602.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0602.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

06.03 
ดอกไม้ชนิดที่เหมาะส าหรับจัดท าเป็นช่อดอกไม้หรือเพ่ือการประดับ สด แห้ง ย้อมสี ฟอก อาบซึมหรือ
จัดท าโดยวิธีอื่น  

0603.11 - - กุหลาบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0603.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0603.12 - - คาร์เนช่ัน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0603.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0603.13 - - กล้วยไม ้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0603.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0603.14 - - เบญจมาศ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0603.14 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
  

0603.15 - - ลิลลี่ (ชนิดลิเลียม) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0603.15 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0603.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0603.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0603.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0603.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

06.04 
ใบไม้ กิ่งไม้ และส่วนอื่น ๆ ของพืช ที่ไม่มีดอกติด หญ้ามอส และไลเคน ที่เหมาะส าหรับจัดท าเป็น 
ช่อดอกไม้ หรือเพ่ือการประดับ สด แห้ง ย้อมสี ฟอก อาบซึม หรือจัดท าโดยวิธีอื่น 

0604.20 - สด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0604.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0604.90 - อื่น ๆ ส าหรับมอสและไลเคน ภายใต้ประเภทย่อย 0604.90 
จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับ
ประเภทอื่น ๆ หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ  ภายใต้ประเภทยอ่ย 0604.90 จะได้  
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อย
อื่น ๆ  

ตอนที ่7 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 
07.01 มันฝร่ัง สดหรือแช่เย็น 
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0701.10 - ใช้ส าหรับการเพาะปลูก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0701.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

07.02 มะเขือเทศ สดหรือแช่เย็น 
0702.00 มะเขือเทศ สดหรือแช่เย็น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0702.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

07.03 หอมหัวใหญ่ หอมหัวเล็ก กระเทียม ลีกและพชืผักจ าพวกหอมกระเทียมอื่น ๆ สดหรือแช่เย็น 

0703.90 - ลีก และพืชผักจ าพวกหอมกระเทียมอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0703.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

07.04 กะหล่ าปลี กะหล่ าดอก กะหล่ าปม เคลและพืชที่คล้ายกันในตระกลูบราสซิกาซ่ึงบริโภคได้ สดหรือแช่เย็น 
0704.10 - กะหล่ าดอก และบรอกโคล ี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0704.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0704.20 - บรัสเซลสเปร้าต ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0704.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  
0704.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0704.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
07.05 ผักกาดหอม (แล็กตูกาซาติวา) และชิโคร่ี (ชนิดชิโคเร่ียม) สดหรือแช่เย็น 

0705.11 - - ผักกาดหอมห่อหัว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0705.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0705.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0705.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0705.21 - - วิทลูฟชิโครี่ (ชิโคเรี่ยมอินไทบสัพันธุ์โฟลิโอซมั) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0705.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0705.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0705.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

07.06 
แคร์รอต เทอร์นิป หัวบีตที่ใช้ท าสลัด ซัลซิฟาย เซเลริแอก หัวผักกาดขาว และหัวของพืชที่คล้ายกัน 
ซ่ึงบริโภคได้ สดหรือแช่เย็น 

0706.10 - แคร์รอตและเทอร์นิป สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0706.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0706.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0706.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

07.07 แตงร้านและแตงกวา สดหรือแช่เย็น  
0707.00 แตงร้านและแตงกวา สดหรือแช่เย็น  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0707.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
07.08 พืชผักตระกูลถั่ว เอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม สดหรือแช่เย็น 

0708.10 - ถั่วลันเตา (พิซุมซาติวมุ) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0708.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0708.20 - ถั่วบีน (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซิโอลัส) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0708.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0708.90 - พืชผักตระกูลถั่วอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0708.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

07.09 พืชผักอื่น ๆ สดหรือแช่เย็น 

0709.20 - หน่อไม้ฝรั่ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0709.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
  

0709.30 - มะเขือม่วง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0709.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0709.40 - คื่นไช่ นอกจากเซเลริแอก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0709.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0709.51 - - เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอะการิคัส สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0709.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0709.59 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0709.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0709.60 - พริกในตระกูลแคปซิกัมหรือตระกูลพิเมนตา สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0709.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0709.70 - สปิแนช นิวซีแลนด์สปิแนช และโอราเชสปิแนช 
(การ์เดนสปิแนช) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0709.70 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0709.91 - - โกลบอาติโชก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0709.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0709.92 - - ผลมะกอก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0709.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0709.93 - - ฟักทอง แตงน้ าเต้า และฟัก (ชนิดคิวเคอบิตา) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0709.93 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0709.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0709.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

07.10 พืชผัก (ดิบหรือท าให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม) แช่เย็นจนแข็ง 
0710.10 - มันฝรั่ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0710.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0710.21 - - ถั่วลันเตา (พิซุมซาติวุม) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0710.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0710.22 - - ถั่วบีน (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซิโอลัส) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0710.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
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0710.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0710.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0710.30 - สปิแนช นิวซีแลนด์สปิแนช และโอราเชสปิแนช 
(การ์เดนสปิแนช) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0710.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
  

0710.40 - ข้าวโพดหวาน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0710.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0710.80 - พืชผักอ่ืน ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0710.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0710.90 - พืชผักต่าง ๆ ผสมกัน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0710.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

07.11 
พืชผักที่ท าไว้ไม่ให้เสียชั่วคราว (เช่น รมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แช่น้ าเกลือ แช่น้ าก ามะถนั หรือ   
แช่น้ ายากันเสียอื่น ๆ) ในสภาพที่ไม่เหมาะส าหรับบริโภคทันที 

0711.20 - ผลมะกอก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0711.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0711.40 - แตงร้านและแตงกวา สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0711.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0711.51 - - เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอะการิคัส สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0711.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0711.59 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0711.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0711.90 - พืชผักอ่ืน ๆ รวมทั้งพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน ส าหรับเคเปอร์ ภายใต้ประเภทย่อย 0711.90 จะได้ถิ่น
ก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ ภายใต้ประเภทย่อย 0711.90 จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับตอนอื่น ๆ 

07.12 พืชผักแห้ง ทั้งต้นหรือทั้งหัว ตัด ฝาน ท าให้แตก หรือเป็นผง แต่ต้องไม่จัดท ามากไปกว่านี้ 
0712.20 - หอมหัวใหญ่ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0712.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0712.31 - - เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอะการิคัส สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0712.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
0712.32 - - เห็ดหูหนู (ชนิดออริคูลาเรีย) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0712.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
0712.33 - - เจลลีฟังไจ (ชนิดทรีเมลลา) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0712.33 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
0712.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0712.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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07.13 พืชผักตระกูลถั่ว แห้งและเอาเปลือกออก จะลอกเยื่อหรือท าให้แยกจากกนัหรือไม่ก็ตาม 
0713.10 - ถั่วลันเตา (พิซุมซาติวมุ) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0713.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0713.20 - ถั่วมะแฮะ (การ์แบนโช) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0713.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0713.31 - - ถั่วบีนชนิดวิกนามังโกเฮปเปอร ์หรือ ชนิด         

วิกนาราดิอาตาวลิเซ็ก 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0713.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0713.32 - - ถั่วแดงเมล็ดเล็ก (ถ่ัวแอดซูกิ) (ฟาซิโอลัส         
แองกูลาริส หรือวิกนาแองกูลารสิ) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0713.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0713.33 - - คิดนีย์บีน รวมถึงไวต์พีบีน (ฟาซิโอลัสวลัการสิ) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0713.33 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0713.34 - - ถั่วแบมบารา (วิกนาซับเทอราเนีย หรือ โวแอนด์
เซียซับเทอราเนีย) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0713.34 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0713.35 - - ถั่วพุ่ม (วิกนาอันกูคูราตา) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0713.35 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0713.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0713.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0713.40 - ถั่วแขก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0713.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0713.50 - บรอดบีน (วิเซียฟาบาพันธุ์เมเจอร์) และฮอร์สบีน   
(วิเซียฟาบาพันธุ์อีคิวนาและวเิซียฟาบาพันธุ์ไมเนอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0713.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0713.60 - ถั่วแระ (คาจานัสคาจัน) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0713.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0713.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0713.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

07.14 
มันส าปะหลัง รากสามสิบ สาเลป เยรูซาเลมอาร์ติโชกมันเทศ และรากหรือหัวที่คล้ายกันซ่ึงมีปริมาณของ
สตาร์ชหรืออินูลินสูง สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรือแห้ง จะฝานหรือท าเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม รวมท้ัง
เนื้อในของต้นสาคู 

0714.10 - มันส าปะหลัง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0714.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0714.20 - มันเทศ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0714.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0714.30 - แยม (ชนิดดิออสโคเรีย) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0714.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0714.40 - เผือกหัวใหญ่ (ทาโร) (ชนิดโคโลคาเซีย) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0714.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0714.50 - เผือกหัวเล็ก (ยัวเทีย) (ชนิดแซนโทโซมา) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0714.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
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0714.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0714.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

ตอนที ่8 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ เปลือกผลไม้จ าพวกส้มหรือเปลือกแดง 
08.01 มะพร้าว บราซิลนัตและเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ สดหรือแห้งจะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม 

0801.21 - - ทั้งเปลือก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0801.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0801.22 - - เอาเปลือกออก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0801.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0801.31 - - ทั้งเปลือก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0801.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0801.32 - - เอาเปลือกออก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0801.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

08.02 ลูกนัตอืน่ ๆ สดหรือแห้ง จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม 
0802.11 - - ทั้งเปลือก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0802.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0802.12 - - เอาเปลือกออก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0802.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0802.21 - - ทั้งเปลือก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0802.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0802.22 - - เอาเปลือกออก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0802.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0802.31 - - ทั้งเปลือก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0802.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0802.32 - - เอาเปลือกออก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0802.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
  

0802.41 - - ทั้งเปลือก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0802.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0802.42 - - เอาเปลือกออก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0802.42 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0802.51 - - ทั้งเปลือก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0802.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0802.52 - - เอาเปลือกออก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0802.52 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0802.61 - - ทั้งเปลือก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0802.61 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0802.62 - - เอาเปลือกออก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0802.62 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0802.70 - ผลโคลา (ชนิดโคลา) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0802.70 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0802.80 - ลูกหมาก (ผลหมาก) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0802.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0802.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0802.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

08.03 กล้วยรวมถึงกล้าย สดหรือแห้ง 
0803.10 - กล้าย สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0803.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0803.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0803.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
08.04 อินทผลัม มะเด่ือ สับปะรด อโวกาโด ฝร่ัง มะม่วง และมังคุด สดหรือแห้ง  

0804.10 - อินทผลัม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0804.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0804.20 - มะเดื่อ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0804.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0804.30 - สับปะรด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0804.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0804.40 - อโวกาโด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0804.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0804.50 - ฝรั่ง มะม่วงและมังคุด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0804.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

08.05 ผลไม้จ าพวกส้ม สดหรือแห้ง 
0805.10 - ส้มเปลือกบาง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0805.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0805.21 - - ส้มแมนดาริน (รวมถึงส้มเขยีวหวานและ 

ส้มซัตสุมา)  
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0805.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0805.22 - - ส้มคลีเมนทีน  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0805.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0805.29 - - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0805.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0805.40 - เกรปฟรุต รวมถึงส้มโอ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0805.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0805.50 - มะนาวฝรั่ง (ซิทรสัไลมอน ซิทรสัไลโมนัม) และ
มะนาว (ซิทรัสออแรนติโฟเลีย ซิทรัสลาติโฟเลีย) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0805.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
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0805.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0805.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

08.06 องุ่น สดหรือแห้ง 
0806.10 - สด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0806.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0806.20 - แห้ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0806.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
08.07 แตง (รวมถึงแตงโม) และมะละกอ สด 

0807.11 - - แตงโม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0807.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0807.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0807.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0807.20 - มะละกอ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0807.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

08.08 แอปเป้ิล แพร์ และควินซ์ สด 
0808.10 - แอปเปิ้ล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0808.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0808.30 - แพร์  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0808.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0808.40 - ควินซ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0808.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
08.09 แอปริคอต เชอร์ร่ี ท้อ (รวมท้ังเนกทารีน) พลัม และสโล สด 

0809.10 - แอปริคอต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0809.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0809.21 - - เชอร์รี่เปรี้ยว (พรูนัสเซราซัส) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0809.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0809.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0809.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0809.30 - ท้อ รวมถึงเนกทารีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0809.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0809.40 - พลัม และสโล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0809.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

08.10 ผลไม้อื่น ๆ สด 
0810.10 - สตรอเบอรร์ี ่ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0810.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0810.20 - ราสพ์เบอรร์ี่ แบล็กเบอร์รี่ มลัเบอร์รี่ และ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0810.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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โลแกนเบอร์รี ่ เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0810.30 - เคอร์แรนต์ชนิดด า ขาว หรือแดง และกูสเบอรี ่ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0810.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0810.40 - แครนเบอร์รี่ บลิเบอรร์ี่ และผลไม้อื่น ๆ ในตระกลู 
แวกซิเนียม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0810.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0810.50 - กีวีฟรุต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0810.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0810.60 - ทุเรียน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0810.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0810.70 - พลับ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0810.70 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0810.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0810.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

08.11 
ผลไม้และลกูนัต ดิบหรือท าให้สุกโดยการนึ่งหรือต้มแช่เย็นจนแข็ง จะเติมน้ าตาลหรือสารท าให้หวานอื่น ๆ
หรือไม่ก็ตาม 

0811.10 - สตรอเบอรร์ี ่ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0811.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0811.20 - ราสพ์เบอรร์ี่ แบล็กเบอร์รี่ มลัเบอร์รี่ โลแกนเบอร์รี่ 
เคอร์แรนต์ชนิดด า ขาว หรือแดง และกูสเบอรร์ี ่

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0811.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

0811.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0811.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

08.12 
ผลไม้และลกูนัตที่ท าไว้ไม่ให้เสียชั่วคราว (เช่น รมด้วยก๊าชซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แช่น้ าเกลือ แช่น้ าก ามะถนั 
หรือน้ ายากันเสียอื่น ๆ) ในสภาพที่ไม่เหมาะส าหรับบริโภคทันท ี

0812.10 - เชอร์รี่ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0812.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0812.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0812.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

08.13 ผลไม้แห้ง นอกจากผลไม้ตามประเภท 08.01 ถึง 08.06 รวมท้ังลูกนัตหรือผลไม้แห้งในตอนนี้ผสมกัน  
0813.10 - แอปริคอต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0813.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
0813.20 - พรุน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0813.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
0813.30 - แอปเปิ้ล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0813.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0813.50 - ลูกนัตหรือผลไม้แห้งในตอนน้ีผสมกัน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0813.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
08.14 เปลือกผลไม้จ าพวกสม้หรือเปลือกแตง (รวมถึงแตงโม) สด แช่เย็นจนแข็ง แห้ง หรือท าไว้ไม่ให้เสีย
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ชั่วคราวโดยแช่น้ าเกลือ แช่น้ าก ามะถันหรือน้ ายากนัเสียอื่น ๆ 

0814.00 เปลือกผลไม้จ าพวกส้มหรือเปลือกแตง (รวมถึงแตงโม)
สด แช่เย็นจนแข็ง แห้ง หรือท าไว้ไม่ให้เสียช่ัวคราวโดย
แช่น้ าเกลือ แช่น้ าก ามะถันหรือน้ ายากันเสียอื่น ๆ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0814.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

ตอนที ่9 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 
09.03 ชามาเต้ 

0903.00 ชามาเต ้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0903.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

09.04 พริกในตระกูลไปเปอร์ รวมท้ังพริกในตระกูลแคปซิกัมหรือตระกูลพิเมนตา ที่แห้ง หรือบด หรือป่น 
0904.21 - - แห้ง ไม่บดและไม่ป่น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0904.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0904.22 - - บดหรือป่น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0904.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  
09.05 วานิลา 

0905.10 - ไม่บดและไม่ป่น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0905.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0905.20 - บดหรือป่น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0905.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

09.06 อบเชยและดอกอบเชย 
0906.11 - - อบเชย (ซินนาโมมัมซีลานิคัมบลูม) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0906.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0906.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0906.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0906.20 - บดหรือป่น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0906.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
09.07 กานพลู (ผล ดอกและก้านดอก) 

0907.10 - ไม่บดและไม่ป่น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0907.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0907.20 - บดหรือป่น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0907.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

09.08 ลูกจนัทน์เทศ ดอกจนัทน์เทศ และกระวาน 
0908.11 - - ไม่บดและไม่ป่น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0908.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0908.12 - - บดหรือป่น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0908.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 



  

 

พิกัดศุลกากรระบบ 
ฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2017 

รายการสินค้า กฎเฉพาะรายสินค้า 

0908.21 - - ไม่บดและไม่ป่น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0908.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0908.22 - - บดหรือป่น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0908.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
  

0908.31 - - ไม่บดและไม่ป่น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0908.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0908.32 - - บดหรือป่น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0908.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

09.09 
เมล็ดย่ีหร่า เมล็ดโป๊ยกั๊ก เมล็ดเทียนข้าวเปลือก เมล็ดผักชี เมล็ดเทียนขาว หรือเมล็ดคาราเวย์ และ 
จูนิเปอร์เบอร์ร่ี  

0909.21 - - ไม่บดและไม่ป่น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0909.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0909.22 - - บดหรือป่น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0909.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0909.31 - - ไม่บดและไม่ป่น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0909.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0909.32 - - บดหรือป่น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0909.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0909.61 - - ไม่บดและไม่ป่น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0909.61 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

0909.62 - - บดหรือป่น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0909.62 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

09.10 ขิง หญ้าฝร่ัน ขมิ้น ไทม์ ใบเบย์ หอมแขก และเคร่ืองเทศอื่น ๆ 
0910.11 - - ไม่บดและไม่ป่น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0910.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0910.12 - - บดหรือป่น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0910.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0910.20 - หญ้าฝรั่น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0910.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0910.30 - ขมิ้น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0910.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
0910.91 - - ของผสมที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 1 (ข) ของตอนนี ้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 0910.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
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0910.99 - - อื่น ๆ ส าหรับไทม์ ใบเบย์ และหอมแขก ภายใต้ประเภทย่อย 
0910.99 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลีย่นมาจากพิกัดฯ ใน
ระดบัตอนอื่น ๆ  หรือ 
 

ส าหรับสนิค้าอื่น ๆ  ภายใต้ประเภทยอ่ย 0910.99 จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลีย่นมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

ตอนที ่10 ธัญพืช 
10.01 ข้าวสาลีและเมสลิน 

1001.11 - - ใช้ส าหรับการเพาะปลูก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1001.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1001.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1001.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1001.91 - - ใช้ส าหรับการเพาะปลูก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1001.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1001.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1001.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

10.02 ข้าวไรย์ 
1002.10 - ใช้ส าหรับการเพาะปลูก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1002.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1002.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1002.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
10.03 ข้าวบาร์เลย์ 

1003.10 - ใช้ส าหรับการเพาะปลูก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1003.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1003.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1003.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

10.04 ข้าวโอ๊ต 
1004.10 - ใช้ส าหรับการเพาะปลูก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1004.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1004.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1004.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
  

10.05 ข้าวโพด 
1005.10 - ใช้ส าหรับการเพาะปลูก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1005.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1005.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1005.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
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10.06 ข้าว 
1006.10 - ข้าวเปลือก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1006.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
10.07 ข้าวซอร์กัม 

1007.10 - ใช้ส าหรับการเพาะปลูก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1007.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1007.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1007.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

10.08 บักก์วีต ข้าวฟ่างนกเขาและข้าวนก รวมท้ังเมล็ดธัญพืชอื่น ๆ  
1008.10 - บักก์วีต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1008.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1008.21 - - ใช้ส าหรับการเพาะปลูก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1008.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1008.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1008.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1008.30 - ข้าวนก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1008.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1008.40 - โฟนิโอ (ชนิดดิกิทาเรีย) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1008.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1008.50 - ควินัว (เคโนโปเดียมควินัว) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1008.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1008.60 - ไทรทิเคล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1008.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1008.90 - เมล็ดธญัพืชอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1008.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
 
  

ตอนที ่11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช มอลต์ สตาร์ช อินูลิน และกลูเทนจากข้าวสาลี 
11.02 แป้งธัญพืชอื่น ๆ นอกจากแป้งขา้วสาลีหรือแป้งเมสลิน 

1102.90 - อื่น ๆ ส าหรับแป้งข้าวไรย์ หรือ แป้งข้าว ภายใต้ประเภทย่อย 
1102.90 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ใน
ระดับตอนอื่น ๆ  

11.03 เมล็ดหัก แป้งหยาบ และเพลเลตของธัญพืช  
1103.11 - - ของข้าวสาลี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1103.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1103.20 - เพลเลต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1103.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

11.04 
เมล็ดธัญพืชที่จัดท าโดยวิธีอื่น ๆ (เช่น เอาเปลือกออกท าให้แบน ท าเป็นเกล็ด ท าเป็นเม็ดกลม ฝานหรือ 
บดแตก) เว้นแต่เมล็ดข้าว ตามประเภท 10.06 นอกจากนี้ให้รวมถึงเยิร์มของธัญพืชทั้งอัน หรือที่ท าให้
แบน ท าเป็นเกล็ดหรือบด 

1104.12 - - ของข้าวโอ๊ต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1104.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

1104.19 - - ของธัญพืชอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1104.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1104.22 - - ของข้าวโอ๊ต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1104.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1104.29 - - ของธัญพืชอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1104.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1104.30 - เยิร์มของธัญพืชทั้งอัน หรือท่ีท าให้แบน             
ท าเป็นเกลด็ หรือบด 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1104.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

11.05 แป้ง แป้งหยาบ ผง เกล็ด เม็ด และเพลเลต ที่ท าจากมันฝร่ัง 
1105.20 - เกล็ด เมด็ และเพลเลต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1105.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากประเภท 07.01  

11.06 
แป้ง แป้งหยาบและผง ที่ท าจากพืชผักตระกูลถั่วท่ีแห้งตามประเภท 07.13 ท าจากสาคูหรือจากรากหรือ
หัวของพืช ตามประเภท 07.14 หรือท าจากผลิตภัณฑ์ในตอนที่ 8 

1106.10 - ที่ท าจากพืชผักตระกูลถั่วที่แห้ง ตามประเภท 07.13 สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1106.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
  

1106.20 - ที่ท าจากสาคูหรือจากรากหรือหวัของพืชตาม
ประเภท 07.14 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1106.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1106.30 - ที่ท าจากผลิตภัณฑ์ในตอนท่ี 8 สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1106.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 08  

11.07 มอลต์ จะคั่วหรือไม่ก็ตาม 
1107.10 - ไม่ไดค้ั่ว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1107.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1107.20 - คั่วแล้ว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1107.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
11.08 สตาร์ช และอินูลนิ 

1108.11 - - สตาร์ชท าจากข้าวสาล ี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1108.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1108.19 - - สตาร์ชอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1108.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1108.20 - อินูลิน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1108.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

11.09 กลูเทนจากข้าวสาลี จะแห้งหรือไม่ก็ตาม 
1109.00 กลูเทนจากข้าวสาลี จะแห้งหรือไม่ก็ตาม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1109.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
ตอนที ่12 เมล็ดพืชและผลไม้ ที่มีน้ ามัน เมล็ดธัญพืช เมล็ดพืชและผลไม้เบ็ดเตล็ด พืชท่ีใช้ในอุตสาหกรรม หรือ 
ใช้เป็นยา ฟางและหญ้าแห้งที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ 

12.01 ถั่วเหลือง จะท าให้แตกหรือไม่ก็ตาม 
1201.10 - ใช้ส าหรับการเพาะปลูก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1201.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1201.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1201.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
12.02 ถั่วลิสง ที่ไม่ได้คั่วหรือท าให้สุกโดยวิธีอื่น จะเอาเปลือกออกหรือท าให้แตกหรือไม่ก็ตาม 

1202.30 - ใช้ส าหรับการเพาะปลูก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1202.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1202.41 - - ทั้งเปลือก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1202.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1202.42 - - เอาเปลือกออก จะท าให้แตกหรือไม่ก็ตาม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1202.42 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

12.04 ลินสีด จะท าให้แตกหรือไม่ก็ตาม 
1204.00 ลินสีด จะท าให้แตกหรือไม่กต็าม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1204.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
12.05 เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซา จะท าให้แตกหรือไม่ก็ตาม 

1205.10 - เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซา ท่ีมีกรดอีรูสิกต่ า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1205.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1205.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1205.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

12.06 เมล็ดดอกทานตะวัน จะท าให้แตกหรือไม่ก็ตาม 
1206.00 เมลด็ดอกทานตะวัน จะท าให้แตกหรือไม่กต็าม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1206.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
12.07 เมล็ดพืชและผลไม้อืน่ ๆ ที่มีน้ ามนั จะท าให้แตกหรือไม่ก็ตาม 

1207.10 - เมล็ดปาล์มและเนื้อในเมลด็ปาลม์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1207.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1207.21 - - ใช้ส าหรับการเพาะปลูก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1207.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1207.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1207.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1207.30 - เมล็ดละหุ่ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1207.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1207.40 - เมล็ดงา สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1207.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1207.50 - เมล็ดมัสตาร์ด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1207.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1207.60 - เมล็ดดอกค าฝอย (คาร์ทามัสตินคอร์ริอัส) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1207.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1207.70 - เมล็ดแตง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1207.70 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1207.91 - - เมล็ดฝิ่น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1207.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1207.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1207.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

12.08 แป้งและแป้งหยาบ ที่ท าจากเมลด็พืชและผลไม้ที่มนี้ ามัน นอกจากที่ท าจากมัสตาร์ด 
1208.10 - ท าจากถั่วเหลือง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1208.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1208.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1208.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
12.09 เมล็ด ผลและสปอร์ ชนิดที่ใช้ส าหรับการเพาะปลูก 

1209.10 - เมล็ดชูการ์บตี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1209.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1209.21 - - เมล็ดหญา้ลูเซอร์น (หญ้าแอลฟาลฟา) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1209.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  

1209.22 - - เมล็ดโคลเวอร์ (ชนิดทรโิฟเลยีม) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1209.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1209.23 - - เมล็ดเฟสคิว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1209.23 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1209.24 - - เมล็ดหญา้เคนตักกีบลู (โพพราเทนซิส) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1209.24 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1209.25 - - เมล็ดหญา้ไรย์ (โลเลียมมลัติโฟลรัมแลม และโล
เลียมพเีรนนี) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1209.25 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1209.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1209.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
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1209.30 - เมล็ดพืชล าต้นอ่อนท่ีปลูกเพื่อใช้ดอกเป็นส่วนใหญ ่ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1209.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1209.91 - - เมล็ดพืชผัก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1209.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1209.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1209.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

12.10 ดอกฮ้อป สดหรือแห้ง จะบด ท าเป็นผง หรือท าเป็นเพลเลต หรือไม่ก็ตาม รวมท้ังผงยางดอกฮ้อป (ลูปูลิน) 
1210.10 - ดอกฮ้อป ไม่บด ไม่ท าเป็นผงและไม่ท าเป็นเพลเลต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1210.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
  

1210.20 - ดอกฮ้อป บด ท าเป็นผงหรือท าเป็นเพลเลตรวมทั้ง
ผงยางดอกฮ้อป (ลูปลูิน) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1210.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

12.11 
พรรณไม้และส่วนของพรรณไม้ (รวมถึงเมล็ดและผล) ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักในการท าเคร่ืองหอม ในทาง
เภสัชกรรมหรือส าหรับ ฆ่าแมลง ฆ่ารา หรือวัตถุประสงค์ท่ีคล้ายกัน สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรือแห้ง 
จะตัด บด หรือท าเป็นผงหรือไม่ก็ตาม  

1211.20 - รากโสม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1211.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1211.30 - ใบโคคา สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1211.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1211.40 - ต้นฝิ่นแห้ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1211.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1211.50 - อีเฟดรา สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1211.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1211.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1211.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

12.12 

โลคัสต์บีน สาหร่ายทะเลและสาหร่ายอื่น ๆ ชูการ์บีตและอ้อย สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็งหรือแห้ง จะบด
หรือไม่ก็ตามเมล็ดแข็งและเนื้อในของเมล็ดผลไม้และผลิตภัณฑ์อืน่ ๆ จากพืชผัก (รวมถึงรากชิโคร่ีพันธุ์ชิ
โคเร่ียมอินไทบัสซาติวุมท่ีไม่ได้คั่ว) ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักส าหรับมนุษย์บริโภค และไม่ได้ระบุหรือรวมไว้
ในที่อื่น  

1212.21 - - เหมาะส าหรับมนุษย์บริโภค สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1212.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1212.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1212.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1212.91 - - ชูการ์บีต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1212.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1212.92 - - เมล็ดโลคัสต์บีน (คารอบ) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1212.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
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1212.93 - - อ้อย สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1212.93 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1212.94 - - รากชิโครี่ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1212.94 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
  

1212.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1212.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

12.13 ฟางและแกลบของธัญพืชที่ไม่ได้จัดท า จะสับ บด อัด หรือท าเป็นเพลเลต หรือไม่ก็ตาม 
1213.00 ฟางและแกลบของธัญพืชที่ไมไ่ด้จดัท า จะสับ บด อัด 

หรือท าเป็นเพลเลต หรือไม่ก็ตาม 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1213.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  

12.14 
สวีด แมงโกลด์ รากพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ เฮย์ ลูเซอร์น (แอลฟาลฟา) โคลเวอร์ เซนฟอน เคลที่ใช้เป็น
อาหารสัตว์ลูพีน เวตช์ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกนัที่ใช้เป็นอาหารสตัว ์จะท าเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม 

1214.10 - ลูเซอร์น (แอลฟาลฟา) ที่เป็นผงหยาบและเพลเลต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1214.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1214.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1214.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

ตอนที ่13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ าเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 
13.01  คร่ัง กัมธรรมชาติ เรซิน กัมเรซิน และออลีโอเรซิน (เช่น ชนัหอม)  

1301.20 - กัมอะราบิก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1301.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1301.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1301.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

13.02 
น้ าเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดจากพืช สารจ าพวกเพกติก เกลือของกรดเพกตินิก (เพกติเนต) และเกลือของ
กรดเพกติก (เพกเตต) รวมท้ังวุ้นที่ได้จากสาหร่ายทะเลและวุ้นและยางข้นอืน่ ๆ ที่ได้จากผลิตภัณฑ์จากพืช
จะดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม 

1302.11 - - ฝิ่น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1302.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1302.12 - - จากชะเอม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1302.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1302.13 - - จากฮ้อป สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1302.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1302.14 - - จากอีเฟดรา สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1302.14 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1302.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1302.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1302.20 - สารจ าพวกเพกติก เกลือของกรดเพกตินิก  
(เพกติเนต) และเกลือของกรด เพกติก (เพกเตต) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1302.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
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1302.31 - - วุ้นท่ีได้จากสาหรา่ยทะเล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1302.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1302.32 - - วุ้นและยางข้น ท่ีได้จากโลคัสตบ์ีน เมล็ดโลคสัต์บีน 
หรือเมล็ดกัวร์ จะดัดแปลงหรือไมก่็ตาม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1302.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  

1302.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1302.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

ตอนที ่14 วัตถุจากพืชท่ีใช้ถักสาน ผลิตผลจากพืช ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน 

14.01 
วัตถุจากพืชชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักส าหรับถักสาเช่น ไม้ไผ่ หวาย อ้อ กก ปาล์ม ฟางของธัญพืชทีท่ าให้
สะอาด ฟอกหรือย้อมสี และเปลอืกต้นไลม)์ 

1401.10 - ไม้ไผ ่ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1401.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1401.20 - หวาย สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1401.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1401.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1401.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

14.04 ผลิตผลจากพืช ซ่ึงไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 
1404.20 - ใยฝ้าย (ลินเตอร์) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1404.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1404.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1404.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
ตอนที ่15 ไขมันและน้ ามันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จากไขมันและน้ ามันดังกล่าว ไขมันที่บริโภค
ซึ่งได้จัดท าแล้ว ไขที่ได้จากสัตว์หรือพืช 

15.01 ไขมันหมู (รวมถึงน้ ามนัหมู (ลาร์ด)) และไขมันสัตว์ปีกเลี้ยงนอกจากไขมันตามประเภท 02.09 หรือ 15.03  
1501.10 - น้ ามันหมู (ลารด์) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1501.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1501.20 - ไขมันหมูอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1501.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1501.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1501.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
15.02 ไขมันของสัตว์จ าพวกโคกระบือ แกะหรือแพะ นอกจากไขมันตามประเภท 15.03 

1502.10 - ไขสัตว์ (แทลโล) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1502.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1502.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1502.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

15.03 
ไขมัน (สเตียริน) และไขมันเหลว (ออยล์) ของน้ ามันหมู (ลาร์ด)และของไขมันสัตว์อื่น ๆ น้ ามันไขสัตว์
(แทลโลออยล)์ ที่ไม่ท าให้กระจายตัว(อิมัลซิไฟด์) หรือไม่ผสมหรือจัดท าโดยวิธีอื่น 
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1503.00 ไขมัน (สเตียริน) และไขมันเหลว (ออยล์) ของน้ ามัน
หมู (ลารด์)และของไขมันสตัว์อื่น ๆ น้ ามันไขสัตว์
(แทลโลออยล์) ที่ไม่ท าให้กระจายตัว (อิมัลซิไฟด์) 
หรือไมผ่สมหรือจดัท าโดยวิธีอ่ืน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1503.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

15.04 
ไขมันและน้ ามนั และแฟรกชนัของของดังกล่าวที่ได้จากปลาหรือสัตว์ทะเลจ าพวกเลี้ยงลูกด้วยนมจะท าให้
บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตามแต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี 

1504.10 - น้ ามันตับปลาและแฟรกชันของน้ ามันดังกล่าว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1504.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  

1504.20 - ไขมันและน้ ามันของปลาและแฟรกชันของของ
ดังกล่าว นอกจากน้ ามันตับปลา 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1504.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  

1504.30 - ไขมันและน้ ามันของสัตว์ทะเลจ าพวกเลี้ยงลูก    
ด้วยนม และแฟรกชันของของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1504.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

15.05 ไขขนสัตว์ และสารจ าพวกไขมนัที่ได้จากไขขนสัตว์(รวมถึงลาโนลิน) 
1505.00 ไขขนสัตว์ และสารจ าพวกไขมันท่ีได้จากไขขนสัตว์

(รวมถึงลาโนลิน) 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1505.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

15.06 
ไขมันและน้ ามนัอื่น ๆ ที่ได้จากสตัว์และแฟรกชันของของดังกล่าวจะท าให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่
ดัดแปลงทางเคมี 

1506.00 ไขมันและน้ ามันอื่น ๆ ที่ได้จากสัตว์และแฟรกชันของ
ของดังกล่าวจะท าให้บรสิุทธ์ิหรือไม่ก็ตาม แตต่้องไม่
ดัดแปลงทางเคม ี

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1506.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

15.08 น้ ามันถั่วลิสงและแฟรกชันของน้ ามันถั่วลสิงจะท าให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี 
1508.10 - น้ ามันดิบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1508.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1508.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1508.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
 
 
  

15.09 
น้ ามันมะกอก (โอลีฟออยล)์ และแฟรกชันของน้ ามันมะกอกจะท าให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่
ดัดแปลงทางเคมี 

1509.10 - น้ ามันดิบ (เวอร์จิน) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1509.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 07  

1509.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1509.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 07 

15.10 น้ ามันอื่น ๆ ที่ได้จากมะกอกและแฟรกชันของน้ ามันดังกล่าวจะท าให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลง
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ทางเคมีรวมถึงน้ ามันหรือแฟรกชันของน้ ามันดังกล่าวผสมกับน้ ามันหรือแฟรกชันของน้ ามันตามประเภท 15.09 

1510.00 น้ ามันอื่น ๆ ที่ได้จากมะกอกและแฟรกชันของ
น้ ามันดังกล่าวจะท าให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม  แต่
ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมีรวมถึงน้ ามันหรือแฟรก
ชันของน้ ามันดังกล่าวผสมกับน้ ามันหรือแฟรก
ชันของน้ ามันตามประเภท 15.09  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1510.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 07 

15.12 
น้ ามันที่ได้จากเมล็ดทานตะวัน จากเมล็ดดอกค าฝอยหรือเมล็ดฝ้ายและแฟรกชันของน้ ามันดังกล่าว จะท า
ให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตามแต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี 

1512.11 - - น้ ามันดิบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1512.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1512.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1512.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

1512.21 - - น้ ามันดิบจะเอากอสซิพอลออกหรือไม่กต็าม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1512.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1512.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1512.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

15.14 
น้ ามันเรป น้ ามันโคลซา น้ ามนัมสัตาร์ด และแฟรกชันของน้ ามันดังกล่าวจะท าให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม    
แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี 

1514.11 - - น้ ามันดิบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1514.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1514.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1514.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
  

1514.91 - - น้ ามันดิบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1514.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1514.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1514.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

15.15 
ไขมันและน้ ามนัชนิดระเหยยากอื่น ๆ ที่ได้จากพืช (รวมถึงน้ ามันโจโจบา) และแฟรกชันของของดังกล่าว 
จะท าให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตามแต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี 

1515.11 - - น้ ามันดิบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1515.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1515.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1515.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1515.21 - - น้ ามันดิบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1515.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1515.30 - น้ ามันละหุ่งและแฟรกชันของน้ ามันละหุ่ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1515.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
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1515.50 - น้ ามันงาและแฟรกชันของน้ ามันงา สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1515.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  

1515.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1515.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

15.16 
ไขมันหรือน้ ามนัที่ได้จากสัตว์หรือพืช และแฟรกชันของของดังกล่าวที่ผ่านกรรมวิธีไฮโดรจีเนชันเพียง
บางส่วนหรือทั้งหมดที่ผ่านกรรมวิธีอินเตอร์เอสเทอริฟิเคชัน รีเอสเทอริฟิเคชันหรือกรรมวิธีอิเลดิไนเซชัน
จะท าให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตามแต่ต้องไม่จัดท ามากไปกว่านี้ 

1516.10 - ไขมันและน้ ามันที่ไดจ้ากสตัว์และแฟรกชันของของ
ดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1516.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

15.18 

 
 
ไขมันและน้ ามนัที่ได้จากสัตว์หรือพืชและแฟรกชนัของของดังกลา่วที่ผ่านกรรมวิธีเคี่ยว ออกซิเดชัน  
แยกเอาน้ าออก ซัลเฟอร์ไรเซชัน เป่าลมโพลิเมอไรเซชัน โดยใช้ความร้อนในสุญญากาศหรือในก๊าซเฉ่ือย
หรือผ่านกรรมวิธีดัดแปลงทางเคมีโดยวิธีอื่น ยกเว้นของตามประเภท 15.16 ของผสมหรือของปรุงแต่งท่ี
บริโภคไม่ได้ซ่ึงได้จากไขมันหรือน้ ามันของสัตว์หรือของพืชหรือจากแฟรกชันของไขมันหรือน้ ามันต่างชนิด
กันในตอนนี้ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 
 
  

1518.00 ไขมันและน้ ามันที่ได้จากสัตว์หรือพืชและแฟรกชัน
ของของดังกล่าวท่ีผ่านกรรมวิธีเคีย่ว ออกซิเดชัน แยก
เอาน้ าออก ซัลเฟอรไ์รเซชัน เป่าลมโพลิเมอไรเซชัน 
โดยใช้ความร้อนในสุญญากาศหรอืในก๊าซเฉื่อยหรือ
ผ่านกรรมวิธีดัดแปลงทางเคมโีดยวิธีอื่น ยกเว้นของ
ตามประเภท 15.16 ของผสมหรือของปรุงแต่งที่
บริโภคไมไ่ด้ซึ่งได้จากไขมันหรือน้ ามันของสัตว์หรือ
ของพืชหรือจากแฟรกชันของไขมันหรือน้ ามันต่าง
ชนิดกันในตอนน้ีที่ไม่ได้ระบหุรือรวมไว้ในท่ีอื่น 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1518.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

15.20 กลีเซอรอล ดิบ รวมท้ังน้ ากลีเซอรอล และด่างกลีเซอรอล 
1520.00 กลีเซอรอล ดิบ รวมทั้งน้ ากลีเซอรอล และ 

ด่างกลีเซอรอล 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1520.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

15.21 
ไขที่ได้จากพืช (นอกจากไตรกลีเซอไรด์) ขี้ผ้ึงไขที่ได้จากแมลงอื่น ๆ และไขปลาวาฬจะท าให้บริสทุธิ์หรือ
แต่งสีหรือ ไม่ก็ตาม 

1521.10 - ไขท่ีได้จากพืช สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1521.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1521.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1521.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

15.22  ไขเด็กกราสกากที่เหลือจากการน าสารไขมันหรือไขที่ได้จากสัตว์หรือพืชไปผ่านกรรมวิธี  
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1522.00 ไขเด็กกราสกากท่ีเหลือจากการน าสารไขมันหรือ 
ไขท่ีได้จากสัตว์หรือพืชไปผา่นกรรมวิธี 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1522.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  

ตอนที ่16 ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือจากสัตว์น้ าที่ไม่มี 
กระดูกสันหลังอื่น ๆ 

16.02 เนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์หรือเลือดสัตว์ ที่ปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสียอื่น ๆ 
1602.31 - - ไก่งวง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1602.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 02 

16.03 
สิ่งสกัดและน้ าค้ัน ที่ได้จากเนื้อสตัว์ ปลา สัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือจากสัตว์น้ าท่ีไม่มีกระดูก
สันหลังอืน่ ๆ  

1603.00 สิ่งสกัดและน้ าคั้น ที่ได้จากเนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้ า
จ าพวกครัสตาเซีย โมลลสุก์ หรือจากสัตว์น้ าท่ีไม่มี
กระดูกสันหลังอ่ืน ๆ  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1603.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

16.04 ปลาที่ปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสีย คาร์เวียร์และของท่ีใช้แทนคาร์เวียร์ที่ท าจากไข่ปลา 
1604.11 - - ปลาแซลมอน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1604.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1604.12 - - ปลาเฮอรร์ิง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1604.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1604.13 - - ปลาซาร์ดีน ปลาซารด์ิเนลล่า และปลาบรสิลิ่ง 

หรือปลาสแปรต 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1604.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1604.14 - - ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก และปลาโบนิโต  
(ชนิดซาร์ดา) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1604.14 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  

1604.15 - - ปลาแมคเคอเรล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1604.15 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  

1604.16 - - ปลาแอนโชวี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1604.16 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1604.17 - - ปลาไหล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1604.17 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1604.18 - - หูฉลาม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1604.18 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1604.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1604.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1604.20 - ปลาที่ปรุงแต่งหรือท าไวไ้ม่ให้เสยีอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1604.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1604.31 - - คาร์เวียร ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1604.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1604.32 - - ของที่ใช้แทนคาร์เวียร์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1604.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

16.05 สัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์และสัตว์น้ าท่ีไม่มี กระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสีย 
1605.10 - ปู สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1605.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1605.21 - - ไม่ได้บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได ้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1605.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1605.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1605.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1605.30 - ลอบสเตอร ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1605.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1605.40 - สัตว์น้ าจ าพวกครสัตาเซียอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1605.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1605.51 - - หอยนางรม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1605.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1605.52 - - หอยเชลล์ รวมถึงหอยควีนสแกลลอป สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1605.52 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  
1605.53 - - หอยแมลงภู่ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1605.53 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  
1605.54 - - ปลาหมึกกระดองและปลาหมกึกล้วย สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1605.54 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1605.55 - - ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสาย (อ็อกโตปัส) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1605.55 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1605.56 - - หอยลาย หอยกาบ และหอยแครง  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1605.56 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1605.57 - - เป๋าฮื้อ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1605.57 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1605.58 - - หอยสเนล นอกจากหอยสเนลทะเล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1605.58 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  
1605.59 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1605.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1605.61 - - ปลิงทะเล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1605.61 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1605.62 - - เม่นทะเล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1605.62 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1605.63 - - แมงกะพรุน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1605.63 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
1605.69 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1605.69 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
 
  

ตอนที ่17 สัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์และสัตว์น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอ่ืน ๆ ที่ปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสีย 

17.02 
น้ าตาลอื่น ๆ รวมถึงแล็กโทส มอลโทส กลูโคสและฟรักโทส ที่บริสุทธิ์ในทางเคมี ในลักษณะของแข็ง 
น้ าเชื่อมที่ไม่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี น้ าผ้ึงเทียมจะผสมน้ าผ้ึงธรรมชาติหรือไม่ก็ตาม คาราเมล 

1702.11 - - มีแล็กโทสตั้งแต่รอ้ยละ 99 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ซึ่ง
ค านวณ ในสภาพแห้งและในรปูของแอนไฮดรสัแล็กโทส  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1702.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1702.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1702.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1702.20 - น้ าตาลเมเปิลและน้ าเชื่อมเมเปิล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1702.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  

1702.30 - กลโูคสและน้ าเช่ือมกลูโคส ที่ไม่มฟีรักโทส หรือมี
ฟรักโทส ในสภาพแห้งน้อยกว่าร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1702.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  

1702.40 - กลูโคสและน้ าเชื่อมกลูโคส ท่ีมีฟรักโทสใน 
สภาพแห้ง ตั้งแตร่้อยละ 20 แต่ไมเ่กินร้อยละ 50  
โดยน้ าหนัก ไม่รวมถึงน้ าตาลอินเวิร์ต 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1702.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1702.50 - ฟรักโทสที่บริสุทธ์ิในทางเคม ี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1702.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1702.60 - ฟรักโทสและน้ าเชื่อมฟรักโทสอืน่ ๆ ที่มีฟรักโทส  
ในสภาพแห้งเกินร้อยละ 50 โดยน้ าหนัก ไม่รวมถึง 
น้ าตาลอินเวริ์ต 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1702.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

ตอนที ่18 โกโก้และของปรุงแต่งท่ีท าจากโกโก้ 
18.01  เมล็ดโกโก้ ทั้งเมล็ดหรือที่แตก ดิบหรือคั่ว  

1801.00 เมลด็โกโก้ ท้ังเมล็ดหรือที่แตก ดิบหรือคั่ว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1801.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

18.02 เปลือกนอก เปลือกใน เยื่อ และส่วนอื่นที่ใช้ไม่ได้ของเมล็ดโกโก้ 
1802.00 เปลือกนอก เปลือกใน เยื่อ และสว่นอ่ืนท่ีใช้ไม่ได้ของ

เมลด็โกโก ้
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1802.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

18.03 โกโก้เพสต์ จะเอาไขมันออกหรือไม่ก็ตาม 
1803.10 - ไม่เอาไขมันออก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1803.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 18.01 หรือ 18.02 
 
  

1803.20 - เอาไขมันออกทั้งหมดหรือบางส่วน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1803.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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ยกเว้นจากประเภท 18.01 หรือ 18.02 

18.04 โกโก้บัตเตอร์ ไขมันและน้ ามันของโกโก้ 
1804.00 โกโก้บัตเตอร์ ไขมันและน้ ามันของโกโก ้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1804.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 18.03 

18.05 ผงโกโก้ ที่ไม่เติมน้ าตาลหรือสารท าให้หวานอื่น ๆ 
1805.00 ผงโกโก้ ที่ไมเ่ติมน้ าตาลหรือสารท าให้หวานอ่ืน ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1805.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
18.06 ช็อกโกแลตและอาหารปรุงแต่งอื่น ๆ ที่มีโกโก้ 

1806.10 - ผงโกโก้ท่ีเติมน้ าตาลหรือสารท าให้หวานอ่ืน ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1806.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

1806.20 - ของปรุงแต่งอื่น ๆ เป็นก้อน เป็นแผ่น หรือเป็นแท่ง 
ที่หนักเกิน 2 กิโลกรัม หรือเป็นของเหลว เพสต์ ผง 
เม็ด หรือลักษณะเป็นของกองอื่น ๆ บรรจภุาชนะ
หรือหีบห่อ น้ าหนักสุทธิเกิน 2 กิโลกรัม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1806.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

1806.31 - - มีไส ้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1806.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

1806.32 - - ไม่มีไส ้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1806.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

1806.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1806.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

ตอนที ่19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม ผลิตภัณฑ์อาหารจ าพวกเพสทรี 

19.01 

สิ่งสกัดจากมอลต์ รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่ท าจากแป้งเมล็ดหัก แป้งหยาบ จากสตาร์ช หรือสิ่งสกัดจากมอลต์ 
ไม่มีโกโก้ หรือมีโกโก้น้อยกว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักซ่ึงค านวณโดยเอาไขมันออกทั้งหมดแล้ว ที่ไม่ได้ระบุหรือ
รวมไว้ในที่อื่น และอาหารปรุงแต่งที่ท าจากของตามประเภท 04.01 ถึง 04.04 ไม่มีโกโก้ หรือมีโกโก้น้อยกว่า
ร้อยละ 5 โดยน้ าหนัก ซ่ึงค านวณโดยเอาไขมันออกทั้งหมดแล้ว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 

1901.10 - อาหารปรุงแต่งท่ีเหมาะส าหรับทารกหรือเด็กเล็ก 
จัดท าขึ้นเพ่ือการขายปลีก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1901.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

1901.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1901.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

19.02 
พาสต้า จะท าให้สุกหรือยัดไส้ (ด้วยเนื้อหรือสิ่งอื่น ๆ) หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตาม เช่น สปาเก็ตต้ี 
มักกะโรนี นู้ดเดิล ลาซานยา น็อกคิ ราวิโอลิ คาเนลโลนี รวมท้ังคัสคัสที่ปรุงแต่งแล้วหรือไม่ก็ตาม 

1902.40 - คัสคัส สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1902.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

19.03 
ผลิตภัณฑ์มนัส าปะหลังและของที่ใช้แทนผลิตภัณฑ์มนัส าปะหลังท าจากสตาร์ช เป็นเกล็ด เป็นเมด็หรือ
ลักษณะท่ีคล้ายกัน 



  

 

พิกัดศุลกากรระบบ 
ฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2017 

รายการสินค้า กฎเฉพาะรายสินค้า 

1903.00 ผลิตภณัฑ์มันส าปะหลังและของที่ใช้แทนผลิตภณัฑ์
มันส าปะหลังท าจากสตาร์ช เป็นเกล็ด เป็นเม็ดหรือ
ลักษณะที่คล้ายกัน  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1903.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

19.04 

อาหารปรุงแต่งท่ีท าจากธัญพืชหรือผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่ท าให้พองฟู คั่ว อบ หรือปิ้ง (เช่น คอร์นเฟล็ก) 
รวมท้ังธัญพืช (นอกจากข้าวโพด) ในลักษณะเป็นเม็ด เป็นเกล็ดหรือเม็ดท่ีท าเป็นลักษณะอื่น ๆ (เว้นแต่
แป้ง เมล็ดหัก และแป้งหยาบ) ซ่ึงท าให้สุกมาก่อนแล้วหรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่นที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 
  

1904.10 - อาหารปรุงแต่งท่ีท าจากธัญพืชหรือผลติภณัฑ์ธัญพืช 
ที่ท าให้พองฟู คั่ว อบ หรือปิ้ง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1904.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1904.30 - บัลเกอร์วีต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1904.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

19.05 
ขนมปัง เพสทรี เค้ก บิสกิตและขนมจ าพวกเบเกอรี่อื่น ๆ จะมีโกโก้หรือไม่ก็ตาม คอมมิวเนียนเวเฟอร์ 
แคปซูล ชนิดที่เหมาะส าหรับบรรจุยา ซีลลิ่งเวเฟอร์ ไรซ์เปเปอร์และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน 

1905.10 - ขนมปังกรอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1905.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1905.20 - ขนมปังขิงและขนมปังท่ีคล้ายกัน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1905.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  

1905.32 - - แวฟเฟิลและเวเฟอร ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1905.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

1905.40 - รัสค์ ขนมปังปิ้งและผลติภณัฑ์ปิง้ที่คล้ายกัน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 1905.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  

ตอนที ่20 ของปรุงแต่งท าจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอ่ืนของพืช 

20.01 
พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต และส่วนอื่นที่บริโภคได้ของพืช ที่ปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ าส้มสายชู หรือ
กรดอะซิติก 

2001.10 - แตงร้านและแตงกวา สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2001.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2001.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2001.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 07 

20.03 
เห็ดชนิดมัชรูมและชนิดทรัฟเฟิล ที่ปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น นอกจากใช้น้ าส้มสายชูหรือ
กรดอะซิติก 

2003.10 - เห็ดชนิดมัชรูมในตระกลูอะการคิัส สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2003.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2003.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2003.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

20.04 
พืชผักอื่น ๆ ที่ปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่นนอกจากใชน้้ าส้มสายชูหรือกรดอะซิติก แช่เย็นจนแข็ง 
นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภท 20.06 
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2004.10 - มันฝรั่ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2004.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

20.05 
พืชผักอื่น ๆ ที่ปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่นนอกจากใชน้้ าส้มสายชูหรือกรดอะซิติก ไม่ได้แช่เย็นจน
แข็งนอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภท 20.06 

2005.40 - ถั่วลันเตา (พิซุมซาติวมุ) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2005.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2005.51 - - เอาเปลือกออก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2005.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2005.59 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2005.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2005.60 - หน่อไม้ฝรั่ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2005.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2005.70 - มะกอก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2005.70 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 07  

2005.80 - ข้าวโพดหวาน (ซีเมย์พันธ์ุแซกคาราตา) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2005.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

2005.91 - - หน่อไม้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2005.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 07 
  

2005.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2005.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 07 

20.06 พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต เปลือกผลไม้และส่วนอื่นของพืชที่ท าไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ าตาล (แช่อิ่ม เชื่อมหรือฉาบ) 
2006.00 พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต เปลือกผลไมแ้ละส่วนอ่ืนของพืช

ที่ท าไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ าตาล (แช่อิ่ม เช่ือมหรือฉาบ) 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2006.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

20.08 
ผลไม้ ลูกนัต และส่วนอื่นที่บริโภคได้ของพืช ที่ปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น จะเติมน้ าตาลหรือ
สารท าให้หวานอื่น ๆ หรือสุรา หรือไม่ก็ตาม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 

2008.11 - - ถั่วลิสง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2008.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2008.19 - - อื่น ๆ รวมถึงของผสม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2008.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2008.40 - แพร์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2008.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2008.50 - แอปริคอต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2008.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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2008.60 - เชอร์รี่ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2008.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2008.91 - - ยอดอ่อนต้นปาล์ม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2008.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 06 

2008.93 - - แครนเบอร์รี่ (แวกซิเนียมมาโครคาร์ปอน  
แวกซิเนียมออกซิคอกโคส แวกซิเนียมวิติส-อิเดอี้) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2008.93 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

2008.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2008.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

20.09 
น้ าผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ าพืชผักที่ไม่ได้หมักและไม่เติมสรุา จะเติมน้ าตาลหรือสารท าให้ 
หวานอื่น ๆหรือไม่ก็ตาม 

2009.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2009.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากประเภท 08.04 

2009.81 - - น้ าแครนเบอร์รี่ (แวกซิเนียมมาโครคาร์ปอน  
แวกซิเนียมออกซิคอกโคส แวกซิเนียมวิติส-อิเดอี้) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2009.81 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2009.89 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2009.89 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

ตอนที ่21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 

21.01 
สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ ของชาหรือชามาเต้ และของปรุงแต่งท่ีมีผลิตภัณฑ์เหล่านีเ้ป็นหลัก 
หรือที่มีกาแฟ ชาหรือชามาเต้เป็นหลัก รวมท้ังชิโคร่ีคั่วและของอ่ืน ๆ คั่วที่ใช้แทนกาแฟ และสิ่งสกัด  
หัวเชื้อและสิ่งเขม้ขน้ของของดังกล่าว 

2101.30 - ชิโครี่คั่ว และของอื่น ๆ คั่วที่ใช้แทนกาแฟ และ     
สิ่งสกัด หัวเช้ือและสิ่งเขม้ข้นของของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2101.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

21.02 
ยีสต ์(ชนิดทวีตัวได้หรือทวีตัวไม่ได้) จุลินทรีย์ เซลล์เดียวอื่น ๆ ที่ตายแล้ว (แต่ไม่รวมถึงวัคซีน          
ตามประเภท 30.02) ผงฟูปรุงแต่ง 

2102.10 - ยีสต์ชนิดทวีตัวได ้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2102.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

2102.20 - ยีสต์ชนิดทวีตัวไม่ได้ จุลินทรยี์เซลล์เดียวอ่ืน ๆ  
ที่ตายแล้ว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2102.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

21.03 
ซอสและของปรุงแต่งส าหรับท าซอส ของผสมที่ใช้ปรุงรส และของผสมที่ใช้ชูรส ผงละเอียดและผงหยาบ
ของมัสตาร์ด และมัสตาร์ดปรุงแต่ง  

2103.30 - ผงละเอียดและผงหยาบของมสัตาร์ดและมสัตาร์ด
ปรุงแต่ง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2103.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

2103.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2103.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

21.06 อาหารปรุงแต่งท่ีไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 
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2106.10 - โปรตีนเข้มข้นและสารเทกซ์เจอร์โปรตีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2106.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2106.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2106.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
  

ตอนที ่22 เครื่องดื่ม สุรา และน้ าส้มสายชู 

22.01 
น้ า รวมถึงน้ าแร่ธรรมชาติหรือน้ าแร่เทียม และน้ าอัดลมที่ไม่เติมน้ าตาลหรือสารท าให้หวานอื่น ๆ และ 
ไม่ปรุงกลิ่นรสรวมทั้งน้ าแข็งและหิมะ 

2201.10 - น้ าแร่และน้ าอัดลม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2201.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
ของประเทศภาคีที่น้ าได้มาในสภาพธรรมชาต ิ
  

2201.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2201.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
ของประเทศภาคีที่น้ าได้มาในสภาพธรรมชาต ิ

22.02 
น้ า รวมถึงน้ าแร่และน้ าอัดลม ที่เติมน้ าตาลหรือสารท าให้หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส และ 
เคร่ืองด่ืมอื่น ๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่ไม่รวมถึงน้ าผลไม้หรือน้ าพืชผักตามประเภท 20.09 

2202.10 - น้ า รวมถึงน้ าแร่และน้ าอดัลม ที่เติมน้ าตาลหรือ 
สาร ท าให้หวานอ่ืน ๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2202.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

22.04 ไวน์ที่ท าจากองุ่นสด รวมถึงไวน์ที่เติมแอลกอฮอล์ เกรปมัสต์ นอกจากเกรปมสัต์ตามประเภท 20.09 
2204.10 - สปาร์กลิ้งไวน์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2204.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
2204.21 - - ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือน้อยกว่า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2204.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
2204.22 - - ในภาชนะบรรจุขนาดมากกว่า 2 ลิตร 

แต่ไมเ่กิน 10 ลิตร 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2204.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2204.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2204.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2204.30 - เกรปมัสต์อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2204.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

22.05 เวอร์มุทและไวน์อื่น ๆ ที่ท าจากองุ่นสด ปรุงกลิ่นรสด้วยพืชหรือสารหอม 
2205.10 - ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลติรหรอืน้อยกว่า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2205.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
2205.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2205.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

22.06 
เคร่ืองด่ืมอื่น ๆ ที่ได้จากการหมัก (เช่น ไซเดอร์ เพอร์ร่ี มี้ดและสาเก) รวมท้ังของผสมของเคร่ืองด่ืมที่ได้
จากการหมักและของผสมของเคร่ืองด่ืมที่ได้จากการหมักผสมกับเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้ระบุ
หรือรวมไว้ในที่อื่น 

2206.00 เครื่องดืม่อื่น ๆ  ที่ไดจ้ากการหมัก (เช่น ไซเดอร์ เพอร์รี่ มีด้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2206.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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และสาเก) รวมทั้งของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมัก
และของผสมของเครื่องดื่มทีไ่ด้จากการหมักผสมกับ
เครื่องดืม่ทีไ่ม่มีแอลกอฮอล์ที่ไมไ่ด้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน 
 
 
  

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

22.08 
เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพ มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรน้อยกว่าร้อยละ 80 สุรา ลิเคียวร์
และเคร่ืองด่ืมอื่น ๆ ที่เป็นสุรา 

2208.20 - สุราได้จากการกลั่นไวน์องุ่นหรือเกรปมาร์ค สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2208.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 22.03 ถึง 22.07 หรือ 22.09 

2208.30 - วิสกี้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2208.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 22.03 ถึง 22. 07 หรือ 22. 09 

2208.40 - รัมและสุราอื่น ๆ ได้จากการกลั่นผลิตภณัฑ์ที่หมัก
จากอ้อย 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2208.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 22.03 ถึง 22. 07 หรือ 22. 09 

2208.50 - จินและเจนีวา สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2208.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

2208.60 - วอดก้า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2208.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 22.03 ถึง 22. 07 หรือ 22. 09 

2208.70 - ลิเคียวร์และคอร์เดียลส ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2208.70 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2208.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2208.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

22.09 น้ าส้มสายชูและของท่ีใช้แทนน้ าส้มสายชูที่ได้จากกรดอะซิติก 
2209.00 น้ าส้มสายชูและของที่ใช้แทนน้ าส้มสายชูท่ีได้จาก

กรดอะซติิก 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2209.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

ตอนที ่23 กากและเศษท่ีเหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร อาหารที่จัดท าไว้ส าหรับเลี้ยงสัตว์ 

23.01 
เนื้อสัตว์หรือส่วนอื่นของสัตว ์ปลา สัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซียโมลลุสก์ หรือสัตว์น้ าที่ไม่มีกระดูกสนัหลัง  
อื่น ๆ ที่ป่น และที่ท าเป็นเพลเลต ซ่ึงไม่เหมาะส าหรับมนุษย์บริโภค กากมันสัตว์ที่เจียวน้ ามันออกแล้ว  

2301.10 - เนื้อสัตว์หรือส่วนอ่ืนของสัตว์ ท่ีป่น ที่ท าเป็นเพล
เลต กากมันสัตว์ที่เจียวน้ ามันออกแล้ว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2301.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

2301.20 - ปลาหรือสตัว์น้ าจ าพวกครสัตาเซีย โมลลสุก์ สัตว์น้ า
ที่ไม่มี กระดูกสันหลังอื่น ๆ ท่ีป่น ที่ท าเป็นเพลเลต 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2301.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
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23.02 
ร า เศษหักหรือเศษอื่น ๆ ของธัญพืช และพืชผักตระกลูถั่วท่ีได้จากการร่อน สี หรือโดยวิธีอื่น จะท าเป็น
เพลเลตหรือไม่ก็ตาม 

2302.10 - ของข้าวโพด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2302.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

2302.30 - ของข้าวสาลี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2302.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

2302.40 - ของธัญพืชอื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2302.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

2302.50 - ของพืชผักตระกูลถั่ว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2302.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

23.03 
กากเหลือจากการผลิตสตาร์ชและกากที่คล้ายกนั กากหัวบีต ชานอ้อยและเศษอื่น ๆ ที่ได้จากการผลิต
น้ าตาล ขี้ตะกอนและเศษจากการต้มกลั่น จะท าเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม 

2303.10 - กากเหลือจากการผลติสตาร์ช และกากท่ีคลา้ยกัน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2303.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  

2303.30 - ขี้ตะกอนและเศษจากการตม้กลัน่ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2303.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

23.05 
กากน้ ามนั (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่น ๆ ที่ได้จากการสกัดน้ ามนัถั่วลสิง จะบดหรือท าเป็นเพลเลตหรือไม่
ก็ตาม 

2305.00 กากน้ ามัน (ออยลเ์ค้ก) และกากแข็งอื่น ๆ  ที่ไดจ้ากการ
สกัดน้ ามันถั่วลิสง จะบดหรือท าเป็นเพลเลตหรือไม่กต็าม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2305.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

23.06 
กากน้ ามนั (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่น ๆ ที่ได้จากการสกัดไขมนัหรือน้ ามันพืช จะบดหรือท าเป็นเพลเลต
หรือไม่ก็ตาม นอกจากของตามประเภท 23.04 หรือ 23.05  

2306.10 - ของเมล็ดฝ้าย สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2306.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

2306.20 - ของลินสีด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2306.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

2306.30 - ของเมล็ดทานตะวัน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2306.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

2306.41 - - ของเมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซาที่มีกรดอีรสูิกต่ า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2306.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

2306.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2306.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

2306.50 - ของมะพร้าวหรือเนื้อมะพร้าวแห้ง (โคปรา) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2306.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

2306.60 - ของผลปาล์มหรือเนื้อในเมล็ดปาล์ม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2306.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
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2306.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2306.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

23.07 ตะกอนที่ได้จากการหมักและบ่มไวน์ รวมท้ังอาร์กอล 
2307.00 ตะกอนท่ีได้จากการหมักและบ่มไวน์ รวมทั้งอาร์กอล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2307.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

23.08 
วัตถุที่ได้จากพืช เศษพืช กากและผลพลอยได้จากพืชจะท าเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม ชนิดที่ใช้ในการเลี้ยง
สัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 

2308.00 วัตถุท่ีได้จากพืช เศษพืช กากและผลพลอยไดจ้ากพืช
จะท าเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม ชนิดที่ใช้ในการเลี้ยง
สัตว์ที่ไม่ไดร้ะบุหรือรวมไว้ในท่ีอื่น 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2308.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 06 

23.09 ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ 
2309.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2309.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ตอนที ่24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 

24.03 
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ทีใ่ช้แทนยาสูบอื่น ๆ ยาสูบชนิด “โฮโมจีไนส์” หรือชนิด “รีคอนสติติวเตด” 
รวมท้ังสิ่งสกัดและหัวเชื้อที่ได้จากยาสูบ 

2403.91 - - ยาสูบชนิด “โฮโมจีไนส์” หรือ 
ชนิด “รีคอนสติติวเตด” 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2403.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2403.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2403.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

ตอนที ่25 เกลือ ก ามะถัน ดิน และหิน วัตถุจ าพวกปลาสเตอร์ ปูนขาว และซีเมนต์ 

25.01 
เกลือ (รวมถึงเกลือปน่ส าหรับรับประทาน และเกลือแปลงสภาพ) และโซเดียมคลอไรด์บริสุทธิ์ จะเป็น
สารละลายในน้ าหรือเติมสารกันการจับตัวหรือสารท าให้วัตถุไหลคล่องหรือไม่ก็ตาม รวมท้ังน้ าทะเล 

2501.00 เกลือ (รวมถึงเกลือป่นส าหรับรับประทาน และเกลือ
แปลงสภาพ) และโซเดียมคลอไรดบ์ริสุทธ์ิ จะเป็น
สารละลายในน้ าหรือเติมสารกันการจับตัวหรือสาร 
ท าให้วัตถุไหลคล่องหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งน้ าทะเล 

สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2501.00 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 
  

25.02 ไอออนไพไรต์ ที่ไม่ได้ย่างหรืออบ  
2502.00 ไอออนไพไรต์ ที่ไมไ่ด้ยา่งหรืออบ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2502.00 จะได้ถิน่ก าเนิด 

ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

25.03 ก ามะถนัทุกชนิด นอกจากชนิดระเหิด ชนิดตกตะกอน และชนิดคอลลอยด์ 
2503.00 ก ามะถันทุกชนิด นอกจากชนิดระเหิด  

ชนิดตกตะกอน และชนิดคอลลอยด์ 
สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2503.00 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
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หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

25.04 กราไฟต์ธรรมชาติ 
2504.10 - เป็นผงหรือเป็นเกล็ด สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2504.10 จะได้ถิน่ก าเนิด 

ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2504.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2504.90 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

25.05  ทรายธรรมชาติทุกชนิด จะแต่งสหีรือไม่ก็ตาม นอกจากทรายที่มีโลหะปนในตอนที่ 26  
2505.10 - ทรายซิลิกาและทรายควอร์ตซ ์ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2505.10 จะได้ถิน่ก าเนิด 

ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2505.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2505.90 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 
 
 
 
  

25.06 
ควอร์ตซ์ (นอกจากทรายธรรมชาติ) ควอร์ตไซต์จะแต่งอย่างหยาบ ๆ หรือเพียงแต่ตัดโดยการเลื่อยหรือ
โดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม  

2506.10 - ควอร์ตซ ์ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2506.10 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2506.20 - ควอร์ตไซต ์ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2506.20 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

25.07 เคโอลินและดินอืน่ที่มีเคโอลินปนอยู่ จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชนัหรือไม่ก็ตาม 
2507.00 เคโอลินและดินอ่ืนท่ีมเีคโอลินปนอยู่ จะผ่านการเผา

โดยวิธีคาลซีเนชันหรือไม่ก็ตาม 
สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2507.00 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
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หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

25.08 
ดินอื่น ๆ (ไม่รวมถึงเอกซ์แพนเด็ดเคลย์ตามประเภท 68.06) แอนดาลูไซต์ ไคยาไนต์และซิลลิมาไนต์  
จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือไม่ก็ตาม มุลไลต์ ชามอตต์เอิร์ทหรือดีนาสเอิร์ท  

2508.10 - เบนทอไนต ์ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2508.10 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด  

2508.30 - ไฟร์เคลย ์ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2508.30 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2508.40 - ดินอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2508.40 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 
 
 
  

2508.50 - แอนดาลูไซต์ ไคยาไนต์และซลิลมิาไนต์ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2508.50 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด  

2508.60 - มุลไลต ์ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2508.60 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2508.70 - ชามอตต์เอิร์ทหรือดีนาสเอิร์ท สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2508.70 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

25.09 ชอล์ก 
2509.00 ชอล์ก สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2509.00 จะได้ถิน่ก าเนิด 

ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

25.10 แคลเซียมฟอสเฟตธรรมชาติ อะลูมิเนียมแคลเซียมฟอสเฟตธรรมชาติ และฟอสเฟติกชอลก์ 
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2510.10 - ไม่ได้บด สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2510.10 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด  

2510.20 - บด สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2510.20 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

25.11 
แบเรียมซัลเฟตธรรมชาติ (แบไรต์) แบเรียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (วิเทอไรต์) จะผ่านการเผาโดยวิธี 
คาลซีเนชันหรือไม่ก็ตาม นอกจากแบเรียมออกไซด์ตามประเภท 28.16 

2511.10 - แบเรียมซลัเฟตธรรมชาติ (แบไรต์) สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2511.10 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2511.20 - แบเรียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (วิเทอไรต์) สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2511.20 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

25.12 
ดินซากหอย (เช่น คีเซลกูหร์ ไทรโพไลต์ และไดอะโตไมต์) และดินทรายที่คล้ายกัน จะผ่านการเผาโดยวิธี
คาลซีเนชันหรือไม่ก็ตาม ที่มีความถ่วงจ าเพาะปรากฏไม่เกิน 1 

2512.00 ดินซากหอย (เช่น คีเซลกูหร์ ไทรโพไลต์ และ       
ไดอะโตไมต์) และดินทรายที่คล้ายกัน จะผ่านการเผา
โดยวิธีคาลซีเนชันหรือไม่ก็ตาม ทีม่ีความถ่วงจ าเพาะ
ปรากฏไม่เกิน 1 

สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2512.00 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

25.13 
หินพัมมิส เอเมอรี รวมท้ังคอรันดัมธรรมชาติการ์เนตธรรมชาติ และวัตถุขัดถธูรรมชาติอื่น ๆ จะผา่น
กรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม 

2513.10 - หินพัมมิส สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2513.10 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2513.20 - เอเมอรี คอรันดมัธรรมชาติ การเ์นตธรรมชาติและ
วัตถุขัดถูธรรมชาติอื่น ๆ 

สนิค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2513.20 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

25.14 
หินชนวน จะแต่งอย่างหยาบ ๆ หรือเพียงแต่ตัดโดยการเลื่อยหรือโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือ 
เป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม 

2514.00 หินชนวน จะแต่งอย่างหยาบ ๆ หรือเพียงแต่ตดัโดย
การเลื่อยหรือโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือ 

สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2514.00 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
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เป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถงึสี่เหลีย่มจัตรุัส) 
หรือไม่กต็าม 

หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

25.15 
หินอ่อน ทราเวอร์ทิน อีคอสซิน และหินอื่น ๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตส าหรับใช้ท าอนุสาวรีย์หรือใช้ใน 
การก่อสร้างที่มีความถ่วงจ าเพาะปรากฏต้ังแต่ 2.5 ขึ้นไป และจะแต่งอย่างหยาบ ๆ หรือเพียงแต่ตัดโดย 
การเลื่อยหรือโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม 

2515.11 - - ดิบหรือแต่งอย่างหยาบ ๆ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2515.11 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2515.12 - - เพียงแต่ตัดโดยการเลื่อยหรือโดยวิธีอื่นให้เป็น 
ก้อนเหลี่ยม หรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลีย่มผืนผ้า (รวมถึง
สี่เหลี่ยมจตัุรสั)  

สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2515.12 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด  

2515.20 - อีคอสซิน และหินอ่ืน ๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต 
ส าหรับใช้ท าอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้างรวมทั้ง
หินอะลาบาสเตอร ์

สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2515.20 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

25.16 
หินแกรนิต พอร์ฟิรี บาซอลต์ หินทราย และหินอื่น ๆ ส าหรับใช้ท าอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้าง  
จะแต่งอย่างหยาบ ๆ หรือเพียงแต่ตัดโดยการเลื่อยหรือโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรปู
สี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม 

2516.11 - - ดิบหรือแต่งอย่างหยาบ ๆ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2516.11 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2516.12 - - เพียงแต่ตัดโดยการเลื่อยหรือโดยวิธีอื่นให้เป็น 
ก้อนเหลี่ยม หรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลีย่มผืนผ้า (รวมถึง
สี่เหลี่ยมจตัุรสั) 

สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2516.12 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด  

2516.20 - หินทราย สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2516.20 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2516.90 - หินอ่ืน ๆ ส าหรับใช้ท าอนุสาวรยีห์รือใช้ใน 
การก่อสร้าง 

สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2516.90 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

25.17 
กรวด หินที่ย่อยหรือโม่แล้ว ชนิดที่โดยปกติใช้ผสมคอนกรีตใช้โรยถนน ทางรถไฟ หรือโรยทางอย่างอื่น 
กรวดหินจากชายฝ่ังและหนิฟลินต์ จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม แมกคาดัมที่ได้จากขีแ้ร่  



  

 

พิกัดศุลกากรระบบ 
ฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2017 

รายการสินค้า กฎเฉพาะรายสินค้า 

จากขี้ตะกอนหรือเศษที่คล้ายกนัจากอุตสาหกรรม จะมีวัตถุดังกลา่วข้างต้นในประเภทนี้รวมอยู่ด้วยหรือไม่
ก็ตาม แมกคาดัมคลุกน้ ามันดิน หินตามประเภท 25.15 หรือ 25.16 ที่เป็นเม็ด เป็นสะเก็ด และเป็นผง  
จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม 

2517.10 - กรวด หินท่ีย่อยหรือโม่แล้ว ชนิดที่โดยปกติใช้ผสม 
คอนกรีต ใช้โรยถนน ทางรถไฟ หรือโรยทางอย่างอื่น 
กรวดหินจากชายฝั่งและหินฟลินต ์จะผ่านกรรมวิธี  
ใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม 

สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2517.10 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2517.20 - แมกคาดัมที่ได้จากขี้แร่ จากข้ีตะกอนหรือ 
เศษที่คล้ายกัน จากอุตสาหกรรม จะมีวัตถุตาม
ประเภทย่อย 2517.10  รวมอยู่ด้วยหรือไม่กต็าม 

สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2517.20 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2517.30 - แมกคาดัมคลุกน้ ามันดิน สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2517.30 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2517.41 - - จากหินอ่อน สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2517.41 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2517.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2517.49 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

25.18 
โดโลไมต์จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนซัน หรือผ่านการเผาแบบซินเตอร์หรือไม่ก็ตาม รวมถึงโดโลไมต์ 
ทีแ่ต่งอย่างหยาบ ๆ หรือเพียงแต่ตัดโดยการเลื่อยหรือโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรปู
สี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) โดโลไมต์แรมมิงมิกซ์ 

2518.10 - โดโลไมต์ทีไ่มไ่ดผ้่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือ 
ไม่ได้ผ่านการเผาแบบซินเตอร ์

สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2518.10 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2518.20 - โดโลไมต์ทีผ่่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือ  
ผ่านการเผาแบบซินเตอร ์

สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2518.20 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 
  

2518.30 - โดโลไมต์แรมมิงมิกซ ์ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2518.30 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
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กระบวนการใด  

25.19 
แมกนีเซียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (แมกนีไซต์) ฟิวส์แมกนีเซีย เดดเบอร์น (ซินเตอร์) แมกนีเซียซ่ึงจะมีออกไซด์
อื่นที่เติมก่อนการเผาอยู่จ านวนเล็กน้อยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งแมกนีเซียมออกไซด์อื่น ๆ จะบริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม 

2519.10 - แมกนีเซียมคาร์บอเนตธรรมชาต ิ(แมกนีไซต์) สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2519.10 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2519.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2519.90 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

25.20 
ยิปซัม แอนไฮไดรต์ รวมท้ังปลาสเตอร์ (ซ่ึงประกอบด้วยยิปซัมที่ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชัน หรือ
แคลเซียมซัลเฟต) จะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม ไม่มีหรือมีตัวเร่งหรือตัวหน่วงในปริมาณเล็กน้อย 

2520.10 - ยิปซัม แอนไฮไดรต ์ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2520.10 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด  

2520.20 - ปลาสเตอร ์ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2520.20 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

25.21 
ไลม์สโตนฟลักซ์ หินปนูและหนิอืน่ ๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต ชนิดที่ใช้ส าหรับการผลิตปูนขาวหรือ
ซีเมนต ์

2521.00 ไลมส์โตนฟลักซ์ หินปูนและหินอื่น ๆ ท่ีมีแคลเซยีม
คาร์บอเนต ชนิดที่ใช้ส าหรับการผลิตปูนขาวหรือ
ซีเมนต ์

สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2521.00 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 
 
  

25.22 ควิกไลม์ สเลกไลม์และไฮดรอลิกไลม์ นอกจากแคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ตามประเภท 28.25 
2522.10 - ควิกไลม ์ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2522.10 จะได้ถิน่ก าเนิด 

ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด  

2522.20 - สเลกไลม ์ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2522.20 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 
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2522.30 - ไฮดรอลิกไลม ์ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2522.30 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

25.23 
พอร์ตแลนด์ซีเมนต์ อะลูมินัสซีเมนต์ สแลกซีเมนต์ซูเปอร์ซัลเฟตซีเมนต์ และไฮดรอลิกซีเมนต์ท่ีคล้ายกัน
จะแต่งสีหรือเป็นซีเมนต์เม็ด (คลงิเกอร์) หรือไม่ก็ตาม 

2523.30 - อะลูมินัสซเีมนต ์ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2523.30 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด  

25.24 แอสเบสทอส 
2524.10 - โครซิโดไลต ์ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2524.10 จะได้ถิน่ก าเนิด 

ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2524.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2524.90 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 
 
 
 
  

25.25 ไมกา รวมถึงไมกาท่ีแตก เศษไมกา 
2525.10 - ไมกาดิบ และไมกาท่ีแยกเป็นแผน่หรือไมกาที่แตก สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2525.10 จะได้ถิน่ก าเนิด 

ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2525.20 - ผงไมกา สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2525.20 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2525.30 - เศษไมกา สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2525.30 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

25.26 
สตีไทต์ธรรมชาติ จะแต่งอย่างหยาบ ๆ หรือเพียงแต่ตัดโดยการเลื่อยหรือโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือ
เป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม รวมท้ังทัลก ์
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2526.10 - ไม่ไดย้่อย ไมเ่ป็นผง สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2526.10 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2526.20 - ย่อยหรือเป็นผง สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2526.20 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

25.28 
โบเรตธรรมชาติและหัวแร่โบเรต (จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือไม่ก็ตาม) แต่ไม่รวมถึงโบเรตที่แยกได้
จากน้ าเกลือธรรมชาติ กรดโบริกธรรมชาติที่มีกรดโบริกไม่เกินร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก เมื่อค านวณในสภาพแห้ง 

2528.00 โบเรตธรรมชาติและหัวแร่โบเรต (จะผ่านการเผาโดยวิธี
คาลซีเนชันหรือไม่ก็ตาม) แต่ไม่รวมถึงโบเรตที่แยกได้
จากน้ าเกลือธรรมชาติ กรดโบริกธรรมชาติที่มีกรดโบริก
ไม่เกินร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก เมื่อค านวณในสภาพแห้ง 

สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2528.00 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 
 
 
  

25.29 เฟลสปาร์ ลูไซต์ เนฟิลีนและเนฟลิีนไซเอไนต์ รวมท้ังฟลูออร์สปาร์ 
2529.10 - เฟลสปาร ์ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2529.10 จะได้ถิน่ก าเนิด 

ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2529.21 - - มีแคลเซียมฟลูออไรด์ร้อยละ 97 หรือน้อยกว่า 
โดยน้ าหนัก 

สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2529.21 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด  

2529.22 - - มีแคลเซียมฟลูออไรด์มากกว่าร้อยละ 97  
โดยน้ าหนัก 

สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2529.22 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2529.30 - ลูไซต์ เนฟลิีนและเนฟิลีนไซเอไนต์ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2529.30 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

25.30 สารแร่ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 
2530.10 - เวอร์มิคิวไลต์ เพอรไ์ลต์และคลอไรต์ ชนิดอันเอกซ์

แพนเด็ด 
สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2530.10 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
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กระบวนการใด 
  

2530.20 - คีเซอไรต์ เอปโซไมต์ (แมกนเีซียมซัลเฟตธรรมชาติ) สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2530.20 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2530.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2530.90 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 
  

ตอนที ่26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 
26.01 สินแร่และหัวแร่เหล็ก รวมถึงแร่เหล็กไพไรต์ที่ย่างแล้ว 

2601.11 - - ไม่ท าให้เกาะหรือติดรวมกัน สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2601.11 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2601.12 - - ท าให้เกาะหรือติดรวมกัน สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2601.12 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด  

2601.20 - แร่เหล็กไพไรต์ที่ย่างแล้ว สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2601.20 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

26.02 
สินแร่และหัวแร่แมงกานสี รวมถึงสินแร่และหัวแร่เฟอร์รูจินัสแมงกานีส ที่มีแมงกานีสต้ังแต่ร้อยละ 20  
ขึ้นไปโดยน้ าหนัก เมื่อค านวณในสภาพแห้ง 

2602.00 สินแร่และหัวแร่แมงกานีส รวมถึงสินแร่และหัวแร่
เฟอร์รูจินสัแมงกานีส ที่มีแมงกานีสตั้งแต่ร้อยละ 20 
ขึ้นไปโดยน้ าหนัก เมื่อค านวณในสภาพแห้ง 

สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2602.00 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด  

26.03 สินแร่และหัวแร่ทองแดง 
2603.00 สินแร่และหัวแร่ทองแดง สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2603.00 จะได้ถิน่ก าเนิด 

ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

26.04 สินแร่และหัวแร่นิกเกลิ 
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2604.00 สินแร่และหัวแร่นิกเกิล สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2604.00 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 
 
  

26.05 สินแร่และหัวแร่โคบอลต์ 
2605.00 สินแร่และหัวแรโ่คบอลต ์ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2605.00 จะได้ถิน่ก าเนิด 

ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

26.06 สินแร่และหัวแร่อะลมูิเนียม 
2606.00 สินแร่และหัวแร่อะลมูิเนียม สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2606.00 จะได้ถิน่ก าเนิด 

ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด  

26.07 สินแร่และหัวแร่ตะกั่ว 
2607.00 สินแร่และหัวแรต่ะกั่ว สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2607.00 จะได้ถิน่ก าเนิด 

ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

26.08 สินแร่และหัวแร่สังกะส ี
2608.00 สินแร่และหัวแรส่ังกะส ี สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2608.00 จะได้ถิน่ก าเนิด 

ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด  

26.09 สินแร่และหัวแร่ดีบุก 
2609.00 สินแร่และหัวแรด่ีบุก สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2609.00 จะได้ถิน่ก าเนิด 

ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

26.10 สินแร่และหัวแร่โครเมียม 
2610.00 สินแร่และหัวแรโ่ครเมียม สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2610.00 จะได้ถิน่ก าเนิด 

ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 
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26.11 สินแร่และหัวแร่ทังสเตน 
2611.00 สินแร่และหัวแร่ทังสเตน สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2611.00 จะได้ถิน่ก าเนิด 

ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

26.12 สินแร่และหัวแร่ยูเรเนียมหรือทอเรียม 
2612.10 - สินแร่และหัวแร่ยเูรเนยีม สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2612.10 จะได้ถิน่ก าเนิด 

ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด  

2612.20 - สินแร่และหัวแร่ทอเรยีม สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2612.20 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

26.13 สินแร่และหัวแร่โมลิบดีนัม 
2613.10 - ย่างแล้ว สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2613.10 จะได้ถิน่ก าเนิด 

ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด  

2613.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2613.90 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

26.14 สินแร่และหัวแร่ไทเทเนียม 
2614.00 สินแร่และหัวแรไ่ทเทเนยีม สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2614.00 จะได้ถิน่ก าเนิด 

ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 
 
 
 
  

26.15 สินแร่และหัวแร่ไนโอเบียม แทนทาลัม วาเนเดียมหรือเซอร์โคเนียม 
2615.10 - สินแร่และหัวแร่เซอร์โคเนียม สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2615.10 จะได้ถิน่ก าเนิด 

ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
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หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2615.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2615.90 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

26.16 สินแร่และหัวแร่ของโลหะมีค่า 
2616.10 - สินแร่และหัวแร่เงิน สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2616.10 จะได้ถิน่ก าเนิด 

ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2616.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2616.90 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

26.17 สินแร่และหัวแร่อื่น ๆ 
2617.10 - สินแร่และหัวแร่พลวง สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2617.10 จะได้ถิน่ก าเนิด 

ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2617.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2617.90 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

26.18 เม็ดขี้แร่ (สแลกแซนด)์ ซ่ึงได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า 
2618.00 เม็ดขี้แร่ (สแลกแซนด์) ซึ่งได้จากการผลิตเหล็กหรือ

เหล็กกล้า 
สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2618.00 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

26.19 ขี้แร่ ขี้ตะกอน (นอกจากเม็ดขี้แร่) สเกลลิง และเศษอื่น ๆท่ีได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า 
2619.00 ขี้แร่ ข้ีตะกอน (นอกจากเม็ดขี้แร่) สเกลลิง และเศษ

อื่น ๆที่ได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า 
สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2619.00 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

26.20 
ขี้แร่ เถ้าและกาก (นอกจากที่ได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า) ที่มีโลหะ อาร์เซนิก หรือสารประกอบ
ของของดังกล่าว 

2620.11 - - ฮาร์ดซิงค์สเปลเตอร ์ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2620.11 จะได้ถิน่ก าเนิด 
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ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด  

2620.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2620.19 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2620.21 - - ตะกอนของน้ ามันเบนซินชนิดเติมสารตะกั่วและ
ตะกอนของสารกันเครื่องยนต์เคาะที่มีตะกั่ว 

สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2620.21 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2620.29 - - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2620.29 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2620.30 - มีทองแดงเป็นส่วนใหญ ่ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2620.30 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2620.40 - มีอะลูมิเนยีมเป็นส่วนใหญ ่ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2620.40 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 
  

2620.60 - มีอาร์เซนิก ปรอท แทลเลียม หรอืของผสมของของ
ดังกล่าว ชนิดที่ใช้เพื่อการสกัดแยกอาร์เซนิก หรือ
โลหะเหลา่นั้น หรือใช้ส าหรับการผลิตสารประกอบ 
ทางเคมีของของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2620.60 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2620.91 - - มีพลวง เบริลเลียม แคดเมียม โครเมียมหรือของ
ผสมของของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2620.91 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2620.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2620.99 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

26.21 ขี้แร่และเถ้าอื่น ๆ รวมถึงเถ้าสาหร่ายทะเล (เคลป์) เถ้าและกากที่ได้จากการเผาขยะเทศบาล 
2621.10 - เถ้าและกากท่ีได้จากการเผาขยะเทศบาล สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2621.10 จะได้ถิน่ก าเนิด 
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ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2621.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2621.90 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด  

ตอนที ่27 เชื้อเพลิงท่ีได้จากแร่ น้ ามันแร่และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นสิ่งดังกล่าว สารบิทูมินัส ไขที่ได้จากรแร่ 
27.01 ถ่านหิน ผงถ่านหินอัดเป็นก้อนรูปเหลี่ยม รูปไข่ และเชื้อเพลิงแขง็ท่ีคล้ายกันซึ่งผลิตจากถ่านหิน 

2701.11 - - แอนทราไซต ์ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2701.11 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2701.12 - - ถ่านหินบิทูมินัส สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2701.12 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 
  

2701.19 - - ถ่านหินอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2701.19 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2701.20 - ผงถ่านหินอัดเป็นก้อนรูปเหลี่ยม รูปไข่ และ 
เชื้อเพลิงแข็งที่คล้ายกันซึ่งผลิตจากถ่านหิน 

สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2701.20 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

27.02 ลิกไนต์จะท าให้เกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตามไม่รวมถึงเจ๊ต 
2702.10 - ลิกไนต์จะท าเป็นผงหรือไม่กต็าม แต่ไม่ท าให้เกาะ

หรือ ติดรวมกัน 
สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2702.10 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

2702.20 - ลิกไนต์ที่ท าให้เกาะหรือตดิรวมกนั สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2702.20 จะได้ถิน่ก าเนิด 
ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

27.03 พีต (รวมถึงพีตลิตเตอร์) จะท าให้เกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม 
2703.00 พีต (รวมถึงพีตลิตเตอร์) จะท าใหเ้กาะหรือตดิรวมกัน สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2703.00 จะได้ถิน่ก าเนิด 
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หรือไม่กต็าม ถ้าเป็นสินคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรอืทั้งสอง ในสภาพธรรมชาตหิรือไมไ่ด้มีการผ่าน
กระบวนการใด 

27.04 
โค้กและเซมิโค้กที่ได้จากถ่านหิน จากลกิไนต์หรือพีต จะท าให้เกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม  
รวมท้ังรีทอร์ตคาร์บอน 

2704.00 โค้กและเซมิโคก้ที่ได้จากถ่านหิน จากลิกไนต์หรือพีต  
จะท าให้เกาะหรือตดิรวมกันหรือไมก่็ตาม รวมทั้งรีทอร์ต
คารบ์อน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2704.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

27.05 
ก๊าซถ่านหิน วอเตอร์ก๊าซ โพรดิวเซอร์ก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน นอกจากก๊าซปิโตรเลียมและ 
ก๊าซไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ 

2705.00 ก๊าซถ่านหิน วอเตอร์ก๊าซ โพรดิวเซอร์ก๊าซ และกา๊ซที่
คล้ายกัน นอกจากก๊าซปโิตรเลยีมและก๊าซ
ไฮโดรคาร์บอนอ่ืน ๆ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2705.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

27.06 
ทาร์ที่กลั่นจากถ่านหิน จากลิกไนต์หรือพีต และทาร์อื่น ๆ ทีไ่ด้จากแร่ จะแยกเอาน้ าออกหรือกลัน่เพียง
บางส่วนหรือไม่ก็ตาม รวมถึงรีคอนสติติวเตดทาร์  

2706.00 ทาร์ที่กลั่นจากถ่านหิน จากลิกไนต์หรือพีต และทาร์
อื่น ๆที่ได้จากแร่ จะแยกเอาน้ าออกหรือกลั่นเพียง
บางส่วนหรือไม่ก็ตาม รวมถึงรีคอนสติติวเตดทาร์  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2706.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

27.07 
น้ ามันและผลิตภัณฑอ์ื่น ๆ ที่ได้จากการกลั่นทาร์ชนิดที่กลัน่จากถา่นหินที่อุณหภูมิสูง รวมท้ังผลิตภัณฑ์ที่
คล้ายกันซึ่งมีน้ าหนักของส่วนที่เป็นอะโรมาติกมากกว่าส่วนที่ไม่เป็นอะโรมาติก 

2707.10 - เบนโซล (เบนซีน) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2707.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2707.20 - โทลูโอล (โทลูอีน) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2707.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2707.30 - ไซโลล (ไซลีน) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2707.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2707.40 - แนฟทาลีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2707.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2707.50 - ของผสมอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ ซึ่งกลั่นได้
ตั้งแต ่ร้อยละ 65 ขึ้นไปโดยปริมาตร (รวมถึงส่วน
สูญเสีย) ที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส โดยวิธี
ไอเอสโอ 3405 (เทียบเท่าวิธีเอเอสทีเอ็ม ดี 86)  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2707.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2707.91 - - น้ ามันครีโอโสต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2707.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

2707.99 - - อื่น ๆ ส าหรับฟีนอลภายใต้ประเภทย่อย 2707.99 จะได้ถิ่น
ก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากสินค้าอื่นในประเภทย่อย 2707.99 
หรือเปลีย่นมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  หรือ 
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ส าหรับสินค้าอื่น ๆ  ภายใต้ประเภทยอ่ย 2707.99 จะได้  
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อย
อื่น ๆ  

27.08 พิตช์และพิตช์โค้ก ที่ได้จากทาร์ที่กลั่นจากถ่านหิน หรือจากทาร์อื่น ๆ ที่ได้จากแร่ 
2708.10 - พิตช์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2708.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
2708.20 - พิตช์โค้ก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2708.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
27.09 น้ ามันปิโตรเลียมดิบและน้ ามันดิบที่ได้จากแร่บิทูมินัส 

2709.00 น้ ามันปิโตรเลียมดิบและน้ ามันดิบที่ได้จากแรบ่ิทูมินัส สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2709.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ 
ถ้าเป็นสินค้าทีไ่ด้มาจากอาณาเขตประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรือท้ังสอง ในสภาพธรรมชาติหรือไม่ได้มีการ
ผ่านกระบวนการใด 

27.10 
น้ ามันปิโตรเลียมและน้ ามันที่ได้จากแร่บิทูมินัส นอกจากที่เป็นน้ ามันดิบ รวมท้ังสิ่งปรุงแต่งท่ีไม่ได้ระบุหรือ
รวมไว้ในที่อื่น ซ่ึงมีน้ ามันปิโตรเลียมหรือน้ ามันที่ได้จากแร่บิทูมินสัต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก  
ซ่ึงน้ ามันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งปรุงแต่งนั้น เศษน้ ามนั 

2710.12 - - น้ ามันเบาและสิ่งปรุงแต่ง สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2710.12 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ หรอืมี
สัดส่วนมลูค่าการผลติในภูมภิาคไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 

2710.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2710.19 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ หรอืมี
สัดส่วนมลูค่าการผลติในภูมภิาคไมน่้อยกว่าร้อยละ 40  

2710.20 - น้ ามันปิโตรเลียมและน้ ามันที่ไดจ้ากแร่บิทูมินัส 
(นอกจากท่ีเป็นน้ ามันดิบ) รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ไมไ่ด้
ระบุ หรือรวมไว้ในท่ีอื่น ซึ่งมีน้ ามนัปิโตรเลียมหรือ
น้ ามัน ที่ได้จากแร่บิทูมินัสตั้งแต่รอ้ยละ 70 ขึ้นไปโดย
น้ าหนัก ซึ่งน้ ามันเหลา่นี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่ง
ปรุงแต่ง และมไีบโอดเีซล นอกจากเศษน้ ามัน  

สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2710.20 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ หรอืมี
สัดส่วนมลูค่าการผลติในภูมภิาคไมน่้อยกว่าร้อยละ 40  

2710.91 - - ที่มีโพลิคลอริเนเต็ดไบฟีนิล (กลุ่มสารพีซีบี) โพลิ
คลอริเนเต็ดเทอร์ฟีนิล (กลุม่สารพซีีที) หรือ โพลิโบร
มิเนเตด็ไบฟีนลิ (กลุ่มสารพีบีบี)  

สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2710.91 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ หรอืมี
สัดส่วนมลูค่าการผลติในภูมภิาคไมน่้อยกว่าร้อยละ 40  

2710.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 2710.99 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ หรอืมี
สัดส่วนมลูค่าการผลติในภูมภิาคไมน่้อยกว่าร้อยละ 40  

27.11 ก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ 
2711.11 - - ก๊าซธรรมชาต ิ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2711.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
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2711.12 - - โพรเพน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2711.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 2711.29 

2711.13 - - บิวเทน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2711.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 2711.29 

2711.14 - - เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีนและบิวทาไดอีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2711.14 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 2711.29 

2711.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2711.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 2711.29 

2711.21 - - ก๊าซธรรมชาต ิ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2711.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 2711.11  

2711.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2711.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 2711.12 ถึง 2711.21 

27.12 
ปิโตรเลียมเยลลี รวมทั้งไขพาราฟิน ไขไมโครคริสแตลไลนป์ิโตรเลียม ไขแสลก็ โอโซเคไรต์ ไขลิกไนต์ ไขพีต  
ไขแร่อืน่ ๆ และผลิตภณัฑ์ที่คล้ายกันซ่ึงได้จากการสังเคราะห์หรือโดยกรรมวิธีอื่น จะแต่งสีหรือไม่กต็าม 

2712.10 - ปิโตรเลียมเยลล ี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2712.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

2712.20 - ไขพาราฟินที่มีน้ ามันน้อยกว่าร้อยละ 0.75  
โดยน้ าหนัก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2712.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2712.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2712.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

27.13 ปิโตรเลียมโค้ก ปิโตรเลียมบิทูเมนและกากอื่น ๆ ที่ได้จากน้ ามันปิโตรเลียมหรือจากน้ ามันที่ได้จากแร่บิทูมินัส 
2713.11 - - ไม่ได้เผาโดยวิธีคาลซีเนชัน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2713.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
2713.12 - - เผาโดยวิธีคาลซีเนชัน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2713.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
2713.20 - ปิโตรเลียมบิทูเมน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2713.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
2713.90 - กากอ่ืน ๆ ที่ได้จากน้ ามันปิโตรเลียมหรือจากน้ ามัน 

ที่ได้จากแรบ่ิทูมินัส 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2713.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

27.14 
บิทูเมนธรรมชาติและแอสฟัลต์ธรรมชาติ หินดินดานบิทูมินัสหรือหินน้ ามัน และทาร์แซนด์ แอสฟัลไตต์
และหินแอสฟัลต์ 
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2714.10 - หินดินดานบิทูมินัสหรือหินน้ ามนั และทาร์แซนด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2714.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2714.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2714.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

27.16 พลังงานไฟฟ้า 
2716.00 พลังงานไฟฟ้า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2716.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ตอนที ่28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบอนินทรีย์ ของโลหะมีค่า ของโลหะจ าพวก 
แรร์เอิร์ท ของธาตุกัมมันตรังสีหรือของไอโซโทป 

28.01 ฟลูออรีน คลอรีน โบรมีนและไอโอดีน 
2801.10 - คลอรีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2801.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
2801.20 - ไอโอดีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2801.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
2801.30 - ฟลูออรีน และโบรมีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2801.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  
28.02 ก ามะถนัชนิดระเหิดหรือชนิดตกตะกอน ก ามะถันชนิดคอลลอยด์ 

2802.00 ก ามะถันชนิดระเหิดหรือชนิดตกตะกอน ก ามะถัน
ชนิดคอลลอยด ์

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2802.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

28.03 คาร์บอน (คาร์บอนแบล็กและคาร์บอนในรูปอื่นที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น) 
2803.00 คาร์บอน (คาร์บอนแบล็กและคารบ์อนในรูปอื่นท่ี

ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในท่ีอื่น) 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2803.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

28.04 ไฮโดรเจน แรร์ก๊าซและอโลหะอื่น ๆ  
2804.10 - ไฮโดรเจน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2804.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
2804.21 - - อาร์กอน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2804.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
2804.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2804.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
2804.30 - ไนโตรเจน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2804.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
2804.40 - ออกซิเจน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2804.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
2804.50 - โบรอน และเทลลเูรียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2804.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
2804.61 - - ที่มีซิลิคอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.99 โดยน้ าหนัก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2804.61 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 2804.69 

2804.69 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2804.69 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 2804.61  

2804.70 - ฟอสฟอรัส สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2804.70 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2804.80 - อาร์เซนิก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2804.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2804.90 - ซีลีเนียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2804.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

28.05 
โลหะแอลคาไลหรือโลหะแอลคาไลน์เอิร์ท โลหะแรร์เอิร์ท สแคนเดียมและอิตเทรียม จะผสมระหว่างกัน
หรือเจือระหว่างโลหะดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม รวมท้ังปรอท 

2805.11 - - โซเดียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2805.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2805.12 - - แคลเซียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2805.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2805.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2805.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2805.30 - โลหะแรร์เอิร์ท สแคนเดียมและอิตเทรียม จะผสม 
ระหว่างกันหรือระหว่างโลหะเจือของโลหะดังกลา่ว 
หรือไม่กต็าม  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2805.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2805.40 - ปรอท สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2805.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
  

28.06 ไฮโดรเจนคลอไรด์ (กรดเกลือ) กรดคลอโรซัลฟิวริก 
2806.10 - ไฮโดรเจนคลอไรด์ (กรดเกลือ) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2806.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
2806.20 - กรดคลอโรซัลฟิวริก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2806.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
28.07 กรดซัลฟิวริก และโอเลี่ยม 

2807.00 กรดซลัฟิวริก และโอเลีย่ม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2807.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

28.08 กรดไนตริก กรดซัลโฟไนตริก 
2808.00 กรดไนตริก กรดซัลโฟไนตริก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2808.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
28.09 ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์ กรดฟอสฟอริก รวมทั้งกรดโพลิฟอสฟอริก จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม 
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2809.10 - ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2809.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2809.20 - กรดฟอสฟอริกและกรดโพลิฟอสฟอริก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2809.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

28.10 ออกไซด์ของโบรอน และกรดโบริก 
2810.00 ออกไซด์ของโบรอน และกรดโบรกิ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2810.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
28.11 กรดอนินทรีย์อื่น ๆ และสารประกอบออกซิเจนอนินทรีย์อื่น ๆ ของอโลหะ 

2811.11 - - ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (กรดไฮโดรฟลูออริก) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2811.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2811.12 - - ไฮโดรเจนไซยาไนต์ (กรดไฮโดรไซยานิก) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2811.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2811.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2811.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2811.21 - - คาร์บอนไดออกไซด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2811.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2811.22 - - ซิลิคอนไดออกไซด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2811.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
 
  

2811.29 - - อื่น ๆ ส าหรับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ภายใต้ประเภทย่อย 
2811.29 จะได้ถิ่นก าเนดิเมื่อเปลีย่นมาจากสินค้าอ่ืน
ในประเภทย่อย 2811.29 หรือเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ 
ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ  ภายใต้ประเภทยอ่ย 2811.29 จะได้  
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อย
อื่น ๆ  

28.12 ฮาไลด์และฮาไลด์ออกไซด์ของอโลหะ 
2812.11 - - คาร์บอนิลไดคลอไรด์ (ฟอสจีน) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2812.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
2812.12 - - ฟอสฟอรัสออกซิคลอไรด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2812.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
2812.13 - - ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2812.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
2812.14 - - ฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2812.14 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
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2812.15 - - ซัลเฟอร์โมโนคลอไรด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2812.15 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2812.16 - - ซัลเฟอร์ไดคลอไรด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2812.16 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2812.17 - - ไทโอนิลคลอไรด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2812.17 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2812.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2812.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2812.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2812.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

28.13 ซัลไฟด์ของอโลหะ รวมท้ังฟอสฟอรัสไตรซัลไฟด์ ชนิดที่ใช้ในทางการค้า 
2813.10 - คาร์บอนไดซลัไฟด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2813.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
2813.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2813.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
  

28.14 แอมโมเนีย ชนิดที่ปราศจากน้ าหรือชนิดที่เป็นสารละลายในน้ า 
2814.10 - แอมโมเนียมชนิดที่ปราศจากน้ า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2814.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
2814.20 - แอมโมเนียมชนิดทีเ่ป็นสารละลายในน้ า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2814.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

28.15 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโซดา) โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโพแทช) เพอร์ออกไซด์ของโซเดียม
หรือของโพแทสเซียม 

2815.11 - - เป็นของแข็ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2815.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 2815.12 

2815.20 - โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (คอสตกิโพแทช) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2815.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2815.30 - เพอร์ออกไซด์ของโซเดยีมหรือของโพแทสเซียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2815.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

28.16 
ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของแมกนีเซียม รวมท้ังออกไซด์ ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของ
สตรอนเชียมหรือแบเรียม  

2816.10 - ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของแมกนีเซียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2816.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

2816.40 - ออกไซด์ ไฮดรอกไซด์และเพอรอ์อกไซด์ของ
สตรอนเชียม หรือแบเรียม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2816.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

28.17 สังกะสีออกไซด์ และสังกะสีเพอร์ออกไซด์ 
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2817.00 สังกะสีออกไซด์ และสังกะสีเพอรอ์อกไซด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2817.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

28.18 คอรันดัมประดิษฐ์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม อะลูมิเนียมออกไซด์ อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์  
2818.10 - คอรันดัมประดิษฐ์ จะนิยามไว้ในทางเคมี 

หรือไม่กต็าม 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2818.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2818.20 - อะลูมิเนียมออกไซด์ นอกจากคอรันดัมประดิษฐ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2818.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2818.30 - อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2818.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
 
  

28.19 โครเมียมออกไซด์และโครเมียมไฮดรอกไซด์ 
2819.10 - โครเมียมไตรออกไซด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2819.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
2819.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2819.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
28.20 แมงกานีสออกไซด์ 

2820.10 - แมงกานีสไดออกไซด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2820.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2820.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2820.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

28.21 
เหล็กออกไซด์และเหล็กไฮดรอกไซด์ รวมท้ังดินสีที่มีธาตุเหล็ก เมื่อค านวณเป็นค่าของเฟอร์ริกออกไซด์แล้ว
มีน้ าหนักต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

2821.10 - เหล็กออกไซด์และเหล็กไฮดรอกไซด์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2821.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2821.20 - ดินส ี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2821.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

28.22 โคบอลต์ออกไซด์และโคบอลต์ไฮดรอกไซด์ รวมท้ังโคบอลต์ออกไซด์ ชนิดที่ใช้ในทางการค้า 
2822.00 โคบอลต์ออกไซด์และโคบอลตไ์ฮดรอกไซด์ รวมทั้ง

โคบอลต์ออกไซด์ ชนิดที่ใช้ในทางการค้า 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2822.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  

28.23 ไทเทเนียมออกไซด์ 
2823.00 ไทเทเนียมออกไซด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2823.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
28.24 ตะกั่วออกไซด์ รวมท้ังตะกั่วแดงและตะกั่วสม้ 

2824.10 - ตะกั่วโมนอกไซด์ (ลิทารจ์ แมสซคิอต) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2824.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
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2824.90 - อื่น ๆ ส าหรับตะกั่วแดงและตะกั่วส้ม ภายใต้ประเภทย่อย 
2824.90 จะได้ถิ่นก าเนดิเมื่อเปลี่ยนมาจากสินค้าอื่น ๆ   
ในประเภทย่อย 2824.90 หรือเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ  
ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ  ภายใต้ประเภทยอ่ย 2824.90 จะได้   
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อย
อื่น ๆ  

28.25 
ไฮดราซีนและไฮดรอกซิลามีน และเกลืออนินทรีย์ของของดังกล่าว เบสอนินทรีย์อื่น ๆ รวมท้ังออกไซด์ 
ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของโลหะอื่น ๆ 

2825.10 - ไฮดราซีนและไฮดรอกซิลามีน และเกลืออนินทรีย์
ของของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2825.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2825.20 - ลิเทียมออกไซด์และไฮดรอกไซด์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2825.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2825.30 - วาเนเดียมออกไซด์และไฮดรอกไซด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2825.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2825.40 - นิกเกิลออกไซด์และไฮดรอกไซด์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2825.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2825.50 - ทองแดงออกไซด์และไฮดรอกไซด์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2825.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2825.60 - เจอร์เมเนยีมออกไซด์และเซอรโ์คเนียมไดออกไซด์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2825.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2825.70 - โมลิบดีนมัออกไซด์และไฮดรอกไซด์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2825.70 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2825.80 - พลวงออกไซด์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2825.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

2825.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2825.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

28.26 ฟลูออไรด์ ฟลูออโรซิลิเกต ฟลูออโรอะลูมิเนตและเกลือฟลูออรีนเชิงซ้อนอื่น ๆ 
2826.12 - - ของอะลูมิเนียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2826.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
2826.19 - - อื่น ๆ ส าหรับฟลูออไรด์ของแอมโมเนยีนมหรือของโซเดียม 

ภายใต้ประเภทย่อย 2826.19จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมา
จากสินค้าอื่น ๆ  ในประเภทย่อย 2826.19 หรือเปลี่ยนมา
จากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ  ภายใต้ประเภทยอ่ย 2826.19 จะได้   
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อย
อื่น ๆ  
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2826.30 - โซเดียมเฮกซะฟลูออโรอะลมูิเนต (ไครโอไลต์
สังเคราะห์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2826.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2826.90 - อื่น ๆ ส าหรับฟลูออโรซลิิเกตของโซเดยีมหรอืของโพแทสเซียม 
ภายใต้ประเภทย่อย 2826.90จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมา
จากสินค้าอื่น ๆ  ในประเภทย่อย 2826.90 หรือเปลี่ยนมา
จากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ  ภายใต้ประเภทยอ่ย 2826.90 จะได้   
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อย
อื่น ๆ  

28.27 คลอไรด์ คลอไรด์ออกไซด์และคลอไรด์ไฮดรอกไซด์ โบรไมด์และโบรไมด์ออกไซด์ ไอโอไดด์และไอโอไดด์ออกไซด์ 
2827.10 - แอมโมเนียมคลอไรด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2827.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
2827.20 - แคลเซียมคลอไรด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2827.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
2827.31 - - ของแมกนีเซียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2827.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  
2827.32 - - ของอะลูมิเนียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2827.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  
2827.35 - - ของนิกเกิล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2827.35 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
2827.39 - - อื่น ๆ ส าหรับคลอไรด์ของเหล็กหรือของโคบอลต์ หรือของสังกะสี 

ภายใต้ประเภทย่อย 2827.39จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมา
จากสินค้าอื่น ๆ  ในประเภทย่อย 2827.39 หรือเปลี่ยนมา
จากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ  ภายใต้ประเภทยอ่ย 2827.39 จะได้  
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อย
อื่น ๆ  

2827.41 - - ของทองแดง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2827.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2827.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2827.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2827.51 - - โบรไมด์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2827.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2827.59 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2827.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2827.60 - ไอโอไดด์และไอโอไดด์ออกไซด์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2827.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
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28.28 ไฮโพคลอไรต์ แคลเซียมไฮโพคลอไรต์ ชนิดที่ใช้ในทางการค้า คลอไรต์ ไฮโพโบรไมต์ 
2828.10 - แคลเซียมไฮโพคลอไรต์ ชนิดที่ใช้ในทางการค้าและ 

แคลเซียมไฮโพคลอไรต์อื่น ๆ 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2828.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2828.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2828.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

28.29 คลอเรตและเพอร์คลอเรต โบรเมตและเพอร์โบรเมต ไอโอเดตและเพอร์ไอโอเดต  
2829.11 - - ของโซเดียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2829.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
2829.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2829.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  
2829.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2829.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  
28.30 ซัลไฟด์ โพลิซัลไฟด์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม 

2830.10 - โซเดียมซัลไฟด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2830.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2830.90 - อื่น ๆ ส าหรับสังกะสซีัลไฟต์หรือแคดเมยีมซัลไฟต์ ภายใต้
ประเภทย่อย 2830.90จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมา
จากสินค้าอื่น ๆ ในประเภทย่อย 2830.90 หรือ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ  ภายใต้ประเภทยอ่ย 2830.90 จะได้  
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อย
อื่น ๆ  

28.31 ไดไทโอไนต์และซัลโฟซิเลต 
2831.10 - ของโซเดียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2831.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
2831.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2831.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
  

28.32 ซัลไฟต์ ไทโอซัลเฟต 
2832.10 - โซเดียมซัลไฟต ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2832.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
2832.20 - ซัลไฟต์อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2832.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
2832.30 - ไทโอซัลเฟต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2832.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
28.33 ซัลเฟต อะลัม เพอร์ออกโซซัลเฟต (เพอร์ซัลเฟต) 
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2833.11 - - ไดโซเดยีมซลัเฟต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2833.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2833.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2833.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2833.21 - - ของแมกนีเซียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2833.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

2833.22 - - ของอะลูมิเนียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2833.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

2833.24 - - ของนิกเกิล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2833.24 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2833.25 - - ของทองแดง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2833.25 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

2833.27 - - ของแบเรียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2833.27 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2833.29 - - อื่น ๆ ส าหรับโครเมียมซัลเฟตหรือสังกะสีซัลเฟต ภายใต้
ประเภทย่อย 2833.29จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมา
จากสินค้าอื่น ๆ ในประเภทย่อย 2833.29 หรือ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ  ภายใต้ประเภทยอ่ย 2833.29 จะได้  
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อย
อื่น ๆ  

2833.30 - อะลัม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2833.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
  

2833.40 - เพอร์ออกโซซัลเฟต (เพอร์ซัลเฟต) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2833.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

28.34 ไนไตรต์ ไนเตรต 
2834.10 - ไนไตรต ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2834.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
2834.21 - - ของโพแทสเซียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2834.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
2834.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2834.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

28.35 
ฟอสฟิเนต (ไฮโพฟอสไฟต์) ฟอสโฟเนต (ฟอสไฟต์) และฟอสเฟต รวมท้ังโพลิฟอสเฟต จะนิยามไว้  
ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม 

2835.10 - ฟอสฟิเนต (ไฮโพฟอสไฟต์) และฟอสโฟเนต (ฟอส
ไฟต์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2835.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
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2835.22 - - ของโมโนหรือไดโซเดยีม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2835.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2835.24 - - ของโพแทสเซียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2835.24 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2835.25 - - แคลเซียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต  
(“ไดแคลเซียมฟอสเฟต”) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2835.25 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2835.26 - - ฟอสเฟตอื่น ๆ ของแคลเซียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2835.26 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

2835.29 - - อื่น ๆ ส าหรับไตรโซเดียมฟอสเฟต ภายใต้ประเภทย่อย 
2835.29จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากสินคา้อื่น ๆ 
ในประเภทย่อย 2835.29 หรือเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ 
ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ  ภายใต้ประเภทย่อย 2835.29 จะได้     
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อย
อื่น ๆ  

2835.31 - - โซเดียมไตรฟอสเฟต (โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟต) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2835.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2835.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2835.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

28.36 
คาร์บอเนต เพอร์ออกโซคาร์บอเนต (เพอร์คาร์บอเนต) รวมท้ังแอมโมเนียมคาร์บอเนต ชนิดที่ใช้ในทาง
การค้า ซ่ึงมีแอมโมเนียมคาร์บาเมต 

2836.20 - ไดโซเดียมคาร์บอเนต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2836.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2836.30 - โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (โซเดียม              
ไบคาร์บอเนต) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2836.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2836.40 - โพแทสเซียมคาร์บอเนต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2836.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2836.50 - แคลเซียมคาร์บอเนต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2836.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2836.60 - แบเรียมคาร์บอเนต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2836.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2836.91 - - ลิเทียมคาร์บอเนต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2836.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2836.92 - - สตรอนเชียมคาร์บอเนต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2836.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

2836.99 - - อื่น ๆ ส าหรับแอมโมเนียนมคาร์บอเนตชนิดที่ใช้ในทางการค้าและ
แอมโมเนียมคารบ์อเนตอื่น ๆ  หรือตะกั่วคาร์บอเนต ภายใต้



  

 

พิกัดศุลกากรระบบ 
ฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2017 

รายการสินค้า กฎเฉพาะรายสินค้า 

ประเภทย่อย 2836.99จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลีย่นมาจาก
สินค้าอื่น ๆ  ในประเภทย่อย 2836.99 หรือเปลี่ยนมาจาก
พิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ  ภายใต้ประเภทยอ่ย 2836.99 จะได้  
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อย
อื่น ๆ  

28.37 ไซยาไนด์ ไซยาไนด์ออกไซด์และไซยาไนด์เชิงซ้อน 
2837.11 - - ของโซเดียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2837.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
2837.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2837.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
2837.20 - ไซยาไนด์เชิงซ้อน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2837.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
  

28.39 ซิลิเกต ซิลิเกตของโลหะแอลคาไลชนิดท่ีใช้ในทางการค้า 
2839.11 - - โซเดียมเมตะซิลิเกต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2839.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
2839.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2839.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
2839.90 - อื่น ๆ ส าหรับโพแทสเซยีมซลิิเกต ภายใต้ประเภทย่อย 2839.90

จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากสินค้าอื่น ๆ  ในประเภท
ย่อย 2839.90 หรือเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดบัประเภท
ย่อยอื่น ๆ  หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ  ภายใต้ประเภทยอ่ย 2839.90 จะได้   
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อย
อื่น ๆ  

28.40 บอเรต เพอร์ออกโซบอเรต (เพอร์บอเรต) 
2840.11 - - ชนิดที่ปราศจากน้ า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2840.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 2840.19 

2840.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2840.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 2840.11 

2840.20 - บอเรตอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2840.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2840.30 - เพอร์ออกโซบอเรต (เพอร์บอเรต) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2840.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

28.41 เกลือของกรดออกโซเมทัลลกิหรือของกรดเพอร์ออกโซเมทัลลิก 
2841.30 - โซเดียมไดโครเมต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2841.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
  

2841.50 - โครเมตและไดโครเมตอื่น ๆ รวมทั้ง 
เพอร์ออกโซโครเมต 

ส าหรับโครเมตของสังกะสีหรือโครเมตของตะกั่ว ภายใต้
ประเภทย่อย 2841.50 จะได้ถิ่นก าเนดิเมื่อเปลี่ยนมาจาก
สินค้าอื่น ๆ  ในประเภทย่อย 2841.50 หรือเปลี่ยนมาจาก
พิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ  ภายใต้ประเภทยอ่ย 2841.50 จะได้   
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อย
อื่น ๆ  

2841.61 - - โพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2841.61 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2841.69 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2841.69 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2841.70 - โมลิบเดต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2841.70 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2841.80 - ทังสเตต (วุลแฟรเมต) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2841.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2841.90 - อื่น ๆ ส าหรับอะลูมิเนต ภายใต้ประเภทย่อย 2841.90 จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากสินค้าอื่น ๆ ในประเภท
ย่อย 2841.90 หรือเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับ
ประเภทย่อยอื่น ๆ หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ  ภายใต้ประเภทยอ่ย 2841.90 จะได้   
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อย
อื่น ๆ   

28.42 
เกลืออื่น ๆ ของกรดอนนิทรีย์หรือของกรดเพอร์ออกโซ (รวมถึงอะลูมิโนซิลิเกต จะนิยามไว้ในทางเคมี
หรือไม่ก็ตาม) นอกจากอะไซด์ 

2842.10 - ซิลิเกตสองเชิงหรือซิลิเกตเชิงซ้อน รวมถึงอะลูมิโน 
ซิลิเกต จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2842.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
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2842.90 - อื่น ๆ ส าหรับฟูลมิเนต ไซยาเนตและไทโอไซยาเนต ภายใต้
ประเภทย่อย 2842.90 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมา
จากพิกัดฯ ในระดับประเภทอ่ืน ๆ หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ  ภายใต้ประเภทยอ่ย 2842.90 จะได้  
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อย
อื่น ๆ  

28.43 
โลหะมีค่าชนิดคอลลอยด์ รวมท้ังสารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบอินทรีย์ของโลหะมีค่า จะนิยามไว้
ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม โลหะมีค่าเจือปรอท 

2843.10 - โลหะมคี่าชนิดคอลลอยด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2843.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2843.21 - - เงินไนเตรต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2843.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2843.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2843.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2843.30 - สารประกอบของทอง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2843.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2843.90 - สารประกอบอ่ืน ๆ และโลหะเจอืปรอท สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2843.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

28.44 
ธาตุเคมีกัมมันตรังสีและไอโซโทปกัมมนัตรังสี (รวมถึงธาตุทางเคมีและไอโซโทป ชนิดฟิสไซล์หรือ 
เฟอร์ไทล์) และสารประกอบของของดังกล่าว รวมท้ังของผสมและกากที่มีผลิตภัณฑ์เหล่านี ้

2844.10 - ยูเรเนียมธรรมชาติและสารประกอบของยูเรเนียม 
ธรรมชาติ โลหะเจือ ดสิเพอร์ชัน (รวมถึงเซอร์เมต) 
ผลิตภณัฑ์เซรามิกและของผสม ทีม่ียูเรเนียม
ธรรมชาติ หรือสารประกอบของยเูรเนียมธรรมชาติ   

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2844.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 2612.10 

2844.20 - ยูเรเนียมที่ท าให้ U 235 เข้มขึ้นและสารประกอบ
ของ ยูเรเนียมดังกล่าว พลูโตเนียมและสารประกอบ
ของ พลูโตเนียม รวมทั้งโลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน 
(รวมถึง เซอร์เมต) ผลติภณัฑ์เซรามิกและของผสม  
ซึ่งมียูเรเนียม ที่ท าให้ U 235 เข้มขึ้น พลูโตเนียมหรือ
สารประกอบของ ผลติภณัฑ์เหล่านี้ 
 
  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2844.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
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2844.30 - ยูเรเนียมที่ท าให้ U 235 จางลงและสารประกอบของ 
ยูเรเนียมดังกล่าว ทอเรียมและสารประกอบของทอเรยีม 
รวมทั้งโลหะเจือ ดสิเพอร์ชัน (รวมถึงเซอรเ์มต) ผลติภณัฑ์ 
เซรามิกและของผสม ซึ่งมียเูรเนียมที่ท าให้ U 235 จางลง 
ทอเรียมหรือสารประกอบของผลติภณัฑเ์หลา่นี ้

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2844.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2844.40 - ธาตุกัมมนัตรังสี ไอโซโทปกมัมันตรงัสี และสารประกอบ 
กัมมันตรังสี นอกจากของตามประเภทย่อย 2844.10 
2844.20 หรือ 2844.30 รวมทั้งโลหะเจือ ดสิเพอร์ชัน 
(รวมถึงเซอรเ์มต) ผลติภณัฑ์เซรามิกและของผสม ซึ่งมีธาตุ 
ไอโซโทปหรือสารประกอบเหล่านี้ รวมทั้งกากกัมมันตรังสี  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2844.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2844.50 - แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ท่ีใช้แล้ว (แผ่รังสีแล้ว)
ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลยีร ์

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2844.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

28.45 
ไอโซโทปนอกจากของตามประเภท 28.44 สารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบอินทรีย์ของไอโซโทป
ดังกล่าวจะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม 

2845.10 - เฮฟวีวอเตอร์ (ดิวเทอเรียมออกไซด์) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2845.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2845.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2845.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

28.46 
สารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบอินทรีย์ของโลหะแรร์เอิร์ท ของอิตเทรียม ของสแกนเดียมหรือของ
ของผสมของโลหะเหล่านี ้

2846.10 - สารประกอบของซีเรียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2846.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2846.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2846.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

28.47 ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ จะท าให้แข็งด้วยยูเรียหรือไม่ก็ตาม 
2847.00 ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ จะท าใหแ้ข็งด้วยยูเรียหรือไม่

ก็ตาม 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2847.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

28.49 คาร์ไบด์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม 
2849.10 - ของแคลเซียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2849.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
2849.20 - ของซิลิคอน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2849.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
2849.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2849.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

28.50 
ไฮไดรด์ ไนไตรด์ อะไซด์ ซิลิไซด์และบอไรด์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม นอกจากสารประกอบ
ดังกล่าวที่จัดเป็นทั้งคาร์ไบด์ตามประเภท 28.49 ได้ด้วย 

2850.00 ไฮไดรด์ ไนไตรด์ อะไซด์ ซิลิไซด์และบอไรด์ จะนิยามไว้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2850.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม นอกจากสารประกอบดังกล่าวที่
จัดเป็นทั้งคาร์ไบด์ตามประเภท 28.49 ได้ด้วย 

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

28.52 
สารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบอินทรีย์ของปรอท จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม ไม่รวมถึง
โลหะเจือปรอท 

2852.10 - สารประกอบท่ีนิยามไว้ในทางเคมี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2852.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2852.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2852.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

28.53 
ฟอสไฟด์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึง เฟอร์โรฟอสฟอรัส สารประกอบอนินทรีย์อื่น ๆ 
(รวมถึงน้ ากลั่นหรือน้ าที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและน้ าที่มีความบริสุทธิ์คล้ายกัน) อากาศเหลว                
(จะเอาแรร์ก๊าซออกแล้ว หรือไม่ก็ตาม) อากาศอัด โลหะเจือปรอท นอกจากโลหะมีค่าเจือปรอท 

2853.10 - ไซยาโนเจนคลอไรด์ (คลอไซยาน) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2853.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2853.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2853.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

ตอนที ่29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 
29.01 อะไซคลิกไฮโดร์คาร์บอน 

2901.10 - ที่อ่ิมตัว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2901.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  

2901.21 - - เอทิลีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2901.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

2901.22 - - โพรพีน (โพรพิลีน) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2901.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

2901.23 - - บิวทีน (บิวทิลีน) และไอโซเมอร์ของบิวทีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2901.23 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

2901.24 - - บิวทา-1,3-ไดอีนและไอโซพรีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2901.24 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

2901.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2901.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

29.02 ไซคลิกไฮโดรคาร์บอน 
2902.11 - - ไซโคลเฮกเซน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2902.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
2902.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2902.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
2902.20 - เบนซีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2902.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
2902.30 - โทลูอีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2902.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

2902.41 - - ออร์โท-ไซลีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2902.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

2902.42 - - เมตา-ไซลีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2902.42 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

2902.43 - - พารา-ไซลีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2902.43 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพกิดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

2902.44 - - ไอโซเมอรผ์สมของไซลีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2902.44 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

2902.50 - สไตรีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2902.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

2902.60 - เอทิลเบนซีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2902.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  

2902.70 - คิวมีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2902.70 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

2902.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2902.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

29.03 อนุพันธช์นิดฮาโลเจเนเต็ดของไฮโดรคาร์บอน 
2903.11 - - คลอโรมีเทน (เมทลิคลอไรด์) และคลอโรอีเทน 

(เอทิลคลอไรด์) 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2903.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2903.12 - - ไดคลอโรมีเทน (เมทลิีนคลอไรด์) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2903.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2903.13 - - คลอโรฟอร์ม (ไตรคลอโรมีเทน) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2903.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2903.14 - - คาร์บอนเตตระคลอไรด์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2903.14 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2903.15 - - เอทิลีนไดคลอไรด์ (ไอเอสโอ) (1,2-ไดคลอโร 
อีเทน)  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2903.15 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2903.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2903.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2903.21 - - ไวนิลคลอไรด์ (คลอโรเอทลิีน) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2903.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2903.22 - - ไตรคลอโรเอทิลีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2903.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2903.23 - - เตตระคลอโรเอทิลีน (เพอร์คลอโรเอทิลีน) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2903.23 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2903.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2903.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2903.31 - - เอทิลีนไดโบรไมด์ (ไอเอสโอ) (1,2-ไดโบรโมอีเทน)  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2903.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2903.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2903.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2903.71 - - คลอโรไดฟลูออโรมีเทน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2903.71 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
  

2903.72 - - ไดคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2903.72 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2903.73 - - ไดคลอโรฟลูออโรอีเทน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2903.73 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2903.74 - - คลอโรไดฟลูออโรอีเทน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2903.74 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2903.75 - - ไดคลอโรเพนตะฟลูออโรโพรเพน สินคา้ภายใต้ประเภทย่อย 2903.75 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
  

2903.76 - - โบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน โบรโมไตรฟลูออโร
มีเทน และไดโบรโมเตตระฟลูออโรอีเทน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2903.76 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2903.77 - - อื่น ๆ เพอร์ฮาโลเจเนเต็ดที่มีฟลูออรีนและคลอรีน
เท่านั้น 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2903.77 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2903.78 - - อนุพันธ์ชนิดเพอร์ฮาโลเจเนเตด็อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2903.78 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2903.79 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2903.79 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

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

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2903.81 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2903.82 - - อัลดริน (ไอเอสโอ) คลอร์เดน (ไอเอสโอ) และ 
เฮปตะคลอร์ (ไอเอสโอ) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2903.82 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2903.83 - - ไมเร็กซ์ (ไอเอสโอ) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2903.83 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2903.89 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2903.89 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2903.91 - - คลอโรเบนซีน ออร์โท-ไดคลอโรเบนซีน และ
พารา-ไดคลอโรเบนซีน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2903.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

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

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2903.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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2903.93 - - เพนตะคลอโรเบนซีน (ไอเอสโอ) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2903.93 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

2903.94 - - เฮกซะโบรโมไบฟีนิล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2903.94 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2903.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2903.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

29.04 
อนุพันธช์นิดซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของไฮโดรคาร์บอน จะเป็นชนิดฮาโลเจเนเต็ด
ด้วยหรือไม่ก็ตาม 

2904.10 - อนุพันธ์ท่ีมีเฉพาะหมู่ซัลโฟ รวมทั้งเกลือและเอทิล 
เอสเทอร์ของอนุพันธ์ดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2904.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
  

2904.20 - อนุพันธ์ท่ีมีเฉพาะหมู่ไนโตรหรือหมู่ไนโตรโซ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2904.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2904.31 - - กรดเพอร์ฟลูออโรออกเทนซลัโฟนิก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2904.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2904.32 - - แอมโมเนียมเพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟเนต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2904.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2904.33 - - ลิเทียมเพอร์ฟลูออโรออกเทนซลัโฟเนต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2904.33 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2904.34 - - โพแทสเซียมเพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟเนต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2904.34 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2904.35 - - เกลืออ่ืน ๆ ของกรดเพอร์ฟลูออโรออกเทน 
ซัลโฟนิก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2904.35 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2904.36 - - เพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนลิฟลูออไรด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2904.36 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2904.91 - - ไตรคลอโรไนโตรมีเทน (คลอโรพิคริน) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2904.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2904.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2904.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

29.05 
อะไซคลิกแอลกอฮอล์และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของ 
อะไซคลิกแอลกอฮอล ์

2905.11 - - เมทานอล (เมทิลแอลกอฮอล์) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2905.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2905.12 - - โพรแพน-1-ออล (โพรพิลแอลกอฮอล์) และ  
โพรแพน-2-ออล (ไอโซโพรพลิแอลกอฮอล์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2905.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2905.13 - - บิวแทน-1-ออล (นอร์มัล-บิวทิลแอลกอฮอล์) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2905.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2905.14 - - บิวทานอลอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2905.14 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2905.16 - - ออกทานอล (ออกทิลแอลกอฮอล์) และ ไอโซเมอร์
ของออกทานอล 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2905.16 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
 
  

2905.17 - - โดเดแคน-1-ออล (ลอริลแอลกอฮอล์) เฮกซะเด
แคน-1-ออล (ซีทิลแอลกอฮอล์) และ ออกตะเดแคน-
1-ออล (สเตียรลิแอลกอฮอล์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2905.17 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2905.19 - - อื่น ๆ ส าหรับเพนทานอล (อะมลิแอลกอฮอล์) และ 
ไอโซเมอร์ของเพนทานอล ภายใตป้ระเภทย่อย 
2905.19 จะได้ถิ่นก าเนดิเมื่อเปลีย่นมาจากสินคา้อื่น ๆ  
ในประเภทย่อย 2905.19 หรือเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ 
ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ  ภายใต้ประเภทยอ่ย 2905.19 จะได้  
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อย
อื่น ๆ  

2905.22 - - อะไซคลิกเทอร์พีนแอลกอฮอล ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2905.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2905.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2905.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2905.31 - - เอทิลีนไกลคอล (อีเทนไดออล) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2905.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2905.32 - - โพรพิลีนไกลคอล (โพรเพน-1,2-ไดออล) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2905.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2905.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2905.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2905.41 - -2-เอทิล-2-(ไฮดรอกซิเมทลิ)โพรเพน-1,3-ไดออล 
(ไตรเมทิลออลโพรเพน) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2905.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2905.42 - - เพนตะอีริทริทอล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2905.42 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

2905.43 - - แมนนิทอล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2905.43 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2905.44 - - ด-ีกลูซิทอล (ซอร์บิทอล) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2905.44 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2905.45 - - กลีเซอรอล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2905.45 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
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2905.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2905.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2905.51 - - เอทคลอร์วินอล (ไอเอ็นเอ็น) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2905.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

2905.59 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2905.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

29.06 
ไซคลิกแอลกอฮอล์และอนุพันธช์นิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของ 
ไซคลิกแอลกอฮอล ์

2906.11 - - เมนทอล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2906.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2906.12 - - ไซโคลเฮกซานอล เมทิลไซโคลเฮกซานอล   และ
ไดเมทิลไซโคลเฮกซานอล 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2906.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2906.13 - - สเตอรอลและไอโนซิทอล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2906.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2906.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2906.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2906.21 - - เบนซิลแอลกอฮอล ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2906.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2906.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2906.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

29.07 ฟีนอลและฟนีอล-แอลกอฮอล ์
2907.11 - - ฟีนอล (ไฮดรอกซิเบนซีน) และเกลือของฟีนอล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2907.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
2907.12 - - ครีซอลและเกลือของครีซอล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2907.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
2907.13 - - ออกทิลฟีนอล โนนิลฟีนอลและไอโซเมอร์ของของ

เหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2907.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2907.15 - - แนฟทอลและเกลือของแนฟทอล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2907.15 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพกิดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2907.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2907.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
  

2907.21 - - รีซอร์ซินอลและเกลือของรีซอร์ซินอล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2907.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2907.22 - - ไฮโดรควิโนน (ควินอล) และเกลือของไฮโดร 
ควิโนน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2907.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2907.23 - - 4,4'-ไอโซโพรพิลิดีนไดฟีนอล (บิสฟีนอลเอ  
ไดฟีนิล ออลโพรเพน) และเกลือของของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2907.23 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 



  

 

พิกัดศุลกากรระบบ 
ฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2017 

รายการสินค้า กฎเฉพาะรายสินค้า 

2907.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2907.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

29.08 
อนุพันธช์นิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ด ของฟีนอลหรือฟีนอล-
แอลกอฮอล์  

2908.11 - - เพนตะคลอโรฟีนอล (ไอเอสโอ) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2908.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2908.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2908.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2908.91 - - ไดโนเซบ (ไอเอสโอ) และเกลือของไดโนเซบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2908.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

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

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2908.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2908.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2908.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

29.09 
อีเทอร์ อีเทอร์-แอลกอฮอล์ อีเทอร์-ฟีนอล อีเทอร์-แอลกอฮอล์-ฟีนอล แอลกอฮอล์เพอร์ออกไซด์อีเทอร์
เพอร์ออกไซด์ คีโทนเพอร์ออกไซด์ (จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม) และอนุพันธช์นิดฮาโลเจเนเต็ด
ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว 

2909.11 - - ไดเอทิลอีเทอร ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2909.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

2909.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2909.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2909.20 - ไซเคลนิก ไซคลีนิกหรือไซโคลเทอร์พีนิกอีเทอร์ และ
อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซลัโฟเนเต็ด ไนเตรเตด็ 
หรือชนิดไนโตรเซเตด็ของของดังกล่าว 
 
  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2909.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2909.30 - อะโรมาติกอีเทอร์และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด 
ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเตด็หรือชนิดไนโตรเซเตด็ของของ 
ดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2909.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2909.41 - - 2,2'-ออกซิไดเอทานอล (ไดเอทิลีนไกลคอล  
ไดกอล) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2909.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2909.43 - - โมโนบิวทิลอีเทอร์ของเอทิลีนไกลคอลหรือ ของ 
ไดเอทิลีนไกลคอล 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2909.43 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2909.44 - - โมโนแอลคิลอีเทอร์อื่น ๆ ของเอทิลีนไกลคอลหรือ 
ของไดเอทิลีนไกลคอล 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2909.44 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2909.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2909.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2909.50 - อีเทอร์-ฟีนอล อีเทอร-์แอลกอฮอล์-ฟีนอลและ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2909.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซลัโฟเนเต็ด ไนเตรเตด็ 
หรือชนิดไนโตรเซเตด็ของของดังกล่าว 

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2909.60 - แอลกอฮอลเ์พอร์ออกไซด์ อีเทอร์เพอร์ออกไซด์ คโีทน
เพอร์ออกไซด์และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเตด็ 
ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของ ดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2909.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

29.10 
อีพอกไซด์ อีพอกซิแอลกอฮอล์ อีพอกซิฟีนอลและอีพอกซิอีเทอร์ ที่มีโครงสร้างเป็นทรี-เมมเบอร์ริงและ
อนุพันธช์นิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว  

2910.10 - ออกซิเรน (เอทิลีนออกไซด์) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2910.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2910.20 - เมทิลออกซิเรน (โพรพลิีนออกไซด์) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2910.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2910.30 - 1-คลอโร-2,3-อีพอกซิโพรเพน (อีพิคลอโรไฮดริน) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2910.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2910.40 - ดีลดริน (ไอเอสโอ ไอเอ็นเอ็น) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2910.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2910.50 - เอนดริน (ไอเอสโอ) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2910.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2910.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2910.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
  

29.11 
"อะซีทัลและเฮมิอะซีทัล จะมีออกซิเจนฟังก์ชนัอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และอนุพันธช์นิดฮาโลเจเนเต็ด  
ซัลโฟเนเต็ด" ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว 

2911.00 "อะซีทลัและเฮมิอะซีทัล จะมีออกซเิจนฟังก์ชันอื่นด้วย
หรือไม่กต็าม และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเน
เตด็" ไนเตรเตด็หรือชนดิไนโตรเซเตด็ของของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2911.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

29.12 แอลดีไฮด์จะมีออกซิเจนฟังก์ชนัอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม ไซคลิกโพลิเมอร์ของแอลดีไฮด์ พาราฟอร์มัลดีไฮด์ 
2912.11 - - เมทานัล (ฟอร์มัลดไีฮด์) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2912.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
2912.12 - - เอทานัล (อะซีทัลดีไฮด์) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2912.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
2912.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2912.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
2912.21 - - เบนซัลดีไฮด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2912.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
2912.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2912.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
2912.41 - - วานิลลิน (4-ไฮดรอกซิ-3-เมทอกซิเบนซัลดีไฮด์) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2912.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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2912.42 - - เอทิลวานิลลิน (3-เอทอกซ-ิ4-ไฮดรอกซเิบนซลั 
ดีไฮด์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2912.42 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2912.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2912.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2912.50 - ไซคลิกโพลิเมอร์ของแอลดีไฮด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2912.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2912.60 - พาราฟอร์มัลดีไฮด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2912.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

29.13 อนุพันธช์นิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของผลิตภัณฑ์ตามประเภท 29.12 
2913.00 อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเตด็ ซลัโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือ

ชนิดไนโตรเซเตด็ของผลติภณัฑต์ามประเภท 29.12 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2913.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
 
 
  

29.14 
คีโทนและควิโนน จะมีออกซิเจนฟังก์ชันอืน่ด้วยหรือไม่ก็ตาม และอนุพันธช์นิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด 
ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว  

2914.11 - - อะซีโทน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2914.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2914.12 - - บิวทาโนน (เมทิลเอทิลคีโทน) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2914.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2914.13 - - 4-เมทิลเพนแทน-2-โอน (เมทิลไอโซบิวทิลคีโทน) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2914.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2914.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2914.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2914.22 - - ไซโคลเฮกซาโนนและเมทิลไซโคลเฮกซาโนน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2914.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2914.23 - - ไอโอโนนและเมทิลไอโอโนน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2914.23 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2914.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2914.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2914.31 - - ฟีนิลอะซีโทน (ฟีนิลโพรแพน-2-โอน) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2914.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2914.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2914.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2914.40 - คีโทน-แอลกอฮอล์และคีโทน-แอลดีไฮด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2914.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2914.50 - คีโทน-ฟีนอลและคีโทน ท่ีมีออกซิเจนฟังก์ชันอ่ืน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2914.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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2914.61 - - แอนทราควิโนน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2914.61 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2914.62 - - โคเอนไซม์ คิวเทน (ยูบิเดคารโินน (ไอเอ็นเอ็น)) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2914.62 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2914.69 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2914.69 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2914.71 - - คลอร์เดโคน (ไอเอสโอ) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2914.71 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2914.79 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2914.79 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

29.15 
กรดอะไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิกชนิดอิ่มตัวและแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์และเพอร์ออกซิแอซิด 
ของกรดอะไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิกชนิดอิ่มตัว รวมท้ังอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด
หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว 

2915.11 - - กรดฟอร์มิก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2915.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2915.12 - - เกลือของกรดฟอร์มิก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2915.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2915.13 - - เอสเทอร์ของกรดฟอร์มิก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2915.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2915.21 - - กรดอะซีติก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2915.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2915.24 - - อะซีติกแอนไฮไดรด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2915.24 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2915.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2915.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2915.31 - - เอทิลอะซีเทต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2915.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2915.32 - - ไวนิลอะซีเทต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2915.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2915.33 - - นอร์มัล-บิวทิลอะซีเทต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2915.33 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2915.36 - - ไดโนเซบ (ไอเอสโอ) อะซีเทต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2915.36 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2915.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2915.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2915.40 - กรดโมโน- ได- หรือไตรคลอโรอะซีติก รวมทั้ง 
เกลือ และเอสเทอร์ของกรดดังกลา่ว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2915.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2915.50 - กรดโพรพิโอนิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2915.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
  

2915.60 - กรดบิวทาโนอิก กรดเพนตะโนอกิ รวมทั้งเกลือ และ
เอสเทอร์ของกรดดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2915.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
  

2915.70 - กรดแพลมิติก กรดสเตยีริก รวมทั้งเกลือและ 
เอสเทอร์ ของกรดดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2915.70 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2915.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2915.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

29.16 

กรดอะไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิกชนิดไม่อิ่มตัว กรดไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิกและแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ 
เพอร์ออกไซด์และเพอร์ออกซิแอซิดของกรดอะไซคลิก โมโนคาร์บอกซิลิกชนิดไม่อิ่มตัวหรือของกรดไซคลิก
โมโนคาร์บอกซิลิก รวมท้ังอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของ
ของดังกล่าว  

2916.11 - - กรดอะคริลิกและเกลือของกรดอะครลิิก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2916.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2916.12 - - เอสเทอร์ของกรดอะครลิิก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2916.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2916.13 - - กรดเมทาครลิิกและเกลือของกรดเมทาครลิิก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2916.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2916.14 - - เอสเทอร์ของกรดเมทาคริลิก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2916.14 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2916.15 - - กรดโอเลอิก กรดลิโนเลอิกหรอืกรดลโินเลนิก 
รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2916.15 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2916.16 - - ไบนาพาคริล (ไอเอสโอ) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2916.16 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2916.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2916.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2916.20 - ไซเคลนิก ไซคลีนิกหรือไซโคลเทอร์พีนิกโมโน 
คาร์บอกซิลิกแอซดิและแอนไฮไดรด์ ฮาไลด ์ 
เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซดิของกรดดังกล่าว 
รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2916.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2916.31 - - กรดเบนโซอิก เกลือและเอสเทอร์ของ 
กรดเบนโซอิก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2916.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

2916.32 - - เบนโซอิลเพอร์ออกไซด์และเบนโซอิลคลอไรด์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2916.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2916.34 - - กรดฟีนิลอะซีติกและเกลือของกรดฟีนิลอะซีติก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2916.34 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2916.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2916.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

29.17 
กรดโพลิคาร์บอกซิลิกและแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์และเพอร์ออกซิแอซิดของกรดโพลิคาร์บอก  
ซิลิก รวมท้ังอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว 

2917.11 - - กรดออกซาลิก เกลือและเอสเทอร์ของ 
กรดออกซาลิก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2917.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2917.12 - - กรดอะดิพิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดอะดิพิก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2917.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2917.13 - - กรดอะเซลาอิก กรดเซบาซิก เกลือและเอสเทอร์ 
ของกรดดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2917.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2917.14 - - มาเลอิกแอนไฮไดรด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2917.14 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2917.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2917.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2917.20 - ไซเคลนิก ไซคลีนิกหรือไซโคลเทอร์พีนิกโพล ิ
คาร์บอกซิลิก แอซดิและแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์  
เพอร์ออกไซด์  เพอร์ออกซิแอซดิของกรดดังกล่าว 
รวมทั้งอนุพันธ์ของของ ดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2917.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2917.33 - - ไดโนนิลหรือไดเดกซลิออร์โทฟทาเลต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2917.33 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2917.34 - - เอสเทอร์อื่น ๆ ของกรดออร์โทฟทาลิก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2917.34 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2917.35 - - ฟทาลิกแอนไฮไดรด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2917.35 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2917.36 - - กรดเทเรฟทาลิกและเกลือของกรดเทเรฟทาลิก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2917.36 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2917.37 - - ไดเมทิลเทเรฟทาเลต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2917.37 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2917.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2917.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
 
  

29.18 
กรดคาร์บอกซิลกิที่มอีอกซิเจนฟังก์ชนัอืน่อยู่ด้วย และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์และเพอร์ออกซิแอซิด
ของกรดดังกลา่ว รวมทั้งอนุพนัธช์นิดฮาโลเจเนเต็ดซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนดิไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว 

2918.11 - - กรดแล็กติก เกลือและเอสเทอร์ของกรดแล็กติก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2918.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2918.12 - - กรดทาร์ทาริก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2918.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 



  

 

พิกัดศุลกากรระบบ 
ฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2017 

รายการสินค้า กฎเฉพาะรายสินค้า 

2918.13 - - เกลือและเอสเทอร์ของกรดทาร์ทาริก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2918.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2918.14 - - กรดซิทริก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2918.14 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2918.15 - - เกลือและเอสเทอร์ของกรดซิทริก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2918.15 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2918.16 - - กรดกลูโคนิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดกลูโคนิก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2918.16 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2918.17 - - 2,2-ไดฟีนิล-2-กรดไฮดรอกซิอะซีติก  
(กรดเบนซลิิก) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2918.17 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2918.18 - - คลอโรเบนซิเลต (ไอเอสโอ) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2918.18 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2918.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2918.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2918.21 - - กรดซาลิซลิิกและเกลือของกรดซาลิซลิิก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2918.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2918.22 - - กรดออร์โทอะซีทิลซาลิซลิิก เกลือและเอสเทอร์ 
ของกรดดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2918.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2918.23 - - เอสเทอร์อื่น ๆ ของกรดซาลซิลิิกและ 
เกลือของของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2918.23 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2918.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2918.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2918.30 - กรดคาร์บอกซลิิกท่ีมีแอลดีไฮด์หรือคีโทนฟังก์ชัน 
แต่ไมม่ีออกซิเจนฟังก์ชันอ่ืนและแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ 
เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซดิของกรดดังกล่าว 
รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2918.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2918.91 - - 2,4,5-ที (ไอเอสโอ) (กรด 2,4,5-ไตรคลอโรฟ ี
นอกซ ีอะซีติก) เกลือและเอสเทอร์ของของดังกล่าว  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2918.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอ่ืน ๆ 

2918.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2918.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

29.19 
ฟอสฟอริกเอสเทอร์ เกลือของฟอสฟอริกเอสเทอร์และแล็กโทฟอสเฟต รวมท้ังอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด
ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว 

2919.10 - ทริส (2,3-ไดโบรโมโพรพิล) ฟอสเฟต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2919.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2919.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2919.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

29.20 
เอสเทอร์ของกรดอนินทรีย์อื่น ๆ ของอโลหะ (ไม่รวมถึงเอสเทอร์ของไฮโดรเจนฮาไลด์) และเกลือของ 
เอสเทอร์ของกรดอนินทรีย์ของอโลหะดังกล่าว รวมท้ังอนุพันธ์ชนดิฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด
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หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว 

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

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2920.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2920.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2920.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2920.21 - - ไดเมทิลฟอสไฟต ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2920.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2920.22 - - ไดเอทิลฟอสไฟต ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2920.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2920.23 - - ไตรเมทลิฟอสไฟต์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2920.23 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2920.24 - - ไตรเอทิลฟอสไฟต ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2920.24 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2920.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2920.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

2920.30 - เอนโดซัลแฟน (ไอเอสโอ) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2920.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2920.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2920.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

29.21 สารประกอบอะมนี-ฟังก์ชัน 
2921.11 - - เมทิลอะมีน ได-หรือไตรเมทิลอะมีนและเกลือของ

ของดังกล่าว 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2921.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2921.12 - -2-(เอ็น,เอ็น-ไดเมทิลอะมโิน)เอทิลคลอไรด์ ไฮโดร
คลอไรด ์

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2921.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2921.13 - -2-(เอ็น,เอ็น-ไดเอทิลอะมิโน)เอทิลคลอไรด์ ไฮโดร
คลอไรด ์

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2921.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2921.14 - -2-(เอ็น,เอ็น-ไดโซโพรพิลอะมิโน)เอทิลคลอไรด์
ไฮโดรคลอไรด ์

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2921.14 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2921.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2921.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2921.21 - - เอทิลีนไดอะมีนและเกลือของเอทิลีนไดอะมีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2921.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2921.22 - - เฮกซะเมทลิีนไดอะมีนและเกลอืของเฮกซะเมทลิีน
ไดอะมีน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2921.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2921.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2921.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2921.30 - ไซเคลนิก ไซคลีนิกหรือไซโคลเทอร์พีนิกโมโน- หรือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2921.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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โพลิอะมีนและอนุพันธ์ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือ 
ของของดังกล่าว 

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2921.41 - - อะนิลีนและเกลือของอะนิลีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2921.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพกิดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2921.42 - - อนุพันธ์ของอะนิลีนและเกลือของของดังกล่าว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2921.42 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2921.43 - - ทอลูอิดีนและอนุพันธ์ของทอลูอิดีน รวมทั้ง 
เกลือ ของของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2921.43 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2921.44 - - ไดฟีนิลอะมีนและอนุพันธ์ของไดฟีนิลอะมีน 
รวมทั้งเกลือ ของของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2921.44 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2921.45 - - 1-แนฟทิลอะมีน (อัลฟา-แนฟทิลอะมีน) 2-
แนฟทิลอะมีน (เบตา-แนฟทิลอะมีน) และอนุพันธ์
ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2921.45 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2921.46 - - แอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เบ็นซ์เฟตามีน (ไอเอ็น
เอ็น) เดกซ์แอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอน็) เอทิลแอมเฟตา
มีน (ไอเอ็นเอ็น) เฟนแคมฟามิน (ไอเอ็นเอ็น) เลเฟตา
มีน(ไอเอ็นเอ็น) เลแวมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เมเฟนอ
เร็กซ์(ไอเอ็นเอ็น) และเฟนเทอร์มนี (ไอเอ็นเอ็น) 
รวมทั้งเกลือ ของของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2921.46 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2921.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2921.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2921.51 - - ออร์โท- เมตา- พารา- ฟีนิลีนไดอะมีน ไดอะมิโน
ทอลูอีนและอนุพันธ์ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือ ของ
ของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2921.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2921.59 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2921.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

29.22 สารประกอบอะมิโนที่มีออกซิเจนฟังก์ชัน 
2922.11 - - โมโนเอทานอลอะมีนและเกลือของของดังกล่าว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2922.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
2922.12 - - ไดเอทานอลอะมีนและเกลือของของดังกล่าว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2922.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
2922.14 - - เดกซ์โตรโพรพอกซีฟีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของ 

เดกซ์โตรโพรพอกซีฟีน 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2922.14 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2922.15 - - ไตรเอทานอลอะมีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2922.15 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2922.16 - - ไดเอทานอลแอมโมเนียมเพอรฟ์ลูออโรออกเทน
ซัลโฟเนต 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2922.16 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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2922.17 - - เมทิลไดเอทานอลอะมีนและเอทิลไดเอทา
นอลอะมีน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2922.17 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2922.18 - - 2-(เอ็น,เอ็น-ไดโซโพรพิลอะมิโน)เอทานอล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2922.18 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

2922.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2922.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2922.21 - - กรดอะมิโนไฮดรอกซิแนฟทาลนีซัลโฟนิกและ
เกลือของ กรดดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2922.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2922.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2922.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2922.31 - - แอมฟีพราโมน (ไอเอ็นเอ็น) เมทาโดน (ไอเอ็นเอ็น)
และนอรเ์มทาโดน (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือ ของของ
ดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2922.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2922.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2922.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2922.41 - - ไลซีนและเอสเทอร์ของไลซีน รวมทั้งเกลือของของ
ดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2922.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2922.42 - - กรดกลูทามิกและเกลือของกรดกลูทามิก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2922.42 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2922.43 - - กรดแอนทรานิลิกและเกลือของกรดแอนทรานิลิก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2922.43 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2922.44 - - ไทลิดีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของไทลิดีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2922.44 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2922.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2922.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2922.50 - อะมิโน-แอลกอฮอล์-ฟีนอล อะมโิน-แอซิด-ฟีนอล 
และสารประกอบอะมโินอื่น ๆ ที่มอีอกซิเจนฟังก์ชัน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2922.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

29.23 
เกลือควอเทอร์นารีแอมโมเนียมและควอเทอร์นารีแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ เลซิทินและฟอสโฟอะมโิน    
ไลปิดอื่น ๆ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม 

2923.10 - โคลีนและเกลือของโคลีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2923.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2923.20 - เลซิทินและฟอสโฟอะมโินไลปิดอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2923.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2923.30 - - เตตระเอทิลแอมโมเนียม เพอรฟ์ลูออโรออกเทน
ซัลโฟเนต 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2923.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

2923.40 - - ไดดิซิลไดเมทิลแอมโมเนยีม เพอร์ฟลูออโร 
ออกเทนซัลโฟเนต 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2923.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2923.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2923.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
29.24 สารประกอบคาร์บอกซิอะไมด์-ฟังก์ชัน สารประกอบอะไมด์-ฟังก์ชันของกรดคาร์บอนิก 

2924.11 - - เมโพรบาเมต (ไอเอ็นเอ็น) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2924.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2924.12 - - ฟลูออโรอะซิตาไมด์ (ไอเอสโอ) โมโนโครโตฟอส 
(ไอเอสโอ) และฟอสฟามดิอน (ไอเอสโอ) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2924.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2924.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2924.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2924.21 - - ยูเรอีนและอนุพันธ์ของยูเรอีน รวมทั้งเกลือของ
ของ ดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2924.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2924.23 - - 2-กรดอะซีทามิโดเบนโซอิก(กรดเอ็น-อะซีทลิแอ
นทรานิลิก) และเกลือของของ ดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2924.23 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2924.24 - - อีทินาเมต (ไอเอ็นเอ็น) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2924.24 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2924.25 - - อัลลาคลอร์ (ไอเอสโอ) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2924.25 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2924.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2924.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

29.25 
สารประกอบคาร์บอกซิอิไมด์-ฟังก์ชัน (รวมถึงแซกคารินและเกลอืของแซกคาริน) และสารประกอบ 
อิมีน-ฟังก์ชนั 

2925.11 - - แซกคารินและเกลือของแซกคาริน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2925.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2925.12 - - กลูเททิไมด์ (ไอเอ็นเอ็น) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2925.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2925.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2925.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2925.21 - - คลอร์ไดมีฟอร์ม (ไอเอสโอ) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2925.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

2925.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2925.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

29.26 สารประกอบไนไทรล์-ฟังก์ชัน 
2926.10 - อะคริโลไนไทรล ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2926.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
2926.20 - 1-ไซยาโนกัวนิดีน (ไดไซยานไดอะไมด์) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2926.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
2926.30 - เฟนโพรพอเร็กซ์ (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของ เฟนโพ

รพอเร็กซ์ เมทาโดน (ไอเอ็นเอ็น) อินเตอร์มิเดียต  
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2926.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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(4-ไซยาโน-2-ไดเมทิลอะมิโน-4 ,4-ไดฟีนิลบิวเทน) 

2926.40 - - อัลฟา-ฟีนิลอะซีโตอะซโีตไนไทรล ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2926.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2926.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2926.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

29.27 สารประกอบไดอะโซ สารประกอบอะโซหรือสารประกอบอะซอกซิ 
2927.00 สารประกอบไดอะโซ สารประกอบอะโซหรือ

สารประกอบอะซอกซ ิ
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2927.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

29.28 อนุพันธ์อินทรียข์องไฮดราซีนหรือของไฮดรอกซิลามีน 
2928.00 อนุพันธ์อินทรีย์ของไฮดราซีนหรือของไฮดรอกซลิามีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2928.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
29.29 สารประกอบท่ีมีไนโตรเจนฟังก์ชนัอื่น 

2929.10 - ไอโซไซยาเนต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2929.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2929.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2929.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

29.30 สารประกอบออร์แกโน-ซัลเฟอร์ 
2930.20 - ไทโอคาร์บาเมตและไดไทโอคารบ์าเมต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2930.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 28 ถึง 38 หรือ 72 

2930.30 - ไทยูแรมโมโน- ได- หรือเตตระซลัไฟด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2930.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

2930.40 - เมไทโอนีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2930.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2930.60 - 2-(เอ็น,เอ็น-ไดเอทิลอะมโิน) อีเทนไทออล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2930.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2930.70 - บิส(2-ไฮดรอกซิเอทิล)ซลัไฟด์ (ไทโอไดไกลคอล  
(ไอเอ็นเอ็น)) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2930.70 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2930.80 - อัลไดคาร์บ (ไอเอสโอ) แคพทาฟอล (ไอเอสโอ) และ
มีทามิโดฟอส (ไอเอสโอ) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2930.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2930.90 - อื่น ๆ ส าหรับไดไทโอคาร์บอเนต (แซนเทต) ภายใต้ประเภทย่อย 
2930.90 จะได้ถิ่นก าเนดิเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับ
ตอนอื่น ๆ  ยกเว้นจากตอนที่ 28 ถึง 38 หรือ 72 หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ  ภายใต้ประเภทยอ่ย 2930.90 จะได ้
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

29.31 สารประกอบออร์แกโน-อินออร์แกนิกอืน่ ๆ 
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2931.10 - เตตระเมทิลเลดและเตตระเอทิลเลด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2931.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2931.20 - สารประกอบไตรบิวทิลทิน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2931.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2931.31 - - ไดเมทิล เมทิลฟอสโฟเนต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2931.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2931.32 - - ไดเมทิล โพรพิลฟอสโฟเนต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2931.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2931.33 - - ไดเอทิล เอทิลฟอสโฟเนต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2931.33 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2931.34 - - โซเดียม 3-(ไตรไฮดรอกซิซิลลิ) โพรพิลเมทลิ 
ฟอสโฟเนต 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2931.34 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2931.35 - - 2,4,6-ไตรโพรพลิ-1,3,5,2,4,6 ไตรออกซะไตร 
ฟอสฟีเนน 2,4,6 ไตรออกไซด ์

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2931.35 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2931.36 - - (5-เอทิล-2-เมทิล-2-ออกซิโด-1,3,2-ไดออก
ซะฟอส ฟีเนน-5-อิล)เมทิล เมทิล เมทิลฟอสโฟเนต 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2931.36 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2931.37 - - บิส[(5-เอทิล-2-เมทิล-2-ออกซิโด-1,3,2- ไดออก
ซะฟอสฟีเนน-5-อิล)เมทลิ] เมทลิฟอสโฟเนต 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2931.37 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2931.38 - - เกลือของกรดเมทิลฟอสฟอนิกและ(อะมโินอิมิโน
เมทิล) ยูเรีย (1 : 1) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2931.38 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2931.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2931.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2931.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2931.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

29.32 สารประกอบเฮตเทอโรไซคลิกที่มีออกซิเจนเฮตเทอโรอะตอมเท่านั้น 
2932.11 - - เตตระไฮโดรฟิวแรน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2932.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
2932.12 - - 2-ฟิวรัลดีไฮด์ (เฟอฟิวรลัดไีฮด)์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2932.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
2932.13 - - เฟอฟิวริลแอลกอฮอล์และเตตระไฮโดรเฟอฟิวรลิ

แอลกอฮอล ์
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2932.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2932.14 - - ซูคราโลส สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2932.14 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2932.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2932.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2932.20 - แลคโทน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2932.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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2932.91 - - ไอโซแซฟโรล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2932.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2932.92 - - 1-(1,3-เบนโซไดออกซอล-5-อิล) โพรแพน-2-โอน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2932.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2932.93 - - ไพเพอโรนอล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2932.93 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2932.94 - - แซฟโรล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2932.94 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2932.95 - - เตตระไฮโดรแคนนาบินอล (ทกุไอโซเมอร์) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2932.95 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2932.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2932.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

29.33 สารประกอบเฮตเทอโรไซคลิกที่มีไนโตรเจนเฮตเทอโรอะตอมเท่านั้น 
2933.11 - - ฟีนาโซน (แอนติไพริน) และอนุพันธ์ของของ

ดังกล่าว 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2933.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2933.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2933.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2933.21 - - ไฮแดนโทอินและอนุพันธ์ของไฮแดนโทอิน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2933.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2933.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2933.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2933.31 - - ไพริดีนและเกลือของไพรดิีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2933.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2933.32 - - ไพเพอริดีนและเกลือของไพเพอริดีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2933.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2933.33 - - อัลเฟนทานลิ (ไอเอ็นเอ็น) อานเิลอริดีน (ไอเอ็นเอ็น)  
เบซิตราไมด์ (ไอเอ็นเอ็น) โบรมาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)    
ไดเฟนอกซิน (ไอเอ็นเอ็น) ไดเฟนอกไซเลต (ไอเอ็นเอ็น) 
ไดพิพาโนน (ไอเอ็นเอ็น) เฟนทานลิ (ไอเอ็นเอ็น) คโีท     
เบมโิดน (ไอเอ็นเอ็น) เมทิลเฟนิเดต (ไอเอ็นเอ็น)          
เพนตาโซซีน (ไอเอ็นเอ็น) เพทิดีน (ไอเอ็นเอ็น) เพทดิีน   
(ไอเอ็นเอ็น) อินเตอร์มเิดยีตเอ เฟนไซคลิดีน (ไอเอ็นเอ็น) 
(พีซีพี) ฟีโนเพอรดิีน (ไอเอ็นเอ็น) พิพราดรอล (ไอเอ็นเอ็น) 
พิริตราไมด์ (ไอเอ็นเอ็น) โพรพิแรม (ไอเอ็นเอ็น) และ    
ไตรเมเพอริดีน (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกลา่ว  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2933.33 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2933.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2933.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 



  

 

พิกัดศุลกากรระบบ 
ฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2017 

รายการสินค้า กฎเฉพาะรายสินค้า 

2933.41 - - เลวอร์ฟานอล (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของ     
เลวอร์ฟานอล 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2933.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2933.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2933.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2933.52 - - มาโลนิลยเูรีย (กรดบาร์บิทิวริก) และ เกลือของ
มาโลนลิยูเรีย 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2933.52 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

2933.53 - - อัลโลบาร์บิทลั (ไอเอ็นเอ็น) อะโมบาร์บิทลั (ไอเอ็น
เอ็น) บาร์บิทลั (ไอเอ็นเอ็น) บิวทลับทิัล (ไอเอ็นเอ็น)  
บิวโตบาร์บิทลั ไซโคลบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เมทิลฟโีน
บาร์บิทลั (ไอเอ็นเอ็น) เพนโตบาร์บทิัล (ไอเอ็นเอ็น)  
ฟีโนบาร์บิทลั (ไอเอ็นเอ็น) เซคบิวตาบาร์บิทลั           
(ไอเอ็นเอ็น) เซโคบาร์บิทลั(ไอเอน็เอน็) และไวนลิบิทัล 
(ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2933.53 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2933.54 - - อนุพันธ์อ่ืน ๆ ของมาโลนิลยเูรยี (กรดบาร์บิทิวริก) 
และเกลือของของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2933.54 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2933.55 - - โลพราโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เมโคลควาโลน        
(ไอเอ็นเอ็น) เมทาควาโลน (ไอเอ็นเอ็น) และ         
ไซเพพรอล (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2933.55 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2933.59 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2933.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2933.61 - - เมลามีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2933.61 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2933.69 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2933.69 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2933.71 - - 6-เฮกเซนแล็กแทม (เอปซิลอน-คาโพรแล็กแทม) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2933.71 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2933.72 - - โคลบาแซม (ไอเอ็นเอ็น) เมทิไพรลอน (ไอเอ็นเอ็น) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2933.72 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2933.79 - - แล็กแทมอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2933.79 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
  

2933.91 - - อัลพราโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) คามาซีแพม         สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2933.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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(ไอเอ็นเอ็น) คลอรไ์ดอาซีพอกไซด ์(ไอเอ็นเอ็น)     
โคลนาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) คลอราซีเพท ดีลอราซีแพม 
(ไอเอ็นเอ็น) ไดอาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) เอสตาโซแลม 
(ไอเอ็นเอ็น) เอทิลโลฟลาซเีพท (ไอเอ็นเอ็น) ฟลูไดอา
ซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ฟลูไนตราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)    
ฟลูราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ฮาลาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)   
โลราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ลอร์เมตาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) 
มาซินดอล (ไอเอ็นเอ็น) เมดาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)    
ไมดาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) ไนเมตาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) 
ไนตราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) นอร์ดาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) 
ออกซาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ไพนาซแีพม (ไอเอ็นเอ็น) 
พราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ไพโรวาเลโรน (ไอเอ็นเอ็น)  
ทีมาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) เตตระซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) 
และไตรอาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของ
ดังกล่าว 

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2933.92 - - อะซินฟอส-เมทิล (ไอเอสโอ) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2933.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2933.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2933.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

29.34 
กรดนิวคลีอิกและเกลือของกรดนวิคลีอิก จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม รวมท้ังสารประกอบเฮตเทอโร
ไซคลิกอื่น ๆ 

2934.10 - สารประกอบท่ีในโครงสร้างมีอันฟิวส์ไทอะโซลริง 
(จะเป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ดหรือไมก่็ตาม) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2934.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2934.20 - สารประกอบที่ในโครงสร้างมีเบนโซไทอะโซลริงซิสเต็ม  
(จะเป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ดหรือไม่กต็าม) ที่ไม่ได้ฟิวส์ต่อไป 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2934.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2934.30 - สารประกอบที่ในโครงสร้างมีฟีโนไทอะซีนริงซิสเต็ม  
(จะเป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ดหรือไม่กต็าม) ที่ไม่ได้ฟิวส์ต่อไป  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2934.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
 
 
  

2934.91 - - อะมิโนเรกซ์ (ไอเอ็นเอ็น) โบรติโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) 
โคลติอะซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) โคลซะโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) 
เดกซ์โตรโมราไมด์ (ไอเอ็นเอ็น) ฮาโลซะโซแลม (ไอเอ็น
เอ็น) คีตะโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เมโซคาร์บ (ไอเอ็นเอ็น) 
ออกซาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) พีโมลีน (ไอเอ็นเอ็น) เฟนได
เมตราซีน (ไอเอ็นเอ็น) เฟนเมทราซีน (ไอเอ็นเอ็น) และ 
ซูเฟนทานิล (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือ ของของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2934.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2934.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2934.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

29.35 ซัลโฟนาไมด์ 
2935.10 - เอ็น-เมทิลเพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนาไมด์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2935.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
2935.20 - เอ็น-เอทิลเพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนาไมด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2935.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
2935.30 - เอ็น-เอทิล-เอ็น-(2-ไฮดรอกซเิอทิล)เพอร์ฟลูออโรออ

เทนซัลโฟนาไมด์  
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2935.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2935.40 - เอ็น-(2-ไฮดรอกซิเอทิล)-เอ็น- เมทิลเพอร์ฟลูออโร
ออกเทนซัลโฟนาไมด ์

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2935.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2935.50 - เพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนาไมด์อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2935.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2935.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2935.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

29.36 
โพรไวตามินและไวตามิน ที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ (รวมถึงไวตามินธรรมชาติที่เข้มข้น) 
และอนุพันธ์ของของดังกล่าวที่ใช้ประโยชน์หลักเป็นไวตามิน รวมท้ังสิ่งผสมระหว่างของดังกล่าวซ่ึงจะอยู่
ในตัวท าละลายใดหรือไม่ก็ตาม 

2936.21 - - ไวตามินเอและอนุพันธ์ของไวตามินเอ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2936.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2936.22 - - ไวตามินบี 1 และอนุพันธ์ของไวตามินบี 1 สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2936.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2936.23 - - ไวตามินบี 2 และอนุพันธ์ของไวตามินบี 2 สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2936.23 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

2936.24 - - กรดดี-แพนโททีนิกหรือดีแอล-แพนโททีนิก  
(ไวตามินบี 3 หรือไวตามินบี 5) และอนุพันธ์ของของ
ดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2936.24 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2936.25 - - ไวตามินบี 6 และอนุพันธ์ของไวตามินบี 6 สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2936.25 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2936.26 - - ไวตามินบี 12 และอนุพันธ์ของไวตามินบี 12 สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2936.26 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2936.27 - - ไวตามินซีและอนุพันธ์ของไวตามินซ ี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2936.27 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2936.28 - - ไวตามินอีและอนุพันธ์ของไวตามินอี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2936.28 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2936.29 - - ไวตามินอื่น ๆ และอนุพันธ์ของไวตามินดังกล่าว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2936.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2936.90 - อื่น ๆ รวมถึงไวตามินธรรมชาตทิี่เข้มข้น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2936.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

29.37 
ฮอร์โมน พรอสทาแกลนดิน ทรอมโบเซนและลิวโคทรีนที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ อนุพันธ์
และของท่ีมีโครงสร้างคล้ายกันของของดังกล่าว รวมถึงเชนโมดิไฟด์โพลิเปปไทด์ ที่ใช้ประโยชน์หลักเป็น
ฮอร์โมน 

2937.11 - - โซมาโททรอปิน อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้าง
คล้ายกันของโซมาโททรอปิน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2937.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2937.12 - - อินซูลินและเกลือของอินซูลิน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2937.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
  

2937.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2937.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2937.21 - - คอร์ทิโซน ไฮโดรคอร์ทิโซน เพรดนิโซน (ดไีฮโดร
คอร์ทิโซน) และเพรดนโิซโลน (ดีไฮโดรไฮโดรคอร์
ทิโซน)  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2937.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2937.22 - - อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ดของคอร์ทิโคส 
เตอรอยดลัฮอร์โมน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2937.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2937.23 - - อิสโตรเจนและโพรเจสโตเจน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2937.23 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2937.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2937.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2937.50 - พรอสทาแกลนดิน ทรอมโบแซนและลิวโคทรีน 
อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2937.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2937.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2937.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

29.38 
กลีโคไซด์ที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ รวมท้ังเกลือ อีเทอร์ เอสเทอร์และอนุพันธ์อืน่ ๆ ของ
ของดังกล่าว 

2938.10 - รูโทไซด์ (รูทิน) และอนุพันธ์ของรูโทไซด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2938.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2938.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2938.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

29.39 
แอลคาลอยด์ท่ีได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ รวมท้ังเกลือ อีเทอร์ เอสเทอร์ และอนุพันธ์อื่น ๆ 
ของของดังกล่าว 

2939.11 - - สิ่งเข้มข้นของต้นฝิ่นแห้ง บูพรีนอร์ฟีน (ไอเอ็นเอ็น) 
โคเดอีน ไดไฮโดรโคเดอีน (ไอเอ็นเอ็น) เอทิลมอร์ฟีน  
อีทอร์ฟีน (ไอเอ็นเอ็น) เฮโรอีน ไฮโดรโคโดน (ไอเอ็นเอ็น) 
ไฮโดรมอร์โฟน (ไอเอ็นเอ็น) มอร์ฟีน นิโคมอร์ฟีน  
(ไอเอ็นเอ็น) ออกซิโคโดน (ไอเอ็นเอ็น) ออกซิมอร์โฟน 
(ไอเอ็นเอ็น) ฟอลโคดีน (ไอเอ็นเอ็น) เทบาคอน         

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2939.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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(ไอเอ็นเอ็น) และเทบาอีน รวมทั้งเกลือ ของของดังกล่าว  

2939.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2939.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2939.20 - แอลคาลอยด์ของซิงโคนาและอนุพันธ์ของของ
เหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2939.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2939.30 - กาเฟอีนและเกลือของกาเฟอีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2939.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2939.41 - - เอฟีดรีนและเกลือของเอฟีดรีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2939.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2939.42 - - ซูโดเอฟีดรีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของซูโด 
เอฟีดรีน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2939.42 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

2939.43 - - คาทีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของคาทีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2939.43 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2939.44 - - นอร์เอฟีดรีนและเกลือของนอร์เอฟีดรีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2939.44 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2939.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2939.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2939.51 - - เฟเนทิลลีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเฟเนทิลลีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2939.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2939.59 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2939.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2939.61 - - เออโกเมทรีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของ 
เออโกเมทรีน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2939.61 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2939.62 - - เออโกทามีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของ 
เออโกทามีน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2939.62 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2939.63 - - กรดไลเซอร์จิกและเกลือของกรดไลเซอร์จิก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2939.63 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2939.69 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2939.69 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2939.71 - - โคคาอีน เอกโกนีน ลีโวเมทแอมเฟตามีนเมทแอมเฟ
ตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เมทแอมเฟตามีนราเซเมทรวมทั้ง
เกลือเอสเทอร์ และอนุพันธ์อื่น ๆ ของของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2939.71 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2939.79 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2939.79 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
  

29.40 
น้ าตาลที่บริสุทธิ์ในทางเคมี (นอกจากซูโครส แล็กโทส มอลโทส กลูโคสและฟรักโทส) ชูการ์อีเทอร์ ชูการ์
อะซีทัล และชกูาร์เอสเทอร์ และเกลือของชูการ์อีเทอร์ ชูการ์อะซีทัล และชกูาร์เอสเทอร์ นอกจาก
ผลิตภัณฑ์ตามประเภท 29.37 29.38 หรือ 29.39 
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2940.00 น้ าตาลที่บริสุทธ์ิในทางเคมี (นอกจากซูโครส แล็กโทส 
มอลโทส กลูโคสและฟรักโทส) ชูการ์อีเทอร์ ชูการ ์
อะซีทัล และชูการ์เอสเทอร์ และเกลือของชูการ์
อีเทอร์ ชูการ์อะซีทัล และชูการ์เอสเทอร์ นอกจาก
ผลิตภณัฑ์ตามประเภท 29.37 29.38 หรือ 29.39 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2940.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

29.41 ปฏิชีวนะ 
2941.10 - เพนิซิลลินและอนุพันธ์ของเพนิซิลลินท่ีมโีครงสร้าง 

ของกรดเพนิซิลลานิก รวมทั้งเกลอืของของดังกล่าว 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2941.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2941.20 - สเตรปโตไมซินและอนุพันธ์ของสเตรปโตไมซิน 
รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2941.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2941.30 - เตตระไซคลินและอนุพันธ์ของเตตระไซคลิน รวมทั้ง
เกลือของของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2941.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2941.40 - คลอแรมฟีนิคอลและอนุพันธ์ของคลอแรมฟีนิคอล 
รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2941.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2941.50 - อีริโทรไมซินและอนุพันธ์ของอีริโทรไมซิน รวมทั้ง
เกลือของของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2941.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

2941.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2941.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอ่ืน ๆ 

29.42 สารประกอบอินทรีย์อื่น ๆ 
2942.00 สารประกอบอินทรีย์อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 2942.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
ตอนที ่30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม 

30.01 

ต่อมและอวัยวะอื่น ที่แห้ง จะท าเป็นผงหรือไม่ก็ตาม ส าหรับใช้รักษาโรค สิ่งสกัดท่ีได้จากต่อมหรืออวัยวะ
อื่น หรือที่ได้จากสิ่งที่ขับออกจากต่อมหรือจากอวัยวะดังกล่าว ส าหรับใช้รักษาโรค เฮพารินและเกลือของ
เฮพาริน สารอื่นที่ได้จากมนุษย์หรือจากสัตว์ ซ่ึงจัดท าไว้ส าหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรค ที่ไม่ได้ระบุรวมไว้
ในที่อืน่ 

3001.20 - สิ่งสกัดที่ไดจ้ากต่อมหรืออวัยวะอื่น หรือท่ีได้จาก  
สิ่งที่ขับออกจากต่อมหรือจากอวัยวะดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3001.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

3001.90 - อื่น ๆ ส าหรับต่อมและอวัยวะอ่ืน ที่แห้ง จะท าเป็นผงหรือไม่
ก็ตาม ภายใต้ประเภทย่อย 3001.90 จะได้ถิ่นก าเนิด
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ  ภายใต้ประเภทยอ่ย 3001.90 จะได้   
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อย
อื่น ๆ  
 
  



  

 

พิกัดศุลกากรระบบ 
ฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2017 

รายการสินค้า กฎเฉพาะรายสินค้า 

30.02 
เลือดมนุษย์ เลือดสัตว์ที่จัดท าส าหรับใช้รักษาโรค ป้องกันโรคหรือวินิจฉัยโรค แอนติซีรา แฟรกชันอื่น ๆ 
ของเลือด และผลิตภัณฑภ์ูมิคุม้กนัวิทยา จะดัดแปลงหรือได้จากกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพหรือไม่
ก็ตาม รวมท้ังวัคซีน ทอกซิน จุลินทรีย์ท่ีได้จากการเพาะเลี้ยง (ไม่รวมถึงยีสต์) และผลิตภัณฑ์ที่คลา้ยกัน 

3002.11 - - ชุดตรวจมาลาเรีย สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3002.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 3002.12 ถึง 3002.19 

3002.12 - - แอนติซีราและแฟรกชันอื่น ๆ ของเลือด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3002.12 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ ยกเว้น
จากประเภทย่อย 3002.11 3002.13 ถึง 3002.19 

3002.13 - - ผลิตภณัฑ์ภมูิคุ้มกันวิทยาท่ียังไม่ไดผ้สมและ      
ยังไม่ได้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ตามขนาดที่ก าหนดหรือ    
ในลักษณะหรือ บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3002.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 3002.11 3002.12 
3002.14 ถึง 3002.19  

3002.14 - - ผลิตภณัฑ์ภมูิคุ้มกันวิทยาท่ีผสมแล้ว แต่ยังไม่ได้
จัดท าขึ้น เพื่อใช้ตามขนาดที่ก าหนดหรือในลักษณะ
หรือบรรจุ ภาชนะเพื่อการขายปลกี 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3002.14 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 3002.11 ถึง 3002.13 
3002.15 3002.19 

3002.15 - - ผลิตภณัฑ์ภมูิคุ้มกันวิทยาท่ีจดัท าข้ึนเพื่อใช้ตาม
ขนาดที่ก าหนด หรือในลักษณะหรอืบรรจุภาชนะ 
เพื่อการขายปลีก 

สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 3002.15 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  ยกเว้น
จากประเภทย่อย 3002.11 ถึง 3002.14 3002.19 

3002.19 - - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3002.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 3002.11 ถึง 3002.15 

3002.20 - วัคซีนใช้เป็นยาส าหรับมนุษย ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3002.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

3002.30 - วัคซีนใช้เป็นยาส าหรับสัตว ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3002.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3002.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3002.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
 
 
  

30.05 
แวดด้ิง ผ้ากอซ ผ้าพันแผลและของที่คล้ายกัน (เชน่ ของที่ใช้แต่งแผล ปลาสเตอร์ปิดแผล ผ้าติดยาพอก) 
ที่อาบซึมหรือเคลือบด้วยสารที่เป็นเภสชัภัณฑ์ หรือที่จัดท าขึ้นในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพ่ือการขาย
ปลีก ส าหรับใช้ในทางเวชกรรม ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์ 

3005.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3005.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

30.06 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 4 ในตอนนี้ 
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3006.10 - เอ็นเย็บแผล วัตถุใช้เย็บแผลที่คล้ายกัน (รวมถึงด้ายที่
ใช้ ห้ามและซับเลือด ซึ่งใช้ในทางศัลยกรรมหรือ 
ทันตกรรม ที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว) และกาวเนื้อเยื่อ
ส าหรับปิดแผล  ในทางศัลยกรรมที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว 
แลมิแนเรียและ แลมิแนเรียเต็นต์ที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว 
ของใช้ห้ามและซับ  เลือดซึ่งใช้ในทางศัลยกรรมหรือ 
ทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเช้ือ แล้ว รวมทั้งของที่ใช้ยึดติด
ซึ่งใช้ในทางศัลยกรรมหรือ ทันตกรรมทีผ่่านการ    
ฆ่าเช้ือแล้ว จะใช้ห้ามและซับเลือด หรือไม่ก็ตาม  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3006.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3006.20 - รีเอเจนต์ที่ใช้ในการตรวจกลุ่มเลอืด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3006.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3006.30 - ของปรุงแต่งทึบแสงส าหรับใช้ในการตรวจโรคด้วย
เอกซเรย์และรีเอเจนต์ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคที่ท าขึ้น
เพื่อใช้กับผู้ป่วย 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3006.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3006.40 - ซีเมนต์อุดฟันและของอื่นที่ใช้อุดฟัน รวมทั้งซีเมนต์
ที่ใช้ เสริมกระดูก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3006.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3006.50 - หีบและชุดส าหรับการปฐมพยาบาล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3006.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นเมื่อเป็นผลมาจากการจัดท าเป็นชุด 

3006.60 - เคมีปรุงแต่งที่ใช้คุมก าเนิดซึ่งมฮีอร์โมนหรือมี
ผลิตภณัฑ์ อื่น ๆ ตามประเภท 29.37 หรือมี 
สเปอรม์ิไซด์เป็นหลัก 
 
 
  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3006.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3006.70 - เยลปรุงแต่งที่ท าขึ้นใช้ในทางการแพทย์หรือ 
สัตวแพทย์เป็นสารหล่อลื่นส าหรับส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายเพื่อ การผา่ตัดทางศลัยกรรม หรือเพื่อ 
การตรวจร่างกาย ทางกายภาพ หรือเป็นสารเช่ือมต่อ 
(คับปลิงเอเจนต์) ระหว่างร่างกายกับเครื่องมือแพทย ์

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3006.70 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3006.91 - - เครื่องใช้ที่บ่งช้ีได้ว่าส าหรับใช้ในการศัลยกรรม 
ท ารูเปิด 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3006.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

3006.92 - - ของเสียทางเภสัชกรรม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3006.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

ตอนที ่31 ปุ๋ย 

31.01 
ปุ๋ยจากสัตว์หรือปุ๋ยจากพืช จะผสมกนัหรือจะผ่านกรรมวิธีทางเคมีหรือไม่ก็ตาม รวมท้ังปุ๋ยที่ผลิตโดยการ
ผสมผลิตภัณฑจ์ากสัตว์หรือพืช หรือโดยการผ่านกรรมวิธีทางเคมีของผลิตภัณฑจ์ากสัตว์หรือพืช 

3101.00 ปุ๋ยจากสตัว์หรือปุ๋ยจากพืช จะผสมกันหรือจะผ่าน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3101.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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กรรมวิธีทางเคมหีรือไม่ก็ตาม รวมทั้งปุ๋ยที่ผลิตโดย
การผสมผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือพืช หรือโดยการผ่าน
กรรมวิธีทางเคมีของผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือพืช 

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

31.02 ปุ๋ยท่ีได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุไนโตรเจน 
3102.10 - ยูเรีย จะเป็นสารละลายในน้ าหรอืไม่ก็ตาม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3102.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
3102.21 - - แอมโมเนียมซลัเฟต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3102.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
3102.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3102.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 3102.21 หรือ 3102.30 

3102.30 - แอมโมเนียมไนเตรต จะเป็นสารละลายในน้ าหรือไม่
ก็ตาม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3102.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3102.40 - ของผสมของแอมโมเนียมไนเตรตกับแคลเซียม
คาร์บอเนตหรือกับสารอนินทรีย์อืน่ท่ีไม่ใช่ปุ๋ย 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3102.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 3102.30 

3102.50 - โซเดียมไนเตรต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3102.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
  

3102.60 - เกลือสองเชิงและของผสมของแคลเซียมไนเตรต กับ
แอมโมเนียมไนเตรต 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3102.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 2834.29 หรือ 3102.30 

3102.80 - ของผสมของยูเรียกับแอมโมเนยีมไนเตรต ที่เป็น 
สารละลายในน้ าหรือในสารละลายที่มีแอมโมเนีย 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3102.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 3102.10 หรือ 3102.30 

3102.90 - อื่น ๆ รวมถึงของผสมที่ไมไ่ดร้ะบุไว้ตามประเภท
ย่อย ดังกล่าวข้างต้น 

ส าหรับแคลเซียมไซยานาไมดภ์ายใตป้ระเภทย่อย 
3102.90 จะได้ถิ่นก าเนดิเมื่อเปลีย่นมาจากสินคา้อื่น ๆ  
ในประเภทย่อย 3102.90 หรือเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ใน
ระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  หรือ 
 

ส าหรับสินคา้อื่น ๆ  ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3102.90 จะได้
ถิ่นก าเนดิเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดบัประเภทย่อย
อื่น ๆ ยกเว้นจากประเภทย่อย 3102.10 ถึง 3102.80 

31.03 ปุ๋ยท่ีได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมีที่มีธาตุฟอสฟอรัส 
3103.11 - - ที่มีไดฟอสฟอรัส เพนตะออกไซด์ (P2O5) ตั้งแต ่

ร้อยละ 35 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3103.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3103.19 - - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3103.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  
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3103.90 - อื่น ๆ ส าหรับเบสิกสแลกภายใต้ประเภทย่อย 3103.90 จะ
ได้ถิ่นก าเนดิเมื่อเปลี่ยนมาจากสินค้าอื่น ๆ ในประเภท
ย่อย 3103.90 หรือเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับ
ประเภทย่อยอื่น ๆ หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอ่ืน ๆ ภายใต้ประเภทย่อย 3103.90 จะ
ได้ถิ่นก าเนดิเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดัฯ ในระดบั
ประเภทย่อยอื่น ๆ ยกเว้นจากประเภทย่อย 3103.10 
หรือ 3103.20 

31.04 ปุ๋ยท่ีได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุโพแทสเซียม 
3104.20 - โพแทสเซียมคลอไรด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3104.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
3104.30 - โพแทสเซียมซลัเฟต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3104.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  
3104.90 - อื่น ๆ ส าหรับเคาร์นัลไลต์ ซิลไวต์ และเกลือโพแทสเซียมตาม

สภาพธรรมชาติอื่น ๆ ภายใต้ประเภทย่อย 3104.90 จะ
ได้ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากสินค้าอื่น ๆ ในประเภท
ย่อย 3104.90 หรือเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับ
ประเภทย่อยอื่น ๆ หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอ่ืน ๆ ภายใต้ประเภทย่อย 3104.90 จะ
ได้ถิ่นก าเนดิเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดัฯ ในระดบั
ประเภทย่อยอื่น ๆ ยกเว้นจากประเภทย่อย 3104.10 
ถึง 3104.30 

31.05 
ปุ๋ยท่ีได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุปุ๋ยไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม สองหรือสามชนิดผสมกัน 
ปุ๋ยอื่น ๆ รวมท้ังของในตอนนี้ทีท่ าเป็นเม็ดหรือลักษณะท่ีคล้ายกนั หรือที่บรรจุภาชนะซ่ึงมีน้ าหนกัรวม
ภาชนะไม่เกิน 10 กิโลกรัม 

3105.10 - ของในตอนนี้ท่ีท าเป็นเมด็หรือลักษณะที่คล้ายกันหรือที่ 
บรรจุภาชนะซึ่งมีน้ าหนักรวมภาชนะไมเ่กิน 10 กิโลกรมั 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3105.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากตอนที่ 31 

3105.20 - ปุ๋ยที่ได้จากแรห่รือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุปุ๋ยสามชนิด คือ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรสัและโพแทสเซียม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3105.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 31.02 ถึง 31.04  

3105.30 - ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนออรโ์ทฟอสเฟต  
(ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3105.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3105.40 - แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนออรโ์ทฟอสเฟต (โมโน
แอมโมเนียมฟอสเฟต) และของผสมของ ของดังกล่าว 
กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต  
(ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3105.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
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3105.51 - - ที่มีไนเตรตและฟอสเฟต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3105.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 3102.10 ถึง 3103.90 หรือ 
3105.30 ถึง 3105.40 

3105.59 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3105.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 3102.10 ถึง 3103.90 หรือ 
3105.30 ถึง 3105.40 

3105.60 - ปุ๋ยที่ได้จากแรห่รือปุ๋ยเคมีอื่น ๆ ที่มีธาตุปุ๋ยสองชนิด 
คือ ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3105.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 31.03 ถึง 31.04 

3105.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3105.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากประเภทย่อย 2834.21 

ตอนที่ 32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี แทนนินและอนุพันธ์ของแทนนิน สีย้อม สารสี  (พิกเมนต์) และวัตถุ
ต่างสีอ่ืน ๆ สีทาและวาร์นิช พัตตี้และมาสติกอ่ืน ๆ รวมทั้งหมึก 

32.01 สิ่งสกัดท่ีใช้ฟอกหนังซึ่งได้จากพืช รวมท้ังแทนนิน เกลือ อีเทอร์ เอสเทอร์ และอนุพันธ์อืน่ ๆ ของแทนนิน 
3201.10 - สิ่งสกัดที่ไดจ้ากควีบราโช สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3201.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
3201.20 - สิ่งสกัดที่ไดจ้ากแวตเทลิ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3201.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
3201.90 - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3201.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

32.02 
  

สารอินทรีย์สังเคราะห์ท่ีใช้ฟอกหนัง สารอนินทรีย์ท่ีใช้ฟอกหนัง สิง่ปรุงแต่งท่ีใช้ฟอกหนัง จะมีสาร
ธรรมชาติที่ใช้ฟอกหนังอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามสิ่งปรุงแต่งจ าพวกเอนไซม์ส าหรับใช้แช่หรือหมักหนังก่อนฟอก 

3202.10 - สารอินทรียส์ังเคราะห์ที่ใช้ฟอกหนัง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3202.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

32.03 
วัตถุแต่งสีที่ได้จากพืชหรือสัตว์ (รวมถึงสิ่งสกัดที่ใช้ย้อมสีแต่ไม่รวมถึงแอนิมอลแบลก็) จะนิยามไว้ในทาง
เคมีหรือไม่ก็ตาม รวมท้ังสิ่งปรุงแต่งท่ีระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนนี้ที่มีวัตถุแต่งสีซึ่งได้จากพืชหรือสัตว์
เป็นหลัก 

3203.00 วัตถุแต่งสีทีไ่ดจ้ากพืชหรือสตัว์ (รวมถึงสิ่งสกัดที่ใช้ย้อมสี
แต่ไม่รวมถึงแอนิมอลแบล็ก) จะนิยามไว้ในทางเคมหีรือไม่
ก็ตาม รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของ
ตอนนี้ท่ีมีวัตถุแต่งสีซึ่งไดจ้ากพืชหรอืสัตวเ์ป็นหลัก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3203.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

32.04 
วัตถุแต่งสีที่เป็นอินทรีย์สังเคราะห ์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม สิ่งปรุงแต่งท่ีระบุไว้ในหมายเหตุ 3 
ของตอนนี้ ที่มีวัตถุแต่งสีอนิทรีย์สังเคราะห์เป็นหลัก รวมท้ังผลิตภัณฑ์อินทรีย์สังเคราะห์ชนิดที่ใช้เป็นตัวให้
ความขาวสว่าง ชนิดฟลูออเรสเซนต์หรือใช้เป็นลูมิโนฟอร์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม 
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3204.11 - - สีย้อมชนิดดิสเพอร์สและสิ่งปรงุแต่งท่ีมีสีย้อม
ดังกล่าวเป็นหลัก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3204.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
  

3204.12 - - สีย้อมชนิดแอซิดจะพรีเมทัลไลส์หรือไม่ก็ตาม และ 
สิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก รวมทั้งสีย้อม 
ชนิดมอร์แดนต์ และสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมชนิดมอร์แดนต์ 
เป็นหลัก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3204.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3204.13 - - สีย้อมชนิดเบสิกและสิ่งปรุงแตง่ที่มีสีย้อมดังกลา่ว
เป็นหลัก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3204.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3204.14 - - สีย้อมชนิดไดเร็กและสิ่งปรุงแตง่ที่มีสีย้อมดังกลา่ว
เป็นหลัก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3204.14 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3204.15 - - สีย้อมชนิดแวต (รวมถึงที่ใช้ประโยชน์เป็นสารสี)
และสิ่งปรุงแต่งท่ีมีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3204.15 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3204.16 - - สีย้อมชนิดรีแอกทีฟและสิ่งปรงุแต่งท่ีมีสีย้อม
ดังกล่าวเป็นหลัก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3204.16 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3204.17 - - สารสีและสิ่งปรุงแต่งท่ีมีสารสีเป็นหลัก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3204.17 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3204.19 - - อื่น ๆ รวมถึงของผสมของวัตถุแต่งสีตามประเภท
ย่อย 3204.11 ถึง 3204.19 ตั้งแต่สองประเภทข้ึนไป 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3204.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3204.20 - ผลิตภณัฑ์อินทรยี์สังเคราะห์ชนดิที่ใช้เป็นตัวให้
ความขาว สว่างชนิดฟลูออเรสเซนต์ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3204.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3204.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3204.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

32.05 คัลเลอร์เลก สิ่งปรุงแต่งท่ีระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนนี้ที่มีคัลเลอร์เลกเป็นหลกั  
3205.00 คัลเลอร์เลก สิ่งปรุงแต่งที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของ

ตอนนี้ท่ีมีคัลเลอรเ์ลกเป็นหลัก 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3205.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

32.06 
วัตถุแต่งสีอื่น ๆ สิ่งปรุงแต่งตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนนี้ นอกจากของตามประเภท 32.03 
32.04 หรือ 32.05 รวมท้ังผลิตภัณฑ์ อนินทรีย์ชนิดที่ใช้เป็นลูมิโนฟอร์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม 

3206.11 - - ที่มีไททาเนียมไดออกไซดต์ั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
โดยน้ าหนัก ซึ่งค านวณในสภาพแห้ง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3206.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 3206.19 

3206.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3206.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 3206.11 
  

3206.20 - สารสีและสิ่งปรุงแต่งที่มีสารประกอบโครเมยีมเป็น
หลัก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3206.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
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3206.41 - - อัลตรามารีนและสิ่งปรุงแต่งทีม่ีอัลตรามารีนเป็น
หลัก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3206.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3206.42 - - ลิโทโพน สารสีและสิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ ท่ีมีซิงค์
ซัลไฟด์เป็นหลัก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3206.42 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3206.49 - - อื่น ๆ ส าหรับสารสีและสิ่งปรุงแต่งที่มสีารประกอบแคดเมยีม
เป็นหลัก หรอืสารสแีละสิส่งปรุงแต่งที่มีเฮกซาไซยาโน
เฟอรเ์รด (เฟอรโ์รไซยาไนด์และเฟอรร์ิไซยาไนด)์ เปน็
หลัก ภายใต้ประเภทยอ่ย 3206.49 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากสนิค้าอืน่ ๆ ในประเภทย่อย 3206.49 หรอื
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  หรอื 
 

ส าหรับสินคา้อื่น ๆ  ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3206.49 จะได้
ถิ่นก าเนดิเมื่อเปลี่ยนมาจากสารสีและสิ่งปรุงแต่งที่มี
สารประกอบแคดเมยีมเปน็หลัก หรอืสารสีและสิ่งปรุง
แต่งที่มเีฮกซาไซยาโนเฟอร์เรต (เฟอร์โรไซยาไนด์และ
เฟอรร์ไิซยาไนด์) เป็นหลกั ในประเภทย่อย 3206.49 
หรือเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ   

3206.50 - ผลิตภณัฑ์อนินทรยี์ชนิดที่ใช้เป็นลูมิโนฟอร ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3206.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

32.07 
สารสีปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ท าให้ทึบแสง และสีปรุงแต่ง เอนาเมลและเกลซ เอนโกบ (สลิป)  
น้ ายาชักเงาและสิ่งปรุงแต่งท่ีคล้ายกัน ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมเคร่ืองเคลือบหรือ
อุตสาหกรรมแก้ว รวมท้ังกลาสฟริตและแก้วอ่ืน ๆ ในลักษณะเป็นผง เม็ด หรือเกล็ด 

3207.10 - สารสีปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ท าให้ทึบแสง  
สีปรุงแต่ง และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3207.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3207.20 - เอนาเมลและเกลซ เอนโกป (สลปิ) และสิ่งปรุงแต่ง 
ที่คล้ายกัน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3207.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3207.40 - กลาสฟริตและแก้วอ่ืน ๆ ในลักษณะเป็นผง เม็ด 
หรือเกลด็ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3207.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
 
 
  

32.10 
สีทาอื่น ๆ และวาร์นิชอื่น ๆ (รวมถึงเอนาเมล แลกเกอร์ และดิสเทมเปอร์) สารสีน้ าปรุงแต่งชนิดที่ใช้
ตกแต่งหนังฟอก 

3210.00 สีทาอ่ืน ๆ และวาร์นิชอ่ืน ๆ (รวมถึงเอนาเมล     
แลกเกอร์ และดสิเทมเปอร์) สารสนี้ าปรุงแต่งชนิดที่
ใช้ตกแต่งหนังฟอก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3210.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

32.12 
สารสี (รวมถึงโลหะที่เป็นผงและเกล็ด)ที่กระจายอยู่ในตัวกลางที่ไม่ใช่น้ า ในสภาพเหลวหรือเป็นเพสต์ 
ชนิดที่ใช้ผลิตสีทา (รวมถึงเอนาเมล) แสตมปิ้งฟอยล์ สีย้อม และวัตถุแต่งสีอื่น ๆ ที่จัดท าขึ้นในลกัษณะ
หรือบรรจุภาชนะเพ่ือการขายปลกี 
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3212.10 - แสตมปิ้งฟอยล ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3212.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3212.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3212.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

32.15 หมึกพิมพ์ หมึกเขียนหรือหมึกวาดภาพและหมึกอืน่ ๆจะเขม้ขน้หรือเป็นของแข็งหรือไม่ก็ตาม 
3215.11 - - สีด า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3215.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
3215.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3215.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
ตอนที ่33 เอสเซนเชียลออยล์และเรซินอยด์ เครื่องหอม เครื่องส าอางหรือสิ่งปรุงแต่งส าหรับประทินร่างกายหรือ
ประเทืองโฉม (ทอยเล็ตเพรพาเรชัน) 

33.01 

เอสเซนเชียลออยล์ (จะมีเทอร์พีนหรือไม่ก็ตาม) รวมถึงคอนกรีตและแอบโซลูต เรซินอยด์ ออลีโอเรซินที่
สกัดแล้ว สิ่งเข้มข้นของเอสเซนเชียลออยล์ในลักษณะเป็นไขมันเป็นน้ ามนัระเหยยาก เป็นไขหรือของที่
คล้ายกัน ซ่ึงได้จากกรรมวิธีเอ็นฟลูเรจหรือมาเซอเรชัน ผลพลอยได้ที่มีเทอร์พีน ซ่ึงได้จากกรรมวิธี 
แยกเทอร์พีนออกจากเอสเซนเซียลออยล์ น้ าท่ีได้จากการกลัน่ในกรรมวิธีสกัดเอสเซนเซียลออยลด้์วย 
ไอน้ า และสารละลายของเอสเซนเซียลออยล์ในน้ า 

3301.12 - - ของส้มชนิดออเรนจ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3301.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3301.13 - - ของมะนาวฝรั่ง (เลมอน) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3301.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
 
 
 
  

3301.19 - - อื่น ๆ ส าหรับเอสเซนเชียลออยล์ของเบรก์ามอต หรือ 
เอสเซนเชียลออยล์ของมะนาว (ไลม์) ภายใต้ประเภท
ย่อย 3301.19 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจาก
สินค้าอ่ืน ๆ ในประเภทย่อย 3301.19 หรือเปลี่ยน 
มาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอ่ืน ๆ ภายใต้ประเภทย่อย 3301.19 จะ
ได้ถิ่นก าเนดิเมื่อเปลี่ยนมาจากเอสเซนเชียลออยล์ของ
เบร์กามอต หรือเอสเซนเชียลออยล์ของมะนาว (ไลม์) 
ในประเภทย่อย 3301.19 หรือเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ 
ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3301.24 - - ของเพปเพอร์มินต์ (เมนทาไพเพอร์ริทา) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3301.24 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3301.25 - - ของมินต์อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3301.25 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3301.29 - - อื่น ๆ ส าหรับเอสเซนเชียลออยล์ของเจอราเนียม หรือของมะลิ
หรือของลาเวนเดอร์ หรือของลาเวนคนิ หรือของเวทเิวอร์ 
ภายใต้ประเภทย่อย 3301.29 จะได้ถิน่ก าเนิดเมื่อเปลี่ยน
มาจากสินคา้อื่น ๆ  ในประเภทย่อย 3301.29 หรือเปลี่ยน
มาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอืน่ ๆ  หรอื 
 

ส าหรับสนิค้าอื่น ๆ  ภายใต้ประเภทยอ่ย 3301.29 จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลีย่นมาจากเอสเซนเชียลออยล์ของเจอรา
เนียม หรือของมะลิหรือของลาเวนเดอร์ หรือของลาเวนคิน 
หรือของเวทเิวอร์ ในประเภทย่อย 3301.29 หรือเปลี่ยนมา
จากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

3301.30 - เรซินอยด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3301.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3301.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3301.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
 
 
 
  

33.02 
ของผสมของสารที่มีกลิน่หอม และของผสม (รวมถึงสารละลายในแอลกอฮอล์) ที่มสีารดังกล่าว ต้ังแต่หนึ่ง
ชนิดขึน้ไปเป็นหลกั ชนิดที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม รวมท้ังของปรุงแต่งอื่น ๆ ที่มีสารที่มีกลิน่หอม
เป็นหลักชนิดที่ใช้ส าหรับผลิตเคร่ืองด่ืม 

3302.10 - ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3302.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

3302.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3302.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 2106.90 หรือประเภท 
22.07 22.08 หรือ 33.01 

33.07 

สิ่งปรุงแต่งท่ีใช้ก่อน ระหว่าง หรือหลังการโกนหนวด สิ่งที่ใช้ดับกลิ่นตัว สิ่งปรุงแต่งท่ีใช้อาบน้ า สิ่งที่ใช้ท า
ให้ขนร่วง และเคร่ืองหอมอื่น ๆ เคร่ืองส าอางหรือสิ่งปรุงแต่งส าหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม  
ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น สิ่งปรุงแต่งท่ีใช้ดับกลิ่นห้อง จะมีกลิน่หอมหรือมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อ
หรือไม่ก็ตาม 

3307.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3307.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

ตอนที ่34 สบู่ สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว สิ่งปรุงแต่งท่ีใช้ซักล้าง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่น ไขเทียม ไขปรุงแต่ง 
สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ขัดเงาหรือขัดถู เทียนไขและของท่ีคล้ายกัน เพสต์ส าหรับท าแบบ ไขท่ีใช้ทางทันตกรรม สิ่งปรุงแต่ง
ทางทันตกรรม ซึ่งมีปลาสเตอร์เป็นหลัก 
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34.02 
สารอินทรีย์ท่ีเป็นตัวลดแรงตึงผิว (นอกจากสบู)่ รวมท้ังสิ่งปรุงแต่งท่ีมีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว สิ่งปรุงแต่ง 
ที่ใช้ซักล้าง (รวมถึงสิ่งปรุงแต่งส าหรับช่วยในการซักล้าง) และสิ่งปรุงแต่งท่ีใช้ท าความสะอาด จะมีสบู่
หรือไม่ก็ตาม นอกจากของตามประเภท 34.01 

3402.11 - - แอนไอออนิก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3402.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3402.12 - - แคตไอออนิก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3402.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3402.13 - - น็อน-ไอออนิก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3402.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3402.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3402.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
 
 
  

34.03 

สิ่งปรุงแต่งท่ีใช้หล่อลื่น (รวมถึงสิ่งปรุงแต่งท่ีเป็นน้ ามันซึ่งใช้ในการตัดวัตถุ สิ่งปรุงแต่งท่ีใช้ในการคลาย
สลักเกลียวหรือแป้นเกลียว สิ่งปรุงแต่งท่ีใช้กันสนิมหรือกนัการผุกร่อน และสิ่งปรุงแต่งท่ีใช้ส าหรับถอด
แม่แบบซ่ึงมีสารหล่อลื่นเป็นหลัก) และสิ่งปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในกรรมวิธีใช้น้ ามนัหรือไขกับวัตถุทอ หนังฟอก 
หนังเฟอร์ หรือกับวัตถุอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงสิ่งปรุงแต่งท่ีมีน้ ามันปิโตรเลียมหรือน้ ามันที่ได้จากแร่บิทูมนิัสเป็น
องค์ประกอบหลักต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก 

3403.11 - - สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการผ่านกรรมวิธีของวัตถุทอ 
หนังฟอกหนังเฟอร์ หรือวัตถุอื่น ๆ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3403.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3403.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3403.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3403.91 - - สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการผ่านกรรมวิธีของวัตถุทอ 
หนังฟอกหนังเฟอร์ หรือวัตถุอื่น ๆ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3403.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3403.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3403.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

34.04 ไขเทียมและไขปรุงแต่ง 
3404.20 - ท าจากโพลิ (ออกซิเอทิลีน) (โพลเิอทิลีนไกลคอล) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3404.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
3404.90 - อื่น ๆ ส าหรับไขเทียมและไขปรุงแต่งท าจากลิกไนต์ที่ดัดแปลง

โครงสร้างทางเคมี ภายใต้ประเภทย่อย 3404.90 จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากสินค้าอื่น ๆ ในประเภท
ย่อย 3404.90 หรือเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับ
ประเภทย่อยอื่น ๆ หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ ภายใต้ประเภทย่อย 3404.90 จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากไขเทียมและไขปรุงแต่งท า
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จากลิกไนต์ที่ดัดแปลงโครงสร้างทางเคมี ในประเภท
ย่อย 3404.90 หรือเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับ
ประเภทย่อยอื่น ๆ 

34.06 เทียนไข เทเพอร์ และสิ่งท่ีคล้ายกัน 
3406.00 เทียนไข เทเพอร์ และสิ่งที่คล้ายกนั สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3406.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
 
 
  

34.07 

เพสต์ส าหรับท าแบบ รวมถึงเพสต์ที่จัดท าขึ้นเพ่ือความเพลิดเพลินของเด็ก สิ่งปรุงแต่งที่เรียกว่า “ไขที่ใช้ทาง
ทันตกรรม” หรือ “สารประกอบส าหรับพิมพ์แบบที่ใช้ทางทันตกรรม” ที่จัดท าขึ้นเป็นชุด ที่บรรจุภาชนะเพ่ือ
การขายปลีก หรือที่เป็นแผ่น เป็นรูปเกือกม้า เป็นแท่ง หรือลักษณะที่คล้ายกัน สิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ ส าหรับใช้ทาง
ทันตกรรมที่มีปลาสเตอร์ (ท าจากยิปซัมที่ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือแคลเซียมซัลเฟต) เป็นหลัก 

3407.00 เพสต์ส าหรับท าแบบ รวมถึงเพสต์ทีจ่ัดท าขึ้นเพื่อความ
เพลดิเพลินของเด็ก สิ่งปรุงแต่งที่เรียกว่า “ไขที่ใช้ทาง 
ทันตกรรม” หรือ “สารประกอบส าหรับพิมพ์แบบที่ใช้ 
ทางทันตกรรม” ที่จัดท าขึ้นเป็นชุด ที่บรรจภุาชนะเพื่อ
การขายปลีก หรือทีเ่ป็นแผ่น เปน็รูปเกือกม้า เป็นแท่ง 
หรือลักษณะที่คล้ายกัน สิ่งปรุงแต่งอืน่ ๆ  ส าหรบัใช้ทาง
ทันตกรรมทีม่ีปลาสเตอร์ (ท าจากยิปซัมที่ผ่านการเผาโดย
วิธีคาลซเีนชันหรือแคลเซียมซัลเฟต) เป็นหลัก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3407.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

ตอนที ่35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์สตาร์ช กาว เอนไซม์ 
35.01 เคซีอิน เคซีอิเนต และอนุพันธ์อื่น ๆ ของเคซีอิน กาวเคซีอิน 

3501.10 - เคซีอิน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3501.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3501.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3501.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

35.02 
แอลบมูนิ (รวมถึงสิ่งเขม้ขน้ที่ได้จากโปรตีนของหางนม (เวย)์ ต้ังแต่สองชนิดขึ้นไป โดยมีโปรตีนของหางนม 
(เวย)์ เกนิร้อยละ 80 โดยน้ าหนกัซ่ึงค านวณในสภาพแห้ง) แอลบูมิเนตและอนุพันธ์อืน่ ๆ  ของแอลบูมนิ 

3502.20 - แอลบูมินที่ได้จากนม รวมถึงสิ่งเข้มข้นที่ได้จาก
โปรตีนของหางนม (เวย์) ตั้งแตส่องชนิดขึ้นไป 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3502.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3502.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3502.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

35.03 
เยลาติน (รวมถึงเยลาตินที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมจตุัรัส จะแต่งผิวหรือแต่งสีหรือไม่ก็ตาม) 
และอนุพันธ์ของเยลาติน ไอซิงกลาส กาวอื่น ๆ ที่ได้จากสัตว์ ไม่รวมถึงกาวเคซีอินตามประเภท 35.01 

3503.00 เยลาติน (รวมถึงเยลาตินที่เป็นแผน่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
และสีเ่หลี่ยมจตัุรสั จะแต่งผิวหรือแต่งสีหรือไม่ก็ตาม) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3503.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
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และอนุพันธ์ของเยลาติน ไอซิงกลาส กาวอ่ืน ๆ ที่ได้
จากสัตว์ ไม่รวมถึงกาวเคซีอินตามประเภท 35.01 
 
  

35.04 
"เพปโทนและอนุพันธข์องเพปโทน สารโปรตีนอื่น ๆ และอนุพันธข์องสารโปรตีนเหล่านั้น" ที่ไม่ได้ระบุหรือ
รวมไว้ในที่อื่น ผงหนังดิบจะใส่โครม-อลัมด้วยหรือไม่ก็ตาม 

3504.00 "เพปโทนและอนุพันธ์ของเพปโทน สารโปรตนีอื่น ๆ  และ
อนุพันธ์ของสารโปรตีนเหลา่นั้น" ทีไ่ม่ได้ระบหุรือรวมไว้
ในที่อ่ืน ผงหนังดบิจะใส่โครม-อลมัดว้ยหรือไม่กต็าม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3504.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

35.05 
เดกซ์ทรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่น ๆ (เช่น พรีเยลาติไนส์สตาร์ชหรือเอสเตอริไฟด์สตาร์ช) กาวที่มีสตาร์ช 
เดกซ์ทริน หรือมีโมดิไฟด์สตาร์ชอื่น ๆ เป็นหลัก  

3505.20 - กาว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3505.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

35.06 
กาวปรุงแต่งและสารยึดติดอื่น ๆ ที่ปรุงแต่ง ซ่ึงไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมท้ังผลิตภัณฑ์ที่เหมาะ
ส าหรับใช้เป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด ซ่ึงจัดท าขึ้นเพ่ือการขายปลกีเป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด โดยมี
น้ าหนักสุทธิไม่เกิน 1 กิโลกรัม 

3506.10 - ผลิตภณัฑ์ที่เหมาะส าหรับใช้เป็นกาวหรือเป็นสารยดึ
ติดซึ่งจัดท าข้ึนเพื่อการขายปลีกเปน็กาวหรือเป็น 
สารยดึติดโดยมีน้ าหนักสุทธิไมเ่กิน 1 กิโลกรัม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3506.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3506.91 - - สารยึดตดิที่มีโพลิเมอร์ตามประเภท 39.01 ถึง 
39.13 หรือยางเป็นหลัก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3506.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3506.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3506.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

35.07 เอนไซม์ เอนไซม์ปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 
3507.10 - เรนเนตและสิ่งเข้มข้นของเรนเนต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3507.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
3507.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3507.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
ตอนที ่36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จ าพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ แอลลอยที่ท าให้เกิดประกายไฟ สิ่งปรุงแต่งที่ 
สันดาปได้บางชนิด 

36.01 ดินขับ 
3601.00 ดินขับ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3601.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
36.04 ดอกไม้เพลิง พลุสัญญาณ พลุสัญญาณตัดฝน พลุสัญญาณตัดหมอก และของจ าพวกดอกไม้เพลงิอื่น ๆ 

3604.10 - ดอกไม้เพลิง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3604.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3604.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3604.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

36.06 
เฟอร์โรซีเรียมและแอลลอยที่ท าให้เกิดประกายไฟอื่น ๆ ในลักษณะต่าง ๆ รวมท้ังของท าจากวัตถุที่สันดาป
ได้ตามที่ระบุในหมายเหตุ 2 ของตอนนี ้

3606.10 - เช้ือเพลิงเหลวหรือเช้ือเพลิงที่เป็นก๊าซเหลวบรรจุใน
ภาชนะชนิดใช้บรรจุหรือเติมไฟแช็กหรือเครื่องขีดไฟที่
คล้ายกันและ มีความจุไม่เกิน 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3606.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3606.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3606.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

ตอนที ่37 ของท่ีใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 

37.01 
แผ่นไวแสงและฟิลม์แผ่นไวแสง ใชใ้นการถ่ายรูปที่ยังไม่ได้ถ่าย ท าด้วยวัตถุใดก็ตามนอกจากกระดาษ กระดาษ
แข็งหรือสิ่งทอ รวมทั้งฟิล์มแผ่นไวแสงชนิดถ่ายแล้วใหภ้าพทนัที ที่ยังไม่ได้ถ่าย จะบรรจุเปน็แพ็กหรือไม่ก็ตาม 

3701.10 - ส าหรับเอกซเรย ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3701.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 37.02 หรือ 37.03 

3701.20 - ฟิล์มชนิดถ่ายแล้วให้ภาพทันที สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3701.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 37.02 หรือ 37.03 

3701.30 - แผ่นและฟิลม์อื่น ๆ ที่ด้านใดกต็ามเกิน 255 
มิลลเิมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3701.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 37.02 หรือ 37.03 

3701.91 - - ส าหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลโิครม) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3701.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 37.02 หรือ 37.03 

3701.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3701.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 37.02 หรือ 37.03 

37.02 
ฟิล์มม้วนไวแสงใช้ในการถ่ายรูป ที่ยังไม่ได้ถ่ายท าด้วยวัตถุใดก็ตามนอกจากกระดาษ กระดาษแข็งหรือ 
สิ่งทอ รวมท้ังฟิล์มม้วนไวแสงชนิดถ่ายแล้วให้ภาพทันที ที่ยังไม่ได้ถ่าย 

3702.10 - ส าหรับเอกซเรย ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3702.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 37.01 หรือ 37.03  

3702.31 - - ส าหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลโิครม) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3702.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 37.01 หรือ 37.03  

3702.32 - - อื่น ๆ ท่ีมีซิลเวอร์ฮาไลด์อิมัลชัน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3702.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 37.01 หรือ 37.03 
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3702.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3702.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 37.01 หรือ 37.03 

3702.41 - - ที่มีความกว้างเกิน 610 มิลลิเมตร และมีความยาว
เกิน200 เมตร ส าหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลิโครม) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3702.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 37.01 หรือ 37.03 

3702.42 - - ที่มีความกว้างเกิน 610 มิลลิเมตร และมีความยาว
เกิน200 เมตร นอกจากท่ีใช้ในการถ่ายรูปส ี

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3702.42 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 37.01 หรือ 37.03 

3702.43 - - ที่มีความกว้างเกิน 610 มิลลิเมตร และมีความยาว 
ไม่เกิน 200 เมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3702.43 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 37.01 หรือ 37.03 

3702.44 - - ที่มีความกว้างเกิน 105 มิลลิเมตร แตไ่ม่เกิน 610 
มิลลเิมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3702.44 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 37.01 หรือ 37.03 

3702.52 - - ที่มีความกว้างไม่เกิน 16 มิลลเิมตร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3702.52 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 37.01 หรือ 37.03 

3702.53 - - ที่มีความกวา้งเกิน 16 มลิลเิมตร แต่ไม่เกิน 35 
มิลลิเมตรและมคีวามยาวไมเ่กิน 30 เมตร ส าหรับท าสไลด ์

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3702.53 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 37.01 หรือ 37.03 

3702.54 - - ที่มีความกว้างเกิน 16 มิลลิเมตร แตไ่ม่เกิน 35 
มิลลเิมตรและมีความยาวไม่เกิน 30 เมตร นอกจาก
ส าหรับท าสไลด ์

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3702.54 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 37.01 หรือ 37.03 
 
  

3702.55 - - ที่มีความกว้างเกิน 16 มิลลิเมตร แตไ่ม่เกิน 35 
มิลลเิมตรและมีความยาวเกิน 30 เมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3702.55 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 37.01 หรือ 37.03  

3702.56 - - ที่มีความกว้างเกิน 35 มิลลิเมตร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3702.56 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 37.01 หรือ 37.03 

3702.96 - - ที่มีความกว้างไม่เกิน 35 มิลลเิมตร และ 
มีความยาว ไม่เกิน 30 เมตร  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3702.96 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 37.01 หรือ 37.03 

3702.97 - - ที่มีความกว้างไม่เกิน 35 มิลลเิมตร และ 
มีความยาว เกิน 30 เมตร  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3702.97 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 37.01 หรือ 37.03 
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3702.98 - - ที่มีความกว้างเกิน 35 มิลลิเมตร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3702.98 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 37.01 หรือ 37.03 

37.03 กระดาษไวแสง กระดาษแข็งไวแสงและสิ่งทอไวแสงใช้ในการถ่ายรูปที่ยังไม่ได้ถ่ายหรืออัด 
3703.10 - เป็นม้วนมีความกว้างเกิน 610 มิลลิเมตร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3703.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 37.01 หรือ 37.02 

3703.20 - อื่น ๆ ส าหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลิโครม) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3703.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 37.01 หรือ 37.02 

3703.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3703.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 37.01 หรือ 37.02 

37.04 แผ่น ฟิล์ม กระดาษ กระดาษแข็งและสิ่งทอใช้ในการถ่ายรูปที่ถ่ายหรืออัดแล้ว แต่ยังไม่ได้ล้าง 
3704.00 แผ่น ฟิล์ม กระดาษ กระดาษแข็งและสิ่งทอใช้ 

ในการถ่ายรูปท่ีถ่ายหรืออัดแล้ว แต่ยังไมไ่ดล้้าง 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3704.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

37.05 แผ่นและฟิล์มใช้ในการถ่ายรูปที่ถ่ายและล้างแล้ว นอกจากฟิล์มภาพยนตร์ 
3705.00 แผ่นและฟลิ์มใช้ในการถ่ายรูปที่ถ่ายและล้างแล้ว 

นอกจากฟิล์มภาพยนตร ์
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3705.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

37.06 ฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายและล้างแลว้ จะบันทึกเสียงด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือที่บันทึกแต่เสียงเท่านั้น 
3706.10 - ที่มีความกว้างตั้งแต่ 35 มิลลิเมตรขึ้นไป สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3706.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
3706.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3706.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

37.07 
เคมีปรุงแต่งส าหรับใช้ในการถ่ายรูป (นอกจากวาร์นชิ กาว สารยึดติด และสิ่งปรุงแต่งท่ีคล้ายกัน) รวมท้ัง
ผลิตภัณฑ์ไม่ผสมส าหรับใช้ในการถ่ายรูปที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ตามสัดส่วนที่ก าหนดหรือจัดท าขึ้นเพ่ือ 
การขายปลีกในลักษณะท่ีใช้ได้ทนัที 

3707.10 - อิมัลชันไวแสง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3707.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3707.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3707.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

ตอนที ่38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 

38.01 
กราไฟต์เทียม กราไฟต์ชนิดคอลลอยด์หรือกึ่งคอลลอยด์ สิ่งปรุงแต่งท่ีมีกราไฟต์หรือคาร์บอนอื่น ๆ      
เป็นหลัก ในลกัษณะเป็นเพสต์ เป็นก้อนเหลี่ยม เป็นแผ่น หรือลักษณะกึ่งส าเร็จรูปอื่น ๆ 

3801.10 - กราไฟต์เทียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3801.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
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3801.20 - กราไฟต์ชนิดคอลลอยดห์รือก่ึงคอลลอยด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3801.20 จะได้ถิ่นก าเนิด 
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  
ยกเว้นจากประเภท 25.04 หรือประเภทย่อย 3801.10 

3801.30 - คาร์บอเนเซียสเพสต์ส าหรับท าอเิล็กโทรด และ
เพสต์ ที่คลา้ยกันส าหรับบผุนังเตา 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3801.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3801.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3801.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 25.04 

38.02 คาร์บอนกัมมนัต์ ผลิตภัณฑ์แร่ธรรมชาติกัมมนัต์ แอนิมอลแบล็ก รวมถึงแอนิมอลแบล็กที่ใช้แล้ว 
3802.10 - คาร์บอนกัมมันต ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3802.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
3802.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3802.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
  

38.03 ทอลล์ออยล์ จะท าให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม 
3803.00 ทอลล์ออยล์ จะท าให้บรสิุทธ์ิหรือไม่ก็ตาม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3803.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

38.04 
ด่างที่เหลือจากการผลิตเยื่อไม้ จะท าให้เข้มข้น แยกเอาน้ าตาลออกหรือจะผ่านกรรมวิธีทางเคมี 
หรือไม่ก็ตาม รวมถึงลิกนินซัลโฟเนต แต่ไม่รวมถึงทอลล์ออยล์ตามประเภท 38.03  

3804.00 ด่างท่ีเหลือจากการผลิตเยื่อไม้ จะท าให้เข้มข้น  
แยกเอาน้ าตาลออกหรือจะผ่านกรรมวิธีทางเคมี
หรือไม่กต็าม รวมถึงลิกนินซัลโฟเนต แต่ไมร่วมถึง
ทอลล์ออยลต์ามประเภท 38.03 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3804.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

38.05 
น้ ามันกมัเทอร์เพนไทน์ น้ ามันวูดเทอร์เพนไทน์หรือน้ ามันซัลเฟตเทอร์เพนไทน์ และน้ ามันเทอร์พีนอื่น ๆ  
ที่ได้จากการกลั่นไม้จ าพวกสนหรือจากการน าไม้จ าพวกสนไปผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น ไดเพนทีนดิบ ซัลไฟต์
เทอร์เพนไทน์ และพาราไซมีนดิบอื่น ๆ ไพน์ออยล์ ท่ีมีแอลฟาเทอร์พินีออลเป็นองค์ประกอบหลกั 

3805.10 - น้ ามันกัมเทอร์เพนไทน์ น้ ามันวูดเทอร์เพนไทน์ หรือ 
น้ ามันซัลเฟตเทอร์เพนไทน์ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3805.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3805.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3805.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

38.06 โรซินและกรดเรซิน และอนุพันธข์องสิ่งดังกล่าว โรซินสปิริต และน้ ามันโรซิน รันกัม 
3806.10 - โรซินและกรดเรซิน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3806.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
3806.20 - เกลือของโรซิน เกลือของกรดเรซิน เกลือของ

อนุพันธ์โรซิน หรือเกลือของอนุพันธ์กรดเรซิน 
นอกจากเกลือของโรซินแอดดัก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3806.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3806.30 - เอสเทอร์กัม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3806.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3806.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3806.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

38.07 
วูดทาร์ น้ ามันวูดทาร์ วูดครีโอโซต วูดแนฟทา พิตซ์ที่ได้จากพืชผัก บริวเวอร์พิตซ์ และสิ่งปรุงแต่งท่ี
คล้ายกันที่มีโรซิน กรดเรซินหรือพิตซ์ที่ได้จากพืชผักเป็นหลกั 

3807.00 วูดทาร์ น้ ามันวดูทาร์ วูดครโีอโซต วดูแนฟทา พติซ์ทีไ่ด้
จากพืชผัก บริวเวอร์พิตซ ์และสิ่งปรงุแต่งที่คล้ายกันที่ม ี
โรซิน กรดเรซนิหรือพติซ์ที่ได้จากพชืผักเป็นหลัก 
  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3807.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

38.08 

สารฆ่าแมลง สารฆ่าสัตว์แทะ สารฆ่ารา สารฆ่าวัชพืช ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกนัการงอกของพืช และ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารท าลายเชื้อและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกนั จัดท าขึน้ใน
ลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพ่ือการขายปลีก หรือท าเป็นสิ่งปรุงแต่งหรือเป็นของส าเร็จรูป (เช่น ไสต้ะเกียง 
ไส้เทียน และเทียน ท่ีผ่านกรรมวิธีใช้ก ามะถัน รวมท้ังกระดาษดักแมลง) 

3808.52 - - ดีดีที (ไอเอสโอ) (คลอฟีโนเทน (ไอเอ็นเอ็น)) ที่
บรรจุใน บรรจุภณัฑ์ที่มีน้ าหนักสทุธิไม่เกิน 300 กรัม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3808.52 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

3808.59 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3808.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3808.61 - - ที่บรรจุในบรรจุภณัฑ์ที่มีน้ าหนกัสุทธิไม่เกิน 300 
กรัม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3808.61 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ ยกเว้น
จากประเภทย่อย 3808.62 และ 3808.69 และยกเว้นมา
จากน้ าเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดจากไพเรทรัมหรือจาก
รากพืชที่มีโรทีโนน ในประเภทย่อย 1302.19 หรือ
เปลี่ยนมาจากสารฆ่าแมลงใดๆ ในตอนที่ 28 หรือ 29 

3808.62 - - ที่บรรจุในบรรจุภณัฑ์ที่มีน้ าหนกัสุทธิมากกว่า 300 
กรัมแตไ่ม่เกิน 7.5 กิโลกรัม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3808.62 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ ยกเว้น
จากประเภทย่อย 3808.61 และ 3808.69 และยกเว้นมา
จากน้ าเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดจากไพเรทรัมหรือจาก
รากพืชที่มีโรทีโนน ในประเภทย่อย 1302.19 หรือ
เปลี่ยนมาจากสารฆ่าแมลงใดๆ ในตอนที่ 28 หรือ 29 

3808.69 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3808.69 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ ยกเว้น
จากประเภทย่อย 3808.61 และ 3808.62 และยกเว้นมา
จากน้ าเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดจากไพเรทรัมหรือจาก
รากพืชที่มีโรทีโนน ในประเภทย่อย 1302.19 หรือ
เปลี่ยนมาจากสารฆ่าแมลงใดๆ ในตอนที่ 28 หรือ 29 

3808.91 - - สารฆ่าแมลง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3808.91 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ ยกเว้น
มาจากน้ าเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดจากไพเรทรัมหรือจาก
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รากพืชที่มีโรทีโนน ในประเภทย่อย 1302.19 หรือ
เปลี่ยนมาจากสารฆ่าแมลงใดๆ ในตอนที่ 28 หรือ 29 
  

3808.92 - - สารฆ่ารา ส าหรับสารฆ่าราที่เป็นของผสม ภายใต้ประเภทย่อย 
3808.92 จะได้ถิ่นก าเนดิเมื่อเปลีย่นมาจากพิกัดฯ ใน
ระดับประเภทย่อยอื่น ๆ หรือ 
 

ส าหรับสารฆ่าราอื่น ๆ ภายใต้ประเภทย่อย 3808.92 
จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับ
ประเภทอื่น ๆ  

3808.93 - - สารฆ่าวัชพืช ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ปอ้งกันการงอกของ
พืช และผลติภณัฑ์ที่ใช้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 

ส าหรับของผสมภายใต้ประเภทย่อย 3808.93 จะได้   
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อย 
อื่น ๆ โดยมีเง่ือนไขว่าของผสมนั้นได้มาจากวัตถุท่ี   
ออกฤทธิ์สองชนิดหรือมากกว่าและประกอบด้วยวัตถุ
ออกฤทธิ์ภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 โดย
น้ าหนักของวัตถุออกฤทธิ์ท้ังหมด หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ ภายใต้ประเภทย่อย 3808.93 จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อย
อื่น ๆ ยกเว้นมาจากสารฆ่าวัชพืช ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกัน
การงอกของพืช และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชในตอนที่ 28 หรือ 29 

3808.94 - - สารท าลายเชื้อ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3808.94 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3808.99 - - อื่น ๆ ส าหรับของผสมภายใต้ประเภทย่อย 3808.99 จะได้ถิ่น
ก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อย 
อื่น ๆ โดยมีเง่ือนไขว่าของผสมนั้นได้มาจากวัตถุท่ีออก
ฤทธิ์สองชนิดหรือมากกว่าและประกอบด้วยวัตถุออก
ฤทธิ์ภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนัก
ของวัตถุออกฤทธิ์ท้ังหมด หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ ภายใต้ประเภทย่อย 3808.99 จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อย
อื่น ๆ ยกเว้นมาจากสารฆ่าสัตว์แทะ และสารฆ่าศัตรูพืช
และสัตว์อ่ืนในตอนที่ 28 หรือ 29 
 
  

38.09 
ฟินิชชิ่งเอเจนต์ ไดย์แคร์ริเออร์ที่ใช้เร่งการย้อมสีหรือเร่งการติดของสี รวมท้ังผลิตภัณฑ์และสิ่งปรุงแต่ง  
อื่น ๆ (เช่น สารตกแต่งและสารช่วยสีติด) ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ หนัง หรือใน
อุตสาหกรรมที่คล้ายกัน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 
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3809.10 - ที่มีสารจ าพวกอะมเิลเชียสเป็นหลัก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3809.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 3505.10 

3809.91 - - ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอหรืออุตสาหกรรมที่
คล้ายกัน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3809.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

3809.92 - - ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษหรือ
อุตสาหกรรม ที่คล้ายกัน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3809.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3809.93 - - ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนังหรืออุตสาหกรรมท่ี
คล้ายกัน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3809.93 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอ่ืน ๆ 

38.10 
สิ่งปรุงแต่งส าหรับกัดล้างผิวโลหะ ฟลักซ์และสิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ ที่ใช้ช่วยในการบัดกรี เป่าแล่นหรือ 
การเชื่อม ผงและเพสต์ที่ประกอบด้วยโลหะและวัตถุอื่น ๆ ส าหรับใช้ในการบัดกรีเป่าแล่นหรือการเชื่อม 
สิ่งปรุงแต่งชนิดที่ใช้เป็นไส้หรือใช้เคลือบลวดเชื่อมหรือลวดเชื่อมไฟฟ้า 

3810.10 - สิ่งปรุงแต่งส าหรับกดัลา้งผิวโลหะ ผงและเพสต์ที่ 
ประกอบด้วยโลหะและวัตถุอื่น ๆ ส าหรับใช้ใน 
การบัดกรเีป่าแล่น หรือการเชื่อม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3810.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3810.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3810.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

38.11 
สิ่งปรุงแต่งกันเคร่ืองยนต์เคาะ ตัวยับยั้งออกซิเดชัน ตัวยับยั้งกัม ตัวปรับความหนืด สิ่งปรุงแต่งกันการกัด
กร่อน และสารเติมแต่ง (แอดดิทิฟ) อื่น ๆ ที่ปรุงแต่งแล้ว ส าหรับใช้เติมน้ ามันแร่ (รวมถึงแกสโซลิน) หรือ
ใช้เติมของเหลวอ่ืน ๆ ที่ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันกับน้ ามนัแร่ 

3811.11 - - ที่มีสารประกอบของตะกั่วเป็นหลัก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3811.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3811.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3811.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3811.21 - - ที่มีน้ ามันปิโตรเลียมหรือน้ ามันที่ได้จากแรบ่ิทูมินัส สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3811.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3811.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3811.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
  

3811.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3811.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

38.12 
สิ่งปรุงแต่งท่ีใช้เป็นตัวเร่งส าหรับยาง คอมพาวนด์พลาสติไซเซอร์ส าหรับยางหรือพลาสติกที่ไม่ได้ระบุหรือ
รวมไว้ในที่อื่น สิ่งปรุงแต่งกันออกซิไดส์และคอมพาวนด์สเตบิไลเซอร์อื่น ๆ ส าหรับยางหรือพลาสติก  

3812.10 - สิ่งปรุงแต่งที่ใช้เป็นตัวเร่งส าหรับยาง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3812.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3812.20 - คอมพาวนด์พลาสติไซเซอรส์ าหรับยางหรือพลาสติก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3812.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

3812.31 - - ของผสมออลิโกเมอร์ของ 2,2,4-ไตรเมทิล-1,2-ได สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3812.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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ไฮโดร ควโินลีน (ทีเอ็มคิว) เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3812.39 - - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3812.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

38.13 สิ่งปรุงแต่งและสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) ส าหรับเคร่ืองดับเพลิง ลูกระเบิดดับเพลิงที่บรรจุสิ่งดับเพลิงแล้ว 
3813.00 สิ่งปรุงแต่งและสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) ส าหรับเครื่อง

ดับเพลิง ลูกระเบดิดับเพลิงที่บรรจุสิ่งดับเพลิงแล้ว 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3813.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

38.14 
ตัวท าละลายและทินเนอร์ที่เป็นสารอินทรีย์ผสม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น สิ่งปรุงแต่งท่ีใช้ลอกสีหรือ
ลอกวาร์นิช 

3814.00 ตัวท าละลายและทินเนอร์ทีเ่ป็นสารอินทรีย์ผสม      
ที่ไม่ได้ระบหุรือรวมไว้ในท่ีอื่น สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ลอกสี
หรือลอกวาร์นิช 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3814.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

38.15 ตัวก่อปฏิกิริยา ตัวเร่งปฏิกิริยาและสิ่งปรุงแต่งคะตะไลส์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 
3815.11 - - ที่มีนิกเกิลหรือสารประกอบของนิกเกิลเป็นสาร  

กัมมันต ์
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3815.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3815.12 - - ที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่าเป็น
สารกัมมันต ์

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3815.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3815.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3815.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3815.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3815.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

38.16 ซีเมนต ์มอร์ทาร์ คอนกรีตและของท่ีมีส่วนผสมคล้ายกันที่ทนไฟ นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภท 38.01 
3816.00 ซีเมนต์ มอร์ทาร์ คอนกรีตและของที่มีส่วนผสมคล้ายกัน

ที่ทนไฟ นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภท 38.01 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3816.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

38.17 แอลคิลเบนซีนผสม และแอลคิลแนฟทาลีนผสม นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภท 27.07 หรือ 29.02 
3817.00 แอลคิลเบนซีนผสม และแอลคลิแนฟทาลีนผสม 

นอกจากท่ีระบุไวต้ามประเภท 27.07 หรือ 29.02 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3817.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 2902.90 

38.18 
ธาตุเคมีที่โด๊ปแล้วส าหรับใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ มลีักษณะเปน็แผ่นกลม เป็นเวเฟอร์หรือลักษณะที่
คล้ายกัน สารประกอบเคมีที่โด๊ปแล้วส าหรับใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์  

3818.00 ธาตุเคมีที่โด๊ปแล้วส าหรับใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์  
มีลักษณะเป็นแผ่นกลม เป็นเวเฟอร์หรือลักษณะที่
คล้ายกัน สารประกอบเคมีทีโ่ด๊ปแล้วส าหรับใช้ใน 
ทางอิเล็กทรอนิกส ์

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3818.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

38.19 
น้ ามันเบรกไฮดรอลิกและของเหลวปรุงแต่งอื่น ๆ ที่ใช้ส าหรับการส่งก าลังไฮดรอลิก ที่ไม่มีหรือมีน้ ามัน
ปิโตรเลียมหรือน้ ามันจากแร่บิทูมนิัสน้อยกว่าร้อยละ 70 โดยน้ าหนัก 

3819.00 น้ ามันเบรกไฮดรอลิกและของเหลวปรุงแต่งอื่น ๆ  ที่ใช้ส าหรับ
การส่งก าลังไฮดรอลิก ที่ไม่มีหรือมีน้ ามันปิโตรเลียมหรือ

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3819.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 



  

 

พิกัดศุลกากรระบบ 
ฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2017 

รายการสินค้า กฎเฉพาะรายสินค้า 

น้ ามันจากแร่บิทูมินสัน้อยกว่าร้อยละ 70 โดยน้ าหนกั ยกเว้นจากประเภท 27.10 

38.20 สิ่งปรุงแต่งกันการเยือกแข็งและของเหลวปรุงแต่งขจัดน้ าแข็ง 
3820.00 สิ่งปรุงแต่งกันการเยือกแข็งและของเหลวปรุงแต่ง

ขจัดน้ าแข็ง 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3820.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 2905.31 

38.21 
อาหารเพาะเชื้อปรุงแต่งส าหรับเลี้ยงหรือเก็บรักษาจุลินทรีย์ (รวมถึงไวรัสและสิ่งท่ีคล้ายกัน) หรือเซลล์พืช 
เซลล์มนุษย์หรือเซลลส์ัตว์ 

3821.00 อาหารเพาะเชื้อปรุงแต่งส าหรับเลีย้งหรือเก็บรักษา
จุลินทรีย์ (รวมถึงไวรสัและสิ่งที่คลา้ยกัน) หรือเซลล์
พืช เซลล์มนุษยห์รือเซลลส์ัตว ์

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3821.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

38.22 
รีเอเจนต์ที่มีวัตถุรองรับหรือรีเอเจนต์ปรุงแต่งแล้ว จะมีวัตถุรองรับหรือไม่ก็ตาม ส าหรับใช้ในการวินิจฉัย
หรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภท 30.02 หรือ 30.06 วัตถุอ้างอิงท่ีรับรองแล้ว 

3822.00 รีเอเจนต์ทีม่ีวัตถุรองรับหรือรเีอเจนต์ปรุงแต่งแล้ว   
จะมีวัตถุรองรบัหรือไม่ก็ตาม ส าหรับใช้ในการวินิจฉัย
หรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ นอกจากท่ีระบุไว้ตาม
ประเภท 30.02 หรือ 30.06 วัตถุอ้างอิงที่รับรองแล้ว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3822.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 3002.10 3502.90 หรือ
ประเภท 35.04 
 
  

38.23 
โมโนคาร์บอกซิลิกแฟตต้ีแอซิดที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม แอซิดออยล์ที่ได้จากการกลั่นน้ ามนั รวมท้ังแฟตต้ี
แอลกอฮอล์ที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม 

3823.11 - - สเตียริกแอซดิ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3823.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 15.20 

3823.12 - - โอเลอิกแอซิด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3823.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 15.20 

3823.13 - - ทอลออยล์แฟตตี้แอซิด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3823.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 15.20 

3823.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3823.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3823.70 - แฟตตี้แอลกอฮอล์ที่ใช้ทางอุตสาหกรรม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3823.70 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 15.20 

38.24 
สารยึดปรุงแต่งส าหรับท าแบบหล่อหรือแกนหล่อ เคมีภัณฑ์ และสิ่งปรุงแต่งท่ีได้จากอุตสาหกรรมเคมีหรือ
จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน (รวมถึงเคมีภัณฑ์และสิ่งปรุงแต่งท่ีประกอบด้วยของผสมของผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  



  

 

พิกัดศุลกากรระบบ 
ฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2017 

รายการสินค้า กฎเฉพาะรายสินค้า 

3824.10 - สารยึดปรุงแต่งส าหรับท าแบบหล่อหรือแกนหล่อ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3824.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 35.05 ประเภทย่อย 3806.10 
3806.20 ประเภท 39.03 39.05 39.06 39.09 
39.11 หรือ 39.13 

3824.30 - เมทัลคารไ์บด์ทีผ่สมเข้าด้วยกันหรือที่ผสมกับสารยึด
ที่มีโลหะซึ่งไมไ่ดเ้กาะหรือติดรวมกัน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3824.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 28.49 

3824.40 - สารเตมิแต่งท่ีปรุงแต่งแล้วส าหรบัใช้กับซีเมนต ์มอร์
ทาร์หรือ คอนกรีต 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3824.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

3824.60 - ซอร์บิทอล นอกจากของตามประเภทย่อย 2905.44 สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3824.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
  

3824.71 - - ที่มีคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารซเีอฟซี)  
จะมีไฮโดร คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชซี
เอฟซี) เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารพีเอฟซี)  
หรือไฮโดร ฟลูออโรคาร์บอน (กลุม่สารเอชเอฟซี) 
หรือไม่กต็าม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3824.71 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสารหรือสารประกอบที่อยู่ในสินค้า
ของประเภทย่อยนีม้ีอยู่ไมเ่กินร้อยละ 60 โดยน้ าหนัก
ของสินค้านั้น 

3824.72 - - ที่มีโบรโมคลอโรไดฟลูออโรมเีทน โบรโมไตร 
ฟลูออโรมเีทนหรือไดโบรโมเตตระฟลูออโรอีเทน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3824.72 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสารหรือสารประกอบที่อยู่ในสินค้า
ของประเภทย่อยนีม้ีอยู่ไมเ่กินร้อยละ 60 โดยน้ าหนัก
ของสินค้านั้น  

3824.73 - - ที่มีไฮโดรโบรโมฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชบี
เอฟซี) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3824.73 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสารหรือสารประกอบที่อยู่ในสินค้า
ของประเภทย่อยนีม้ีอยู่ไมเ่กินร้อยละ 60 โดยน้ าหนัก
ของสินค้านั้น 

3824.74 - - ที่มีไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชซี
เอฟซี) จะมีเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารพีเอฟซี) 
หรือไฮโดร ฟลูออโรคาร์บอน (กลุม่สารเอชเอฟซี) 
หรือไม่กต็าม แตไ่มม่ี คลอโรฟลูออโรคาร์บอน     
(กลุ่มสารซีเอฟซี)  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3824.74 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสารหรือสารประกอบที่อยู่ในสินค้า
ของประเภทย่อยนีม้ีอยู่ไมเ่กินร้อยละ 60 โดยน้ าหนัก
ของสินค้านั้น 

3824.75 - - ที่มีคาร์บอนเตตระคลอไรด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3824.75 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสารหรือสารประกอบที่อยู่ในสินค้า
ของประเภทย่อยนีม้ีอยู่ไมเ่กินร้อยละ 60 โดยน้ าหนัก
ของสินค้านั้น 



  

 

พิกัดศุลกากรระบบ 
ฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2017 

รายการสินค้า กฎเฉพาะรายสินค้า 

3824.76 - - ที่มี 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน (เมทิลคลอโรฟอร์ม)  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3824.76 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสารหรือสารประกอบที่อยู่ในสินค้า
ของประเภทย่อยนีม้ีอยู่ไมเ่กินร้อยละ 60 โดยน้ าหนัก
ของสินค้านั้น 
 
 
  

3824.77 - - ที่มีโบรโมมเีทน (เมทิลโบรไมด)์ หรือโบรโมคลอโร
มีเทน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3824.77 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสารหรือสารประกอบที่อยู่ในสินค้า
ของประเภทย่อยนีม้ีอยู่ไมเ่กินร้อยละ 60 โดยน้ าหนัก
ของสินค้านั้น 

3824.78 - - ที่มีเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (กลุม่สารพเีอฟซี) หรือ
ไฮโดร ฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชเอฟซี) แต่ไมม่ี
คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารซีเอฟซี) หรือไฮโดร
คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชซีเอฟซี) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3824.78 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสารหรือสารประกอบที่อยู่ในสินค้า
ของประเภทย่อยนีม้ีอยู่ไมเ่กินร้อยละ 60 โดยน้ าหนัก
ของสินค้านั้น  

3824.79 - - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3824.79 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสารหรือสารประกอบที่อยู่ในสินค้า
ของประเภทย่อยนีม้ีอยู่ไมเ่กินร้อยละ 60 โดยน้ าหนัก
ของสินค้านั้น 

3824.81 - - ที่มีออกซิเรน (เอทิลีนออกไซด)์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3824.81 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสารหรือสารประกอบที่อยู่ในสินค้า
ของประเภทย่อยนีม้ีอยู่ไมเ่กินร้อยละ 60 โดยน้ าหนัก
ของสินค้านั้น 

3824.82 - - ที่มีโพลิคลอริเนเต็ดไบฟีนิล (กลุ่มสารพีซีบี)      
โพลิคลอริเนเต็ดเทอร์ฟีนิล (กลุ่มสารพีซีที) หรือโพลิ
โบรมิเนเตด็ไบฟีนลิ (กลุ่มสารพีบีบี) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3824.82 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสารหรือสารประกอบที่อยู่ในสินค้า
ของประเภทย่อยนีม้ีอยู่ไมเ่กินร้อยละ 60 โดยน้ าหนัก
ของสินค้านั้น 

3824.83 - - ที่มีทริส (2,3 ไดโบรโมโพรพลิ) ฟอสเฟต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3824.83 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสารหรือสารประกอบที่อยู่ในสินค้า
ของประเภทย่อยนีม้ีอยู่ไมเ่กินร้อยละ 60 โดยน้ าหนัก
ของสินค้านั้น 
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3824.84 - - ประกอบด้วยอลัดริน (ไอเอสโอ) แคมฟีคลอร์ (ไอเอสโอ) 
(ท็อกซาฟีน) คลอรเ์ดน (ไอเอสโอ) คลอร์เดโคน (ไอเอสโอ) 
ดีดีที (ไอเอสโอ) (คลอฟีโนเทน (ไอเอน็เอ็น) 1,1,1-ไตรคลอ
โร-2,2-บสิ (พารา-คลอโรฟีนิล)อีเทน) ดีลดริน (ไอเอสโอ   
ไอเอ็นเอ็น) เอนโดซัลแฟน (ไอเอสโอ) เอนดริน (ไอเอสโอ) 
เฮปตะคลอร์ (ไอเอสโอ) หรือไมเร็กซ์ (ไอเอสโอ) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3824.84 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสารหรือสารประกอบที่อยู่ในสินค้า
ของประเภทย่อยนีม้ีอยู่ไมเ่กินร้อยละ 60 โดยน้ าหนัก
ของสินค้านั้น 

3824.85 - - ประกอบด้วย 1,2,3,4,5,6-เฮกซะคลอโร 
ไซโคลเฮกเซน (เอชซีเอช (ไอเอสโอ)) รวมถึง ลินเดน 
(ไอเอสโอ ไอเอ็นเอ็น) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3824.85 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสารหรือสารประกอบที่อยู่ในสินค้า
ของประเภทย่อยนีม้ีอยู่ไมเ่กินร้อยละ 60 โดยน้ าหนัก
ของสินค้านั้น  

3824.86 - - ประกอบด้วยเพนตะคลอโรเบนซีน (ไอเอสโอ) 
หรือเฮกซะ คลอโรเบนซีน (ไอเอสโอ) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3824.86 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสารหรือสารประกอบที่อยู่ในสินค้า
ของประเภทย่อยนีม้ีอยู่ไมเ่กินร้อยละ 60 โดยน้ าหนัก
ของสินค้านั้น 

3824.87 - - ประกอบด้วยกรดเพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนิก
เอสเทอร์ของกรดเพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนิก
เพอร์ฟลูออโรออกเทนซลัโฟนาไมด์ หรือ  
เพอร์ฟลูออโร ออกเทนซลัโฟนิลฟลูออไรด ์

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3824.87 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสารหรือสารประกอบที่อยู่ในสินค้า
ของประเภทย่อยนีม้ีอยู่ไมเ่กินร้อยละ 60 โดยน้ าหนัก
ของสินค้านั้น 

3824.88 - - ประกอบด้วย เตตระ- เพนตะ- เฮกซะ- เฮปตะ- 
หรือ ออกตะโบรโมไดฟีนิลอเีทอร ์

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3824.88 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสารหรือสารประกอบที่อยู่ในสินค้า
ของประเภทย่อยนีม้ีอยู่ไมเ่กินร้อยละ 60 โดยน้ าหนัก
ของสินค้านั้น 

3824.91 - - ของผสมและสิ่งปรุงแต่งประกอบด้วย (5-เอทิล-2-
เมทิล-2-  ออกซิโด-1,3,2-ไดออกซะฟอสฟิแนน-5-
อิล)เมทิล เมทิล  เมทลิฟอสโฟเนต และ บิส        
[(5-เอทิล-2-เมทิล-2-ออกซิโด- 1,3,2-ไดออกซะฟอส
ฟิแนน-5-อิล)เมทิล] เมทิลฟอสโฟเนต  เป็นส่วนใหญ ่

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3824.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสารหรือสารประกอบที่อยู่ในสินค้า
ของประเภทย่อยนีม้ีอยู่ไมเ่กินร้อยละ 60 โดยน้ าหนัก
ของสินค้านั้น 
 
  

3824.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3824.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
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โดยมเีงื่อนไขว่าสารหรือสารประกอบที่อยู่ในสินค้า
ของประเภทย่อยนีม้ีอยู่ไมเ่กินร้อยละ 60 โดยน้ าหนัก
ของสินค้านั้น 

38.25 
ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากอุตสาหกรรมเคมีหรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 
ขยะเทศบาล ตะกอนจากน้ าเสีย ของเสียอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 6 ของตอนนี ้

3825.10 - ขยะเทศบาล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3825.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

3825.20 - ตะกอนจากน้ าเสยี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3825.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

3825.30 - ของเสียจากสถานพยาบาล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3825.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

3825.41 - - ชนิดฮาโลเจเนเตด็ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3825.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

3825.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3825.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

3825.50 - ของเสียที่เป็นของเหลวกัดล้างโลหะ น้ ามันไฮดรอลิก 
น้ ามัน เบรค และของเหลวกันการเยือกแข็ง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3825.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

3825.61 - - ที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3825.61 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

3825.69 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3825.69 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

3825.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3825.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

38.26 
ไบโอดีเซลและของผสมของไบโอดีเซล ที่ไม่มีน้ ามันปิโตรเลียมหรือน้ ามันที่ได้จากแร่บิทูมินสั หรือที่มีน้ ามัน
ปิโตรเลียมหรือน้ ามันที่ได้จากแร่บิทูมินัสน้อยกว่าร้อยละ 70 โดยน้ าหนัก  

3826.00 ไบโอดีเซลและของผสมของไบโอดเีซล ที่ไม่มีน้ ามัน
ปิโตรเลียมหรือน้ ามันที่ไดจ้ากแร่บทิูมินัส หรือท่ีมี
น้ ามันปิโตรเลียมหรือน้ ามันที่ได้จากแร่บิทูมินัส     
น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยน้ าหนัก  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3826.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดย
มีเง่ือนไขว่าสารหรือสารประกอบที่อยู่ในสินค้าของ
ประเภทย่อยนี้มีอยูไ่ม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ าหนักของ
สินค้านั้น 

ตอนที ่39 พลาสติกและของที่ท าด้วยพลาสติก 
39.01 โพลิเมอร์ของเอทิลีนในลกัษณะขัน้ปฐม 

3901.10 - โพลิเอทิลีน ท่ีมีความถ่วงจ าเพาะน้อยกว่า 0.94 สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3901.10 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

3901.20 - โพลิเอทิลีนท่ีมีความถ่วงจ าเพาะตั้งแต่ 0.94 ขึ้นไป สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3901.20 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
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เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด  

3901.30 - เอทิลีน-ไวนิลอะซเีทตโคโพลิเมอร์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3901.30 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

3901.40 - เอทิลีน-อัลฟา-โอลีฟิน โคโพลิเมอร์ ท่ีมี 
ความถ่วงจ าเพาะ น้อยกว่า 0.94 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3901.40 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

3901.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3901.90 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

39.02 โพลิเมอร์ของโพรพิลีนหรือของโอลีฟินอื่น ๆ ในลักษณะขัน้ปฐม 
3902.10 - โพลิโพรพิลีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3902.10 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ

เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

3902.20 - โพลิไอโซบิวทิลีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3902.20 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 
  

3902.30 - โพรพิลีนโคโพลิเมอร ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3902.30 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

3902.90 - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3902.90 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

39.03 โพลิเมอร์ของสไตรีนในลักษณะขัน้ปฐม  
3903.11 - - ชนิดเอกซแพนซิเบิล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3903.11 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ

เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 
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3903.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3903.19 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

3903.20 - สไตรีน-อะคริโลไนไทรล์ (เอสเอเอ็น) โคโพลิเมอร์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3903.20 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

3903.30 - อะคริโลไนไทรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีน (เอบีเอส)  
โคโพลเิมอร ์

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3903.30 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

3903.90 - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3903.90 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 
 
 
  

39.04 โพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์หรือของฮาโลเจเนเต็ดโอลีฟินอื่น ๆในลักษณะขัน้ปฐม 
3904.10 - โพลิ (ไวนิลคลอไรด์) ท่ีไมไ่ดผ้สมกับสารอื่นใด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3904.10 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ

เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

3904.30 - ไวนิลคลอไรด์-ไวนิลอะซีเทตโคโพลิเมอร ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3904.30 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด  

3904.40 - ไวนิลคลอไรดโ์คโพลิเมอร์อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3904.40 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

3904.50 - ไวนิลิดีนคลอไรด์โพลิเมอร์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3904.50 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

3904.61 - - โพลิเตตระฟลโูอโรเอทลิีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3904.61 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
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เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

3904.69 - - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3904.69 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

3904.90 - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3904.90 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 
 
 
  

39.05 
โพลิเมอร์ของไวนิลอะซีเทตหรือของไวนิลเอสเทอร์อื่น ๆ ในลักษณะขั้นปฐม รวมท้ังไวนิลโพลิเมอร์อื่น ๆ 
ในลักษณะขั้นปฐม 

3905.12 - - ที่เป็นดิสเพอร์ชันในน้ า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3905.12 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

3905.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3905.19 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด  

3905.21 - - ที่เป็นดิสเพอร์ชันในน้ า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3905.21 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

3905.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3905.29 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

3905.30 - โพลิ (ไวนิลแอลกอฮอล์) จะมีหมูอ่ันไฮโดรไลส์ 
อะซีเทต หรือไม่ก็ตาม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3905.30 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

3905.91 - - โคโพลิเมอร ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3905.91 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
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กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

3905.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3905.99 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 
 
  

39.06 อะคริลิกโพลิเมอร์ ในลักษณะขั้นปฐม 
3906.10 - โพลิ (เมทิลเมทาครเิลต) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3906.10 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ

เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

3906.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3906.90 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

39.07 
โพลิอะซีทัล โพลิอีเทอร์อื่น ๆ และอีพอกไซด์เรซิน ในลักษณะขั้นปฐม โพลิคาร์บอเนต แอลคิดเรซิน  
โพลิแอลลิลเอสเทอร์และโพลิเอสเทอร์อื่น ๆ ในลักษณะขั้นปฐม  

3907.10 - โพลิอะซีทัล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3907.10 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

3907.20 - โพลิอีเทอร์อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3907.20 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

3907.30 - อีพอกไซด์เรซิน  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3907.30 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

3907.40 - โพลิคาร์บอเนต สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 3907.40 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมีเง่ือนไข
ว่าสดัส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมภิาคไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

3907.61 - - ที่มีค่าความหนืด 78 มิลลลิิตรต่อกรัม หรือสูงกว่า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3907.61 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3907.69 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3907.69 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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3907.70 - โพลิ (แล็กติกแอซิด) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3907.70 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
3907.99 - - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3907.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
39.08 โพลิอะไมด์ ในลักษณะขัน้ปฐม 

3908.10 - โพลิอะไมด์-6 โพลิอะไมด์-11 โพลิอะไมด์-12 
โพลิอะไมด์-6,6 โพลิอะไมด์-6,9 โพลิอะไมด์-6,10
หรือโพลิอะไมด์-6,12 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3908.10 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

39.09 อะมิโนเรซิน ฟีโนลิกเรซินและโพลิยูรีเทน ในลักษณะขั้นปฐม 
3909.10 - ยูเรียเรซิน และไทโอยเูรียเรซิน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3909.10 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ

เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

3909.20 - เมลามีนเรซิน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3909.20 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

3909.40 - ฟีโนลิกเรซิน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3909.40 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

3909.50 - โพลิยูรีเทน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3909.50 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

39.10 ซิลิโคน ในลักษณะขั้นปฐม 
3910.00 ซิลิโคน ในลักษณะขั้นปฐม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3910.00 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ

เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 
  

39.11 
ปิโตรเลียมเรซิน คิวมาโรน-อินดีนเรซิน โพลิเทอร์พีนโพลิซัลไฟด์ โพลิซัลโฟนและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ระบุไว้
ในหมายเหตุ 3 ของตอนนี้ ซ่ึงไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในลักษณะขั้นปฐม 

3911.10 - ปิโตรเลียมเรซิน คิวมาโรน อินดนีหรือคิวมาโรน-
อินดีนเรซิน และโพลิเทอร์พีน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3911.10 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี



  

 

พิกัดศุลกากรระบบ 
ฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2017 

รายการสินค้า กฎเฉพาะรายสินค้า 

เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

3911.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3911.90 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

39.12 เซลลูโลสและอนุพันธ์เคมีของเซลลูโลส ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในลักษณะขั้นปฐม 
3912.11 - - ชนิดน็อนพลาสติไซด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3912.11 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ

เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

3912.12 - - ชนิดพลาสติไซด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3912.12 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

3912.20 - เซลลโูลสไนเทรต (รวมถึงคอลโลเดียน) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3912.20 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

3912.31 - - คาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสและเกลือของคาร์บอกซิ
เมทิล เซลลโูลส 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3912.31 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

3912.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3912.39 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 
  

3912.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3912.90 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

39.13 
โพลิเมอร์ธรรมชาติ (เช่น กรดแอลจินกิ) และโพลิเมอร์ธรรมชาติที่ดัดแปลงโครงสร้าง (เช่น โปรตีนแข็ง 
อนุพันธ์เคมขีองยางธรรมชาติ) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในลักษณะขั้นปฐม 

3913.10 - กรดแอลจินิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดแอลจินิก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3913.10 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 
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3913.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3913.90 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

39.14 ไอออนเอกซ์เชนเจอร์ที่มีโพลิเมอร์ตามประเภท 39.01 ถึง 39.13 เป็นหลัก ในลกัษณะขัน้ปฐม 
3914.00 ไอออนเอกซ์เชนเจอร์ที่มโีพลิเมอรต์ามประเภท 

39.01 ถึง 39.13 เป็นหลัก ในลักษณะขั้นปฐม 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3914.00 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดยมี
เง่ือนไขว่าสัดส่วนของโพลิเมอร์ภายในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด 

39.15 เศษ เศษตัดและของท่ีใช้ไม่ได้ ที่เป็นพลาสติก 
3915.10 - ของโพลิเมอร์ของเอทิลีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3915.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

ถ้าเป็นสินค้าทีไ่ด้มาทั้งหมดหรือไดผ้ลิตขึ้นท้ังหมดใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดภาคหีนึ่งหรือท้ังสอง 
ที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 ของภาคผนวกนี้ 

3915.20 - ของโพลิเมอร์ของสไตรีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3915.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
ถ้าเป็นสินค้าทีไ่ด้มาทั้งหมดหรือไดผ้ลิตขึ้นท้ังหมดใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดภาคหีนึ่งหรือท้ังสอง 
ที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 ของภาคผนวกนี้ 

3915.30 - ของโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3915.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
ถ้าเป็นสินค้าทีไ่ด้มาทั้งหมดหรือไดผ้ลิตขึ้นท้ังหมดใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดภาคหีนึ่งหรือท้ังสอง 
ที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 ของภาคผนวกนี้ 

3915.90 - ของพลาสติกอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3915.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
ถ้าเป็นสินค้าทีไ่ด้มาทั้งหมดหรือไดผ้ลิตขึ้นท้ังหมดใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดภาคหีนึ่งหรือท้ังสอง 
ที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 ของภาคผนวกนี้ 

39.16 
ใยยาวเด่ียวท าด้วยพลาสติกที่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน1 มิลลิเมตร เส้น แท่งและรูปทรงโพรไฟล์  
ท าด้วยพลาสติกจะแต่งผิวหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ท ามากไปกว่านี้ 

3916.10 - ของโพลิเมอร์ของเอทิลีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3916.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3916.20 - ของโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3916.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3916.90 - ของพลาสติกอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3916.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

39.17 
หลอด ท่อและท่ออ่อน รวมท้ังอุปกรณ์ติดต้ังของของดังกล่าว (เช่น ข้อต่อ ข้องอ แป้นข้อต่อ) ท าด้วย
พลาสติก 

3917.10 - ไส้เทียม (ปลอกไส้กรอก) ท าด้วยโปรตีนแข็งหรือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3917.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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วัตถุจ าพวก เซลลูโลส เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3917.32 - - อื่น ๆ ที่ไม่เสริมให้แข็งแรงหรือไม่มีวัตถุอ่ืนอยูด่้วย 
ไม่มีอุปกรณต์ิดตั้ง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3917.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

39.19 
แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ เทป แถบและรูปทรงแบนอื่น ๆ ชนิดยึดติดได้ในตัว ท าด้วยพลาสติก จะเป็น
ม้วนหรือไม่ก็ตาม 

3919.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3919.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

39.20 
แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์และแถบชนิดอื่น ท าด้วยพลาสติกที่ไม่ท าเป็นแบบเซลลูลาร์และไม่เสริมให้
แข็งแรง ไม่อัดเป็นชั้นไม่เสริมรองหรือไม่ประกบโดยวิธีที่คล้ายกันด้วยวัตถุอื่น 

3920.61 - - ท าด้วยโพลิคาร์บอเนต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3920.61 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3920.62 - - ท าด้วยโพลิ (เอทิลีนเทเรฟทาเลต) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3920.62 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3920.69 - - ท าด้วยโพลิเอสเทอร์อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3920.69 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3920.71 - - ท าด้วยรีเจเนอเรเตด็เซลลโูลส สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3920.71 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3920.73 - - ท าด้วยเซลลโูลสอะซีเทต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3920.73 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3920.79 - - ท าด้วยอนุพันธ์อ่ืน ๆ ของเซลลูโลส สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3920.79 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3920.92 - - ท าด้วยโพลิอะไมด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3920.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3920.93 - - ท าด้วยอะมิโนเรซิน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3920.93 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3920.94 - - ท าด้วยฟีโนลิกเรซิน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3920.94 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

3920.99 - - ท าด้วยพลาสติกอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3920.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

39.21 แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์และแถบชนิดอื่น ท าด้วยพลาสติก 
3921.14 - - ท าด้วยรีเจเนอเรเตด็เซลลโูลส สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3921.14 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
3921.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3921.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
39.23 ของท่ีใช้ล าเลียงสนิค้าหรือบรรจุสินค้า รวมท้ังจุก ฝาและที่ปิดครอบอื่น ๆ ท าด้วยพลาสติก 

3923.29 - - ท าด้วยพลาสติกอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3923.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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3923.40 - แกนม้วน กรวยม้วน กระสวยและของรองรับที่
คล้ายกัน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3923.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

39.24 
เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร เคร่ืองครัว ของใช้ในบ้านเรือนอื่น ๆและของใช้เพ่ือสุขลกัษณะหรือใช้ในหอ้งน้ า 
ท าด้วยพลาสติก 

3924.10 - เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องครัว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3924.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

39.26 ของอ่ืน ๆ ท าด้วยพลาสติกและของท่ีท าด้วยวัตถุอื่น ๆตามประเภท 39.01 ถึง 39.14 
3926.10 - ของใช้ส านักงานหรือโรงเรียน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3926.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
3926.40 - รูปปั้นขนาดเล็กและเครื่องประดบัอ่ืน ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3926.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
  

3926.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 3926.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

ตอนที ่40 ยางและของท าด้วยยาง 

40.01 
ยางธรรมชาติ บาลาตา กัตตาเปอร์ชา กวายูล ชิเคิล และกัมธรรมชาติที่คล้ายกัน ในลักษณะขั้นปฐม หรือ
เป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ 

4001.10 - น้ ายางธรรมชาติจะผ่านกรรมวิธพีรีวัลแคไนซ์เซชัน 
หรือไม่กต็าม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4001.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4001.21 - - ยางแผ่นรมควัน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4001.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4001.22 - - ยางธรรมชาติที่ก าหนดไว้ในทางเทคนิค  
(ทีเอสเอ็นอาร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4001.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4001.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4001.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4001.30 - บาลาตา กัตตาเปอร์ชา กวายลู ชิเคิล และกมั
ธรรมชาติ ที่คล้ายกัน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4001.30 จะได้ถิ่นก าเนิดถ้า
เป็นสินคา้ที่มาจากพืชตามธรรมชาตทิี่เติบโตในอาณาเขต
ประเทศคู่ภาคีประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ 

40.02 
ยางสังเคราะห์และแฟกติชที่ได้จากน้ ามัน ในลกัษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ รวมท้ัง
ของผสมที่ได้จากผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภท 40.01 ผสมกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภทนี้ ในลักษณะ
ขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ 

4002.11 - - น้ ายาง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4002.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

4002.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4002.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

4002.20 - ยางบิวทาไดอีน (บีอาร์) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4002.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
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4002.31 - - ยางไอโซบิวทีนไอโซพรีน (บิวทิล) (ไอไออาร์) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4002.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

4002.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4002.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

4002.41 - - น้ ายาง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4002.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
  

4002.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4002.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

4002.51 - - น้ ายาง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4002.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

4002.59 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4002.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

4002.60 - ยางไอโซพรีน (ไออาร์) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4002.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

4002.70 - ยางเอทิลีน-โพรพิลิน-น็อน-คอนจุเกเตด็ไดอีน  
(อีพีดีเอ็ม) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4002.70 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

4002.80 - ของผสมที่ได้จากผลิตภณัฑ์ใด ๆ ตามประเภท 
40.01 ผสมกับผลิตภณัฑ์ใด ๆ ตามประเภทนี ้

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4002.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่ามีปรมิาณยางในประเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณยางท้ังหมด 

4002.91 - - น้ ายาง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4002.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่ามีปรมิาณยางในประเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณยางท้ังหมด 

4002.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4002.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่ามีปรมิาณยางในประเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของปริมาณยางท้ังหมด 

40.03 ยางปรับสภาพ (รีเคลม) ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ 
4003.00 ยางปรับสภาพ (รีเคลม) ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็น

แผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4003.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

40.05 ยางผสม (คอมพาวนด์) ชนิดอนัวัลแคไนซ์ ในลักษณะขัน้ปฐมหรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ 
4005.10 - ที่ผสมกับคาร์บอนแบล็กหรือซิลกิา สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4005.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 40.01 หรือ 40.02 

4005.91 - - เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแถบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4005.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 40.01 หรือ 40.02 

4005.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4005.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 40.01 หรือ 40.02 

40.06 
ยางอันวัลแคไนซ์ในลักษณะอืน่ (เช่น เส้น หลอดหรือท่อ และรูปทรงโพรไฟล์) และที่เป็นของส าเร็จรูป 
(เช่น แผ่นกลมและวงแหวน) 

4006.10 - แถบ “คาเมลแบล็ก” ส าหรับหลอ่ดอกยางนอก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4006.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4006.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4006.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

40.07 ด้ายและด้ายชนิดคอร์ด ท าด้วยยางวัลแคไนซ์ 
4007.00 ด้ายและด้ายชนิดคอร์ด ท าด้วยยางวัลแคไนซ ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4007.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
40.08 แผ่น แผ่นบาง แถบ เส้น และรูปทรงโพรไฟล์ ท าด้วยยางวัลแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง 

4008.11 - - เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแถบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4008.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4008.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4008.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4008.21 - - เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแถบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4008.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4008.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4008.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

40.09 
หลอด ท่อและท่ออ่อน ท าด้วยยางวัลแคไนซ์นอกจากยางแข็ง มหีรือไม่มีอุปกรณ์ติดต้ัง (เช่น ข้อต่อ ข้องอ
แป้นข้อต่อ) 

4009.11 - - ไม่มีอุปกรณต์ิดตั้ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4009.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4009.12 - - มีอุปกรณ์ติดตั้ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4009.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4009.21 - - ไม่มีอุปกรณต์ิดตั้ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4009.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4009.22 - - มีอุปกรณ์ติดตั้ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4009.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
  

4009.31 - - ไม่มีอุปกรณต์ิดตั้ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4009.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4009.32 - - มีอุปกรณ์ติดตั้ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4009.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4009.41 - - ไม่มีอุปกรณต์ิดตั้ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4009.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4009.42 - - มีอุปกรณ์ติดตั้ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4009.42 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

40.10 สายพานล าเลียง สายพานส่งก าลัง หรือของที่ใช้เป็นสายพาน ท าด้วยยางวัลแคไนซ์ 
4010.11 - - เสริมให้แข็งแรงด้วยโลหะเท่านัน้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4010.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
4010.12 - - เสริมให้แข็งแรงด้วยวัตถุทอเทา่นั้น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4010.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
4010.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4010.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
4010.31 - - สายพานส่งก าลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูป

สี่เหลี่ยม คางหมู (สายพานรูปตัวว)ี สายพานหลายลิม่ 
(วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกนิ 60 เซนติเมตร 
แต่ไมเ่กิน 180 เซนติเมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4010.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4010.32 - - สายพานส่งก าลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูป
สี่เหลี่ยม คางหมู (สายพานรูปตัวว)ี นอกจากสายพาน
หลายลิ่ม (วีริบด์) ที่มเีส้นรอบวงภายนอกเกิน 60 
เซนติเมตร แต่ไมเ่กิน 180 เซนติเมตร  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4010.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4010.33 - - สายพานส่งก าลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูป
สี่เหลี่ยม คางหมู (สายพานรูปตัวว)ี สายพานหลายลิม่ 
(วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกนิ 180 เซนติเมตร 
แต่ไมเ่กิน240 เซนติเมตร  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4010.33 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4010.34 - - สายพานส่งก าลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูป
สี่เหลี่ยม คางหมู (สายพานรูปตัวว)ี นอกจากสายพาน
หลายลิ่ม (วีริบด์) ที่มเีส้นรอบวงภายนอกเกิน 180 
เซนติเมตร แต่ไมเ่กิน 240 เซนติเมตร 
  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4010.34 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4010.35 - - สายพานซินโครนสัเป็นวงมีเส้นรอบวงภายนอก 
เกิน 60 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 150 เซนติเมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4010.35 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4010.36 - - สายพานซินโครนสัเป็นวงมีเส้นรอบวงภายนอก 
เกิน 150 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 198 เซนติเมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4010.36 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4010.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4010.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

40.11 ยางนอกชนิดอัดลมที่เป็นของใหม่ 
4011.10 - ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4011.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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รถแข่ง) เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4011.20 - ชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4011.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4011.30 - ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4011.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4011.40 - ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4011.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4011.50 - ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4011.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4011.70 - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจกัรส าหรับใช้ใน
การเกษตร หรือการปา่ไม ้

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4011.70 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

4011.80 - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจกัรส าหรับใช้ใน  
การก่อสร้าง การท าเหมืองหรือการขนย้ายในทาง
อุตสาหกรรม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4011.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

4011.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4011.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

40.12 ยางนอกชนิดอัดลมที่หล่อดอกใหม่หรือที่ใช้แล้ว ยางตันหรือยางคูชัน ดอกยาง และยางรองยางใน 
4012.11 - - ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและ

รถแข่ง) 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4012.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

4012.12 - - ชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทกุ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4012.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

4012.13 - - ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4012.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

4012.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4012.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

4012.20 - ยางนอกชนิดอัดลมที่ใช้แล้ว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4012.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

4012.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4012.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

40.13 ยางใน 
4013.10 - ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและ

รถแข่ง) รถบัสหรือรถบรรทุก 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4013.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4013.20 - ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4013.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4013.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4013.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

40.14 ของใช้เพ่ือการอนามัยหรือใช้ในทางเภสัชกรรม(รวมถึงหัวนม) ท าด้วยยางวัลแคไนซ์นอกจากยางแข็ง 
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มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดต้ังท่ีท าด้วยยางแข็ง 

4014.10 - ถุงยางคุมก าเนิด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4014.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4014.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4014.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

40.15 
เคร่ืองแต่งกายและของท่ีใช้ประกอบกับเคร่ืองแต่งกาย (รวมถึงถุงมือทุกชนิด) ใช้เพ่ือวัตถุประสงคใ์ดก็ตาม
ท าด้วยยางวัลแคไนซ์นอกจากยางแข็ง 

4015.11 - - ใช้ในทางศัลยกรรม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4015.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4015.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4015.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4015.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4015.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

40.16 ของอ่ืน ๆ ท าด้วยยางวัลแคไนซ์นอกจากยางแข็ง 
4016.10 - ท าด้วยยางเซลลูลาร ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4016.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
4016.91 - - สิ่งปูพ้ืนและเสื่อ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4016.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
4016.92 - - ยางลบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4016.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
4016.93 - - ปะเก็น แหวนรอง และซีลอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4016.93 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
4016.94 - - เครื่องป้องกันการกระแทกของเรือหรืออู่เรือ  

จะอัดลมได้หรือไม่ก็ตาม 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4016.94 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

4016.95 - - ของอื่น ๆ ท่ีอัดลมได ้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4016.95 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

4016.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4016.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

40.17 ยางแข็ง (เช่น เอโบไนต์) ทุกลักษณะ รวมถึงเศษและของท่ีใช้ไมไ่ด้ และของท าด้วยยางแข็ง 
4017.00 ยางแข็ง (เช่น เอโบไนต์) ทุกลักษณะ รวมถึงเศษและ

ของที่ใช้ไม่ได้ และของท าด้วยยางแข็ง 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4017.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

ตอนที ่41 หนังดิบ (นอกจากหนังเฟอร์) และหนังฟอก 

41.01 
หนังดิบของสัตว์จ าพวกโคกระบอื หรือจ าพวกม้า (สด ใส่เกลือ แห้ง ใส่ปูนขาว หมักหรือท าไว้ไม่ให้เสีย
โดยวิธีอื่น แต่ต้องไม่ฟอก ไม่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ หรือไม่จัดท ามากไปกว่านี้) จะเอาขนออกหรือ 
ผ่าหรือไม่ก็ตาม 

4101.20 - หนังทั้งตัว ไม่ผ่า เมื่อเพียงแต่ท าให้แห้งมีน้ าหนักต่อ
ผืน ไม่เกิน 8 กิโลกรัม เมื่อใส่เกลือแล้วท าให้แห้งมี

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4101.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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น้ าหนัก ไม่เกิน 10 กิโลกรัม เมื่อสดหรือหมักเกลือหรือ
ท าไว ้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่นมีน้ าหนักไม่เกิน 16 กิโลกรัม 

4101.50 - หนังทั้งตัว ท่ีมีน้ าหนักเกิน 16 กิโลกรมั สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4101.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4101.90 - อื่น ๆ รวมถึงส่วนหลัง (บัตต์) ครึ่งของส่วนหลัง 
(เบนด์) และ ส่วนท้อง (เบลลีส์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4101.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

41.02 
หนังดิบของสัตว์จ าพวกแกะหรือลูกแกะ (สด ใส่เกลือ แห้ง ใส่ปูนขาว หมัก หรือท าไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น 
แต่ต้องไม่ฟอก ไม่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ หรือไม่จัดท ามากไปกว่านี้) จะมีขนติดหรือผ่าหรือไม่ก็ตาม 
นอกจากหนังดิบท่ียกเว้นไว้ตามหมายเหตุ 1 (ค) ของตอนนี้ 

4102.10 - มีขนติด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4102.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4102.21 - - หมัก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4102.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4102.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4102.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

41.03 
หนังดิบอื่น ๆ (สด ใส่เกลือ แห้ง ใส่ปูนขาว หมัก หรือท าไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น แต่ต้องไม่ฟอก ไม่ตกแต่ง
แบบพาร์ชเมนต์ หรือไม่จัดท ามากไปกว่านี้) จะเอาขนออก หรือผ่าหรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังดิบทีย่กเว้น
ไว้ตามหมายเหตุ 1(ข) หรือ 1 (ค) ของตอนนี ้

4103.20 - ของสัตว์เลื้อยคลาน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4103.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4103.30 - ของสุกร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4103.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4103.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4103.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

41.04 
หนังท่ีฟอกแล้วหรือหนังครัสต์ของสัตว์จ าพวกโคกระบือหรือจ าพวกม้า ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่กต็าม  
แต่ไม่จัดท ามากไปกว่านี้  

4104.11 - - ฟูลเกรน ไมผ่่า รวมทั้งเกรนสปลิต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4104.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4104.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4104.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4104.41 - - ฟูลเกรน ไมผ่่า รวมทั้งเกรนสปลิต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4104.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4104.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4104.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

41.05 
หนังท่ีฟอกแล้วหรือหนังครัสต์ของสัตว์จ าพวกแกะหรือลูกแกะ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดท า
มากไปกว่านี้  

4105.10 - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4105.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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4105.30 - ในสภาพแห้ง (ครัสต์) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4105.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

41.06 หนังท่ีฟอกแล้วหรือหนังครัสต์ของสัตว์อื่น ๆ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดท ามากไปกว่านี้ 
4106.21 - - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4106.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
4106.22 - - ในสภาพแห้ง (ครัสต์) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4106.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
4106.31 - - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4106.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
4106.32 - - ในสภาพแห้ง (ครัสต์) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4106.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
4106.40 - ของสัตว์เลื้อยคลาน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4106.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
4106.91 - - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4106.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
4106.92 - - ในสภาพแห้ง (ครัสต์) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4106.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

41.07 
หนังฟอกที่จัดท าเพ่ิมเติมภายหลังการฟอกหรือครัสติ้ง รวมถึงหนังฟอกที่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ของสัตว์
จ าพวกโคกระบือ หรือจ าพวกม้า ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังฟอกตามประเภท 41.14 

4107.11 - - ฟูลเกรน ไมผ่่า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4107.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4107.12 - - เกรนสปลิต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4107.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4107.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4107.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4107.91 - - ฟูลเกรน ไมผ่่า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4107.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4107.92 - - เกรนสปลิต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4107.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4107.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4107.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

41.12 
หนังฟอกที่จัดท าเพ่ิมเติมภายหลังการฟอกหรือครัสติ้ง รวมถึงหนังฟอกที่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ ของสัตว์
จ าพวกแกะหรือลูกแกะ ไม่มีขนตดิ จะผ่าหรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังฟอกตามประเภท 41.14 

4112.00 หนังฟอกท่ีจัดท าเพิ่มเติมภายหลังการฟอกหรือครสัติ้ง 
รวมถึงหนังฟอกท่ีตกแต่งแบบพารช์เมนต์ ของสัตว์
จ าพวกแกะหรือลูกแกะ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม 
นอกจากหนังฟอกตามประเภท 41.14 
  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4112.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
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41.13 
หนังฟอกที่จัดท าเพ่ิมเติมภายหลังการฟอกหรือครัสติ้ง รวมถึงหนังฟอกที่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ ของสัตว์
อื่น ๆ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตามนอกจากหนังฟอกตามประเภท 41.14 

4113.10 - ของแพะหรือลูกแพะ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4113.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4113.20 - ของสุกร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4113.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4113.30 - ของสัตว์เลื้อยคลาน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4113.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพกิดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4113.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4113.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

41.14 
หนังฟอกชนิดชามัว (รวมถึงชนดิคอมบิเนชันชามัว) หนังฟอกชนิดเพเทนต์และชนิดเพเทนต์ลามเินเต็ด 
รวมท้ังหนังฟอกที่เคลือบด้วยโลหะ 

4114.10 - หนังฟอกชนิดชามัว (รวมถึงชนิดคอมบิเนชันชามัว) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4114.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4114.20 - หนังฟอกชนิดเพเทนต์และชนิดเพเทนต์ลามเินเตด็
รวมทั้ง หนังฟอกท่ีเคลือบด้วยโลหะ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4114.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

41.15 
หนังอัดที่มีหนังฟอกหรือเส้นใยหนังฟอกเป็นหลกัที่เป็นแผ่นหนา แผ่นบาง หรือเป็นแถบ จะเป็นมว้น
หรือไม่ก็ตาม เศษตัดและเศษอื่น ๆ ของหนังฟอกหรือของหนังอัด ที่ไม่เหมาะส าหรับการผลิตเคร่ืองหนัง 
รวมทั้งฝุ่นหนัง ผงหนัง และหนังป่น 

4115.10 - หนังอัดที่มีหนังฟอกหรือเส้นใยหนังฟอกเป็นหลักที่
เป็นแผ่น หนา แผ่นบาง หรือเป็นแถบ จะเป็นม้วน
หรือไม่กต็าม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4115.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4115.20 - เศษตัดและเศษอ่ืน ๆ ของหนังฟอกหรือของหนังอัด
ที่ไม่ เหมาะส าหรับการผลิตเครื่องหนัง รวมทั้งฝุ่นหนัง 
ผงหนัง และหนังป่น 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4115.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

ตอนที ่42 เครื่องหนัง เครื่องอานและเครื่องเทียมลาก เครื่องใช้ส าหรับเดินทาง กระเป๋าถือ และภาชนะคล้ายกัน 
ของที่ท าด้วยไส้สัตว์ (นอกจากไส้ตัวไหม) 

42.05 ของอ่ืน ๆ ท าด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด 
4205.00 ของอื่น ๆ ท าด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4205.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
  

42.06 ของท าด้วยไส้สัตว์ (นอกจากไส้ตวัไหม) กระพุ้งล าไส้ใหญ่ถุงกระเพาะ หรือท าด้วยเอ็นสัตว์ 
4206.00 ของท าด้วยไสส้ัตว์ (นอกจากไส้ตัวไหม) กระพุ้งล าไส้

ใหญ่ถุงกระเพาะ หรือท าด้วยเอ็นสัตว ์
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4206.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

ตอนที ่43 หนังเฟอร์ เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของของดังกล่าว 

43.01 
หนังเฟอร์ดิบ (รวมถึงหัว หาง อุ้งเท้า และชิ้นหรือส่วนตัดอื่น ๆ ที่เหมาะส าหรับใช้ประโยชน์ในกจิการ
หนังเฟอร์) นอกจากหนังดิบตามประเภท 41.01 41.02 หรือ 41.03 
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4301.10 - หนังมิงค์ท้ังตัว มีหรือไม่มีหัว หาง หรืออุ้งเท้า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4301.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4301.30 - หนังลูกแกะชนิดต่อไปนี้ แอสทราคาน บรอดเทล 
คาราคลั เปอร์เซียน และลูกแกะทีค่ล้ายกัน ลูกแกะ
อินเดียจีน มองโกเลียหรือทิเบต ท้ังตัว มีหรือไมม่ีหัว 
หาง หรืออุ้งเท้า 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4301.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4301.60 - หนังสุนัขจิ้งจอกท้ังตัว มีหรือไมม่ีหัว หางหรืออุ้งเท้า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4301.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4301.80 - หนังเฟอร์อื่น ๆ ท้ังตัว มีหรือไมม่ีหัว หางหรืออุ้งเท้า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4301.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4301.90 - หัว หาง อุ้งเท้า และชิ้นหรือส่วนตัดอื่น ๆ ที่เหมาะ
ส าหรับใช้ประโยชน์ในกิจการหนังเฟอร์ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4301.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

43.02 
หนังเฟอร์ที่ฟอกหรือตกแต่งแล้ว (รวมถึงหัว หาง อุ้งเท้า และชิ้นหรือส่วนตัดอื่น ๆ) ท่ียังไม่ประกอบ หรือ
ที่ประกอบเข้าด้วยกันแล้ว (โดยไม่มีวัตถุอื่นประกอบร่วมอยู่ด้วย) นอกจากของตามประเภท 43.03 

4302.11 - - หนังมิงค์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4302.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4302.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4302.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4302.20 - หัว หาง อุ้งเท้า และชิ้นหรือส่วนตัดอื่น ๆ ยังไม่
ประกอบ เข้าด้วยกัน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4302.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4302.30 - หนังทั้งตัว และชิ้นหรือส่วนตัดของหนังดังกล่าวท่ี
ประกอบเข้าด้วยกัน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4302.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

43.03 เคร่ืองแต่งกาย ของท่ีใช้ประกอบกับเคร่ืองแต่งกายและของอ่ืน ๆ ท าด้วยหนังเฟอร์ 
4303.10 - เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่ง

กาย 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4303.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

4303.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4303.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

43.04 เฟอร์เทียมและของท าด้วยเฟอร์เทียม 
4304.00 เฟอร์เทียมและของท าด้วยเฟอรเ์ทียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4304.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ตอนที ่44 ไม้และของท าด้วยไม้ ถ่านไม้ 

44.01 
ไม้ฟืน เป็นท่อน ดุ้น กิ่ง มัด หรือมีลักษณะที่คล้ายกัน ไม้เป็นชิ้นหรือสะเก็ด รวมท้ังขี้เลื่อย เศษไม้ และของ
ที่ใช้ไม่ได้ท าด้วยไม้ จะเกาะหรือติดรวมกันเป็นท่อน ก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะท่ีคล้ายกนัหรือไม่ก็ตาม 

4401.11 - - ไม้จ าพวกสน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4401.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4401.12 - - ไม่ใช่ไม้จ าพวกสน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4401.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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4401.21 - - ไม้จ าพวกสน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4401.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4401.22 - - ไม่ใช่ไม้จ าพวกสน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4401.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4401.31 - - วูดเพลเลต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4401.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4401.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4401.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4401.40 - ขี้เลื่อย และเศษไม้ และของที่ใช้ไม่ได้ท าด้วยไม้  
ที่ไม่เกาะ หรือติดรวมกัน 

สนิค้าภายใต้ประเภทย่อย 4401.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

44.02 ถ่านไม้ (รวมถึงถ่านที่ท าจากเปลอืกแข็งหรือนัต) จะเกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม 
4402.10 - จากไม้ไผ ่ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4402.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
4402.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4402.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
44.03 ไม้ที่ยังไม่แปรรูป จะถากเปลือกหรือกระพ้ีออกแล้วหรือท าเป็นสี่เหลี่ยมอย่างหยาบ ๆ หรือไม่ก็ตาม 

4403.11 - - ไม้จ าพวกสน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4403.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4403.12 - - ไม่ใช่ไม้จ าพวกสน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4403.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4403.21 - - ไม้สน (จ าพวกไพนัส) ที่มีขนาดภาคตดัขวาง 
ด้านใด ด้านหนึ่งเท่ากับ 15 เซนติเมตรหรือมากกว่า  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4403.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4403.22 - - ไม้สน (จ าพวกไพนัส) อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4403.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4403.23 - - ไม้สน (จ าพวกเอบิอีส) และไมส้ปรูซ (จ าพวก 
ไพเซีย) ที่มีขนาดภาคตดัขวางด้านใดด้านหนึ่งเท่ากับ
15 เซนติเมตรหรือมากกว่า  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4403.23 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4403.24 - - ไม้สน (จ าพวกเอบิอีส) และไมส้ปรูซ (จ าพวก 
ไพเซีย) อื่น ๆ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4403.24 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4403.25 - - อื่น ๆ ท่ีมีขนาดภาคตัดขวางดา้นใดด้านหนึ่ง
เท่ากับ15 เซนติเมตรหรือมากกว่า  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4403.25 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4403.26 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4403.26 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4403.41 - - ดาร์กเรดเมอแรนติ ไลต์เรดเมอแรนติและ 
เมอแรนติบาเคา 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4403.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4403.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4403.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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4403.91 - - โอ๊ก (จ าพวกเคอร์คัส) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4403.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4403.93 - - บีช (จ าพวกฟากัส) ที่มีขนาดภาคตัดขวางด้านใด 
ด้านหนึ่งเท่ากับ 15 เซนติเมตรหรอืมากกว่า 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4403.93 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4403.94 - - บีช (จ าพวกฟากัส) อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4403.94 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4403.95 - - เบิร์ช (จ าพวกเบทูลา) ท่ีมีภาคตัดขวางด้านใด 
ด้านหนึ่ง เท่ากับ 15 เซนติเมตรหรือมากกว่า 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4403.95 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4403.96 - - เบิร์ช (จ าพวกเบทูลา) อ่ืน ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4403.96 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4403.97 - - ป๊อปลาร์และแอสเพน (จ าพวกป๊อปปูลัส) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4403.97 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4403.98 - - ยูคาลิปตัส (จ าพวกยูคาลิปตสั) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4403.98 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

4403.99 - - อืน่ ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4403.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

44.04 
ไม้รัดถัง ไม้ซีก รวมท้ังไม้เสาเข็ม ไม้เสาร้ัวและไม้เสาหลักที่เสี้ยมปลายแต่ไม่ได้เลื่อยตามยาว ไม้ท่อนเล็กที่
ตกแต่งอย่างหยาบ ๆ แต่ยังไม่กลึง ไม่ดัด หรือยังไม่ท าอย่างอื่นเหมาะส าหรับผลิตไม้เท้า ร่ม ด้ามเคร่ืองมือ
หรือผลิตของท่ีคล้ายกัน ชิปวูดและของท่ีคล้ายกัน 

4404.10 - ไม้จ าพวกสน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4404.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4404.20 - ไม่ใช่ไม้จ าพวกสน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4404.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

44.05 ฝอยไม้และผงไม้ 
4405.00 ฝอยไม้และผงไม ้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4405.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
44.06 ไม้หมอนรถไฟหรือรถราง 

4406.11 - - ไม้จ าพวกสน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4406.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4406.12 - - ไม่ใช่ไม้จ าพวกสน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4406.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4406.91 - - ไม้จ าพวกสน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4406.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4406.92 - - ไม่ใช่ไม้จ าพวกสน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4406.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

44.07 
ไม้ที่เลื่อยหรือถากตามยาว ฝานหรือลอก จะไส ขัดหรือต่อปลาย หรือไม่ก็ตาม  
มีความหนาเกิน 6 มิลลิเมตร 
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4407.11 - - ไม้สน (จ าพวกไพนัส)  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4407.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4407.12 - - ไม้สน (จ าพวกเอบิอีส) และไมส้ปรูซ  
(จ าพวกไพเซีย) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4407.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4407.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4407.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4407.21 - - มาฮอกกานี (จ าพวกสเวียทีเนยี) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4407.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

4407.22 - - วิโรลา อิมบูเอียและแบลซา สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4407.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

4407.25 - - ดาร์กเรดเมอแรนติ ไลต์เรดเมอแรนติและ 
เมอแรนติบาเคา 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4407.25 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4407.26 - - ไวต์ลออัน ไวต์เมอแรนติ ไวต์ซรีายา  
เยลโลว์เมอแรนติ และอลัน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4407.26 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4407.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4407.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4407.91 - - โอ๊ก (จ าพวกเคอร์คัส) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4407.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4407.92 - - บีช (จ าพวกฟากัส) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4407.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4407.93 - - เมเปิล (จ าพวกเอเซอร์) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4407.93 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4407.94 - - เชอรี่ (จ าพวกพรูนัส) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4407.94 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4407.95 - - แอช (จ าพวกฟราซินัส) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4407.95 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4407.96 - - เบิร์ช (จ าพวกเบทูลา) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4407.96 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4407.97 - - ป๊อปลาร์และแอสเพน (จ าพวกป๊อปปูลัส) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4407.97 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4407.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4407.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

44.08 
แผ่นไม้ส าหรับท าไม้วีเนียร์ (รวมถึงแผ่นไม้ที่ได้จากการฝานลามิเนเต็ดวูด) แผ่นไม้ส าหรับท าไม้อัด    
พลายวูด หรือแผ่นไม้ส าหรับท าลามิเนเต็ดวูดที่คล้ายกันอื่น ๆ และไม้อื่น ๆท่ีเลื่อยตามยาว ฝานหรือลอก 
จะไส ขัด ต่อริมหรือต่อปลาย หรือไม่ก็ตาม ที่มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร 

4408.10 - ไม้จ าพวกสน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4408.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

44.09 ไม้ (รวมถึงแถบไม้และไมล้วดลายส าหรับปูพ้ืนแบบปาร์เกต์ ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน) ที่มีขอบ ปลาย 
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หรือหน้าไม้ ท าเป็นรูปทรงอย่างต่อเนื่อง (ท าเป็นลิ้น ร่อง บังใบมุมเฉลียง ข้อต่อรูปตัววี คิ้ว กรอบ ท าให้
มนหรือลักษณะที่คล้ายกัน) จะไส ขัด หรือต่อปลายหรือไม่ก็ตาม 

4409.21 - - ไม้ไผ ่ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4409.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4409.22 - - ไม้เมืองร้อน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4409.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4409.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4409.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  

44.17 
เคร่ืองมือ ตัวเคร่ืองมือ ด้ามเคร่ืองมือ ตัวและด้ามของไม้กวาดหรือแปรง ท าด้วยไม้ รวมทั้งหุ่นท ารองเท้า 
และหุ่นอัดรองเท้า ท าด้วยไม้ 

4417.00 เครื่องมือ ตัวเครื่องมือ ด้ามเครื่องมือ ตัวและด้ามของ
ไม้กวาดหรือแปรง ท าด้วยไม้ รวมทั้งหุ่นท ารองเท้า 
และหุ่นอัดรองเท้า ท าด้วยไม ้

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4417.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

44.21 ของอ่ืน ๆ ท าด้วยไม้ 
4421.91 - - ไม้ไผ ่ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4421.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
4421.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4421.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
ตอนที ่45 ไม้ก๊อกและของท าด้วยไม้ก๊อก 

45.01 
ไม้ก๊อกธรรมชาติยังไม่ได้จัดท าหรือจัดท าอย่างง่าย ๆ เศษไม้ก๊อก รวมท้ังไม้ก๊อกที่ท าให้แตก ท าเป็นเม็ด
หรือที่บดแล้ว 

4501.10 - ไม้ก๊อกธรรมชาติยังไมไ่ด้จดัท าหรือ 
จัดท าอย่างง่าย ๆ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4501.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4501.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4501.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

45.02 
ไม้ก๊อกธรรมชาติ ที่เอาเปลือกออกหรือท าเป็นรูปสี่เหลีย่มอย่างหยาบ ๆ เป็นก้อน แผ่น แผ่นบาง หรือแถบ ที่เปน็
รูปสี่เหลีย่มผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส (รวมถงึไม้กอ๊กที่เพียงแต่ขึน้รูปโดยยังไมล่บเหลี่ยมส าหรับท าจกุหรือที่อุด) 

4502.00 ไม้ก๊อกธรรมชาติ ท่ีเอาเปลือกออกหรือท าเป็นรูป
สี่เหลี่ยมอย่างหยาบ ๆ เป็นก้อน แผ่น แผ่นบาง หรือ
แถบ ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจตัุรสั 
(รวมถึงไม้ก๊อกท่ีเพียงแต่ขึ้นรูปโดยยังไมล่บเหลี่ยม
ส าหรับท าจุกหรือท่ีอุด) 
  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4502.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

45.03 ของท าด้วยไม้ก๊อกธรรมชาติ 
4503.10 - จุกและที่อุด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4503.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นเป็นผลจากการตัดแบบง่าย 



  

 

พิกัดศุลกากรระบบ 
ฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2017 

รายการสินค้า กฎเฉพาะรายสินค้า 

4503.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4503.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นเป็นผลจากการตัดแบบง่าย  

45.04 ไม้ก๊อกอัด (มีหรือไม่มีสารยึด) และของท าด้วยไม้ก๊อกอัด 
4504.10 - ก้อน แผ่น แผ่นบางและแถบ กระเบื้องรูปทรงใดก็

ตาม และแท่งทรงกระบอกตัน รวมถึงแผ่นกลม 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4504.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4504.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4504.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

ตอนที่ 47 เยื่อไม้หรือเยื่อที่ได้จากวัตถุจ าพวกเส้นใยเซลลูโลสอ่ืน ๆ กระดาษหรือกระดาษแข็งที่น ากลับคืนมาใช้ได้อีก 
(เศษและของที่ใช้ไม่ได้) 

47.01 เย่ือไม้บด 
4701.00 เยื่อไม้บด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4701.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
47.02 เย่ือไม้เคมีชนิดละลายได้ 

4702.00 เยื่อไมเ้คมีชนิดละลายได้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4702.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

47.03 เย่ือไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้โซดาหรือเยื่อไม้ซัลเฟตนอกจากชนิดละลายได้ 
4703.11 - - ไม้จ าพวกสน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4703.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
4703.19 - - ไม่ใช่ไม้จ าพวกสน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4703.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
4703.21 - - ไม้จ าพวกสน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4703.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
4703.29 - - ไม่ใช่ไม้จ าพวกสน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4703.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
47.04 เย่ือไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้ซัลไฟต์ นอกจากชนิดละลายได้ 

4704.11 - - ไม้จ าพวกสน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4704.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4704.19 - - ไม่ใช่ไม้จ าพวกสน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4704.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4704.21 - - ไม้จ าพวกสน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4704.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4704.29 - - ไม่ใช่ไม้จ าพวกสน สินคา้ภายใต้ประเภทย่อย 4704.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

47.05 เย่ือไม้ที่ได้จากกรรมวิธีท าเย่ือไม้เชิงกลร่วมกบักรรมวิธีท าเย่ือไม้เคมี 
4705.00 เยื่อไม้ทีไ่ด้จากกรรมวิธีท าเยื่อไม้เชิงกลร่วมกับ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4705.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ



  

 

พิกัดศุลกากรระบบ 
ฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2017 

รายการสินค้า กฎเฉพาะรายสินค้า 

กรรมวิธีท าเยื่อไมเ้คม ี เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

47.06 
เย่ือจากเส้นใยท่ีได้จากกระดาษหรือกระดาษแข็งท่ีน ากลับคนืมาใช้ได้อีก (เศษและของท่ีใช้ไม่ได้) หรือเยื่อ
ที่ได้จากวัตถุจ าพวกเส้นใยเซลลูโลสอื่น ๆ 

4706.10 - เยื่อท่ีได้จากใยฝ้าย สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4706.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4706.20 - เยื่อจากเส้นใยทีไ่ด้จากกระดาษหรือกระดาษแข็งที่
น า กลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4706.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4706.30 - อื่น ๆ จากไม้ไผ ่ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4706.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4706.91 - - เยื่อบดเชิงกล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4706.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4706.92 - - เยื่อเคมี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4706.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4706.93 - - เยื่อท่ีได้จากกรรมวิธีเชิงกลร่วมกับกรรมวิธีทางเคม ี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4706.93 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

47.07 กระดาษหรือกระดาษแข็งท่ีน ากลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้)  
4707.10 - ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง ชนิดกระดาษ

คราฟต์ ที่ไมไ่ด้ฟอก หรือชนิดลูกฟูก 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4707.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4707.20 - ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็งชนิดอื่น ๆ ซึ่งส่วน
ใหญ่ ท าจากเยื่อเคมีที่ฟอกแล้ว และที่ไม่ได้ใส่สีในเนื้อ
ทั่วทั้งแผ่น 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4707.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4707.30 - ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็งซึ่งส่วนใหญ่ท าจาก
เยื่อบด เชิงกล (เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร และ 
สิ่งตีพิมพ์ท่ีคล้ายกัน) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4707.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4707.90 - อื่น ๆ รวมถึงเศษและของที่ใช้ไมไ่ด้ ซึ่งไมไ่ดค้ัดแยก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4707.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

ตอนที ่48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของท าด้วยเยื่อกระดาษ หรือท าด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง 
48.01 กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์ เป็นมว้นหรือเป็นแผ่น 

4801.00 กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4801.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

48.02 

กระดาษและกระดาษแข็งท่ีไม่เคลือบ ชนิดที่ใชส้ าหรับเขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก บัตร
เจาะและกระดาษที่ใช้ท าเทปเจาะที่ยังไม่ปรุรู เป็นม้วนหรือ เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลีย่ม
จัตุรัส) ขนาดเท่าใดก็ตาม (นอกจากกระดาษตามประเภท 48.01 หรือ 48.03) กระดาษและกระดาษแข็ง
ชนิดท าด้วยมือ 

4802.10 - กระดาษและกระดาษแข็งชนิดท าด้วยมือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4802.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4802.20 - กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่ใช้ส าหรับ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4802.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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ท ากระดาษ ไวแสง ไวความร้อนหรือไวต่อไฟฟ้า  เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4802.40 - ที่ใช้ส าหรับท ากระดาษปดิผนัง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4802.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4802.54 - - หนักน้อยกว่า 40 กรัมต่อตารางเมตร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4802.54 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4802.55 - - หนักตั้งแต่ 40 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน
150 กรัมต่อตารางเมตร เป็นม้วน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4802.55 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4802.56 - - หนักตั้งแต่ 40 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน
150 กรัมต่อตารางเมตร เป็นแผ่นที่มีด้านหนึ่งยาวไม่
เกิน 435 มิลลิเมตร และอีกด้านหนึ่งยาวไม่เกิน297 
มิลลเิมตร เมื่อคลี่ออก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4802.56 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4802.57 - - อื่น ๆ หนักตั้งแต่ 40 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป  
แต่ไมเ่กิน 150 กรัมต่อตารางเมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4802.57 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4802.58 - - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4802.58 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4802.61 - - เป็นม้วน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4802.61 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4802.62 - - เปน็แผน่ที่มีดา้นหนึ่งยาวไมเ่กิน 435 มลิลเิมตร และ 
อีกด้านหนึ่งยาวไมเ่กิน 297 มลิลิเมตร เมื่อคลี่ออก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4802.62 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4802.69 - - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4802.69 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

48.04 กระดาษคราฟต์ที่ไม่เคลือบ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น นอกจากกระดาษตามประเภท 48.02 หรือ 48.03 
4804.11 - - ไม่ได้ฟอก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4804.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  
4804.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4804.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
4804.21 - - ไม่ได้ฟอก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4804.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
4804.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4804.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
4804.31 - - ไม่ได้ฟอก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4804.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
4804.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4804.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
4804.41 - - ไม่ได้ฟอก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4804.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
4804.42 - - ฟอกท่ัวเนื้ออย่างสม่ าเสมอและมีเส้นใยไม้ทีไ่ด้จาก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4804.42 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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กรรมวิธีทางเคมมีากกว่าร้อยละ 95 โดยน้ าหนักของ 
ปริมาณเส้นใยทั้งหมด 

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4804.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4804.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4804.51 - - ไม่ได้ฟอก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4804.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4804.52 - - ฟอกท่ัวเนื้ออย่างสม่ าเสมอและมีเส้นใยไม้ทีไ่ด้จาก 
กรรมวิธีทางเคมมีากกว่าร้อยละ 95 โดยน้ าหนักของ 
ปริมาณเส้นใยทั้งหมด 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4804.52 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4804.59 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4804.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
 
  

48.05 
กระดาษและกระดาษแข็งอืน่ ๆ ที่ไม่เคลือบ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น ไม่ได้จัดท าหรือผ่านกรรมวิธีมากไปกว่า
ที่ระบุไว้ตามหมายเหตุ 3 ในตอนนี้ 

4805.12 - - กระดาษฟลูติ้งท าด้วยฟาง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4805.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4805.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4805.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4805.25 - - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4805.25 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4805.30 - ซัลไฟต์แรปพิงเพเพอร ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4805.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4805.40 - กระดาษและกระดาษแข็งที่เป็นกระดาษกรอง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4805.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4805.50 - กระดาษและกระดาษแข็งที่เป็นกระดาษสักหลาด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4805.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4805.91 - - หนัก 150 กรัมต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4805.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4805.92 - - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร แต่น้อยกว่า 
225 กรัม ต่อตารางเมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4805.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4805.93 - - หนักตั้งแต่ 225 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4805.93 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

48.06 
พาร์ชเมนต์ท่ีท าจากพืช กระดาษชนิดกนัน้ ามนั กระดาษลอกลาย กระดาษแก้วและกระดาษมนัอื่น ๆ  
ชนิดโปร่งใสหรือโปร่งแสง เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น 

4806.10 - พาร์ชเมนต์ที่ท าจากพืช สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4806.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4806.20 - กระดาษชนิดกันน้ ามัน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4806.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4806.30 - กระดาษลอกลาย สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4806.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4806.40 - กระดาษแก้ว และกระดาษมันอ่ืน ๆ ชนิดโปร่งใส
หรือโปร่งแสง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4806.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
  

48.08 
กระดาษและกระดาษแข็ง ท าเป็นลูกฟูก (จะติดกับแผ่นเรียบด้วยสารยึดติดหรือไม่ก็ตาม) ท าให้ย่น ท าเป็นลอน
หรือเป็นจีบ ท าลายดุนหรือปรุรู เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น นอกจากกระดาษชนิดที่ระบุไว้ในประเภท 48.03 

4808.40 - กระดาษคราฟต์ ท าให้ย่น หรือท าเป็นลอนหรือเป็น
จีบ จะท าลายดุนหรือปรุรูหรือไม่กต็าม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4808.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 48.04 

4808.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4808.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  

48.09 
กระดาษคาร์บอน กระดาษท าส าเนาในตัว และกระดาษอื่น ๆ ที่ใช้ท าส าเนาหรือใช้ถ่ายทอดต้นแบบ 
(รวมถึงกระดาษท่ีเคลือบหรืออาบซึมส าหรับใช้ท ากระดาษไขหรือแผ่นพิมพ์ออฟเซ็ต) จะพิมพ์หรือไม่ก็ตาม 
เป็นม้วนหรือ เป็นแผ่น  

4809.20 - กระดาษท าส าเนาในตัว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4809.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4809.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4809.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

48.10 
กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบด้านเดียวหรือสองด้านด้วยดินขาว (ไชน่าเคลย์) หรือด้วยสารอนินทรีย์
อย่างอื่น จะมีสารยึดหรือไม่ก็ตาม และไม่ได้เคลือบด้วยสิ่งอื่นอีก จะแต่งสีพื้นผิว ตกแต่งพ้ืนผิว หรือจะ
พิมพ์ด้วยหรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ขนาดเท่าใดก็ตาม 

4810.13 - - เป็นม้วน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4810.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4810.31 - - ฟอกท่ัวเนื้ออย่างสม่ าเสมอ และมีเส้นใยไม้ทีไ่ด้
จาก กรรมวิธีทางเคมี เกินร้อยละ 95 โดยน้ าหนักของ
ปริมาณ เส้นใยทั้งหมด และหนัก  150 กรัมต่อตาราง
เมตรหรือ น้อยกว่า 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4810.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4810.32 - - ฟอกท่ัวเนื้ออย่างสม่ าเสมอ และมีเส้นใยไม้ทีไ่ด้
จาก กรรมวิธีทางเคมี เกินร้อยละ 95 โดยน้ าหนักของ
ปริมาณ เส้นใยทั้งหมด และหนักเกิน150 กรัมต่อ
ตารางเมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4810.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4810.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4810.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 48.04 

4810.92 - - ชนิดหลายชั้น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4810.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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4810.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4810.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

48.11 
กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดด้ิง และแผ่นเย่ือของเส้นใยเซลลูโลส ที่เคลือบ อาบซึม หุ้ม แต่งสี
พ้ืนผิว ตกแต่งพ้ืนผิว หรือพิมพ์ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ขนาดเท่าใด
ก็ตาม นอกจากของชนิดที่ระบุไว้ในประเภท 48.03 48.09 หรือ 48.10 

4811.10 - กระดาษและกระดาษแข็งที่มีทาร์ บิทูเมน หรือ
แอสฟัลต ์

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4811.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4811.51 - - ที่ฟอกแล้ว หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4811.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4811.59 - - อื่น ๆ ส าหรับสิ่งปูพ้ืนที่มกีระดาษหรอืกระดาษแข็งเปน็ฐาน จะ
ตัดตามขนาดหรือไม่กต็าม ภายใตป้ระเภทย่อย 4811.59 
จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่เปลีย่นมาจากสินค้าอื่น ๆ  ในประเภท
ย่อย 4811.59 หรือเปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับ
ประเภทอืน่ ๆ หรือ  
 

ส าหรับสินคา้อื่น ๆ  ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4811.59 จะได้
ถิ่นก าเนดิเมื่อเปลี่ยนมาจากสิ่งปูพ้ืนที่มีกระดาษหรือ
กระดาษแข็งเป็นฐาน จะตดัตามขนาดหรือไม่กต็าม 
ภายใตป้ระเภทย่อย 4811.59 หรือเปลีย่นมาจากพิกัดฯ 
ในระดบัประเภทอื่น ๆ  ยกเว้นจากประเภท 48.04 

4811.60 - กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบ อาบซึม หรือหุ้ม 
ด้วยไขไขพาราฟิน สเตียรีน น้ ามัน หรือกลีเซอรอล 

ส าหรับสิ่งปูพ้ืนที่มกีระดาษหรอืกระดาษแข็งเปน็ฐาน จะ
ตัดตามขนาดหรือไม่กต็าม ภายใตป้ระเภทย่อย 4811.60 
จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่เปลีย่นมาจากสินค้าอื่น ๆ  ในประเภท
ย่อย 4811.60 หรือเปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับ
ประเภทอืน่ ๆ หรือ  
 

ส าหรับสินคา้อื่น ๆ  ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4811.60 จะได้
ถิ่นก าเนดิเมื่อเปลี่ยนมาจากสิ่งปูพ้ืนที่มีกระดาษหรือ
กระดาษแข็งเป็นฐาน จะตดัตามขนาดหรือไม่กต็าม 
ภายใตป้ระเภทย่อย 4811.60 หรือเปลีย่นมาจากพิกัดฯ 
ในระดบัประเภทอื่น ๆ   

4811.90 - กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้ง และ 
แผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส อ่ืน ๆ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4811.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

48.12 แท่งกรองและแผ่นกรอง ท าด้วยเยื่อกระดาษ 
4812.00 แท่งกรองและแผ่นกรอง ท าด้วยเยื่อกระดาษ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4812.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
48.13 กระดาษมวนบุหร่ี จะตัดตามขนาด หรือท าเป็นเล่มเล็ก หรือเป็นหลอด หรือไม่ก็ตาม 

4813.10 - เป็นเล่มเล็กหรือเป็นหลอด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4813.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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4813.20 - เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 5 เซนติเมตร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4813.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4813.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4813.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

48.14 กระดาษปิดผนังและสิ่งปิดผนังทีค่ล้ายกัน กระดาษโปร่งใสใช้ติดกระจก 
4814.20 - กระดาษปิดผนังและสิ่งปิดผนังที่คล้ายกัน 

ประกอบด้วย  กระดาษท่ีเคลือบหรือหุ้มผิวด้านหน้า
ด้วยชั้นของพลาสติก  ที่ท าเป็นเมด็ ลายดุน แต่งสี 
พิมพ์ลวดลาย หรือตกแต่งด้วยวิธีอื่น  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4814.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4814.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4814.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

48.16 
กระดาษคาร์บอน กระดาษท าส าเนาในตัว และกระดาษอื่น ๆ ที่ใช้ท าส าเนาหรือใช้ถ่ายทอดต้นแบบ 
(นอกจากกระดาษตามประเภท 48.09) กระดาษไขและแผ่นพิมพ์ออฟเซ็ต ท าด้วยกระดาษ จะบรรจุกล่อง
หรือไม่ก็ตาม 

4816.20 - กระดาษท าส าเนาในตัว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4816.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 48.09 

4816.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4816.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 48.09 

48.23 
กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดด้ิง และแผ่นเย่ือท าด้วยเส้นใยเซลลูโลสชนิดอื่น ๆ ที่ตัดตามขนาด
หรือตัดเป็นรูปทรง ของอ่ืน ๆ ท าด้วยเย่ือกระดาษ กระดาษ กระดาษแข็ง ท าด้วยเซลลูโลสแวดด้ิง หรือ
แผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส 

4823.20 - กระดาษกรอง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4823.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4823.40 - ม้วน แผ่นบาง และแผ่นกลม ท่ีพิมพ์ขึ้นส าหรับ 
ใช้กับเครื่องอุปกรณ์ที่บันทึกได้ในตัว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4823.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4823.70 - ของที่ได้จากการหล่อหรือการอดั ท าด้วย 
เยื่อกระดาษ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4823.70 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

4823.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4823.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
 
  

ตอนที ่49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับที่
เขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 

49.01 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม โบรชัว แผ่นปลิว และสิ่งพิมพ์ท่ีคล้ายกัน จะเป็นแผ่นเด่ียวหรือไม่ก็ตาม 
4901.10 - เป็นแผ่นเดี่ยวจะพับหรือไม่ก็ตาม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4901.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4901.91 - - พจนานุกรมและสารานุกรม และสิ่งพิมพ์ 
ที่เป็นตอนต่อเนื่องของหนังสือดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4901.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4901.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4901.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

49.02 หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร จะมีภาพประกอบหรือมีสิ่งโฆษณาหรือไม่ก็ตาม 
4902.10 - ออกอย่างน้อยสี่ครั้งต่อสัปดาห ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4902.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
4902.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4902.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
49.03 หนังสือภาพ สมุดวาดเขียน หรือสมุดระบายสีส าหรับเด็ก 

4903.00 หนังสือภาพ สมดุวาดเขยีน หรือสมุดระบายส ี
ส าหรับเด็ก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4903.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

49.04 บทเพลงที่พิมพ์หรือเขียน จะรวมเข้าเป็นเล่มหรือมภีาพประกอบหรือไม่ก็ตาม 
4904.00 บทเพลงที่พิมพ์หรือเขียน จะรวมเข้าเป็นเลม่หรือ 

มีภาพประกอบหรือไม่ก็ตาม 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4904.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

49.05 
แผนที่ แผนภูมิอุทกศาสตร์ หรือแผนภูมิที่คล้ายกนัทุกชนิด รวมถงึแผนที่โลก แผนที่แขวนผนัง แปลน
แสดงภูมิประเทศและลูกโลก ที่ได้จากการพิมพ์ 

4905.10 - ลูกโลก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4905.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4905.91 - - ท าเป็นเล่ม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4905.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

4905.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4905.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
 
 
  

49.06 
แปลนและภาพลายเส้นที่เปน็ต้นฉบับเขียนด้วยมือเพ่ือวัตถุประสงค์ทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ทางภูมิประเทศ หรือวัตถุประสงค์ท่ีคล้ายกัน หนังสือที่เขียนด้วยมือส าเนาของ
สิ่งดังกล่าวที่ได้จากการถ่ายด้วยกระดาษไวแสงและที่ได้จากการใช้กระดาษคาร์บอน 

4906.00 แปลนและภาพลายเส้นท่ีเป็นต้นฉบับเขียนด้วยมือ
เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ทางภมูิประเทศ หรือ
วัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน หนังสือท่ีเขียนด้วยมือส าเนา
ของสิ่งดังกล่าวท่ีได้จากการถ่ายดว้ยกระดาษไวแสง
และที่ได้จากการใช้กระดาษคาร์บอน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4906.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

49.07 ไปรษณียากร อากรแสตมป์หรือแสตมป์ที่คล้ายกันที่ยังไมข่ีดฆ่า ทั้งชนิดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่ออกใช้ใหม่
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ในประเทศ ซ่ึงมีหรือจะมีราคาตามที่ก าหนดไว้หน้าแสตมป์ กระดาษท่ีมีตราแสตมป์ ธนบัตร สมุดเช็ค     
ใบสต็อก ใบหุ้นหรือพันธบัตร และใบเอกสารสิทธิที่คล้ายกนั 

4907.00 ไปรษณียากร อากรแสตมป์หรือแสตมป์ท่ีคล้ายกันท่ี
ยังไม่ขีดฆา่ ท้ังชนิดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือท่ีออกใช้
ใหม่ในประเทศ ซึ่งมีหรือจะมีราคาตามที่ก าหนดไว้
หน้าแสตมป์ กระดาษที่มีตราแสตมป์ ธนบัตร สมุด
เช็ค ใบสต็อก ใบหุ้นหรือพันธบัตร และใบเอกสาร
สิทธิที่คล้ายกัน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4907.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

49.08 รูปลอก 
4908.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4908.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

49.09 
ไปรษณียบัตรที่มีข้อความหรือมีภาพประกอบ รวมท้ังบัตรพิมพ์ท่ีมีข้อความอวยพร แจ้งข่าวหรือประกาศ
จะมภีาพประกอบ มีซองหรือมีสิง่ตกแต่งหรือไม่ก็ตาม 

4909.00 ไปรษณียบัตรที่มีข้อความหรือมีภาพประกอบ รวมทั้ง
บัตรพิมพ์ที่มีข้อความอวยพร แจ้งข่าวหรือประกาศจะ
มีภาพประกอบ มีซองหรือมสีิ่งตกแต่งหรือไม่กต็าม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4909.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

49.10 ปฏิทินทุกชนิดที่ได้จากการพิมพ์ รวมถึงปฏิทิน ชนิดฉีกเป็นรายวัน 
4910.00 ปฏิทินทุกชนิดที่ได้จากการพิมพ์ รวมถึงปฏิทิน ชนิด

ฉีกเป็นรายวัน 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4910.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

49.11 สิ่งพิมพ์อื่น ๆ รวมถึงภาพพิมพ์และภาพถ่าย 
4911.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 4911.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ตอนที ่50 ไหม 

50.01 รังไหมที่เหมาะส าหรับการสาวไหม 
5001.00 รังไหมที่เหมาะส าหรับการสาวไหม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5001.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากรังไหมธรรมชาตเิท่านั้น 
50.02 ไหมดิบ (ยังไม่เข้าเกลียว) 

5002.00 ไหมดิบ (ยังไม่เข้าเกลียว) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5002.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากรังไหมธรรมชาตเิท่านั้น 

50.03 
เศษไหม (รวมถึงรังไหมที่ไม่เหมาะส าหรับการสาวไหมเศษด้ายไหมและกลุ่มใยท่ีสางจากเศษวัตถุที่ท าด้วย
ไหม)  

5003.00 เศษไหม (รวมถึงรังไหมทีไ่ม่เหมาะส าหรับการสาวไหม 
เศษด้ายไหมและกลุ่มใยทีส่างจากเศษวัตถุท่ีท าดว้ยไหม)  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5003.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากรังไหมธรรมชาตเิท่านั้น 

50.04 ด้ายไหม (นอกจากด้ายที่ปั่นจากเศษไหม) ไม่ได้จัดท าขึ้นเพ่ือการขายปลีก 
5004.00 ด้ายไหม (นอกจากด้ายที่ปั่นจากเศษไหม) ไม่ได ้

จัดท าขึ้นเพ่ือการขายปลีก 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5004.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากรังไหมธรรมชาตเิท่านั้น 
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50.05 ด้ายที่ปั่นจากเศษไหม ไม่ได้จัดท าขึ้นเพ่ือการขายปลีก 
5005.00 ด้ายที่ป่ันจากเศษไหม ไมไ่ด้จัดท าขึ้นเพื่อการขายปลีก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5005.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 50.04 หรือ 50.06 

50.06 ด้ายไหมและด้ายท่ีปั่นจากเศษไหม จัดท าขึ้นเพ่ือการขายปลกี รวมท้ังไส้ตัวไหม 
5006.00 ด้ายไหมและด้ายที่ปั่นจากเศษไหม จัดท าขึ้น 

เพื่อการขายปลีก รวมทั้งไสต้ัวไหม 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5006.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 50.04 หรือ 50.06 

50.07 ผ้าทอท าด้วยไหมหรือเศษไหม 
5007.10 - ผ้าทอท าด้วยขี้ไหม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5007.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
5007.20 - ผ้าอื่น ๆ ท่ีมีไหมหรือเศษไหม (นอกจากขี้ไหม) 

ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนกั 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5007.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

5007.90 - ผ้าอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5007.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
 
  

ตอนที ่51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้า และผ้าทอ 
51.01 ขนแกะ ไม่ได้สางหรือหวี 

5101.11 - - ขนแกะที่ได้จากการตดั สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5101.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5101.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5101.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5101.21 - - ขนแกะที่ได้จากการตดั สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5101.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5101.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5101.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5101.30 - ที่ผ่านกรรมวิธีคาร์โบไนซ ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5101.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

51.02 ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ไม่ได้สางหรือหวี 
5102.11 - - ของแพะแคชเมียร ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5102.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
5102.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5102.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
5102.20 - ขนหยาบของสัตว์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5102.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
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51.03 
เศษขนแกะ เศษขนละเอียดหรือเศษขนหยาบของสัตว์ รวมถึงเศษด้ายขนแกะหรือขนสัตว์ แต่ไม่รวมถึง
กลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ท าด้วยขนแกะหรือขนสัตว์ 

5103.10 - เศษขนแกะหรือเศษขนละเอียดของสัตว์ที่ได้จาก
การหว ี

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5103.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5103.20 - เศษอื่น ๆ ของขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5103.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5103.30 - เศษขนหยาบของสัตว ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5103.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

51.04 กลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ 
5104.00 กลุ่มใยท่ีสางจากเศษวัตถุท่ีท าด้วยขนแกะหรือ 

ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว ์
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5104.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
  

51.05 
ขนแกะและขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ สางหรือหวีแล้ว (รวมถึงขนแกะที่หวีแล้วท าเป็นเสน้สั้น  
(แฟรกเมนต์)) 

5105.10 - ขนแกะที่สางแล้ว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5105.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5105.21 - - ขนแกะที่หวีแล้วท าเป็นเส้นสั้น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5105.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5105.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5105.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5105.31 - - ของแพะแคชเมียร ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5105.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5105.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5105.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5105.40 - ขนหยาบของสัตว์ที่สางหรือหวีแล้ว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5105.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

51.06 ด้ายท าด้วยขนแกะที่สางแล้ว ไม่ได้จัดท าขึ้นเพ่ือการขายปลีก 
5106.10 - ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5106.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.07 51.08 51.09 หรือ 51.10 

5106.20 - ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5106.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.07 51.08 51.09 หรือ 51.10 

51.07 ด้ายท าด้วยขนแกะที่หวีแล้ว ไม่ได้จัดท าขึ้นเพ่ือการขายปลีก 
5107.10 - ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5107.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท51.06 51.08 51.09 หรือ 51.10 
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5107.20 - ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5107.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท51.06 51.08 51.09 หรือ 51.10 

51.08 ด้ายท าด้วยขนละเอียดของสัตว์ (สางหรือหวีแล้ว)ไม่ได้จัดท าขึ้นเพ่ือการขายปลีก 
5108.10 - ที่สางแล้ว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5108.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 51.07 51.09 หรือ 51.10 

5108.20 - ที่หวีแล้ว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5108.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 51.07 51.09 หรือ 51.10 

51.09 ด้ายท าด้วยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ จัดท าขึ้นเพ่ือการขายปลีก 
5109.10 - ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสตัว์ตั้งแต่ร้อยละ 85 

ขึ้นไปโดยน้ าหนัก 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5109.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 51.07 51.08 หรือ 51.10 

5109.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5109.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 51.07 51.08 หรือ 51.10 

51.10 
ด้ายท าด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า (รวมถึงด้ายกิมพ์ที่ท าด้วยขนม้า) จะจัดท าขึ้นเพ่ือการขายปลีก
หรือไม่ก็ตาม  

5110.00 ด้ายท าด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า (รวมถึงด้าย
กิมพ์ท่ีท าด้วยขนม้า) จะจดัท าขึ้นเพื่อการขายปลีก
หรือไม่กต็าม  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5110.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 51.07 51.08 หรือ 51.09 

51.11 ผ้าทอท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ท่ีสางแล้ว 
5111.11 - - น้ าหนักไม่เกิน 300 กรัมต่อตารางเมตร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5111.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

5111.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5111.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 
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5111.20 - อื่น ๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ลว้นหรือ 

เป็นส่วนใหญ ่
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5111.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

5111.30 - อื่น ๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วนหรือ 
เป็นส่วนใหญ ่

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5111.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

5111.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5111.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

51.12 ผ้าทอท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ท่ีหวีแล้ว 
5112.11 - - น้ าหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5112.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

5112.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5112.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16  

5112.20 - อื่น ๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ลว้นหรือ 
เป็นส่วนใหญ ่

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5112.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 
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5112.30 - อื่น ๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วนหรือ 
เป็นส่วนใหญ ่

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5112.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

5112.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5112.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

51.13 ผ้าทอท าด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า 
5113.00 ผ้าทอท าด้วยขนหยาบของสตัว์หรอืขนม้า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5113.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

ตอนที ่52 ฝ้าย 
52.01 ฝ้าย ไม่ได้สางหรือหวี 

5201.00 ฝ้าย ไม่ได้สางหรือหวี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5201.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

52.02 เศษฝ้าย (รวมถึงเศษด้ายและกลุม่ใยที่สางจากเศษวัตถุที่ท าด้วยฝ้าย) 
5202.10 - เศษด้าย (รวมถึงเศษเส้นด้าย) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5202.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
5202.91 - - กลุ่มใยท่ีสางจากเศษวัตถุท่ีท าด้วยฝ้าย สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5202.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
5202.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5202.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
52.03 ฝ้าย สางหรือหวีแล้ว 

5203.00 ฝ้าย สางหรือหวีแล้ว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5203.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

52.04 ด้ายเย็บท าด้วยฝ้าย จะจัดท าขึ้นเพ่ือการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม 
5204.11 - - ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5204.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 

5204.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5204.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 

5204.20 - จัดท าขึ้นเพ่ือการขายปลีก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5204.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 
 
 
 
 
  

52.05 ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก ไม่ได้จัดท าขึ้นเพ่ือการขายปลีก 
5205.11 - - วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซข์ึ้นไป  

(ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์) 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5205.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 

5205.13 - - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า
192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แตไ่ม่เกิน 
52 เมตริกนัมเบอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5205.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 

5205.14 - - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า
125 เดซิเทกซ์ (เกิน 52 เมตริกนมัเบอร์ แตไ่ม่เกิน 80 
เมตริกนมัเบอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5205.14 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
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ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 

5205.15 - - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์  
(เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5205.15 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 

5205.21 - - วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซข์ึ้นไป  
(ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5205.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10  

5205.23 - - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 
192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แตไ่ม่เกิน 
52 เมตริกนัมเบอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5205.23 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 

5205.27 - - วัดได้น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า
83.33 เดซิเทกซ์ (เกิน 94 เมตริกนัมเบอร์แตไ่มเ่กิน 
120 เมตริกนัมเบอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5205.27 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 

5205.28 - - วัดได้น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์  
(เกิน 120 เมตริกนัมเบอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5205.28 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 

5205.31 - - ด้ายเดี่ยวแตล่ะเส้นวัดไดต้ั้งแต ่714.29 เดซิเทกซ์
ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 เมตรกินัมเบอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5205.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 
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5205.32 - - ด้ายเดี่ยวแตล่ะเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29  
เดซิเทกซ์แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้น
เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แตไ่ม่เกิน 43 เมตริกนัม
เบอร์)  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5205.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 
 
  

5205.33 - - ด้ายเดี่ยวแตล่ะเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56        
เดซิเทกซ์ แตไ่ม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (แตล่ะ
เส้นเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไมเ่กิน 52 เมตริกนัม
เบอร์)" แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ ์(แต่ละเส้น
เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แตไ่ม่เกิน 52 เมตริกนัม
เบอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5205.33 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 

5205.34 - - ด้ายเดี่ยวแตล่ะเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิ
เทกซ ์แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซเิทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน
52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนมัเบอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5205.34 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 

5205.35 - - ด้ายเดี่ยวแตล่ะเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ 
(แต่ละเส้นเกิน 80 เมตริกนัมเบอร)์ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5205.35 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 

5205.41 - - ด้ายเดี่ยวแตล่ะเส้นวัดไดต้ั้งแต ่714.29 เดซิเทกซ์
ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 เมตรกินัมเบอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5205.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 

5205.42 - - ด้ายเดี่ยวแตล่ะเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิ
เทกซ ์แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซเิทกซ์ (แต่ละเส้น
เกิน14 เมตริกนัมเบอร์ แตไ่ม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5205.42 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 
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5205.44 - - ด้ายเดี่ยวแตล่ะเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31        
เดซิเทกซ์ แตไ่ม่น้อยกว่า 125 เดซเิทกซ์ (แต่ละเส้น
เกิน52 เมตริกนัมเบอร์ แตไ่ม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5205.44 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 

5205.46 - - ด้ายเดี่ยวแตล่ะเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ 
แต่ไม่น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 80 
เมตริกนมัเบอร์ แต่ไมเ่กิน 94 เมตริกนัมเบอร์)  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5205.46 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 

5205.47 - - ด้ายเดี่ยวแตล่ะเส้นวัดได้น้อยกว่า 106.38        
เดซิเทกซ์ แตไ่ม่น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้น
เกิน94 เมตริกนัมเบอร์ แตไ่ม่เกิน 120 เมตริก      
นัมเบอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5205.47 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 

5205.48 - - ด้ายเดี่ยวแตล่ะเส้นวัดได้น้อยกว่า 83.33 เดซิ
เทกซ ์(แต่ละเส้นเกิน 120 เมตริกนัมเบอร์) ด้ายฝ้าย 
(นอกจากด้ายเย็บ) ที่มฝี้ายน้อยกว่าร้อยละ 85  
โดยน้ าหนัก ไม่ได้จัดท าขึ้นเพื่อการขายปลีก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5205.48 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 

52.06 ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85โดยน้ าหนัก ไม่ได้จัดท าขึ้นเพ่ือการขายปลีก 
5206.11 - - วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซข์ึ้นไป (ไม่เกิน 14 

เมตริกนมัเบอร์) 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5206.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10  

5206.12 - - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า
232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แตไ่ม่เกิน 
43 เมตริกนัมเบอร์)  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5206.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
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55.09 ถึง 55.10 

5206.13 - - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 
192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แตไ่ม่เกิน 
52 เมตริกนัมเบอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5206.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 

5206.14 - - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า
125 เดซิเทกซ์ (เกิน 52 เมตริกนมัเบอร์ แตไ่ม่เกิน 80 
เมตริกนมัเบอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5206.14 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 

5206.15 - - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์  
(เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5206.15 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 

5206.21 - - วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซข์ึ้นไป  
(ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5206.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 
 
  

5206.22 - - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า
232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แตไ่ม่เกิน
43 เมตริกนัมเบอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5206.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพกิดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 

5206.23 - - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า
192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แตไ่ม่เกิน
52 เมตริกนัมเบอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5206.23 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
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55.09 ถึง 55.10 

5206.24 - - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 
125 เดซิเทกซ์ (เกิน 52 เมตริกนมัเบอร์ แตไ่ม่เกิน80 
เมตริกนมัเบอร์)  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5206.24 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 

5206.25 - - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์  
(เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5206.25 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 

5206.31 - - ด้ายเดี่ยวแตล่ะเส้นวัดไดต้ั้งแต ่714.29 เดซิเทกซ์
ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 เมตรกินัมเบอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5206.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 
 
  

5206.32 - - ด้ายเดี่ยวแตล่ะเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิ
เทกซ ์แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซเิทกซ์ (แต่ละเส้น
เกิน14 เมตริกนัมเบอร์ แตไ่ม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5206.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 

5206.33 - - ด้ายเดี่ยวแตล่ะเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56        
เดซิเทกซ์ แตไ่ม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (แตล่ะ
เส้นเกิน43 เมตริกนัมเบอร์ แตไ่ม่เกิน 52 เมตริก   
นัมเบอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5206.33 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 

5206.34 - - ด้ายเดี่ยวแตล่ะเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31        
เดซิเทกซ์ แตไ่ม่น้อยกว่า 125 เดซเิทกซ์ (แต่ละเส้น
เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แตไ่ม่เกิน 80 เมตริก       
นัมเบอร์)  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5206.34 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
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55.09 ถึง 55.10 

5206.35 - - ด้ายเดี่ยวแตล่ะเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ 
(แต่ละเส้นเกิน 80 เมตริกนัมเบอร)์ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5206.35 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 

5206.41 - - ด้ายเดี่ยวแตล่ะเส้นวัดไดต้ั้งแต ่714.29 เดซิเทกซ์
ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 เมตรกินัมเบอร์)  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5206.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 
 
  

5206.42 - - ด้ายเดี่ยวแตล่ะเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29        
เดซิเทกซ์ แตไ่ม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (แตล่ะ
เส้นเกิน14 เมตริกนัมเบอร์ แตไ่ม่เกิน 43 เมตริก    
นัมเบอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5206.42 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 

5206.43 - - ด้ายเดี่ยวแตล่ะเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56        
เดซิเทกซ์ แตไ่ม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (แตล่ะ
เส้นเกิน43 เมตริกนัมเบอร์ แตไ่ม่เกิน 52 เมตริก   
นัมเบอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5206.43 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 

5206.44 - - ด้ายเดี่ยวแตล่ะเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31          
เดซิเทกซ์ แตไ่ม่น้อยกว่า 125 เดซเิทกซ์ (แต่ละเส้น
เกิน  52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกนิ 80 เมตริก      
นัมเบอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5206.44 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 

5206.45 - - ด้ายเดี่ยวแตล่ะเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ 
(แต่ละเส้นเกิน 80 เมตริกนัมเบอร)์ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5206.45 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
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55.09 ถึง 55.10 

52.07 ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) จัดท าขึ้นเพ่ือการขายปลีก 
5207.10 - ที่มีฝ้ายตั้งแตร่้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5207.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10  

5207.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5207.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.04 ถึง 
52.07 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.10 

52.08 ผ้าทอท าด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก และหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร 
5208.11 - - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5208.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

5208.13 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึง
ทอลายสองแบบครอส 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5208.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

5208.19 - - ผ้าอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5208.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

5208.21 - - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5208.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 



  

 

พิกัดศุลกากรระบบ 
ฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2017 

รายการสินค้า กฎเฉพาะรายสินค้า 

ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16  

5208.22 - - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5208.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

5208.23 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึง
ทอลายสองแบบครอส 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5208.23 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

52.10 
ผ้าทอท าด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ าหนักผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นสว่นใหญ่ 
และหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร 

5210.11 - - ทอลายขัด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5210.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

5210.19 - - ผ้าอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5210.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

5210.21 - - ทอลายขัด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5210.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16  

5210.29 - - ผ้าอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5210.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 



  

 

พิกัดศุลกากรระบบ 
ฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2017 

รายการสินค้า กฎเฉพาะรายสินค้า 

ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

5210.31 - - ทอลายขัด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5210.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

5210.32 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึง
ทอลายสองแบบครอส 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5210.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

5210.51 - - ทอลายขัด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5210.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

5210.59 - - ผ้าอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5210.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 
 
  

52.11 
ผ้าทอท าด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ าหนักผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นสว่นใหญ่ 
และหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร 

5211.11 - - ทอลายขัด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5211.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

5211.12 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึง
ทอลายสองแบบครอส 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5211.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

5211.19 - - ผ้าอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5211.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

5211.20 - ฟอกแล้ว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5211.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพกิดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

5211.31 - - ทอลายขัด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5211.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16  

5211.32 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึง
ทอลายสองแบบครอส  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5211.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

5211.43 - - ผ้าอื่น ๆ ทอลายสองแบบ 3 เสน้หรือแบบ 4 เส้น 
รวมถึงทอลายสองแบบครอส 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5211.43 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

5211.49 - - ผ้าอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5211.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
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ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

5211.51 - - ทอลายขัด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5211.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

5211.52 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึง
ทอลายสองแบบครอส 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5211.52 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 
 
  

5211.59 - - ผ้าอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5211.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

52.12 ผ้าทออื่น ๆ ท าด้วยฝ้าย 
5212.11 - - ไม่ได้ฟอก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5212.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

5212.12 - - ฟอกแล้ว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5212.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

ตอนที ่53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอ่ืน ๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 

53.01 
ป่านลินนิ ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยท่ีไม่ได้ขนาดและเศษของป่านลนิิน (รวมถงึเศษด้าย
และเส้นใยท่ีสางจากเศษวัตถุท าด้วยป่านลินิน) 
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5301.10 - ป่านลินิน ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5301.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5301.21 - - ท าให้แตกหรือแยกเนื้อไม้ออก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5301.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5301.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5301.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5301.30 - เส้นใยที่ไมไ่ด้ขนาดและเศษของป่านลินิน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5301.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
  

53.02 
ป่านแท้ (แคนนาบิสซาติวา) ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยท่ีไม่ได้ขนาดและเศษของป่านแท้ 
(รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยท่ีสางจากเศษวัตถุท าด้วยป่านแท้) 

5302.10 - ป่านแท้ ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5302.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5302.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5302.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

53.03 
ปอกระเจาและเสน้ใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ (ไม่รวมถึงป่านลนิิน ป่านแท้และป่านรามี) ดิบ
หรือผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยท่ีไม่ได้ขนาดและเศษของเส้นใยเหล่านี้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่ม
ใยท่ีสางจากเศษวัตถุท าด้วยเส้นใยดังกล่าว) 

5303.10 - ปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้
อื่น ๆ ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5303.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5303.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5303.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

53.05 
เส้นใยมะพร้าว เส้นใยอะบากา (ป่านมนลิาหรือมูซาเทกซ์ไทลิสนี) ป่านรามีและเสน้ใยสิ่งทอจากพชือื่น ๆ 
ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยท่ีไม่ได้ขนาด เศษใยสางหรือหวี
และเศษของเสน้ใยเหล่านี้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุม่ใยที่สางจากเศษวัตถุท าด้วยเส้นใยดังกล่าว) 

5305.00 เส้นใยมะพร้าว เส้นใยอะบากา (ปา่นมนิลาหรือมูซา
เทกซไ์ทลสินี) ป่านรามีและเส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่น ๆ 
ที่ไม่ได้ระบหุรือรวมไว้ในท่ีอื่น ดิบหรือผ่านกรรมวิธี
แล้ว แต่ไม่ไดป้ั่น เส้นใยทีไ่ม่ได้ขนาด เศษใยสางหรือ
หวีและเศษของเส้นใยเหล่านี้ (รวมถึงเศษด้ายและ
กลุ่มใยท่ีสางจากเศษวัตถุท าด้วยเส้นใยดังกล่าว) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5305.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

53.06 ด้ายป่านลินิน 
5306.10 - เส้นเดี่ยว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5306.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 53.07 หรือ 53.08 

5306.20 - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบลิ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5306.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 53.07 หรือ 53.08 
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53.07 ด้ายปอกระเจาหรือด้ายท าด้วยเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ ตามประเภท 53.03 
5307.10 - เส้นเดี่ยว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5307.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 53.06 หรือ 53.08 

5307.20 - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบลิ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5307.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 53.06 หรือ 53.08 

53.08 ด้ายท าด้วยเส้นใยสิ่งทอจากพืชอืน่ ๆ รวมท้ังด้ายกระดาษ 
5308.10 - ด้ายใยมะพร้าว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5308.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 53.06 หรือ 53.07 

5308.20 - ด้ายป่านแท้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5308.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 53.06 หรือ 53.07 

5308.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5308.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 53.06 หรือ 53.07 

53.09 ผ้าทอท าด้วยป่านลินิน 
5309.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5309.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 53.10 หรือ 53.11 

53.10 ผ้าทอท าด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไมอ้ื่น ๆ ตามประเภท 53.03 
5310.10 - ไม่ได้ฟอก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5310.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 53.09 หรือ 53.11 

5310.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5310.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 53.09 หรือ 53.11 

53.11 ผ้าทอท าด้วยเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากพืชอื่น ๆ ผ้าทอท าด้วยด้ายกระดาษ 
5311.00 ผ้าทอท าด้วยเส้นใยสิ่งทอที่ไดจ้ากพืชอื่น ๆ  

ผ้าทอท าด้วยด้ายกระดาษ 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5311.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 53.09 หรือ 53.11 

ตอนที ่54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 
54.01 ด้ายเย็บท าด้วยใยยาวประดิษฐ์ จะจัดท าขึน้เพ่ือการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม 
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5401.10 - ท าด้วยใยยาวสังเคราะห ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5401.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5401.20 - ท าด้วยใยยาวเทียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5401.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

54.02 
ด้ายใยยาวสังเคราะห ์(นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้จัดท าขึ้นเพ่ือการขายปลีก รวมถึงใยยาวเด่ียวสังเคราะห์ท่ีมี
ขนาดน้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์ 

5402.11 - - ท าด้วยอะรามิดส ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5402.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5402.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5402.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5402.20 - ด้ายทนแรงดึงสูงท าด้วยโพลิเอสเทอร์ จะท า
ผิวสัมผัส หรือไม่ก็ตาม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5402.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5402.31 - - ท าด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมดอ์ื่น ๆ และด้ายเดีย่ว 
แต่ละเส้นวัดไดไ้มเ่กิน 50 เทกซ ์ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5402.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5402.32 - - ท าด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมดอ์ื่น ๆ และด้ายเดีย่ว
แต่ละเส้นวัดไดเ้กิน 50 เทกซ ์ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5402.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5402.44 - - ด้ายยืด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5402.44 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5402.45 - - อื่น ๆ ท าด้วยไนลอนหรือโพลอิะไมด์อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5402.45 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5402.46 - - อื่น ๆ ท าด้วยโพลิเอสเทอร์ชนดิ “พาร์เชียลลีโอ
เรียนเต็ด” 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5402.46 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5402.47 - - อื่น ๆ ท าด้วยโพลิเอสเทอร์  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5402.47 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5402.48 - - อื่น ๆ ท าด้วยโพลิโพรพิลีน  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5402.48 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5402.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5402.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5402.51 - - ท าด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมดอ์ื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5402.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5402.52 - - ท าด้วยโพลิเอสเทอร ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5402.52 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5402.53 - - ท าด้วยโพลิโพรพิลีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5402.53 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5402.59 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5402.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5402.61 - - ท าด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมดอ์ื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5402.61 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
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5402.62 - - ท าด้วยโพลิเอสเทอร ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5402.62 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5402.63 - - ท าด้วยโพลิโพรพิลีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5402.63 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5402.69 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5402.69 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

54.03 
ด้ายใยยาวเทียม (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้จัดท าขึ้นเพ่ือการขายปลีก รวมถึงใยยาวเด่ียวเทียมที่มีขนาด
น้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์ 

5403.10 - ด้ายทนแรงดึงสูงท าด้วยวสิโคสเรยอน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5403.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5403.31 - - ท าด้วยวิสโคสเรยอน ไม่ตีเกลียวหรือตีเกลียว ไม่
เกิน 120 รอบต่อเมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5403.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5403.32 - - ท าด้วยวิสโคสเรยอน ตเีกลียวเกิน 120 รอบต่อ
เมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5403.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5403.33 - - ท าด้วยเซลลโูลสอะซิเทต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5403.33 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5403.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5403.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5403.41 - - ท าด้วยวิสโคสเรยอน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5403.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5403.42 - - ท าด้วยเซลลโูลสอะซิเทต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5403.42 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5403.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5403.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

54.04 
ใยยาวเด่ียวสังเคราะห ์ที่มีขนาดต้ังแต่ 67 เดซิเทกซ์ขึ้นไป และไม่มขีนาดภาคตัดขวางใดเกนิ 1 มิลลิเมตร รวมทั้ง
แถบและของที่คล้ายกนั (เช่น ฟางเทียม) ท าด้วยวัตถุทอสังเคราะห์ ที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน 5 มลิลิเมตร 

5404.11 - - ที่ยืดได ้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5404.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5404.12 - - อื่น ๆ ท าด้วยโพลิโพรพิลีน  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5404.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5404.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5404.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5404.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5404.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

54.05 
ใยยาวเด่ียวเทียม ที่มีขนาดต้ังแต่ 67 เดซิเทกซ์ขึ้นไปและไม่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร รวมทั้ง
แถบและของที่คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม) ท าด้วยวัตถุทอเทียม ที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน 5 มิลลิเมตร 

5405.00 ใยยาวเดีย่วเทยีม ที่มีขนาดตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ขึ้นไปและ
ไมม่ีขนาดภาคตดัขวางใดเกนิ 1 มลิลิเมตร รวมทั้งแถบ

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5405.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
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และของทีค่ลา้ยกนั (เช่น ฟางเทียม) ท าด้วยวัตถุทอเทียม 
ที่มีความกวา้งปรากฏไม่เกนิ 5 มลิลิเมตร 

54.06 ด้ายใยยาวประดิษฐ์ (นอกจากด้ายเย็บ) จัดท าขึ้นเพ่ือ การขายปลีก 
5406.00 ด้ายใยยาวประดิษฐ์ (นอกจากด้ายเย็บ) จัดท าขึ้นเพ่ือ 

การขายปลีก 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5406.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

54.07 ผ้าทอท าด้วยด้ายใยยาวสังเคราะห์ รวมถึงผ้าทอที่ได้จากวัตถุตามประเภท 54.04 
5407.10 - ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ท าด้วยไนลอนหรือ 

โพลิอะไมด์อื่น ๆ หรือโพลเิอสเทอร์  
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5407.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.05 ถึง 
52.06 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.10 

5407.42 - - ย้อมสี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5407.42 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.05 ถึง 
52.06 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.10 

5407.43 - - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5407.43 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.05 ถึง 
52.06 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.10 

5407.51 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5407.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.05 ถึง 
52.06 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.10 

5407.61 - - ที่มีใยยาวโพลิเอสเทอร์ที่ไม่ใช่ชนิดเพื่อผิวสัมผัส 
ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนกั 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5407.61 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.05 ถึง 
52.06 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.10 

5407.71 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5407.71 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.05 ถึง 
52.06 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.10 

54.08 ผ้าทอท าด้วยด้ายใยยาวเทียม รวมถึงผ้าทอที่ได้จากวัตถุ ตามประเภท 54.05 
5408.10 - ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ท าด้วยวิสโคสเรยอน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5408.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.05 ถึง 
52.06 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.10  

ตอนที ่55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 
55.01 กลุ่มใยยาวสังเคราะห์ 

5501.10 - ท าด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อืน่ ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5501.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5501.20 - ท าด้วยโพลิเอสเทอร ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5501.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5501.30 - อะคริลิกหรือโมดาครลิิก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5501.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5501.40 - ท าด้วยโพลิโพรพลิีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5501.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5501.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5501.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

55.02 กลุ่มใยยาวเทียม 
5502.10 - ท าด้วยเซลลูโลสอะซีเทต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5502.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
5502.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5502.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
55.03 เส้นใยสั้นสังเคราะห์ท่ีไม่ได้สาง หวีหรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นส าหรับการปั่นด้าย 

5503.11 - - ท าด้วยอะรามิดส ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5503.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5503.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5503.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5503.20 - ท าด้วยโพลิเอสเทอร ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5503.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5503.30 - อะคริลิกหรือโมดาครลิิก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5503.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
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5503.40 - ท าด้วยโพลิโพรพลิีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5503.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5503.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5503.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

55.04 เส้นใยสั้นเทียมที่ไม่ได้สาง หวีหรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นส าหรับการปั่นด้าย 
5504.10 - ท าด้วยวิสโคสเรยอน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5504.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
5504.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5504.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
 
  

55.05 
เศษของเส้นใยประดิษฐ์ (รวมถึงเศษใยสางหรือหวี เศษด้ายและกลุ่มใยท่ีสางจากเศษวัตถุท าด้วยเส้นใย
ประดิษฐ์) 

5505.10 - ของเส้นใยสังเคราะห ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5505.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
ถ้าเป็นสินค้าทีไ่ด้มาทั้งหมดหรือไดผ้ลิตขึ้นท้ังหมดใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดภาคหีนึ่งหรือท้ังสอง 
ที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 ของภาคผนวกนี้ 

5505.20 - ของเส้นใยเทียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5505.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
ถ้าเป็นสินค้าทีไ่ด้มาทั้งหมดหรือไดผ้ลิตขึ้นท้ังหมดใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดภาคหีนึ่งหรือท้ังสอง 
ที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 ของภาคผนวกนี้ 

55.06 เส้นใยสั้นสังเคราะห์ท่ีสาง หวีหรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นส าหรับการปั่นด้าย 
5506.10 - ท าด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อืน่ ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5506.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
5506.20 - ท าด้วยโพลิเอสเทอร ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5506.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
5506.30 - อะคริลิกหรือโมดาครลิิก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5506.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
5506.40 - ท าด้วยโพลิโพรพลิีน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5506.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
5506.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5506.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
55.07 เส้นใยสั้นเทียมที่สาง หวีหรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นส าหรับการปั่นด้าย 

5507.00 เส้นใยสั้นเทียมทีส่าง หวีหรือผ่านกรรมวิธีอย่างอ่ืน
ส าหรับการปั่นด้าย 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5507.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

55.08 ด้ายเย็บท าด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ จะจัดท าขึ้นเพ่ือการขายปลกีหรือไม่ก็ตาม 
5508.10 - ท าด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5508.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.05 ถึง 
52.06 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.16  

5508.20 - ท าด้วยเส้นใยสั้นเทียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5508.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.05 ถึง 
52.06 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.16 

55.09 ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ท าด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ไม่ได้จัดท าขึ้นเพ่ือการขายปลีก 
5509.11 - - ด้ายเดี่ยว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5509.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.05 ถึง 
52.06 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.16 

5509.12 - - ด้ายควบ (ด้ายเกลยีว) หรือด้ายเคเบลิ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5509.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.05 ถึง 
52.06 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.16 

5509.21 - - ด้ายเดี่ยว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5509.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.05 ถึง 
52.06 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.16 

5509.22 - - ด้ายควบ (ด้ายเกลยีว) หรือด้ายเคเบลิ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5509.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.05 ถึง 
52.06 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.16  

5509.31 - - ด้ายเดี่ยว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5509.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.05 ถึง 
52.06 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.16 

5509.32 - - ด้ายควบ (ด้ายเกลยีว) หรือด้ายเคเบลิ สนิค้าภายใต้ประเภทย่อย 5509.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.05 ถึง 
52.06 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.16 

5509.41 - - ด้ายเดี่ยว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5509.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.05 ถึง 
52.06 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.16 

5509.42 - - ด้ายควบ (ด้ายเกลยีว) หรือด้ายเคเบลิ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5509.42 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.05 ถึง 
52.06 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.16 

5509.51 - - ผสมกับเส้นใยสั้นเทียมล้วนหรอืเป็นส่วนใหญ่ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5509.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.05 ถึง 
52.06 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.16 
 
  

5509.52 - - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ล้วน หรือ
เป็นส่วนใหญ ่

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5509.52 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.05 ถึง 
52.06 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.16 

5509.53 - - ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5509.53 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.05 ถึง 
52.06 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.16 

5509.59 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5509.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.05 ถึง 
52.06 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.16 

5509.61 - - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ล้วน หรือ
เป็นส่วนใหญ ่

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5509.61 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.05 ถึง 
52.06 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.16 

5509.62 - - ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5509.62 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.05 ถึง 
52.06 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.16 
 
  

5509.69 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5509.69 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.05 ถึง 
52.06 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.16 

5509.91 - - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ล้วน หรือ
เป็นส่วนใหญ ่

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5509.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.05 ถึง 
52.06 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.16 

5509.92 - - ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5509.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.05 ถึง 
52.06 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.16 

5509.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5509.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.05 ถึง 
52.06 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.16 

55.10 ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ท าด้วยเส้นใยสั้นเทียม ไม่ได้จัดท าขึ้นเพ่ือการขายปลีก 
5510.11 - - ด้ายเดี่ยว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5510.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.05 ถึง 
52.06 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.16  

5510.12 - - ด้ายควบ (ด้ายเกลยีว) หรือด้ายเคเบลิ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5510.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.05 ถึง 
52.06 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.16 

5510.20 - ด้ายอื่น ๆ ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของ 
สตัว์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ ่

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5510.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.05 ถึง 
52.06 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.16 

5510.30 - ด้ายอื่น ๆ ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5510.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.05 ถึง 
52.06 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.16 

5510.90 - ด้ายอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5510.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.08 52.05 ถึง 
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52.06 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 หรือประเภท 
55.09 ถึง 55.16 

55.14 
ผ้าทอท าด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือ
เป็นส่วนใหญ่ และน้ าหนักเกนิ 170 กรัมต่อตารางเมตร  

5514.30 - ท าด้วยด้ายสตี่าง ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5514.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16  

5514.42 - - ท าด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 
เส้น หรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5514.42 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 
52.12 ประเภทย่อย 5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 
ถึง 5402.48 5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

ตอนที ่56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ ด้ายชนิดพิเศษ เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปและเคเบิล และ 
ของท าด้วยสิ่งดังกล่าว 

56.01 
แวดด้ิงท าด้วยวัตถุทอและของท าด้วยแวดด้ิงดังกล่าว รวมท้ังเส้นใยสิ่งทอที่มีความยาวไม่เกิน 5 มิลลิเมตร 
(ฟล็อก) ผงสิ่งทอและมลิเน็ป 

5601.21 - - ท าด้วยฝ้าย สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5601.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

5601.22 - - ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5601.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

5601.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5601.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

5601.30 - ฟล็อก ผงสิ่งทอและมลิเน็ป สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5601.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

56.02 สักหลาด จะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น หรือไม่ก็ตาม 
5602.10 - สักหลาดทีไ่ด้จากเครื่องจักรติดเข็ม และผา้ที่ไดจ้าก

การยึด เส้นใยโดยกรรมวิธีสติชบอนดิ้งด้วยเส้นใยจาก
แผ่นเยื่อเอง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5602.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

5602.21 - - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5602.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

5602.29 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืน ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5602.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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5602.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5602.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

56.03 ผ้าไม่ทอ จะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น หรือไม่ก็ตาม 
5603.11 - - หนักไม่เกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5603.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
5603.12 - - หนักเกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร แตไ่ม่เกิน 70 

กรัมต่อตารางเมตร 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5603.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

5603.91 - - หนักไม่เกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5603.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

5603.92 - - หนักเกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร แตไ่ม่เกิน 70 
กรัมต่อตารางเมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5603.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

56.04 
ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่หุ้มด้วยสิ่งทอ รวมท้ังด้ายสิ่งทอและแถบและของท่ีคล้ายกันตามประเภท 
54.04 หรือ 54.05 ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรือหุ้มปลอก ด้วยยางหรือพลาสติก 

5604.10 - ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่หุ้มด้วยสิ่งทอ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5604.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

5604.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5604.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

56.05 
ด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วย จะท าแบบกิมพ์หรือไม่ก็ตาม ที่เป็นด้ายสิ่งทอ หรือแถบหรือของที่คล้ายกัน ตาม
ประเภท 54.04 หรือ 54.05 ประกอบเข้ากับโลหะทีม่ีลักษณะเป็นเส้น แถบ หรือเป็นผง หรือหุ้มด้วยโลหะ  

5605.00 ด้ายที่มีโลหะอยูด่้วย จะท าแบบกิมพ์หรือไม่ก็ตาม ที่
เป็นด้ายสิ่งทอ หรือแถบหรือของที่คล้ายกัน ตาม
ประเภท 54.04 หรือ 54.05 ประกอบเข้ากับโลหะที่มี
ลักษณะเป็นเส้น แถบ หรือเป็นผง หรือหุ้มด้วยโลหะ  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5605.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

56.06 
ด้ายกิมพ์ และแถบและของท่ีคลา้ยกันตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 ที่ท าแบบกิมพ์ (นอกจากของตาม
ประเภท 56.05 และด้ายกิมพ์ที่ท าด้วยขนม้า) ด้ายเชนิลล์ (รวมถงึด้ายฟล็อกเชนิลล์) และลูปเวลยาร์น 

5606.00 ด้ายกิมพ์ และแถบและของที่คลา้ยกันตามประเภท 
54.04 หรือ 54.05 ที่ท าแบบกิมพ์ (นอกจากของตาม
ประเภท 56.05 และด้ายกิมพ์ท่ีท าด้วยขนม้า) ด้าย 
เชนิลล์ (รวมถึงด้ายฟล็อกเชนิลล์) และลปูเวลยาร์น 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5606.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

56.07 
เชือกชนิดทไวน์ คอร์เดจ โรป และชนิดเคเบิล จะถกัตามยาว หรือถักแบบเปียหรือไม่ก็ตาม และจะอาบซึม 
เคลือบหุ้มหรือหุ้มปลอก ด้วยยางหรือพลาสติกหรือไม่ก็ตาม 

5607.21 - - เชือกชนิดทไวน์ท่ีใช้ผูกหรือมัดของ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5607.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

5607.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5607.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

5607.41 - - เชือกชนิดทไวน์ท่ีใช้ผูกหรือมัดของ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5607.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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5607.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5607.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

56.09 
ของท าด้วยด้าย แถบหรือของที่คล้ายกันตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 และของท าด้วยเชือกชนิดทไวน์ 
ชนิดคอร์เดจชนิดโรป หรือเคเบิล ท่ีไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ๆ 

5609.00 ของท าด้วยด้าย แถบหรือของที่คล้ายกันตามประเภท 
54.04 หรือ 54.05 และของท าด้วยเชือกชนิดทไวน์ 
ชนิดคอร์เดจชนิดโรป หรือเคเบลิ ที่ไม่ได้ระบหุรือ 
รวมไว้ในท่ีอื่น ๆ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5609.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

ตอนที ่57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ 
57.01 พรมและสิ่งทอปูพ้ืนอืน่ ๆ ท าโดยวิธีผูกปม จะจัดท าแล้วหรือไม่กต็าม 

5701.10 - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5701.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 56.02 

5701.90 - ท าด้วยวัตถุทออ่ืน ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5701.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 56.02 

57.02 
พรมและสิ่งทอปูพ้ืนอืน่ ๆ ท าโดยวิธีทอ ไม่ได้ท าปุยแบบทัฟต์หรือแบบฟล็อก จะจัดท าแล้วหรือไม่ก็ตาม 
รวมถึง “เคเลม”“ชูแมก็” “คารามานี” และพรมผืนทอด้วยมือทีค่ล้ายกัน 

5702.10 - “เคเลม” “ชูแม็ก” “คารามานี” และพรมผืนทอ
ด้วยมือ ที่คล้ายกัน  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5702.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 56.02 

5702.20 - สิ่งปูพ้ืนท าจากเส้นใยมะพร้าว (กาบมะพร้าว) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5702.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 56.02 

5702.31 - - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5702.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 56.02 

5702.32 - - ท าด้วยวัตถุทอประดิษฐ ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5702.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 56.02 
  

5702.39 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืน ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5702.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 56.02 

5702.41 - - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5702.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 56.02 
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5702.42 - - ท าด้วยวัตถุทอประดิษฐ ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5702.42 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 56.02 

5702.49 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืน ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5702.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 56.02 

5702.50 - อื่น ๆ ท่ีไม่ท าขนแบบไพล์ ยังไม่ได้จัดท า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5702.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 56.02 

5702.91 - - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอยีดของสัตว์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5702.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 56.02 

5702.92 - - ท าด้วยวัตถุทอประดิษฐ ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5702.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 56.02 

5702.99 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืน ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5702.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 56.02 

57.03 พรมและสิ่งทอปูพ้ืนอืน่ ๆ ท าปุยแบบทัฟต์ จะจัดท าแล้วหรือไม่ก็ตาม 
5703.10 - ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5703.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 56.02 

5703.20 - ท าด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อืน่ ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5703.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 56.02  

5703.30 - ท าด้วยวัตถุทอประดิษฐ์อ่ืน ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5703.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 56.02 

5703.90 - ท าด้วยวัตถุทออ่ืน ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5703.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 56.02 

57.04 พรมและสิ่งทอปูพ้ืนอืน่ ๆ  ท าด้วยสักหลาด ไม่ได้ท าปุยแบบทัฟต์หรือแบบฟล็อก จะจัดท าแล้วหรือไมก่็ตาม 
5704.10 - เป็นแผ่นที่มีพื้นท่ีผิวไม่เกิน 0.3 ตารางเมตร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5704.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 56.02 

ตอนที ่58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าสิ่งทอที่ท าปุยแบบทัฟต์ ผ้าลูกไม้ เทเพสทรี ผ้าที่ใช้ตกแต่ง ผ้าปัก 
58.05 เทเพสทรีทอด้วยมือชนิดโกบีลิน ฟลานเดอร์ ออบัสซันบิวเวียส และชนิดที่คล้ายกนั รวมท้ังเทเพสทรีที่ปัก
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ลวดลาย (เช่น แบบเพทิตพ้อยต์ แบบครอสสติตซ์) จะจัดท าแล้วหรือไม่ก็ตาม 

5805.00 เทเพสทรีทอด้วยมือชนิดโกบีลิน ฟลานเดอร์  
ออบัสซันบิวเวียส และชนิดที่คล้ายกัน รวมทั้ง 
เทเพสทรีที่ปักลวดลาย (เช่น แบบเพทิตพ้อยต์  
แบบครอสสติตซ์) จะจัดท าแล้วหรอืไม่ก็ตาม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5805.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 52.12 
53.07 ถึง 53.08 53.10 ถึง 53.11 ประเภทย่อย 
5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 ถึง 5402.48 
5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 ถึง 54.07 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

58.09 
ผ้าทอท าด้วยด้ายโลหะและผ้าทอท าด้วยด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วยตามประเภท 56.05 ชนิดที่ใช้กับ 
เคร่ืองแต่งกายใช้เป็นผ้าตกแต่ง หรือเพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีคล้ายกัน ท่ีไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 

5809.00 ผ้าทอท าด้วยด้ายโลหะและผ้าทอท าด้วยด้ายที่มโีลหะ
อยู่ด้วยตามประเภท 56.05 ชนิดที่ใช้กับเครื่องแต่ง
กายใช้เป็นผ้าตกแต่ง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน 
ที่ไม่ได้ระบหุรือรวมไว้ในท่ีอื่น 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5809.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

ตอนที ่59 ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น ของท าด้วยส่ิงทอชนิดที่เหมาะส าหรับใช้ในอุตสาหกรรม 

59.02 
ผ้าใบยางรถ (ผ้าไทร์คอร์ด) ท าด้วยด้ายทนแรงดึงสูงซ่ึงท าด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ ท าด้วย 
โพลิเอสเทอร์หรือวิสโคสเรยอน 

5902.10 - ท าด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อืน่ ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5902.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  

5902.20 - ท าด้วยโพลิเอสเทอร ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5902.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5902.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5902.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

59.06 ผ้าสิ่งทอปนยาง นอกจากของตามประเภท 59.02 
5906.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5906.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

59.08 
ไส้ที่เป็นสิ่งทอได้จากการทอ ถักตามยาว หรือถักแบบนิต ส าหรับใช้กับตะเกียง เตา เคร่ืองขีดไฟ เทียน 
หรือที่คล้ายกัน รวมท้ังไส้ตะเกียงเจ้าพายุ และผ้าที่ถักแบบนิตเป็นทรงกระบอกส าหรับไส้ตะเกียง  
จะอาบซึมหรือไม่ก็ตาม 

5908.00 ไส้ที่เป็นสิ่งทอได้จากการทอ ถักตามยาว หรือถักแบบ
นิต ส าหรบัใช้กับตะเกียง เตา เครือ่งขีดไฟ เทียน 
หรือท่ีคล้ายกัน รวมทั้งไสต้ะเกยีงเจ้าพายุ และผ้าที่ถัก
แบบนิตเป็นทรงกระบอกส าหรับไส้ตะเกียง  
จะอาบซึมหรือไม่กต็าม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5908.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

59.09 
ท่ออ่อนและท่อท่ีคล้ายกัน ท าด้วยสิ่งทอ จะบุด้านในหรือหุ้มให้แขง็แรงด้วยวัตถุอื่น หรือจะมีอุปกรณ์
ประกอบท่ีเป็นวัตถุอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม 

5909.00 ท่ออ่อนและท่อที่คล้ายกัน ท าด้วยสิ่งทอ จะบุด้านใน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5909.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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หรือหุ้มให้แข็งแรงด้วยวตัถุอื่น หรอืจะมีอุปกรณ์
ประกอบท่ีเป็นวัตถุอ่ืนด้วยหรือไมก่็ตาม 

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

59.10 
สายพานส่งก าลัง สายพานล าเลยีง หรือของที่ใช้เป็นสายพานท าด้วยวัตถุทอ จะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรือ
อัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก หรือจะเสริมให้แข็งแรงด้วยโลหะหรือวัตถุอื่น หรือไม่ก็ตาม 

5910.00 สายพานส่งก าลัง สายพานล าเลียง หรือของที่ใช้เป็น
สายพานท าด้วยวตัถุทอ จะอาบซมึ เคลือบ หุ้มหรือ
อัดเป็นช้ันด้วยพลาสติก หรือจะเสริมให้แข็งแรงด้วย
โลหะหรือวัตถุอื่น หรือไม่ก็ตาม 
 
 
 
 
  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5910.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

59.11 ผลิตภัณฑ์และของท่ีท าด้วยสิ่งทอเพ่ือใช้ทางเทคนิคตามที่ระบุในหมายเหตุ 7 ของตอนนี้  
5911.10 - ผ้าสิ่งทอ สักหลาด และผ้าทอบดุ้วยสักหลาด ที่

เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นช้ัน ด้วยยาง ด้วยหนังฟอก 
หรือวัตถุอื่น ๆ ชนิดที่ใช้กับเครื่องสางใยวัตถุทอ และ
ผ้าที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิค
อื่น ๆ รวมถึง ผ้าหน้าแคบท าจากก ามะหยี่ที่อาบซมึ
ด้วยยางส าหรับหุ้มแกนม้วนเส้นดา้ยยืน (วีฟวิงบีม) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5911.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5911.20 - ผ้าร่อน จะจัดท าแล้วหรือไม่กต็าม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5911.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5911.31 - - หนักน้อยกว่า 650 กรัมต่อตารางเมตร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5911.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5911.32 - - หนักตั้งแต่ 650 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5911.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5911.40 - ผ้ากรองชนิดที่ใช้กับเครื่องอัดน้ ามันหรือที่คล้ายกัน 
รวมถึงท่ีท าด้วยผมคน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5911.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

5911.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 5911.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

ตอนที ่60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 
60.01 ผ้าท่ีมีขนแบบไพล์ รวมถึงผ้ามีขนแบบ “ลองไพล์” และผ้าแบบผ้าขนหนู ท่ีถกัแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 

6001.10 - ผ้ามีขนแบบ “ลองไพล์”  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6001.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 52.12 
53.07 ถึง 53.08 53.10 ถึง 53.11 ประเภทย่อย 
5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 ถึง 5402.48 
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5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 ถึง 54.07 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 
 
 
 
 
  

6001.29 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืน ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6001.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 52.12 
53.07 ถึง 53.08 53.10 ถึง 53.11 ประเภทย่อย 
5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 ถึง 5402.48 
5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 ถึง 54.07 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

6001.91 - - ท าด้วยฝ้าย สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6001.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 52.12 
53.07 ถึง 53.08 53.10 ถึง 53.11 ประเภทย่อย 
5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 ถึง 5402.48 
5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 ถึง 54.07 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

6001.99 - - ท าด้วยวัตถุทออ่ืน ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6001.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 52.12 
53.07 ถึง 53.08 53.10 ถึง 53.11 ประเภทย่อย 
5402.11 ถึง 5402.39 5402.45 ถึง 5402.48 
5402.51 ถึง 5402.69 ประเภท 54.06 ถึง 54.07 
หรือ 55.09 ถึง 55.16 

ตอนที ่62 เครื่องแต่งกายและของใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ท่ีไม่ได้ถักแบบนิต แบบโครเชต์ 
62.16 ถุงมือทุกชนิด 

6216.00 ถุงมือทุกชนิด สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 6216.00 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับตอนอืน่ ๆ ยกเว้นจาก
ประเภท 51.06 ถึง 51.13 52.05 ถึง 52.12 53.07 ถึง 
53.08 53.10 ถึง 53.11 55.09 ถึง 55.16 หรือตอนที่ 60 
โดยสินค้านัน้จะตอ้งผา่น การตดัหรอืถักหรือทั้งสองอย่าง 
และเย็บ หรือประกอบขึ้นด้วยวิธีอื่นใด ในอาณาเขตของ
ประเทศภาคใีดภาคีหนึ่งหรือทั้งสอง 
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ตอนที ่63 ของท่ีท าด้วยส่ิงทอที่จัดท าแล้วอ่ืน ๆ ของเป็นชุดเสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของที่มช้แล้วท าด้วยส่ิงทอ ผ้าขี้ริ้ว 
63.01 ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวท่ีใช้ในเวลาเดินทาง 

6301.10 - ผ้าห่มไฟฟ้า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6301.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ โดยต้อง
เริ่มจากวตัถุดิบที่เป็นผ้า และผ้านัน้จะต้องฟอกมา
ก่อนหรือไมไ่ด้ฟอก 

63.07 ของท่ีจัดท าแล้วอื่น ๆ รวมถึงแบบส าหรับตัดเสื้อผ้า 
6307.20 - เสื้อชูชีพและเข็มขัดชูชีพ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6307.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ โดยต้อง
เริ่มจากวตัถุดิบที่เป็นผ้า และผ้านัน้จะต้องฟอกมา
ก่อนหรือไมไ่ด้ฟอก 

ตอนที ่64 รองเท้า สนับแข้งและของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว 
64.02 รองเท้าอื่น ๆ ที่มีพ้ืนรองเท้าด้านนอกและส่วนบนของรองเท้า ท าด้วยยางหรือพลาสติก 

6402.12 - - รองเท้าสกี รองเท้าส าหรับสกีแบบครอสคันทรีย์ 
และรองเท้าส าหรบัสโนว์บอร์ด 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6402.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

64.03 
รองเท้าที่มีพ้ืนรองเท้าด้านนอกท าด้วยยาง พลาสติกหนังฟอก หรือหนังอัด และส่วนบนของรองเท้าท าด้วย
หนังฟอก 

6403.12 - - รองเท้าสกี รองเท้าส าหรับสกีแบบครอสคันทรีย์ 
และรองเท้าส าหรบัสโนว์บอร์ด 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6403.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

ตอนที ่65 เครื่องสวมศีรษะ และส่วนประกอบของเครื่องสวมศีรษะ 

65.05 
 หมวกและเคร่ืองสวมศีรษะอื่น ๆ ที่ถักแบบนิตหรือแบบ โครเชต์หรือท าจากผืนผ้าลูกไม้ ผืนสักหลาดหรือ
ผ้าสิ่งทอ อื่น ๆ ที่เป็นผืน (แต่ไม่เป็นแถบ) จะบุภายในหรือตกแต่ง หรือไม่ก็ตาม รวมท้ังร่างแหคลุมผมท า
ด้วยวัตถุใดก็ตาม จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม 

6505.00  หมวกและเครื่องสวมศรีษะอื่น ๆ ที่ถักแบบนิตหรือ
แบบ โครเชต์หรือท าจากผืนผ้าลูกไม้ ผืนสักหลาดหรือ
ผ้าสิ่งทอ อื่น ๆ ท่ีเป็นผืน (แตไ่ม่เป็นแถบ) จะบุภายใน
หรือตกแต่ง หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งร่างแหคลุมผมท า
ด้วยวัตถุใดก็ตาม จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม 

ส าหรับสินค้าอ่ืน ๆ นอกจากหมวดสักหลาดและ
เครื่องสวมศรีษะสักหลาดอื่น ๆ ภายใต้ประเภทย่อย 
6505.00 ทีท่ าจากทรงหมวก ฮู๊ดและพลาโตใน
ประเภท 65.01 จะได้ถิ่นก าเนิดเมือ่เปลี่ยนมาจาก
พิกัดฯ ในระดับประเภทอ่ืน ๆ ยกเว้นจากประเภท 
65.04 หรือ 65.06 ถึง 65.07 
 
  

ตอนที ่66 ร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แส้ (วิป) แส้ขี่ม้าและส่วนประกอบของของดังกล่าว 
66.01 ร่มและร่มปักกนัแดด (รวมถึงร่มที่เป็นไม้เท้า ร่มปักในสวน และร่มที่คล้ายกัน) 

6601.91 - - ที่มีด้ามปรับความยาวได ้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6601.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

66.02 ไม้เท้า ไม้เท้าท่ีเป็นที่นั่ง แส้ (วิป) แส้ขี่ม้าและของท่ีคล้ายกัน 
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6602.00 ไม้เท้า ไม้เท้าท่ีเป็นที่น่ัง แส้ (วิป) แส้ขี่ม้าและ 
ของที่คล้ายกัน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6602.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

66.03 ส่วนประกอบ สิ่งที่ใช้ตกแต่ง และอุปกรณ์ประกอบของของตามประเภท 66.01 หรือ 66.02 
6603.20 - โครงร่ม รวมถึงโครงร่มทีม่ีด้ามตดิอยู่ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6603.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
ตอนที ่67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว และของท าด้วยขนดังกล่าว ดอกไม้เทียม ของท าด้วยผมคน 

67.01 
หนังและส่วนอื่นของสัตว์ปีกที่มขีนแข็งหรือขนอ่อนติดขนแข็ง สว่นของขนแข็ง ขนอ่อน และของท าด้วย
ของดังกล่าว (นอกจากของตามประเภท 05.05 และก้านขนนกทีจ่ัดท าแล้ว) 

6701.00 หนังและส่วนอ่ืนของสัตว์ปีกท่ีมีขนแข็งหรือขนอ่อน
ติดขนแข็ง ส่วนของขนแข็ง ขนอ่อน และของท าด้วย
ของดังกล่าว (นอกจากของตามประเภท 05.05 และ
ก้านขนนกที่จัดท าแล้ว) 

ส าหรับสินคา้ท าด้วยขนแข็งหรือขนอ่อนตามประเภท
ย่อย 6701.00 จะได้ถิ่นก าเนดิเมื่อท ามาจากขนแข็งหรือ
ขนอ่อน หรือ 
 

ส าหรับสนิค้าอื่น ๆ  ภายใต้ประเภทยอ่ย 6701.00 จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลีย่นมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

67.02 
ดอกไม้เทียม ใบไม้เทียม ผลไม้เทียม ส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมท้ังของท าด้วยดอกไม้เทียม ใบไม้
เทียมหรือผลไม้เทียม 

6702.10 - ท าด้วยพลาสติก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6702.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

6702.90 - ท าด้วยวัตถุอ่ืน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6702.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

67.03 
ผมคนที่ตกแต่ง สาง ฟอก หรือจัดท าอย่างอื่น รวมท้ังขนแกะ ขนสัตว์อื่น ๆ หรือวัตถุทออื่น ๆ ที่จัดเตรียม
เพ่ือใช้ท าผมปลอมหรือของที่คลา้ยกัน 

6703.00 ผมคนที่ตกแต่ง สาง ฟอก หรือจัดท าอย่างอ่ืน รวมทั้ง
ขนแกะ ขนสัตว์อ่ืน ๆ หรือวัตถุทออื่น ๆ ท่ีจัดเตรยีม
เพื่อใช้ท าผมปลอมหรือของที่คล้ายกัน 
  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6703.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

67.04 
ผมปลอม เคราปลอม ขนคิ้วปลอมและขนตาปลอม แผงผม และของท่ีคล้ายกัน ท าด้วยผมคน ขนสัตว์
หรือท าด้วยวัตถุทอ รวมท้ังของท าด้วยผมคน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 

6704.11 - - ผมปลอมสวมทั้งหัว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6704.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

6704.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6704.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

6704.20 - ท าด้วยผมคน สินคา้ภายใต้ประเภทย่อย 6704.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

6704.90 - ท าด้วยวัตถุอ่ืน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6704.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

ตอนที ่68 ของท าด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสเบสทอส ไมกาหรือวัตถุที่คล้ายกัน 
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68.01 หินปูถนน หินขอบถนนและหินปพ้ืูน ท าด้วยหินธรรมชาติ (ยกเว้นหินชนวน) 
6801.00 หินปูถนน หินขอบถนนและหินปพูื้น ท าด้วยหิน

ธรรมชาติ (ยกเว้นหินชนวน) 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6801.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

68.02 
หินที่ใช้ท าอนุสาวรีย์หรือหินก่อสร้างที่จัดท าแล้ว (ยกเว้นหินชนวน) และของท าด้วยหินดังกล่าว นอกจาก
ของตามประเภท 68.01 รวมท้ังหินโมเสกและของท่ีคล้ายกันท าด้วยหินธรรมชาติ (รวมถึงหินชนวน) จะมี
แผ่นรองรับหรือไม่ก็ตาม รวมท้ังเม็ด ชิ้น และผงของหินธรรมชาติ (รวมถึงหินชนวน) ที่แต่งส ี

6802.10 - กระเบื้อง ลูกบาศก์ และของที่คล้ายกัน จะเป็น 
สี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตรุัส) หรือไม่ก็ตาม 
ซึ่งด้านท่ีมีพื้นท่ีผิวใหญ่ที่สดุ ต้องสามารถวางในกรอบ 
สี่เหลี่ยมจตัุรสัที่มีด้านยาวน้อยกวา่ 7 เซนติเมตร 
รวมทั้ง เม็ด ช้ิน และผง ท่ีแต่งสีแล้ว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6802.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

6802.21 - - หินอ่อน ทราเวอร์ทีน และอะลาบาสเตอร ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6802.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

6802.23 - - หินแกรนิต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6802.23 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

6802.29 - - หินอ่ืน ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6802.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

6802.91 - - หินอ่อน ทราเวอร์ทีน และอะลาบาสเตอร ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6802.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

6802.92 - - หินอ่ืน ๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6802.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

6802.93 - - หินแกรนิต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6802.93 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

6802.99 - - หินอ่ืน ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6802.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

68.03 หินชนวนที่จัดท าแล้ว และของท าด้วยหินชนวนหรือท าด้วยหินชนวนอัด 
6803.00 หินชนวนที่จัดท าแล้ว และของท าด้วยหินชนวนหรือ

ท าด้วยหินชนวนอัด 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6803.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

68.04 
หินโม่ หินบด จานเจียระไน และของท่ีคล้ายกัน ไม่มีโครงใช้ส าหรับบด ลับ ขัด แต่งให้ได้ขนาดหรือตัด หิน
ลับหรือหินขัดที่ใช้ด้วยมือ และสว่นประกอบของของดังกล่าวท าด้วยหินธรรมชาติ วัตถุขัดถูธรรมชาติอัด
หรือวัตถุขัดถูเทียมอัด หรือท าด้วยเซรามิก มีหรือไม่มีส่วนประกอบที่ท าด้วยวัตถุอื่น 

6804.10 - หินโม่และหินบด ใช้ส าหรับโมส่ี บด หรือบดละเอียด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6804.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

6804.21 - - ท าด้วยเพชรสังเคราะห์อัดหรือเพชรธรรมชาติอัด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6804.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

68.06 
ใยขี้แร่ ใยหินและใยแร่ที่คล้ายกัน รวมท้ังเอกซ์โฟลีเอตเต็ดเวอร์มิคิวไลต์ เอกซ์แพนเด็ดเคลย์ โฟมสแลก 
และวัตถุจ าพวกแร่ชนิดเอกซ์แพนเด็ดที่คล้ายกัน ของผสมและของท่ีท าด้วยวัตถุจ าพวกแร่ ซ่ึงเป็นฉนวน
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กันความร้อน ฉนวนกนัเสียง หรือเป็นตัวดูดกลืนเสียง นอกจากของตามประเภท 68.11 หรือ 68.12 หรือ
ในตอนที่ 69 

6806.10 - ใยขี้แร่ ใยหินและใยแร่ที่คล้ายกัน (รวมถึงของผสม
ระหวา่ง ของดังกลา่ว) เป็นของกอง แผ่นบางหรือเปน็ม้วน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6806.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

6806.20 - เอกซ์โฟลีเอตเต็ดเวอร์มิคิวไลต์ เอกซ์แพนเด็ดเคลย์ 
โฟมสแลก และวตัถุจ าพวกแร่ชนดิเอกซ์แพนเดด็  
ที่คล้ายกัน (รวมถึงของผสมระหวา่งของดังกล่าว) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6806.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

6806.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6806.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

68.07 ของท าด้วยแอสฟัลต์หรือท าด้วยวัตถุที่คล้ายกัน(เช่น ปิโตรเลียมบิทูเมน หรือโคลทาร์พิตช์) 
6807.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6807.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
 
 
  

68.08 
แผง แผ่น กระเบื้อง ก้อนเหลี่ยม และของท่ีคล้ายกันที่ท าด้วยเส้นใยพืช ฟาง หรือท าด้วยขี้กบ ชิ้นไม้ 
สะเก็ดไม้ขี้เลื่อย หรือเศษไม้อื่น ๆ เกาะหรือติดรวมกันด้วยซีเมนต์ ปลาสเตอร์หรือสารยึดจ าพวกแร่อื่น ๆ  

6808.00 แผง แผน่ กระเบื้อง ก้อนเหลี่ยม และของที่คล้ายกันที่ท า
ด้วยเสน้ใยพืช ฟาง หรือท าด้วยขี้กบ ช้ินไม้ สะเก็ด 
ไม้ขี้เลื่อย หรือเศษไม้อื่น ๆ เกาะหรือติดรวมกันด้วย
ซีเมนต์ ปลาสเตอร์หรือสารยึดจ าพวกแร่อื่น ๆ  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6808.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

68.09 ของท าด้วยปลาสเตอร์หรือที่มีส่วนผสมของปลาสเตอร์เป็นหลัก 
6809.11 - - ติดด้านหน้าหรือเสริมให้แข็งแรงด้วยกระดาษหรือ 

กระดาษแข็งเท่านั้น 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6809.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

68.10 ของท าด้วยซีเมนต์ คอนกรีต หรือท าด้วยหินเทียม จะเสริมให้แข็งแรงหรือไม่ก็ตาม 
6810.11 - - บล็อกและอิฐส าหรับก่อสรา้ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6810.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
6810.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6810.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
6810.91 - - องค์ประกอบของสิ่งก่อสร้างส าเร็จรูปใช้ในการ

ก่อสร้าง หรือวิศวกรรมโยธา 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6810.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

6810.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6810.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

68.11 ของท าด้วยแอสเบสทอสซีเมนต์ เซลลูโลสไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือท าด้วยของที่คล้ายกัน 
6811.40 - ที่มีแอสเบสทอส สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6811.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
6811.81 - - แผ่นบางลูกฟูก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6811.81 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

6811.82 - - แผ่นบาง แผง กระเบื้องแบบอ่ืน ๆ และของที่
คล้ายกัน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6811.82 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

6811.89 - - ของอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6811.89 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
 
 
 
  

68.12 

เส้นใยแอสเบสทอสทีจ่ัดท าแล้ว ของผสมที่มีแอสเบสทอสเปน็หลกั หรือมีแอสเบสทอสกับแมกนีเซียม
คาร์บอเนตเป็นหลัก รวมท้ังของท าด้วยของผสมดังกล่าว หรือท าด้วยแอสเบสทอส (เช่น ด้าย ผ้าทอ 
เสื้อผ้า เคร่ืองสวมศีรษะ รองเท้า ปะเก็น) จะเสริมให้แข็งแรงหรือไม่ก็ตาม นอกจากของตามประเภท 
68.11 หรือ 68.13 

6812.80 - ท าด้วยโครซโิดไลท ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6812.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

6812.91 - - เสื้อผ้า ของที่ใช้ประกอบเครื่องแต่งกาย รองเท้า
และ เครื่องสวมศรีษะ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6812.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

6812.92 - - กระดาษ มิลล์บอร์ด และสักหลาด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6812.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 6812.93 

6812.93 - - ของที่ใช้ในการต่อเช่ือมท าด้วยเส้นใยแอสเบสทอส
อัดเป็นแผ่นบางหรือเป็นม้วน  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6812.93 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

6812.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6812.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

68.14 
ไมกาท่ีจัดท าแล้วและของท าด้วยไมกา รวมถึงไมกาท่ีเกาะหรือติดรวมกันหรือที่ท าขึ้นใหม่ จะมสีิง่รองรับที่
เป็นกระดาษ กระดาษแข็งหรือวัตถุอื่น หรือไม่ก็ตาม 

6814.10 - แผ่น แผ่นบาง และแถบ ท าด้วยไมกาที่เกาะหรือตดิ 
รวมกันหรือท่ีท าข้ึนใหม่ จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6814.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

6814.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6814.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

68.15 
ของท าด้วยหินหรือสารจ าพวกแร่อื่น ๆ (รวมถึงเส้นใยคาร์บอน ของท าด้วยเส้นใยคาร์บอน และ 
ของท าด้วยถ่านพีต) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 

6815.10 - ของท าด้วยกราไฟต์หรือคาร์บอนอ่ืน ๆ  
ที่ไม่ใช้งานทาง ไฟฟ้า 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6815.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

6815.20 - ของท าด้วยถ่านพีต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6815.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

6815.91 - - ที่มีแมกนีไซต์ โดโลไมต์ หรือโครไมต ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6815.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
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6815.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6815.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

ตอนที ่69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 

69.01 
อิฐ บล็อก กระเบื้อง และผลิตภณัฑ์เซรามิกอื่น ๆ ท าด้วยดินซากหอย (เช่น คีเซลกูหร์ ทริโพไลต์หรือไดอะ
ทอไมต์) หรือท าด้วยดินทรายที่คล้ายกัน 

6901.00 อิฐ บล็อก กระเบื้อง และผลติภณัฑ์เซรามิกอื่น ๆ  
ท าด้วยดินซากหอย (เช่น คีเซลกูหร์ ทริโพไลต์หรือ
ไดอะทอไมต์)หรือท าด้วยดินทรายที่คล้ายกัน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6901.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

69.02 
อิฐ บล็อก กระเบื้อง ชนิดทนไฟและผลิตภัณฑ์เซรามิกทนไฟที่คล้ายกัน ส าหรับใช้ในการก่อสร้าง นอกจาก
ของท าด้วยดินซากหอยหรือดินทรายที่คล้ายกัน 

6902.20 - มีอะลมูินา หรือมีซลิิกา หรือมขีองผสมหรือสารประกอบ 
ของผลติภณัฑเ์หล่านี้มากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ าหนัก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6902.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

6902.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6902.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

69.03 
ผลิตภัณฑ์เซรามิกทนไฟอื่น ๆ (เช่น รีทอร์ต เบ้า เตาอบ หัวฉีด ปลั๊ก ฐานรอง เบ้าหลอมโลหะมีค่า หลอด
หรือท่อปลอกและเสน้) นอกจากของท าด้วยดินซากหอยหรือดินทรายที่คล้ายกัน 

6903.10 - ที่มีกราไฟต์หรือมีคาร์บอนอ่ืน ๆ หรือมีของผสมของ 
ผลิตภณัฑ์เหล่านี้มากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ าหนัก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6903.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

6903.20 - ที่มีอะลูมินาหรือของผสมหรือสารประกอบของ
อะลูมินา และซลิิกามากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ าหนัก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6903.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

6903.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6903.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

69.04 อิฐก่อสร้าง บล็อกปูพ้ืน กระเบื้องที่ใช้รองหรือใช้เสริมที่เป็นเซรามิก และของท่ีคล้ายกนั 
6904.10 - อิฐก่อสร้าง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6904.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
6904.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6904.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

69.05 
กระเบื้องมุงหลังคา ท่อยอดปล่องไฟ บัวยอดปล่องไฟสิ่งบุปล่องไฟ สิ่งประดับทางสถาปัตยกรรม และ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ ส าหรับใช้ในการก่อสร้าง 

6905.10 - กระเบื้องมุงหลังคา สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6905.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

6905.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6905.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  

69.06 หลอดหรือท่อ ท่อน า ราง และอุปกรณ์ติดต้ังส าหรับหลอดหรือท่อ ที่เป็นเซรามิก 
6906.00 หลอดหรือท่อ ท่อน า ราง และอุปกรณ์ตดิตั้งส าหรับ

หลอดหรือท่อ ที่เป็นเซรามิก 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6906.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

69.07 กระเบื้องปูพ้ืนและทางเดิน กระเบื้องปูพ้ืนเตาหรือกระเบื้องติดผนัง ที่เป็นเซรามิก รวมท้ังหินโมเสกและ
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ของท่ีคล้ายกัน ท่ีเป็นเซรามิก จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม เซรามิกส าเร็จรูป 

6907.21 - - ที่มีค่าสัมประสิทธ์ิในการดดูซับน้ าไม่เกินร้อยละ 
0.5 โดยน้ าหนัก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6907.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

6907.22 - - ที่มีค่าสัมประสิทธ์ิในการดดูซับน้ าเกินร้อยละ 0.5 
แต่ไมเ่กินร้อยละ 10 โดยน้ าหนัก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6907.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

6907.23 - - ที่มีค่าสัมประสิทธ์ิในการดดูซับน้ าเกินร้อยละ 10 
โดยน้ าหนัก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6907.23 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

6907.30 - หินโมเสกและของที่คล้ายกัน นอกจากของตาม 
ประเภทย่อย 6907.40 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6907.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

6907.40 - เซรามิกส าเรจ็รูป สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6907.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

69.09 
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส าหรับใช้ตามห้องปฏิบัติการใช้ในทางเคมี หรือใช้ในทางเทคนิคอื่น ๆ อ่างและภาชนะ
รองรับที่คล้ายกันที่เป็นเซรามิกชนิดที่ใช้ในทางเกษตรกรรมรวมทั้งหม้อ กระปุก และของท่ีคล้ายกนั ที่เป็น
เซรามิกชนิดที่ใช้ส าหรับล าเลียงหรือบรรจุของ 

6909.11 - - ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6909.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

6909.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 6909.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

ตอนที ่70 แก้วและเครื่องแก้ว 
70.01 คูลเลต เศษแก้วอื่น ๆ และของท่ีใช้ไม่ได้อื่น ๆ ท าด้วยแก้ว รวมท้ังแก้วที่เป็นก้อน 

7001.00 คูลเลต เศษแก้วอื่น ๆ และของที่ใช้ไม่ได้อื่น ๆ  
ท าด้วยแก้ว รวมทั้งแก้วที่เป็นก้อน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7001.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

70.02 
แก้วท าเป็นลูกกลม (นอกจากลกูกลมขนาดเล็กตามประเภท 70.18) เป็นเส้น เป็นหลอดหรือท่อ ที่ไม่ได้
ตกแต่ง 

7002.10 - ลูกกลม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7002.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7002.20 - เส้น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7002.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7002.31 - - ท าด้วยฟิวส์ควอร์ตซ์หรือฟิวส์ซลิิกาอ่ืน ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7002.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7002.32 แก้วท าเป็นลูกกลม (นอกจากลูกกลมขนาดเล็กตาม 
ประเภท 70.18) เป็นเส้น เป็นหลอดหรือท่อ ที่ไม่ไดต้กแต่ง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7002.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7002.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7002.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

70.03 
แก้วท่ีได้จากการหล่อหรือการรีด เป็นแผ่นหรือเป็นโพรไฟล์ จะมีชั้นผิวส าหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสง
หรือไม่สะท้อนแสงหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่างอื่น 

7003.12 - - แต่งสีทั่วเนื้อ (บอดี้ทินเต็ด) ท าให้ทึบแสง ท าให้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7003.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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สะท้อนแสง หรือมีช้ันผิวส าหรับ ดูดกลืนแสง สะท้อน
แสงหรือไม่สะท้อนแสง 

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 70.04 ถึง 70.09 

7003.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7003.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 70.04 ถึง 70.09 

7003.20 - แผ่นแก้วท่ีเสรมิด้วยลวด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7003.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 70.04 ถึง 70.09 

7003.30 - โพรไฟล ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7003.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 70.04 ถึง 70.09 

70.04 
แก้วท่ีได้จากการดึงหรือเป่า เป็นแผ่น จะมีชัน้ผิวส าหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสงหรือไม่
ก็ตาม แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่างอื่น 

7004.20 - แก้วแต่งสีทั่วเนื้อ (บอดี้ทินเต็ด) ท าให้ทึบแสง ท าให้
สะท้อนแสง หรือมีช้ันผิวส าหรับ ดูดกลืนแสง สะท้อน
แสงหรือไม่สะท้อนแสง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7004.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 70.03 หรือ 70.05 ถึง 70.09 

7004.90 - แก้วอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7004.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 70.03 หรือ 70.05 ถึง 70.09 
 
 
  

70.05 
โฟลตกลาสและแก้วที่ขัดผิวหรือขัดมัน เป็นแผ่น จะมชีั้นผิวส าหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไมส่ะท้อน
แสงหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่างอื่น 

7005.10 - แก้วที่ไม่เสรมิด้วยลวด มีชั้นผิวส าหรับ ดูดกลืนแสง
สะท้อนแสงหรือไมส่ะท้อนแสง 

สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 7005.10 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ ยกเว้นจาก
ประเภท 70.03 ถึง 70.04 หรอื 70.06 ถึง 70.09 

7005.21 - - แต่งสีทั่วเนื้อ (บอดี้ทินเต็ด) ท าให้ทึบแสงท าให้
สะท้อนแสง หรือเพียงแต่ขัดผิว 

สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 7005.21 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ ยกเว้นจาก
ประเภท 70.03 ถึง 70.04 หรอื 70.06 ถึง 70.09 

7005.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 7005.29 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ ยกเว้นจาก
ประเภท 70.03 ถึง 70.04 หรอื 70.06 ถึง 70.09 

7005.30 - แก้วที่เสริมด้วยลวด สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 7005.30 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ ยกเว้นจาก
ประเภท 70.03 ถึง 70.04 หรอื 70.06 ถึง 70.09 

70.06 
แก้วตามประเภท 70.03 70.04 หรือ 70.05 ที่ท าให้โค้ง แต่งขอบ สลัก เจาะรู เคลือบเอนาเมล หรือ
ตกแต่งอย่างอื่น แต่ต้องไม่มีกรอบหรือติดกับวัตถุอื่น ๆ 
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7006.00 แก้วตามประเภท 70.03 70.04 หรือ 70.05 ที่ท าใหโ้ค้ง 
แต่งขอบ สลัก เจาะรู เคลือบเอนาเมล หรือตกแต่ง 
อย่างอื่น แต่ตอ้งไม่มีกรอบหรือตดิกบัวัตถุอ่ืน ๆ  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7006.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 70.07 ถึง 70.09 

70.08 ฉนวนแบบมัลติเพิลวอลล์ที่ท าด้วยแก้ว 
7008.00 ฉนวนแบบมัลตเิพิลวอลล์ที่ท าด้วยแก้ว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7008.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 70.03 ถึง 70.07 หรือ 70.09 

70.09 กระจกเงา จะมกีรอบหรือไม่ก็ตาม รวมถึงกระจกมองหลัง 
7009.10 - กระจกมองหลังส าหรับยานบก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7009.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 70.06 ถึง 70.08 

70.10 
คาร์บอย ขวด ขวดคอคอด กระปุก หม้อ ขวดยา แอมพูล และภาชนะอืน่ ๆ ท าด้วยแก้ว ชนิดที่ใช้ล าเลียง
หรือบรรจุของ รวมท้ังขวดโหลแก้วที่ใช้ถนอมอาหาร จุก ฝา และที่ปิดอื่น ๆ ท าด้วยแก้ว 

7010.10 - แอมพูล สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 7010.10 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ ยกเว้นจาก
ประเภท 70.07 ถึง 70.09 หรอื 70.11 ถึง 70.20 

7010.90 - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 7010.90 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ ยกเว้นจาก
ประเภท 70.07 ถึง 70.09 หรอื 70.11 ถึง 70.20 

70.11 
กระเปาะแก้ว (รวมถึงที่เป็นรูปกลมและเปน็หลอด)ทีม่ีปลายเปิด และส่วนประกอบของกระเปาะดังกล่าวที่
ท าด้วยแก้ว ไม่มีอุปกรณ์ติดต้ัง (ฟิตต้ิง) ส าหรับใช้ท าหลอดไฟฟ้า หลอดแคโทดเรย์ หรือหลอดที่คล้ายกัน  

7011.20 - ส าหรับท าหลอดแคโทดเรย ์ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 7011.20 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ ยกเว้นจาก
ประเภท 70.07 ถึง 70.10 หรอื 70.12 ถึง 70.20 

70.15 
กระจกนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนดิวอตช์ และกระจกที่คล้ายกัน กระจกแว่นตาชนิดธรรมดาหรือชนิดปรับ
สายตาท่ีโค้งงอ กลวง หรือที่คล้ายกัน ไม่ได้ตกแต่งเพ่ือใช้งานทางทัศนศาสตร์ รวมท้ังแก้วทรงกลมกลวง 
และเซกเมนต์ของแก้วทรงกลมกลวง ส าหรับใช้ในการผลิตกระจกดังกล่าว 

7015.10 - กระจกแว่นตาชนิดปรบัสายตา สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 7015.10 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ ยกเว้นจาก
ประเภท 70.07 ถึง 70.14 หรอื 70.16 ถึง 70.20 

7015.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 7015.90 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ ยกเว้นจาก
ประเภท 70.07 ถึง 70.14 หรอื 70.16 ถึง 70.20 

70.16 

บล็อกปูพ้ืน แผ่นหนา อิฐ แผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กระเบื้องและของอ่ืน ๆ ท าด้วยแก้วอัดหรือแก้วหล่อ  
จะเสริมด้วยลวดหรือไม่ก็ตาม ชนิดที่ใช้กับอาคารหรือเพ่ือการก่อสร้าง ลูกบาศก์แก้ว และแก้วท าเป็นของ
ขนาดเล็กอืน่ ๆ จะมสีิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม ส าหรับใช้เป็นโมเสกหรือเพ่ือการประดับท่ีคล้ายกัน แผ่นแก้ว 
ที่มีตะกั่วเป็นขอบ (เลดเด็ดไลต์) และของท่ีคล้ายกัน รวมท้ังแก้วชนิดมัลติเซลลลูาร์หรือชนิดโฟม  
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ที่เป็นบล็อก แผง แผ่น เบี้ยหรือลักษณะท่ีคล้ายกัน 

7016.10 - ลูกบาศก์แก้ว และแก้วท าเป็นของขนาดเล็กอ่ืน ๆจะ
มีสิ่งรองรับหรือไม่กต็าม ส าหรับใช้เป็นโมเสก หรือ
เพื่อการประดับที่คล้ายกัน 

สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 7016.10 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ ยกเว้นจาก
ประเภท 70.07 ถึง 70.15 หรอื 70.17 ถึง 70.20 

7016.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 7016.90 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ ยกเว้นจาก
ประเภท 70.07 ถึง 70.15 หรอื 70.17 ถึง 70.20 
 
 
  

70.17 
เคร่ืองแก้วที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการ ในทางอนามัยหรือในทางเภสัชกรรม จะท าเคร่ืองหมายแบ่งส่วนหรือ
แบ่งขนาดหรือไม่ก็ตาม 

7017.10 - ท าด้วยฟิวส์ควอร์ตซห์รือฟิวส์ซลิกิาอ่ืน ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7017.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 70.16 หรือ 70.18 ถึง 70.20 

7017.20 - ท าด้วยแก้วอ่ืน ๆ ที่สัมประสิทธ์ิขยายตัวเชิงเส้น  
ไม่เกิน 5 x 10-6 ต่อองศาเคลวิน ที่อุณหภูมิ ระหว่าง 
0 ถึง 300 องศาเซลเซียส 

สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 7017.20 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ ยกเว้นจาก
ประเภท 70.07 ถึง 70.16 หรอื 70.18 ถึง 70.20 

7017.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 7017.90 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ ยกเว้นจาก
ประเภท 70.07 ถึง 70.16 หรอื 70.18 ถึง 70.20 

70.18 

ลูกปัด ไข่มกุเทียม รัตนชาติเทียมหรือกึ่งรัตนชาติเทียม และแก้วท าเปน็ของขนาดเลก็ที่คล้ายกัน และของท าด้วย
ของดังกล่าวนอกจากเคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม ลูกตาแก้วนอกจากที่เป็นอวัยวะเทยีม รูปปั้น
ขนาดเล็กและเคร่ืองประดับอื่น ๆ ท าด้วยแก้วท่ีท าเป็นรูปโดยใช้ตะเกียงฟู่ นอกจากเคร่ืองเพชรพลอยและ
รูปพรรณที่เป็นของเทียม ลูกกลมแก้วขนาดเลก็ที่มีเส้นผ่านศนูยก์ลางไม่เกิน 1 มิลลิเมตร 

7018.10 - ลูกปัด ไข่มุกเทียม รัตนชาติเทียมหรือ กึ่งรัตนชาติ
เทียมและแก้วท าเป็นของขนาดเลก็ ที่คล้ายกัน 

สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 7018.10 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ ยกเว้นจาก
ประเภท 70.07 ถึง 70.17 หรอื 70.19 ถึง 70.20 

7018.20 - ลูกกลมแก้วขนาดเล็ก ที่มีเส้นผา่นศูนย์กลางไม่เกิน 
1 มิลลิเมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 7018.20 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ ยกเว้นจาก
ประเภท 70.07 ถึง 70.17 หรอื 70.19 ถึง 70.20 

7018.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 7018.90 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ ยกเว้นจาก
ประเภท 70.07 ถึง 70.17 หรอื 70.19 ถึง 70.20 

70.19 ใยแก้ว (รวมถึงปุยแก้ว) และของท าด้วยใยแก้ว (เช่น ด้าย ผ้าทอ) 
7019.11 - - ด้ายที่ตัดเป็นเส้นสั้น มคีวามยาวไม่เกิน50 

มิลลเิมตร 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7019.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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7019.12 - - สายใย สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7019.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7019.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7019.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

7019.31 - - เสื่อ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7019.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7019.32 - - แผ่นบาง (วอยล์) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7019.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7019.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7019.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7019.40 - ผ้าทอท าด้วยสายใย สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7019.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7019.51 - - มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7019.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7019.52 - - ผ้าทอลายขัด มีความกว้างเกิน 30 เซนติเมตร 
หนักน้อยกว่า 250 กรัมต่อตารางเมตร ท าด้วยใยยาว
ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยว แตล่ะเส้นไม่เกิน 136 เทกซ์ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7019.52 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7019.59 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7019.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7019.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7019.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

70.20 ของอ่ืน ๆ ท าด้วยแก้ว 
7020.00 ของอื่น ๆ ท าด้วยแก้ว สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 7020.00 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่

เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ ยกเว้นจาก
ประเภท 70.07 ถึง 70.11 หรอื 70.13 ถึง 70.20 

ตอนที ่71 ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง จะตกแต่งหรือคัดแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบ
กับตัวเรือน รวมทั้งไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง ซึ่งร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราวเพื่อสะดวกแก่การขนส่ง 

71.01 
ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง จะตกแต่งหรือคัดแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับ
ตัวเรือน รวมทั้งไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยงซ่ึงร้อยเข้าด้วยกันชัว่คราวเพ่ือสะดวกแก่การขนส่ง 

7101.10 - ไข่มุกธรรมชาต ิ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7101.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อมาจากไข่มุกธรรมชาติหรือไขมุ่กเลี้ยงในอาณาเขต
ของประเทศภาคีใดภาคีหนึ่งหรือทั้งสอง 

7101.21 - - ไม่ได้ตกแต่ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7101.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อมาจากไข่มุกธรรมชาติหรือไขมุ่กเลี้ยงในอาณาเขต
ของประเทศภาคีใดภาคีหนึ่งหรือทั้งสอง  

7101.22 - - ตกแต่งแล้ว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7101.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อมาจากไข่มุกธรรมชาติหรือไขมุ่กเลี้ยงในอาณาเขต
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ของประเทศภาคีใดภาคีหนึ่งหรือทั้งสอง 

71.02 เพชร จะตกแต่งหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ประกอบกับตัวเรือน 
7102.10 - ไม่ไดค้ัด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7102.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อมาจากเพชรตามธรรมชาติในอาณาเขตของ
ประเทศภาคีใดภาคีหนึ่งหรือท้ังสอง 

7102.21 - - ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือท าให้แยก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7102.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อมาจากเพชรตามธรรมชาติในอาณาเขตของ
ประเทศภาคีใดภาคีหนึ่งหรือท้ังสอง 

7102.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7102.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าเพชรนั้นจะต้องผ่านการเจียระไนหรือ
ตกแต่งให้เป็นรูปทรงขั้นสุดท้าย  

7102.31 - - ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือท าให้แยก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7102.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อมาจากเพชรตามธรรมชาติในอาณาเขตของ
ประเทศภาคีใดภาคีหนึ่งหรือท้ังสอง 

7102.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7102.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าเพชรนั้นจะต้องผ่านการเจียระไนหรือ
ตกแต่งให้เป็นรูปทรงขั้นสุดท้าย 

71.03 
รัตนชาติ (นอกจากเพชร) และกึง่รัตนชาติ จะตกแต่งหรือคัดแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกัน 
หรือประกอบกับตัวเรือน รวมท้ังรัตนชาติ (นอกจากเพชร)และกึ่งรัตนชาติที่ไม่ได้คัด ซ่ึงร้อยเข้าด้วยกัน
ชั่วคราวเพ่ือสะดวกแก่การขนส่ง 

7103.10 - ไม่ไดต้กแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือท าเป็นรูปทรง 
อย่างหยาบ ๆ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7103.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อมาจากรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติตามธรรมชาติใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดภาคหีนึ่งหรือท้ังสอง 

7103.91 - - ทับทิม แซปไฟร์และมรกต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7103.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าทับทิม แซปไฟร์และมรกตนั้นจะต้อง
ผ่านการเจียระไนหรือตกแต่งให้เปน็รูปทรงข้ันสุดท้าย  

7103.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7103.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อมาจากรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติตามธรรมชาติใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดภาคหีนึ่งหรือท้ังสอง 

71.04 
รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการสังเคราะห์หรือท าขึ้นใหม่ จะตกแต่งหรือคัดแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้
ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการสังเคราะห์หรือท าขึ้น
ใหม่ที่ไม่ได้คัด ซ่ึงร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราวเพ่ือสะดวกแก่การขนส่ง 

7104.10 - พีเอโซอิเล็กทริกควอรต์ซ ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7104.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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7104.20 - อื่น ๆ ไม่ไดต้กแต่งหรือเพยีงแต่เลื่อยหรือท าเป็น
รูปทรง อย่างหยาบ ๆ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7104.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7104.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7104.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

71.05 ฝุ่นและผงของรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ 
7105.10 - ของเพชร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7105.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
7105.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7105.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
71.06 เงิน (รวมถึงเงนิชบุด้วยทองค าหรือแพลทนิัม) ยังไม่ได้ขึน้รูป (อนัรอต) หรืออยู่ในลักษณะกึ่งส าเร็จรูปหรือเป็นผง 

7106.10 - เป็นผง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7106.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7106.91 - - ยังไม่ได้ขึ้นรูป สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7106.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7106.92 - - กึ่งส าเร็จรูป สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7106.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

71.07 โลหะสามัญท่ีหุ้มติดด้วยเงิน ที่ไม่ได้จัดท ามากไปกว่าขั้นกึ่งส าเร็จรูป 
7107.00 โลหะสามญัที่หุ้มติดด้วยเงิน ที่ไมไ่ด้จัดท ามากไปกว่า

ขั้นกึ่งส าเร็จรูป 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7107.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

71.08 ทองค า (รวมถึงทองค าชุบด้วยแพลทินัม) ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรืออยู่ในลักษณะกึ่งส าเร็จรูป หรือเป็นผง 
7108.11 - - เป็นผง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7108.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
7108.12 - - อื่น ๆ ในลักษณะที่ยังไม่ได้ขึ้นรปู สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7108.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
7108.13 - - อื่น ๆ ในลักษณะกึ่งส าเรจ็รูป สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7108.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
7108.20 - เงินตรา สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7108.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
71.09 โลหะสามัญหรือเงิน ที่หุ้มติดด้วยทองค า ไม่ได้ท ามากไปกว่าขั้นกึ่งส าเร็จรูป 

7109.00 โลหะสามญัหรือเงิน ที่หุ้มติดด้วยทองค า ไม่ได้ท ามาก
ไปกว่าขั้นก่ึงส าเร็จรูป 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7109.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

71.10 แพลทินัมยังไม่ได้ขึ้นรูป หรืออยู่ในลักษณะกึ่งส าเร็จรูปหรือเป็นผง 
7110.11 - - ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรือเป็นผง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7110.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
7110.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7110.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
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7110.21 - - ยังไม่ได้ขึ้นรูปหรือเป็นผง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7110.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7110.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7110.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7110.31 - - ยังไม่ได้ขึ้นรูปหรือเป็นผง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7110.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7110.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7110.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7110.41 - - ยังไม่ได้ขึ้นรูปหรือเป็นผง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7110.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7110.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7110.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

71.11 โลหะสามัญ เงิน หรือทองค า ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม ที่ไม่ได้ท ามากไปกว่าขั้นกึ่งส าเร็จรูป 
7111.00 โลหะสามญั เงิน หรือทองค า ท่ีหุ้มติดด้วยแพลทินัม 

ที่ไม่ได้ท ามากไปกว่าขั้นก่ึงส าเร็จรปู 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7111.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

71.12 
เศษและของท่ีใช้ไม่ได้ ท าด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า รวมท้ังเศษและของท่ีใช้ไม่ได้อื่น 
ๆท่ีมีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่า ชนิดทีส่่วนใหญ่ใช้ส าหรับสกัดโลหะมีค่า 

7112.30 - เถ้าที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7112.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

7112.91 - - ของทองค า รวมถึงโลหะที่หุ้มตดิด้วยทองค าแตไ่ม่
รวมถึงเศษผงของทองค าที่มีโลหะมีค่าอื่น ๆปนอยู่  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7112.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7112.92 - - ของแพลทินัม รวมถึงโลหะที่หุม้ติดดว้ยแพลทินัมแต่
ไมร่วมถึงเศษผงของแพลทินัมทีม่ีโลหะมีค่าอื่น ๆ  ปนอยู ่

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7112.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7112.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7112.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

71.13 
เคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณ และส่วนประกอบของของดังกลา่ว ท าด้วยโลหะมีค่า หรือท าด้วยโลหะที่
หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า  

7113.11 - - ท าด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดดว้ยโลหะมีค่า 
หรือไม่กต็าม 

สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 7113.11 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในประเภท 71.01 ถึง 71.04 หรือมี
สัดส่วนมลูค่าการผลติในภูมภิาคไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 

7113.19 - - ท าด้วยโลหะมคี่าอื่น ๆ จะชุบหรือหุ้มตดิด้วย 
โลหะมีค่า หรือไม่กต็าม 

สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 7113.19 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในประเภท 71.01 ถึง 71.04 หรือมี
สัดส่วนมลูค่าการผลติในภูมภิาคไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 

7113.20 - ท าด้วยโลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยโลหะมคี่า สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 7113.20 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในประเภท 71.01 ถึง 71.04 หรือมี
สัดส่วนมลูค่าการผลติในภูมภิาคไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 

71.14 
เคร่ืองทองหรือเคร่ืองเงินและส่วนประกอบของของดังกล่าว ท าด้วยโลหะมีค่าหรือท าด้วยโลหะที่หุ้มติด
ด้วยโลหะมีค่า 
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7114.11 - - ท าด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดดว้ยโลหะมีค่าอื่น ๆ 
หรือไม่กต็าม 

สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 7114.11 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในประเภท 71.01 ถึง 71.04 หรือมี
สัดส่วนมลูค่าการผลติในภูมภิาคไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 

7114.19 - - ท าด้วยโลหะมคี่าอื่น ๆ จะชุบหรือหุ้มตดิด้วย 
โลหะมีค่า หรือไม่กต็าม 

สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 7114.19 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในประเภท 71.01 ถึง 71.04 หรือมี
สัดส่วนมลูค่าการผลติในภูมภิาคไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 

7114.20 - ท าด้วยโลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยโลหะมคี่า สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 7114.20 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในประเภท 71.01 ถึง 71.04 หรือมี
สัดส่วนมลูค่าการผลติในภูมภิาคไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 

71.15 ของอ่ืน ๆ ท าด้วยโลหะมีค่า หรือท าด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า 
7115.10 - ตัวคะตะไลส์ที่มีลักษณะแบบผ้าหรือตะแกรง ท า

ด้วยแพลทินัม 
สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 7115.10 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ ยกเว้นจาก
ประเภท 71.13 ถึง 71.14 หรอื 71.16 ถึง 71.17 

7115.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 7115.90 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ ยกเว้นจาก
ประเภท 71.13 ถึง 71.14 หรอื 71.16 ถึง 71.17 

71.16 
ของท าด้วยไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง ท าด้วยรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ (ธรรมชาติ สังเคราะห์หรือท า
ขึ้นใหม่) 

7116.10 - ท าด้วยไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7116.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 71.13 ถึง 71.15 หรือ 71.17 

7116.20 - ท าด้วยรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ (ธรรมชาติ 
สังเคราะห์ หรือท าขึ้นใหม่) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7116.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 71.13 ถึง 71.15 หรือ 71.17 

71.17 เคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม 
7117.11 - - กระดุมข้อมือเชิ้ตและสตัด สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 7117.11 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่

เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในประเภท 71.01 ถึง 71.04 หรือมี
สัดส่วนมลูค่าการผลติในภูมภิาคไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 

7117.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 7117.19 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในประเภท 71.01 ถึง 71.04 หรือมี
สัดส่วนมลูค่าการผลติในภูมภิาคไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 

7117.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทยอ่ย 7117.90 จะได้ถิน่ก าเนิดเมือ่
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในประเภท 71.01 ถึง 71.04 หรือมี
สัดส่วนมลูค่าการผลติในภูมภิาคไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 

71.18 เหรียญกษาปณ์ 
7118.10 - เหรียญกษาปณ์ (นอกจากเหรียญทองค า) ที่ใช้ช าระ

หนี ้ตามกฎหมายไม่ได ้
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7118.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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7118.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7118.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

ตอนที ่72 เหล็กและเหล็กกล้า 
72.01 เหล็กถลุงและเหล็กสปิเกล เป็นแท่งถลุง ก้อนเหลี่ยม หรือลักษณะขั้นปฐมอืน่ ๆ 

7201.10 - เหล็กถลุงไม่เจือท่ีมีฟอสฟอรสัรอ้ยละ 0.5 หรือ 
น้อยกว่าโดยน้ าหนัก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7201.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7201.20 - เหล็กถลุงไม่เจือท่ีมีฟอสฟอรสัมากกว่าร้อยละ 0.5
โดยน้ าหนัก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7201.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7201.50 - เหล็กถลุงเจือ รวมทั้งเหล็กสปิเกล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7201.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

72.02 สารเจือเหล็ก (เฟอโรแอลลอย) 
7202.11 - - มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 2 โดยน้ าหนัก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7202.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
7202.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7202.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
7202.21 - - มีซิลิคอนมากกว่าร้อยละ 55 โดยน้ าหนัก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7202.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
7202.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7202.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
7202.30 - เฟอโรซิลิโคแมงกานีส สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7202.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
7202.41 - - มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 4 โดยน้ าหนัก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7202.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
7202.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7202.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
7202.50 - เฟอโรซิลิโคโครเมียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7202.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
7202.60 - เฟอโรนิกเกิล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7202.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
7202.70 - เฟอโรโมลิบดีนัม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7202.70 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
7202.80 - เฟอโรทังสเตน และเฟอโรซิลโิคทังสเตน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7202.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
7202.91 - - เฟอโรไทเทเนียม และเฟอโรซลิิโคไทเทเนียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7202.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
7202.92 - - เฟอโรวาเนเดียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7202.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 



  

 

พิกัดศุลกากรระบบ 
ฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2017 

รายการสินค้า กฎเฉพาะรายสินค้า 

7202.93 - - เฟอโรไนโอเบียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7202.93 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

7202.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7202.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

72.03 
ผลิตภัณฑ์จ าพวกเหล็กที่ได้จากสนิแร่เหล็กโดยวิธีไดเร็กรีดักชัน และผลิตภัณฑจ์ าพวกเหล็กอืน่ ๆ ที่มี   
เนื้อพรุน เป็นก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะท่ีคล้ายกนัรวมทั้งเหล็กที่มีความบริสุทธิ์อย่างน้อยร้อยละ 
99.94 โดยน้ าหนัก เป็นก้อน เปน็เพลเลต หรือลักษณะท่ีคล้ายกนั 

7203.10 - ผลิตภณัฑจ์ าพวกเหล็กท่ีได้จากสินแร่เหล็กโดย  
วิธีไดเร็กรีดักชัน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7203.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7203.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7203.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

72.04 เศษและของท่ีใช้ไม่ได้จ าพวกเหล็ก รวมท้ังอินกอตท่ีหลอมจากของท่ีใช้ไม่ได้ที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกล้า 
7204.10 - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหลก็หล่อ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7204.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
7204.21 - - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7204.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
7204.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7204.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
7204.30 - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหลก็หรือเหล็กกล้าที่

ชุบ หรือเคลือบดีบุก 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7204.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7204.41 - - เศษที่ได้จากการกลึง เศษท่ีไดจ้ากการไส ช้ินเล็ก
ช้ินน้อย เศษขูดผิว ขี้เลื่อย ขี้ตะไบ เศษที่ได้จาก 
การแต่งขอบ เศษที่ไดจ้ากการตอกพิมพ์ จะมัดหรือ
ห่อหรือไม่กต็าม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7204.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7204.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7204.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7204.50 - อินกอตที่หลอมจากของที่ใช้ไม่ได้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7204.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

72.05 เม็ดและผง ของเหล็กถลุง ของเหล็กสปิเกล ของเหล็กหรือเหล็กกล้า 
7205.10 - เม็ด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7205.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
7205.21 - - ของเหล็กกล้าเจือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7205.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
7205.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7205.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
72.06 เหล็ก และเหล็กกล้าไม่เจือ เป็นอนิกอต หรือมีลักษณะขั้นปฐมอืน่ ๆ (ไม่รวมถึงเหล็กตามประเภท 72.03) 

7206.10 - อินกอต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7206.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7206.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7206.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

72.07 ผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ 
7207.11 - - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ (รวมถึง 

สี่เหลี่ยมจตัุรสั) และมีความกว้างวดัได้น้อยกว่า 2 เท่า 
ของความหนา 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7207.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.06 

7207.12 - - อื่น ๆ ท่ีมีภาคตัดขวางเป็นรูปสีเ่หลี่ยมผืนผ้า
(นอกจากสี่เหลี่ยมจตัุรสั) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7207.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.06 

7207.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7207.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.06 

7207.20 - มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7207.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.06 

72.08 
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างต้ังแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีด
ร้อนไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ 

7208.39 - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7208.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.06 

7208.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7208.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

72.09 
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างต้ังแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป  
ได้จากการรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ 

7209.17 - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลเิมตรขึ้นไปแตไ่ม่เกิน 
1 มิลลิเมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7209.17 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

7209.18 - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7209.18 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

72.10 
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างต้ังแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป หุ้มติด ชุบ
หรือเคลือบ 

7210.11 - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลเิมตรขึ้นไป สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7210.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7210.12 - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7210.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7210.30 - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวธิีใช้ไฟฟ้า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7210.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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7210.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7210.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7210.50 - ชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมออกไซด์ หรือ 
ด้วยโครเมียม และโครเมียมออกไซด ์

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7210.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7210.61 - - ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและ
สังกะส ี

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7210.61 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7210.69 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7210.69 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7210.70 - ทาสี ทาวาร์นิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7210.70 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7210.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7210.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.06 72.08 72.09 ประเภท
ย่อย 7225.30 7225.40 หรือ 7225.50 

72.12 
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร หุ้มติด ชุบหรือ
เคลือบ 

7212.10 - ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7212.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

72.13 ท่อนและเสน้ที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วนอย่างไม่เป็นระเบียบ ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจอื 
7213.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7213.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

72.14 
ท่อนและเสน้อื่น ๆ ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ ที่ไม่ได้ท ามากไปกว่าตี รีดร้อน ดึงร้อน หรือ 
อัดรีดร้อน แต่รวมถึงของดังกล่าวที่บิดตัวหลังจากการรีด 

7214.10 - ต ี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7214.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.13 

72.16 มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ 
7216.10 - หน้าตัดรูป U I หรือ H ไม่ได้ท ามากไปกว่ารดีร้อน 

ดึงร้อน หรืออัดรดี ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7216.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.07 72.13 72.14 72.15 
72.27 หรือ 72.28 

7216.21 - - หน้าตัดรูป L สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7216.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.07 72.13 72.14 72.15 
72.27 หรือ 72.28 

7216.22 - - หน้าตัดรูป T สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7216.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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ยกเว้นจากประเภท 72.07 72.13 72.14 72.15 
72.27 หรือ 72.28 

7216.31 - - หน้าตัดรูป U สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7216.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.08 ถึง 72.15 

7216.32 - - หน้าตัดรูป I สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7216.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.07 72.13 72.14 72.15 
72.27 หรือ 72.28 

7216.33 - - หน้าตัดรูป H สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7216.33 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.08 ถึง 72.15 

7216.40 - หน้าตัดรูป L หรือ T ไมไ่ด้ท ามากไปกว่ารีดร้อน ดึง
ร้อน หรืออัดรดี ที่มีความสูงตั้งแต ่80 มิลลิเมตรขึ้นไป 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7216.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.07 72.13 72.14 72.15 
72.27 หรือ 72.28 

7216.50 - มุม รูปทรง และหนา้ตัดรูปต่าง ๆ อย่างอื่น ไม่ได้ท า 
มากไปกว่ารดีร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7216.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.07 72.13 72.14 72.15 
72.27 หรือ 72.28 

72.17 ลวดท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ 
7217.30 - ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะสามัญอืน่ ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7217.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.13 ถึง 72.15 

72.18 
เหล็กกล้าไม่เป็นสนมิที่เป็นอินกอต หรือมีลักษณะขัน้ปฐมอื่น ๆ รวมท้ังผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปท าด้วย
เหล็กกล้าไม่เป็นสนมิ 

7218.10 - อินกอต และลักษณะขั้นปฐมอ่ืน ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7218.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7218.91 - - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผา้(นอกจาก
สี่เหลี่ยมจตัุรสั) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7218.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7218.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7218.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอ่ืน ๆ 

72.19 ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนมิ มีความกว้างต้ังแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป 
7219.11 - - ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7219.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
7219.12 - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลเิมตรขึ้นไป 

แต่ไมเ่กิน 10 มิลลิเมตร 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7219.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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7219.13 - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลเิมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า 
4.75 มิลลิเมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7219.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7219.14 - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7219.14 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7219.21 - - ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7219.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7219.22 - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลเิมตรขึ้นไป  
แต่ไมเ่กิน 10 มิลลิเมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7219.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7219.23 - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลเิมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า 
4.75 มิลลิเมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7219.23 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

7219.24 - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7219.24 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7219.31 - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลเิมตรขึ้นไป สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7219.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

7219.32 - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลเิมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า 
4.75 มิลลิเมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7219.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

7219.33 - - ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลเิมตร แต่น้อยกว่า 3 
มิลลเิมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7219.33 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

7219.34 - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลเิมตรขึ้นไปแตไ่ม่เกิน 
1 มิลลิเมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7219.34 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

7219.35 - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7219.35 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

7219.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7219.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

72.20 ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนมิ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร 
7220.11 - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลเิมตรขึ้นไป สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7220.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
7220.12 - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7220.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
7220.20 - ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7220.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
7220.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7220.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
72.21 ท่อนและเสน้ ที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วนอย่างไม่เป็นระเบียบ ท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม 

7221.00 ท่อนและเส้น ทีไ่ด้จากการรดีร้อน ขดเป็นม้วนอย่าง
ไม่เป็นระเบยีบ ท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนมิ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7221.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.22 
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72.22 
ท่อนและเสน้อื่น ๆ ท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม รวมท้ังมุมรูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ท าด้วยเหล็กกล้า
ไม่เป็นสนมิ 

7222.11 - - ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7222.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.21 

7222.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7222.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.21 

7222.20 - ท่อนและเส้น ไม่ได้ท ามากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็น
หรือตกแต่งขณะเย็น 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7222.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.21 

7222.30 - ท่อนและเส้นอ่ืน ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7222.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.21 

7222.40 - มุม รูปทรง และหนา้ตัดรูปต่าง ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7222.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.21 

72.23 ลวดท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนมิ 
7223.00 ลวดท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7223.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.21 ถึง 72.22 

72.24 เหล็กกล้าเจอือืน่ ๆ ที่เปน็อินกอต หรือมีลกัษณะขั้นปฐมอื่น ๆ  ผลิตภณัฑ์กึ่งส าเร็จรูปท าด้วยเหลก็กล้าเจืออืน่ ๆ 
7224.10 - อินกอตและลักษณะขั้นปฐมอ่ืน ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7224.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
7224.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7224.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
72.25 ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ มีความกว้างต้ังแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป 

7225.11 - - ที่มีผลึกเรียงตัวกัน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7225.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.26 

7225.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7225.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.26 

7225.30 - อื่น ๆ ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดร้อน เป็นม้วน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7225.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.26  

7225.40 - อื่น ๆ ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดร้อน ไม่เป็นม้วน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7225.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.26 

7225.50 - อื่น ๆ ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รดีิวส์) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7225.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.26 

7225.91 - - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสีโดยวิธีใช้ไฟฟ้า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7225.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.26 

7225.92 - - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสีโดยวิธีอื่น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7225.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.26 

7225.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7225.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.26 

72.26 ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร 
7226.11 - - ที่มีผลึกเรียงตัวกัน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7226.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.25 

7226.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7226.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.25 

7226.20 - ท าด้วยเหล็กกล้ารอบสูง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7226.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.25 

7226.91 - - ไม่ได้ท ามากไปกว่ารดีร้อน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7226.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.25 

7226.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7226.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.25  

72.27 ท่อนและเสน้ที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วนอย่างไม่เป็นระเบียบ ท าด้วยเหล็กกล้าเจืออืน่ ๆ 
7227.10 - ท าด้วยเหล็กกล้ารอบสูง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7227.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.28 

7227.20 - ท าด้วยเหล็กกล้าซิลโิคแมงกานสี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7227.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.28 
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7227.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7227.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.28 

72.28 
ท่อนและเสน้อื่น ๆ ท าด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ มุม รูปทรงและหนา้ตัดรูปต่าง ๆ ท าด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ 
ท่อนกลวงและเส้นกลวงที่ใช้ในการเจาะ ท าด้วยเหล็กกล้าเจือหรือเหล็กกล้าไม่เจือ 

7228.10 - ท่อนและเส้น ท าด้วยเหล็กกล้ารอบสูง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7228.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.27 

7228.20 - ท่อนและเส้น ท าด้วยเหล็กกล้าซลิิโคแมงกานสี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7228.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.27 

7228.40 - ท่อนและเส้นอ่ืน ๆ ไม่ได้ท ามากไปกว่าการตี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7228.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.27 

7228.50 - ท่อนและเส้นอ่ืน ๆ ไม่ได้ท ามากไปกว่าขึ้นรูป 
ขณะเย็น หรือตกแต่งขณะเย็น 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7228.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.27 

7228.70 - มุม รูปทรง และหนา้ตัดรูปต่าง ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7228.70 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.27 

7228.80 - ท่อนกลวงและเส้นกลวงที่ใช้ในการเจาะ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7228.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.27 
  

72.29 ลวดท าด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ 
7229.20 - ท าด้วยเหล็กกล้าซิลโิคแมงกานสี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7229.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.27 ถึง 72.28 

7229.90 - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7229.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 72.27 ถึง 72.28 

ตอนที ่73 ของท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 

73.01 
ชีตไพลิงท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะเจาะรู ตอกร ูหรือท าโดยการประกอบส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
หรือไม่ก็ตามรวมท้ังเหล็กหรือเหล็กกล้าที่เชื่อมให้เป็นมมุ เป็นรูปทรงและเป็นหน้าตัดรูปต่าง ๆ 

7301.10 - ชีตไพลิง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7301.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7301.20 - มุม รูปทรงและหน้าตัดรูปตา่ง ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7301.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ



  

 

พิกัดศุลกากรระบบ 
ฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2017 

รายการสินค้า กฎเฉพาะรายสินค้า 

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

73.02 

วัตถุก่อสร้างรางรถไฟหรือรางรถรางท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ดังต่อไปนี้ ราง รางบังคับและรางที่ติด
เฟืองหว ีลิ้นประแจหลีก หัวตะเข้ คันยึดเคร่ืองประแจและเคร่ืองสับรางอื่น ๆ หมอนหนุนราง เหล็กประกับ
ราง แท่นจับราง ลิ่มยึดแท่นจับราง แผ่นรองราง เหล็กจับฐานราง แผ่นฐาน เหล็กยึดฐาน และวัตถอุื่นที่ใช้
เฉพาะส าหรับการต่อหรือยึดราง 

7302.10 - ราง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7302.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7302.30 - ลิ้นประแจหลีก หัวตะเข้ คันยึดเครื่องประแจและ
เครื่องสับรางอื่น ๆ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7302.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7302.40 - เหล็กประกับรางและแผ่นรองราง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7302.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7302.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7302.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

73.03 หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวง ท าด้วยเหล็กหล่อ 
7303.00 หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวง ท าด้วยเหล็กหล่อ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7303.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
73.04 หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวง ไร้ตะเข็บ ท าด้วยเหล็ก(นอกจากเหล็กหล่อ) หรือเหล็กกล้า 

7304.11 - - ท าด้วยเหล็กกล้าไมเ่ป็นสนิม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7304.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7304.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7304.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7304.22 - - ท่อเจาะ ท าด้วยเหล็กกล้าไม่เปน็สนิม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7304.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7304.23 - - ท่อเจาะอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7304.23 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7304.24 - - อื่น ๆ ท่ีท าด้วยเหล็กกล้าไม่เปน็สนิม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7304.24 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7304.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7304.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7304.31 - - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รดีิวส)์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7304.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7304.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7304.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7304.41 - - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รดีิวส)์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7304.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7304.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7304.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
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7304.51 - - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รดีิวส)์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7304.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7304.59 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7304.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7304.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7304.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

73.05 
หลอดหรือท่ออื่น ๆ (เช่น ชนิดเชือ่มตะเข็บ ย้ าหมุดหรือติดตะเข็บในลักษณะที่คล้ายกัน) ที่มีภาคตัดขวาง
เป็นวงกลม เส้นผ่านศนูย์กลางภายนอกเกิน 406.4 มิลลิเมตร ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 

7305.11 - - เชื่อมตะเข็บแบบซับเมอร์จอารก์ตามแนวยาว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7305.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7305.12 - - อื่น ๆ เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7305.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7305.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7305.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7305.20 - ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ ามันหรือ
ก๊าซ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7305.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7305.31 - - เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7305.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7305.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7305.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7305.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7305.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

73.06 
หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวงอื่น ๆ (เช่น ชนิดตะเข็บเปิดหรือเชื่อมตะเข็บ ย้ าหมุดหรือติดตะเข็บใน
ลักษณะท่ีคล้ายกัน) ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 

7306.11 - - ชนิดเช่ือมตะเข็บ ท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนมิ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7306.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7306.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7306.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7306.21 - - ชนิดเช่ือมตะเข็บ ท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนมิ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7306.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7306.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7306.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7306.40 - อื่น ๆ ชนิดเช่ือมตะเข็บ มีภาคตดัขวางเป็นวงกลม 
ท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7306.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7306.50 - อื่น ๆ ชนิดเช่ือมตะเข็บ มีภาคตดัขวางเป็นวงกลม 
ท าด้วยเหล็กกล้าเจืออ่ืน ๆ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7306.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากประเภท 72.08 72.09 72.11 ประเภทย่อย 
7225.30 หรือ 7225.50 
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73.07 อุปกรณ์ติดต้ังของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอปลอกเลื่อน) ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 
7307.11 - - ท าด้วยเหล็กหล่อที่ตแีผไ่ม่ได ้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7307.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 72 

7307.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7307.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7307.21 - - หน้าแปลน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7307.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7307.22 - - ข้องอและปลอกเลื่อน ท่ีมีเกลยีวนอก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7307.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7307.23 - - อุปกรณ์ติดตั้งส าหรับการเช่ือมชน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7307.23 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 72 

7307.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7307.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7307.91 - - หน้าแปลน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7307.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7307.92 - - ข้องอและปลอกเลื่อน ท่ีมีเกลยีวนอก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7307.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7307.93 - - อุปกรณ์ติดตั้งส าหรับการเช่ือมชน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7307.93 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7307.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7307.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

73.09 
เรเซอวัวร์ แท้งก์ แว้ตและภาชนะที่คล้ายกันส าหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) 
ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีความจุเกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม  
แต่ต้องไม่มีเคร่ืองอุปกรณ์กลหรือเคร่ืองอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย 

7309.00 เรเซอวัวร์ แท้งก์ แว้ตและภาชนะที่คล้ายกันส าหรับใช้
บรรจุวัตถุใดกต็าม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) 
ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกลา้ที่มีความจุเกิน 300 ลิตร 
จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่กต็าม  
แต่ต้องไมม่ีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ 
ความร้อนประกอบติดอยูด่้วย 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7309.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

73.10 
แท้งก์ คาสก์ ดรัม กระป๋อง หีบและภาชนะที่คล้ายกันส าหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือ
ก๊าซเหลว) ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีความจุไม่เกนิ 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อน
หรือไม่ก็ตามแต่ต้องไม่มีเคร่ืองอุปกรณ์กลหรือเคร่ืองอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย 

7310.10 - ที่มีความจุตั้งแต่ 50 ลิตรขึ้นไป สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7310.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 72 
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7310.21 - - กระป๋องที่ต้องปิดโดยวิธีบัดกรหีรือเม้มขอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7310.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7310.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7310.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

73.11 ภาชนะส าหรับบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 
7311.00 ภาชนะส าหรับบรรจุก๊าซอดัหรือก๊าซเหลว ท าด้วย

เหล็กหรือเหล็กกล้า 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7311.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

73.12 ลวดเกลียว โรป เคเบิล แถบถัก สลิง และของท่ีคล้ายกนั ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า 
7312.10 - ลวดเกลยีว โรป และเคเบิล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7312.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 72 

73.13 
ลวดหนามท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า แถบหรือลวดเด่ียวที่บิดเป็นเกลียว มีหรือไม่มีหนาม และลวดคู่ตี
เกลียวหลวม ๆชนิดที่ใช้ท าร้ัว ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 

7313.00 ลวดหนามท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า แถบหรือลวด
เดี่ยวท่ีบิดเป็นเกลยีว มีหรือไม่มีหนาม และลวดคูต่ี
เกลียวหลวม ๆชนิดที่ใช้ท ารั้ว ท าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้า 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7313.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 72 

73.14 
ของท่ีมีลกัษณะแบบผ้า (รวมถึงแถบที่เป็นวง) ตะแกรงตาข่ายและรั้ว ท าด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้า
เอกซ์แพนเด็ดเมทัลท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 

7314.12 - - แถบที่เป็นวงส าหรับใช้กับเครื่องจักร ท าด้วย
เหล็กกล้าไม่เป็นสนมิ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7314.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7314.14 - - ของอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะแบบผ้าที่ได้จากการทอ ท า
ด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7314.14 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7314.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7314.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7314.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7314.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 72 

7314.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7314.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ ยกเว้น
จากตอนท่ี 72 

7314.50 - เอกซ์แพนเด็ดเมทัล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7314.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  

73.15 โซ่และส่วนประกอบของโซ่ ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 
7315.11 - - โซ่แบบโรลเลอร ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7315.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
7315.12 - - โซ่อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7315.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7315.81 - - แบบสตัดลิงก ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7315.81 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7315.82 - - อื่น ๆ แบบเวลเด็ดลิงก์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7315.82 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7315.89 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7315.89 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

73.17 
ตะปู ตะปูสั้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูชนิดคอร์รูเกตตะปูสองขา (นอกจากของตามประเภท 83.05) และของ
ที่คล้ายกัน ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะมีหัวท าด้วยวัตถุอื่นหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงของดังกล่าวที่มีหัว
ท าด้วยทองแดง 

7317.00 ตะปู ตะปสูั้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูชนิดคอร์รูเกตตะปู
สองขา (นอกจากของตามประเภท 83.05) และของที่
คล้ายกัน ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะมหีัวท าด้วย
วัตถุอ่ืนหรือไม่กต็าม แตไ่มร่วมถึงของดังกล่าวท่ีมี 
หัวท าด้วยทองแดง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7317.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

73.18 
ตะปูควง สลักเกลียว แป้นเกลียว ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยมตะปูเกลียวหัวตะขอ หมุดย้ า สลัก สลักผ่า แหวน
รอง (รวมถึงแหวนสปริง) และของที่คล้ายกัน ท าด้วยเหล็ก หรือเหล็กกล้า 

7318.15 - - ตะปูควงและสลักเกลียวอื่น ๆ จะมีแป้นเกลียว
หรือแหวนรองหรือไม่ก็ตาม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7318.15 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7318.16 - - แป้นเกลียว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7318.16 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอื่น ๆ 

7318.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7318.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7318.21 - - แหวนสปริงและแหวนล็อกอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7318.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7318.22 - - แหวนรองอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7318.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  

7318.24 - - สลักและสลักผ่า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7318.24 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7318.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7318.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

73.19 
เข็มเย็บ เข็มถักนิต เข็มบอดคิน เข็มถกัโครเชต์ เข็มเจาะรูเพ่ือการปัก และของท่ีคล้ายกัน ส าหรับใช้งาน
ด้วยมือ ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า รวมท้ังเข็มซ่อนปลายและเขม็อื่น ๆ ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  
ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 

7319.40 - เข็มซ่อนปลายและเขม็อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7319.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7319.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7319.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
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73.20 สปริงและแผ่นที่ใช้เป็นสปริง ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 
7320.20 - สปริงขด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7320.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
7320.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7320.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

73.21 
เตา เตาชุด เตาย่าง เตาท่ีมีภาชนะหุงต้มในตัว (รวมถึงเตาท่ีมีบอยเลอร์ส าหรับการท าความร้อนจาก
ส่วนกลาง) เตาบาร์บีคิว เตาบราเซียร์ หัวเตาแก๊ส แผ่นใช้ส าหรับอุ่นอาหาร และเคร่ืองใช้ที่คล้ายกัน
ส าหรับใช้ตามบ้านเรือนไม่ใช้ไฟฟ้า และส่วนประกอบของของดังกล่าว ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกลา้ 

7321.11 - - ที่ใช้ก๊าซเชื้อเพลิง หรือท่ีใช้ได้ทั้งก๊าซเชื้อเพลิงและ 
เชื้อเพลิงอื่น ๆ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7321.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7321.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7321.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

73.22 

เคร่ืองกระจายความร้อนส าหรับการท าความร้อนจากส่วนกลาง ไม่ได้ท าความร้อนด้วยไฟฟ้า และ
ส่วนประกอบของเคร่ืองดังกล่าว ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าเคร่ืองท าอากาศร้อนและเคร่ืองจ่ายอากาศ
ร้อน (รวมถึงเคร่ืองท่ีจ่ายได้ทั้งอากาศธรรมชาติหรืออากาศท่ีปรับสภาพแล้ว) ท่ีไม่ได้ท าความร้อนด้วย
ไฟฟ้า มีพัดลมหรือเคร่ืองเป่าลมที่ขับด้วยมอเตอร์ประกอบร่วมอยู่ด้วย และส่วนประกอบของ 
เคร่ืองดังกล่าว ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 

7322.11 - - ท าด้วยเหล็กหล่อ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7322.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7322.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7322.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7322.90 - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7322.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

73.25 ของอ่ืน ๆ ที่ได้จากการหล่อ ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 
7325.10 - ท าด้วยเหล็กหล่อท่ีตีแผไ่มไ่ด้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7325.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
7325.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7325.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
73.26 ของอ่ืน ๆ ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 

7326.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7326.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

7326.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7326.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

ตอนที ่74 ทองแดงและของท าด้วยทองแดง 
74.01 คอปเปอร์แมตต์ รวมท้ังซีเมนต์คอปเปอร์(พรีซิพิเตเต็ดคอปเปอร์) 

7401.00 คอปเปอร์แมตต์ รวมทั้งซีเมนต์คอปเปอร ์
(พรีซิพิเตเต็ดคอปเปอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7401.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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74.02 ทองแดงไม่บริสุทธิ์ รวมท้ังแอโนดทองแดงส าหรับการท าให้บริสุทธิ์โดยวิธีทางไฟฟ้า 
7402.00 ทองแดงไม่บริสุทธ์ิ รวมทั้งแอโนดทองแดงส าหรับการ

ท าให้บริสุทธ์ิโดยวิธีทางไฟฟ้า 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7402.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

74.03 ทองแดงบริสุทธิ์และทองแดงเจือที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) 
7403.11 - - แคโทดและส่วนของแคโทด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7403.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
7403.12 - - ท่อนท่ีใช้ท าลวด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7403.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
7403.13 - - บิลเล็ต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7403.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
7403.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7403.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
7403.21 - - โลหะเจือท่ีมีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก 

(ทองเหลือง) 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7403.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7403.22 - - โลหะเจือท่ีมีทองแดงและดีบุกเป็นหลัก 
(ทองบรอนซ์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7403.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7403.29 - - ทองแดงเจืออ่ืน ๆ (นอกจากมาสเตอร์แอลลอย 
ตามประเภท 74.05) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7403.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

74.04 เศษและของท่ีใช้ไม่ได้ ที่เป็นทองแดง 
7404.00 เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นทองแดง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7404.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

ถ้าเป็นสินค้าทีไ่ด้มาทั้งหมดหรือไดผ้ลิตขึ้นท้ังหมดใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดภาคหีนึ่งหรือท้ังสอง 
ที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 ของภาคผนวกนี้ 

74.05 มาสเตอร์แอลลอยของทองแดง 
7405.00 มาสเตอร์แอลลอยของทองแดง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7405.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
74.06 ผงทองแดงและเกล็ดทองแดง 

7406.10 - ผงที่มีโครงสร้างแบบน็อนลาเมลลา สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7406.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7406.20 - ผงที่มีโครงสร้างแบบลาเมลลา รวมทั้งเกล็ด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7406.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

74.07 ท่อน เส้น และโพรไฟล์ ท าด้วยทองแดง 
7407.10 - ท าด้วยทองแดงบริสุทธ์ิ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7407.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
7407.21 - - ท าด้วยโลหะเจือท่ีมีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก

(ทองเหลือง) 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7407.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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7407.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7407.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

74.08 ลวดทองแดง 
7408.11 - - ที่มีขนาดของภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุดเกิน6 

มิลลเิมตร 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7408.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 74.07 

7408.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7408.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 74.07 

7408.21 - - ท าด้วยโลหะเจือท่ีมีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก 
(ทองเหลือง) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7408.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 74.07 

7408.22 - - ท าด้วยโลหะเจือท่ีมีทองแดงและนิกเกลิเป็นหลัก
(คิวโพรนิกเกิล) หรือโลหะเจือท่ีมทีองแดง นิกเกิลและ
สังกะสี เป็นหลัก (เงินนิกเกิล) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7408.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 74.07 

7408.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7408.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 74.07 

74.09 แผ่น แผ่นบาง และแถบ ท าด้วยทองแดง มีความหนาเกิน0.15 มิลลิเมตร 
7409.11 - - เป็นม้วน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7409.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
7409.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7409.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
7409.21 - - เป็นม้วน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7409.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
7409.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7409.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
7409.31 - - เป็นม้วน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7409.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
7409.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7409.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
7409.40 - ท าด้วยโลหะเจือท่ีมีทองแดงและนิกเกิลเป็นหลัก(คิว

โพรนิกเกิล) หรือโลหะเจือที่มีทองแดง นิกเกิลและ
สังกะสี เป็นหลัก (เงินนิกเกิล) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7409.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7409.90 - ท าด้วยทองแดงเจืออ่ืน ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7409.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

74.10 ฟอยล์ทองแดง (จะพิมพ์หรือรองรับด้านหลังด้วยกระดาษ กระดาษแข็ง พลาสติก หรือวัตถุรองรับที่
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คล้ายกัน หรือไม่ก็ตาม) มีความหนา (ไม่รวมถึงวัตถุรองรับ) ไม่เกิน 0.15 มิลลิเมตร 

7410.11 - - ท าด้วยทองแดงบริสุทธ์ิ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7410.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากแผ่น แผ่นบาง หรือแถบตามประเภท 
74.09 ซึ่งมีความหนาน้อยกว่า 5 มิลลเิมตร 
  

7410.12 - - ท าด้วยทองแดงเจือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7410.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากแผ่น แผ่นบาง หรือแถบตามประเภท 
74.09 ซึ่งมีความหนาน้อยกว่า 5 มิลลเิมตร 

7410.21 - - ท าด้วยทองแดงบริสุทธ์ิ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7410.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากแผ่น แผ่นบาง หรือแถบตามประเภท 
74.09 ซึ่งมีความหนาน้อยกว่า 5 มิลลเิมตร 

7410.22 - - ท าด้วยทองแดงเจือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7410.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากแผ่น แผ่นบาง หรือแถบตามประเภท 
74.09 ซึ่งมีความหนาน้อยกว่า 5 มิลลเิมตร 

74.11 หลอดหรือท่อ ท าด้วยทองแดง 
7411.10 - ท าด้วยทองแดงบริสุทธ์ิ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7411.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
7411.21 - - ท าด้วยโลหะเจือท่ีมีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก

(ทองเหลือง) 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7411.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7411.22 - - ท าด้วยโลหะเจือท่ีมีทองแดงและนิกเกลิเป็นหลัก 
(คิวโพรนิกเกิล) หรือโลหะเจือท่ีมทีองแดง นิกเกิลและ
สังกะสีเป็นหลัก (เงินนิกเกลิ)  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7411.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7411.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7411.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

74.12 อุปกรณ์ติดต้ังของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอปลอกเลื่อน) ท าด้วยทองแดง 
7412.10 - ท าด้วยทองแดงบริสุทธ์ิ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7412.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
7412.20 - ท าด้วยทองแดงเจือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7412.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
74.13 ลวดเกลียว เคเบิล แถบถัก และของท่ีคล้ายกัน ท าด้วยทองแดง ไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า 

7413.00 ลวดเกลียว เคเบลิ แถบถัก และของที่คล้ายกัน ท า
ด้วยทองแดง ไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7413.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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74.15 
ตะปู ตะปูสั้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูสองขา (นอกจากของตามประเภท 83.05) และของท่ีคล้ายกนั ท าด้วย
ทองแดง หรือท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีหัวเป็นทองแดง รวมทั้งตะปูควง สลักเกลียว แป้นเกลยีว ตะปู
เกลียวหัวตะขอ หมุดย้ า สลัก สลักผ่า แหวนรอง (รวมถึงแหวนสปริง) และของที่คล้ายกัน ท าด้วยทองแดง 

7415.10 - ตะปู ตะปสูั้นหัวใหญ่ หมดุกด ตะปูสองขาและ ของ
ที่คล้ายกัน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7415.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7415.21 - - แหวนรอง (รวมถึงแหวนสปริง) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7415.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7415.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7415.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7415.33 - - ตะปูควง สลักเกลยีวและแป้นเกลียว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7415.33 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7415.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7415.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

74.18 
ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัวหรือของใช้ตามบ้านเรือนอื่น ๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว   
ท าด้วยทองแดง ของท่ีใช้ขัดหม้อ แผ่นถุงมือและของท่ีคล้ายกนัส าหรับขัดหรือขัดถู ท าด้วยทองแดง 
เคร่ืองสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของเคร่ืองสุขภัณฑ์ ท าด้วยทองแดง 

7418.10 - ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัวหรือของใช้ตาม 
บ้านเรือนอื่น ๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว  
ของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถุงมือและของที่คล้ายกัน
ส าหรับขดั หรือขัดถ ู

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7418.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7418.20 - เครื่องสุขภณัฑ์และส่วนประกอบของของดังกล่าว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7418.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

74.19 ของอ่ืน ๆ ท าด้วยทองแดง 
7419.10 - โซ่และส่วนประกอบของโซ ่ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7419.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
7419.91 - - ที่ได้จากการหล่อ หล่อแบบ ตอกพิมพ์หรือตี แต่

ไม่ได้ ท ามากไปกว่านี ้
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7419.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

7419.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7419.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
 
  

ตอนที ่75 นิกเกิลและของท าด้วยนิกเกิล 
75.01 นิกเกิลแมตต์ นิกเกิลออกไซด์ซินเตอร์ และผลิตภัณฑ์ขั้นกลางอื่น ๆ ของโลหะกรรมทางนิกเกิล 

7501.10 - นิกเกิลแมตต ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7501.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7501.20 - นิกเกิลออกไซด์ซินเตอร์ และผลติภัณฑ์ขั้นกลางอื่น 
ๆของโลหะกรรมทางนิกเกลิ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7501.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 



  

 

พิกัดศุลกากรระบบ 
ฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2017 

รายการสินค้า กฎเฉพาะรายสินค้า 

75.02 นิกเกิลที่ยังไม่ได้ขึน้รูป (อันรอต) 
7502.10 - นิกเกิลไมเ่จือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7502.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
7502.20 - นิกเกิลเจือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7502.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
75.03 เศษและของท่ีใช้ไม่ได้ที่เป็นนกิเกลิ 

7503.00 เศษและของที่ใช้ไม่ได้ท่ีเป็นนิกเกลิ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7503.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

75.04 ผงนิกเกิลและเกล็ดนกิเกิล 
7504.00 ผงนิกเกิลและเกล็ดนิกเกลิ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7504.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
75.05 ท่อน เส้น โพรไฟล์ และลวด ท าด้วยนิกเกิล 

7505.11 - - ท าด้วยนิกเกิลไมเ่จือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7505.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7505.12 - - ท าด้วยนิกเกิลเจือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7505.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7505.21 - - ท าด้วยนิกเกิลไมเ่จือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7505.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7505.22 - - ท าด้วยนิกเกิลเจือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7505.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
 
 
 
 
  

75.06 แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ ท าด้วยนิกเกิล 
7506.10 - ท าด้วยนิกเกิลไม่เจือ ส าหรับฟอยล์ที่มีความหนาไมเ่กิน 0.15 มิลลเิมตร ภายใต้

ประเภทย่อย 7506.10 จะได้ถิ่นก าเนดิเมื่อเปลี่ยนจาก
สินค้าอื่น ๆ  ในประเภท 75.06 โดยมีเง่ือนไขว่ามีการลด
ความหนาลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือ 
 

ส าหรับสนิค้าอื่น ๆ  ภายใต้ประเภทยอ่ย 7506.10 จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลีย่นมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

7506.20 - ท าด้วยนิกเกิลเจือ ส าหรับฟอยล์ที่มีความหนาไมเ่กิน 0.15 มิลลเิมตร ภายใต้
ประเภทย่อย 7506.20 จะได้ถิ่นก าเนดิเมื่อเปลี่ยนจาก
สินค้าอื่น ๆ  ในประเภท 75.06 โดยมีเง่ือนไขว่ามีการลด
ความหนาลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือ 
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ส าหรับสนิค้าอื่น ๆ  ภายใต้ประเภทยอ่ย 7506.20 จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลีย่นมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

75.07 หลอดหรือท่อ และอุปกรณ์ติดต้ังของหลอดหรือท่อ(เช่น ข้อต่อ ขอ้งอ ปลอกเลื่อน) ท าด้วยนิกเกิล 
7507.11 - - ท าด้วยนิกเกิลไมเ่จือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7507.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
7507.12 - - ท าด้วยนิกเกิลเจือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7507.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
7507.20 - อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7507.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
75.08 ของอ่ืน ๆ ท าด้วยนิกเกิล 

7508.10 - ของที่มีลักษณะแบบผ้า ตะแกรง และตาข่าย  
ท าด้วย ลวดนิกเกลิ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7508.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

7508.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7508.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

ตอนที ่76 อะลูมิเนียมและของท าด้วยอะลูมิเนียม 
76.01 อะลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) 

7601.10 - อะลูมิเนียมไมเ่จือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7601.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7601.20 - อะลูมิเนียมเจือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7601.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

76.02 เศษและของท่ีใช้ไม่ได้ที่เป็นอะลมูิเนียม 
7602.00 เศษและของที่ใช้ไม่ได้ท่ีเป็นอะลูมิเนียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7602.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
76.03 ผงอะลูมิเนียมและเกล็ดอะลูมิเนยีม 

7603.10 - ผงที่มีโครงสร้างแบบน็อนลาเมลลา สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7603.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7603.20 - ผงที่มีโครงสร้างแบบลาเมลลา รวมทั้งเกล็ด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7603.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

76.04 ท่อน เส้น และโพรไฟล์ ท าด้วยอะลูมิเนียม 
7604.10 - ท าด้วยอะลูมิเนยีมไม่เจือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7604.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
7604.21 - - โพรไฟล์กลวง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7604.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
7604.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7604.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
76.05 ลวดอะลูมิเนียม 
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7605.11 - - ที่มีขนาดภาคตัดขวางส่วนท่ีใหญ่ที่สุดเกิน 7 
มิลลเิมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7605.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 76.04 

7605.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7605.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 76.04 

7605.21 - - ที่มีขนาดภาคตัดขวางส่วนท่ีใหญ่ที่สุดเกิน 7 
มิลลเิมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7605.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 76.04 

7605.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7605.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 76.04 

76.06 แผ่น แผ่นบาง และแถบ ท าด้วยอะลูมิเนียม มีความหนาเกิน 0.2 มิลลิเมตร 
7606.11 - - ท าด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7606.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
7606.12 - - ท าด้วยอะลูมิเนียมเจือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7606.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 76.04 หรือ 76.05 

7606.91 - - ท าด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7606.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7606.92 - - ท าด้วยอะลูมิเนียมเจือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7606.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 76.04 หรือ 76.05 

76.07 
ฟอยล์อะลูมิเนียม (จะพิมพ์หรือรองรับด้านหลังด้วยกระดาษ กระดาษแข็ง พลาสติก หรือวัตถุรองรับที่
คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม) มีความหนา (ไม่รวมถึงวัตถุรองรับ) ไม่เกิน 0.2 มิลลิเมตร 

7607.11 - - รีด แต่ไมไ่ด้ท ามากไปกว่านี ้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7607.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7607.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7607.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7607.20 - มีวัตถุรองรับ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7607.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

76.08 หลอดหรือท่อ ท าด้วยอะลูมิเนียม 
7608.10 - ท าด้วยอะลูมิเนยีมไม่เจือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7608.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 76.09 

7608.20 - ท าด้วยอะลูมิเนยีมเจือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7608.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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ยกเว้นจากประเภท 76.09 

76.09 อุปกรณ์ติดต้ังท าด้วยอะลูมิเนียม ของหลอดหรือท่อ(เช่น ข้อต่อ ขอ้งอ ปลอกเลื่อน)  
7609.00 อุปกรณ์ตดิตั้งท าด้วยอะลูมเินียม ของหลอดหรือท่อ

(เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน)  
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7609.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 76.08 
 
 
 
  

76.10 

สิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมถึงอาคารส าเร็จรูปตามประเภท 94.06) และส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง (เชน่ 
สะพานและส่วนของสะพานหอคอย เสาท่ีมีโครงประสานกัน หลังคา โครงหลังคา ประตู หน้าต่าง กรอบ
ของประตูหน้าต่าง และธรณีประตู ระเบียง เสาชนิดพิลลาร์และคอลัมน)์ ท าด้วยอะลูมิเนียม รวมทั้งแผ่น 
เส้น โพรไฟล์ หลอดหรือท่อและของท่ีคล้ายกัน ท่ีจัดท าไว้เพ่ือใช้ท าเป็นสิ่งก่อสร้าง ท าด้วยอะลูมิเนียม 

7610.10 - ประตู หน้าต่าง กรอบของประตหูน้าต่าง และ 
ธรณีประต ู

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7610.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7610.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7610.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

76.11 
เรเซอร์วัวร์ แท้งก์ แว้ต และภาชนะที่คล้ายกนั ส าหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซ
เหลว) ท าด้วยอะลูมิเนียม ท่ีมีความจุเกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม  
แต่ต้องไม่มีเคร่ืองอุปกรณ์กลหรือเคร่ืองอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย 

7611.00 เรเซอร์วัวร์ แท้งก์ แว้ต และภาชนะที่คล้ายกัน 
ส าหรับใช้บรรจุวัตถุใดกต็าม (นอกจากก๊าซอัดหรือ
ก๊าซเหลว) ท าด้วยอะลูมเินียม ท่ีมคีวามจุเกิน 300 
ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม 
แต่ต้องไมม่ีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ 
ความร้อนประกอบติดอยูด่้วย 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7611.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

76.12 

คาสก์ ดรัม กระป๋อง หีบ และภาชนะที่คล้ายกัน (รวมถึงภาชนะรูปทรงกระบอกแบบแข็งหรือแบบบีบพับ
ได้) ส าหรับบรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ท าด้วยอะลูมิเนียมที่มีความจุไม่เกิน 300 
ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเคร่ืองอุปกรณ์กลหรือเคร่ืองอุปกรณ์
ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย 

7612.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7612.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

76.13 ภาชนะอะลมูิเนียมส าหรับบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว 
7613.00 ภาชนะอะลมูิเนียมส าหรับบรรจุกา๊ซอัดหรือก๊าซเหลว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7613.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
76.14 ลวดเกลียว เคเบิล แถบถัก และของท่ีคล้ายกัน ท าด้วยอะลูมิเนียม ไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า 

7614.10 - ที่มีแกนท าด้วยเหล็กกล้า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7614.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7614.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7614.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

76.16 ของอ่ืน ๆ ท าด้วยอะลูมิเนียม 
7616.10 - ตะปู ตะปสูั้นหัวใหญ่ ตะปูสองขา (นอกจากของ 

ตามประเภท 83.05) ตะปูควง สลกัเกลียว แป้น
เกลียว ตะปูเกลยีวหัวตะขอ หมดุย้ า สลัก สลักผ่า 
แหวนรอง และของที่คล้ายกัน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7616.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7616.91 - - ของที่มีลักษณะแบบผ้า ตะแกรง ตาข่ายและรั้วท า
ด้วยลวดอะลูมเินียม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7616.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7616.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7616.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

ตอนที ่78 ตะกั่วและของท าด้วยตะกั่ว 
78.01 ตะกั่วท่ียังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) 

7801.10 - ตะกั่วบริสุทธ์ิ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7801.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7801.91 - - มีธาตุอื่นอยู่ด้วย โดยมีพลวงเปน็ส่วนใหญ่โดย
น้ าหนัก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7801.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

7801.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7801.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

78.02 เศษและของท่ีใช้ไม่ได้ที่เป็นตะกัว่ 
7802.00 เศษและของที่ใช้ไม่ได้ท่ีเป็นตะกั่ว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7802.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
78.04 แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ ท าด้วยตะกั่วรวมท้ังผงตะกั่วและเกล็ดตะกั่ว 

7804.11 - - แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ที่มีความหนาไม่เกิน 0.2 
มิลลเิมตร (ไมร่วมถึงวัตถุรองรับ) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7804.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 

7804.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7804.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 
 
  

7804.20 - ผงและเกล็ด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7804.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
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โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 

78.06 ของอ่ืน ๆ ท าด้วยตะกั่ว 
7806.00 ของอื่น ๆ ท าด้วยตะกั่ว ส าหรับท่อน เส้น โพรไฟล์และลวด ท าด้วยตะกั่ว ภายใต้

ประเภทย่อย 7806.00 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมา
จากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ หรือ 
 

ส าหรับหลอดหรือท่อ และอุปกรณ์ติดตั้งของหลอด
หรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน) ท าด้วยตะกั่ว 
ภายใต้ประเภทย่อย 7806.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ 
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอ่ืน ๆ ภายใต้ประเภทย่อย 7806.00 จะ
ได้ถิ่นก าเนดิเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดัฯ ในระดบั
ประเภทอื่น ๆ โดยมีเง่ือนไขว่าสดัส่วนมูลคา่การผลติ
ในภูมิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

ตอนที ่79 สังกะสีและของท าด้วยสังกะสี 
79.01 สังกะสีที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) 

7901.11 - - มีสังกะสีตั้งแตร่้อยละ 99.99 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7901.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 

7901.12 - - มีสังกะสีน้อยกว่าร้อยละ 99.99 โดยน้ าหนัก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7901.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 
 
  

79.02 เศษและของท่ีใช้ไม่ได้ ที่เป็นสังกะส ี
7902.00 เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นสังกะส ี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7902.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

ถ้าเป็นสินค้าทีไ่ด้มาทั้งหมดหรือไดผ้ลิตขึ้นท้ังหมดใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดภาคหีนึ่งหรือท้ังสอง 
ที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 ของภาคผนวกนี้ 

79.03 ฝุ่นสังกะสี ผงสังกะสี และเกล็ดสงักะส ี
7903.10 - ฝุ่นสังกะส ี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7903.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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7903.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7903.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

79.04 ท่อน เส้น โพรไฟล์ และลวด ท าด้วยสังกะส ี
7904.00 ท่อน เส้น โพรไฟล์ และลวด ท าดว้ยสังกะส ี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7904.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
79.05 แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ ท าด้วยสังกะส ี

7905.00 แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ ท าด้วยสังกะส ี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 7905.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

79.07 ของอ่ืน ๆ ท าด้วยสังกะสี  
7907.00 ของอื่น ๆ ท าด้วยสังกะสี  ส าหรับหลอดหรือท่อ และอุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือ

ท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน) ท าด้วยสังกะสี 
ภายใต้ประเภทย่อย 7907.00 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากสินค้าอื่น ๆ ในประเภท 79.07 หรือ 
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ ภายใต้ประเภทย่อย 7907.00 จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจาก หลอดหรือท่อ และอุปกรณ์
ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน) 
ท าด้วยสังกะสี ในประเภทย่อย 7907.00 หรือเปลี่ยนมา
จากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

ตอนที ่80 ดีบุกและของท าด้วยดีบุก 
80.01 ดีบุกที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) 

8001.10 - ดีบุกไม่เจือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8001.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8001.20 - ดีบุกเจือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8001.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

80.02 เศษและของท่ีใช้ไม่ได้ที่เป็นดีบุก 
8002.00 เศษและของที่ใช้ไม่ได้ท่ีเป็นดีบุก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8002.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 

80.03 ท่อน เส้น โพรไฟล์ และลวด ท าด้วยดีบุก 
8003.00 ท่อน เส้น โพรไฟล์ และลวด ท าดว้ยดีบุก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8003.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 
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80.07 ของอ่ืน ๆ ท าด้วยดีบุก 
8007.00 ของอื่น ๆ ท าด้วยดีบุก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8007.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 

ตอนที ่81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของท าด้วยของดังกล่าว 
81.01 ทังสเตน (วุลแฟรม) และของท าด้วยทังสเตน รวมถึงเศษและของท่ีใช้ไม่ได้ 

8101.10 - ผง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8101.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8101.94 - - ทังสเตนท่ียังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อนและ
เส้น ที่ไดโ้ดยวิธีซินเตอริง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8101.94 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8101.96 - - ลวด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8101.96 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8101.97 - - เศษและของที่ใช้ไม่ได ้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8101.97 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
 
 
 
  

8101.99 - - อื่น ๆ ส าหรับท่อน เส้น นอกจากที่ได้โดยวิธีซินเตอริงโพรไฟล์ 
แผ่น แผ่นบาง แถบและฟอยล์ ภายใต้ประเภทย่อย 
8101.99 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ใน
ระดับประเภทย่อยอื่น ๆ หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอ่ืน ๆ ภายใต้ประเภทย่อย 8101.99 จะ
ได้ถิ่นก าเนดิเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดัฯ ในระดบั
ประเภทอื่น ๆ โดยมีเง่ือนไขว่าสดัส่วนมูลคา่การผลติ
ในภูมิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 

81.02 โมลิบดีนัมและของท าด้วยโมลิบดีนัม รวมถึงเศษและของท่ีใช้ไม่ได้ 
8102.10 - ผง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8102.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 

8102.94 - - โมลิบดีนัมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึง 
ท่อนและเส้น ทีไ่ด้โดยวิธีซินเตอริง  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8102.94 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 
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8102.95 - - ท่อนและเส้น (นอกจากท่ีได้โดยวิธีซินเตอริง)  
โพรไฟล์แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8102.95 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8102.96 - - ลวด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8102.96 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8102.97 - - เศษและของที่ใช้ไม่ได ้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8102.97 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 

8102.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8102.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

81.03 แทนทาลัมและของท าด้วยแทนทาลัม รวมถึงเศษและของท่ีใช้ไม่ได้ 
8103.20 - แทนทาลัมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึง 

ท่อนและเส้น ทีไ่ด้โดยวิธีซินเตอริง รวมทั้งผง 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8103.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8103.30 - เศษและของที่ใช้ไม่ได ้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8103.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8103.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8103.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

81.04 แมกนีเซียมและของท าด้วยแมกนีเซียม รวมถึงเศษและของท่ีใช้ไม่ได้ 
8104.11 - - มีแมกนีเซียมอย่างน้อยร้อยละ 99.8 โดยน้ าหนัก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8104.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
8104.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8104.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
8104.20 - เศษและของที่ใช้ไม่ได ้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8104.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
8104.30 - ขี้ตะไบ เศษท่ีได้จากการกลึงและเม็ด คดัตามขนาด 

รวมทั้งผง 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8104.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8104.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8104.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

81.05 
โคบอลต์แมตต์และผลิตภัณฑข์ั้นกลางอื่น ๆ ของโลหะกรรมทางโคบอลต์ โคบอลต์และของท าด้วยโคบอลต์ 
รวมถึงเศษและของท่ีใช้ไม่ได้ 

8105.20 - โคบอลต์แมตต์และผลิตภัณฑ์ข้ันกลางอ่ืน ๆของ
โลหะกรรม ทางโคบอลต์ โคบอลตท์ี่ยังไม่ได้ขึ้นรูป 
(อันรอต) รวมทั้งผง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8105.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8105.30 - เศษและของที่ใช้ไม่ได ้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8105.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8105.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8105.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
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81.06 บิสมัทและของท าด้วยบิสมัท รวมถึงเศษและของท่ีใช้ไม่ได้ 
8106.00 บิสมัทและของท าด้วยบิสมัท รวมถึงเศษและของที่ใช้

ไม่ได ้
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8106.00 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ หรือมี
สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 

81.07 แคดเมียมและของท าด้วยแคดเมียม รวมถึงเศษและของท่ีใช้ไม่ได้ 
8107.20 - แคดเมียมที่ยังไมไ่ด้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8107.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
8107.30 - เศษและของที่ใช้ไม่ได้  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8107.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  
8107.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8107.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
81.08 ไทเทเนียมและของท าด้วยไทเทเนียม รวมถึงเศษและของท่ีใช้ไม่ได้ 

8108.20 - ไทเทเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8108.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8108.30 - เศษและของที่ใช้ไม่ได้  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8108.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8108.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8108.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

81.09 เซอร์โคเนียมและของท าด้วยเซอร์โคเนียม รวมถึงเศษและของท่ีใช้ไม่ได้ 
8109.20 - เซอร์โคเนียมที่ยังไมไ่ด้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8109.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
8109.30 - เศษและของที่ใช้ไม่ได้  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8109.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
8109.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8109.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
81.10 พลวงและของท าด้วยพลวง รวมถึงเศษและของท่ีใช้ไม่ได้ 

8110.10 - พลวงที่ยังไม่ได้ขึ้นรปู (อันรอต) รวมทั้งผง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8110.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8110.20 - เศษและของที่ใช้ไม่ได้  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8110.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8110.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8110.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

81.11 แมงกานีสและของท าด้วยแมงกานีส รวมถึงเศษและของท่ีใช้ไม่ได้ 
8111.00 แมงกานีสและของท าด้วยแมงกานีส รวมถึงเศษและ

ของที่ใช้ไม่ได้ 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8111.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

81.12 เบริลเลียม โครเมียม เจอร์เมเนียม วาเนเดียม แกลเลียม แฮฟเนียม อินเดียม ไนโอเบียม (โคลัมเบียม) 
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รีเนียม และแทลเลียม และของท าด้วยโลหะดังกล่าว รวมถึงเศษและของท่ีใช้ไม่ได้ 

8112.12 - - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8112.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8112.13 - - เศษและของที่ใช้ไม่ได้  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8112.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8112.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8112.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8112.21 - - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8112.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8112.22 - - เศษและของที่ใช้ไม่ได้  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8112.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8112.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8112.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8112.51 - - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8112.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8112.52 - - เศษและของที่ใช้ไม่ได้  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8112.52 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8112.59 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8112.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8112.92 - - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) เศษและของที่ใช้ไม่ได้ 
รวมทั้งผง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8112.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8112.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8112.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

81.13 เซอร์เมตและของท าด้วยเซอร์เมต รวมถึงเศษและของท่ีใช้ไม่ได้ 
8113.00 เซอร์เมตและของท าด้วยเซอรเ์มต รวมถึงเศษและ

ของที่ใช้ไม่ได้ 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8113.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

ตอนที ่82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ท าด้วยโลหะสามัญ ส่วนประกอบของของดังกล่าวท า
ด้วยโลหะสามัญ 

82.01 

เคร่ืองมือท่ีใช้งานด้วยมือ ดังต่อไปนี้ คือ เสียม พลั่วแมตทอก อีเต้อ จอบ สามง่ามและคราด ขวาน มีดขอ
และเคร่ืองมือส าหรับตัดที่คล้ายกัน รวมท้ังกรรไกรตัดลิด และกรรไกรตัดเล็มทุกชนิด เคียวด้ามยาว เคียว
เกี่ยวข้าว มีดตัดหญ้า กรรไกรแต่งพุ่มไม้ ลิ่มผ่าไม้ และเคร่ืองมืออื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในการเกษตร การท าสวน 
หรือการป่าไม้ 

8201.50 - กรรไกรตัดลิด กรรไกรตัดเลม็ และกรรไกรที่
คล้ายกัน ชนิดใช้มือเดียว (รวมถึงกรรไกรตดัขน 
สัตว์ปีกเลี้ยง) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8201.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8201.60 - กรรไกรแต่งพุ่มไม้ กรรไกรตดัแตง่ต้นไม้ชนิดใช้สอง
มือและ กรรไกรที่คล้ายกันชนิดใช้สองมือ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8201.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
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8201.90 - เครื่องมือท่ีใช้งานด้วยมืออื่น ๆ ชนิดที่ใช้ใน
การเกษตร การท าสวน หรือการปา่ไม้  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8201.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

82.02 เลื่อยมือ ใบเลื่อยทุกชนิด (รวมถงึใบเลื่อยที่ใช้ส าหรับเฉือนท าร่อง หรือใบเลื่อยที่ไม่มีฟัน) 
8202.10 - เลื่อยมือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8202.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
8202.20 - ใบเลื่อยสายพาน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8202.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
8202.31 - - ที่มีส่วนใช้งานท าด้วยเหล็กกลา้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8202.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
8202.39 - - อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8202.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
8202.40 - ใบเลื่อยสายโซ ่ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8202.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
8202.91 - - ใบเลื่อยชนิดตรงส าหรับใช้งานกับโลหะ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8202.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
8202.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8202.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

82.03 
ตะไบ บุ้ง คีม (รวมถึงคีมตัด) คีมปากนกแก้ว ปากคีบ กรรไกรตัดโลหะ เคร่ืองมือตัดท่อ เคร่ืองมือตัดสลัก 
เคร่ืองมือตอกรู และเคร่ืองมือท่ีใช้งานด้วยมือที่คล้ายกนั 

8203.10 - ตะไบ บุ้ง และเครื่องมือท่ีคล้ายกัน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8203.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8203.20 - คีม (รวมถึงคีมตัด) คีมปากนกแก้ว ปากคีบ และ
เครื่องมือท่ีคล้ายกัน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8203.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8203.30 - กรรไกรตัดโลหะและเครื่องมือท่ีคล้ายกัน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8203.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8203.40 - เครื่องมือตัดท่อ เครื่องมือตดัสลกั เครื่องมือตอกรู 
และเครื่องมือท่ีคล้ายกัน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8203.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

82.04 
ประแจที่ใช้งานด้วยมือ (รวมถึงประแจทอร์ก แต่ไม่รวมถึงด้ามจับดอกกัดเกลียวใน) รวมท้ังประแจบ๊อกซ์
ชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ มีหรือไม่มีด้ามจับ 

8204.11 - - ปรับไม่ได ้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8204.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  

8204.12 - - ปรับได ้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8204.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8204.20 - ประแจบ๊อกซ์ชนิดถอดสับเปลีย่นได้ มีหรือไมม่ีด้าม
จับ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8204.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

82.05 
เคร่ืองมือท่ีใช้งานด้วยมือ (รวมถึงเคร่ืองมือติดกากเพชรใช้ส าหรับตัดกระจก) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่
อื่น ตะเกียงฟู่ ปากกาจับชิน้งาน ท่ีจับยึด และของท่ีคล้ายกนั (นอกจากอุปกรณ์ประกอบและส่วนประกอบ
ของเคร่ืองมือกล หรือเคร่ืองตัดวัตถุโดยใช้น้ าแรงดันสูง) ทั่ง เตาเผาโลหะชนิดหิ้วได้ จานเจียระไนที่
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ประกอบกับโครงท่ีใช้งานด้วยมือหรือเท้า 

8205.10 - เครื่องมือส าหรับเจาะ ท าเกลียวนอก หรือ 
ท าเกลียวใน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8205.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8205.20 - ค้อน และค้อนหัวใหญ่ (สเลดจ์แฮมเมอร์) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8205.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8205.30 - กบไสไม้ สิ่ว สิ่วเล็บมือ และเครือ่งมือส าหรับตดัที่
คล้ายกันส าหรับใช้งานกับไม ้

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8205.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8205.40 - ไขควง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8205.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8205.51 - - เครื่องมือท่ีใช้ตามบ้านเรือน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8205.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8205.59 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8205.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8205.60 - ตะเกียงฟู่ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8205.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8205.70 - ปากกาจับช้ินงาน ที่จับยึด และของที่คล้ายกัน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8205.70 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8205.90 - อื่น ๆ รวมถึงของเป็นชุดที่ประกอบด้วยของ  
ตามประเภท 82.05 ตั้งแต่สองประเภทย่อยขึ้นไป 

ส าหรับสินค้าที่เป็นชุดหรือสินค้าที่คละกัน ภายใต้
ประเภทย่อย 8205.90 จะต้องเป็นไปตามกฎว่าด้วยถิ่น
ก าเนิดสินค้าที่ก าหนดไว้ในข้อ 11 ของภาคผนวกนี้ หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ ภายใต้ประเภทย่อย 8205.90 จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับตอนอื่น ๆ 
 
  

82.06 เคร่ืองมือตามประเภท 82.02 ถึง 82.05 ต้ังแต่สองประเภทพิกัดขึ้นไป ที่จัดท าขึ้นเป็นชุดเพ่ือการขายปลีก 
8206.00 เครื่องมือตามประเภท 82.02 ถึง 82.05 ตั้งแต่ 

สองประเภทพิกัดขึ้นไป ที่จัดท าข้ึนเป็นชุดเพื่อ 
การขายปลีก 

สินค้าท่ีเป็นชุดหรือสินค้าท่ีคละกนั ภายใต้ประเภท
ย่อย 8206.00 จะต้องเป็นไปตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนดิ
สินค้าท่ีก าหนดไว้ในข้อ 11 ของภาคผนวกนี ้

82.07 

เคร่ืองมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใช้งานด้วยมือซ่ึงจะขับด้วยก าลังอย่างอื่นหรือไม่ก็ตาม 
หรือส าหรับเคร่ืองมือกล (เช่น ส าหรับอัด ตอกพิมพ์ ตอกรู ท าเกลียวในท าเกลียวนอก เจาะ คว้าน ตกแต่ง 
ขูดผิว กลึงหรือไขตะปูควง) รวมถึงแม่พิมพ์ (ดาย) ส าหรับดึงหรืออัดรีดโลหะและเคร่ืองมือส าหรับเจาะหิน
หรือเจาะดิน 

8207.13 - - ที่มีส่วนใช้งานท าด้วยเซอร์เมต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8207.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8207.19 - - อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8207.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8207.20 - แม่พิมพ์ (ดาย) ส าหรับดึงหรืออดัรีดโลหะ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8207.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8207.30 - เครื่องมือส าหรับอัด ตอกพิมพ์ หรือตอกรู สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8207.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8207.40 - เครื่องมือส าหรับท าเกลยีวในหรอืท าเกลียวนอก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8207.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8207.50 - เครื่องมือส าหรับเจาะ นอกจากท่ีใช้เจาะหิน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8207.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8207.60 - เครื่องมือส าหรับคว้านหรือตกแต่งรูเจาะ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8207.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8207.70 - เครื่องมือส าหรับขูดผิว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8207.70 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8207.80 - เครื่องมือส าหรับกลึง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8207.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8207.90 - เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนไดอ้ื่น ๆ สนิค้าภายใต้ประเภทย่อย 8207.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

82.08 มีดและใบมีด ส าหรับใช้กับเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองใช้กล 
8208.10 - ส าหรับงานโลหะ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8208.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ  
8208.20 - ส าหรับงานไม ้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8208.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
8208.30 - ส าหรับใช้กับเครื่องใช้ในครัวหรอืใช้กับเครื่องจักรที่

ใช้ ในอุตสาหกรรมอาหาร 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8208.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8208.40 - ส าหรับใช้กับเครื่องจักรทางการเกษตร การท าสวน 
หรือการป่าไม ้

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8208.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8208.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8208.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

82.09 แผ่น แท่ง ปลาย และของท่ีคล้ายกัน ท าด้วยเซอร์เมตที่ใช้กับเคร่ืองมือแต่ยังไม่ได้ประกอบติดกับเคร่ืองมือ 
8209.00 แผ่น แท่ง ปลาย และของที่คล้ายกัน ท าด้วยเซอร์เมต

ที่ใช้กับเครื่องมือแต่ยังไมไ่ด้ประกอบติดกับเครื่องมือ 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8209.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

82.11 
มีดท่ีมีใบมีด มีลักษณะเปน็ฟันหรือไม่ก็ตาม (รวมถึงมีดท่ีใช้ตัดแต่งต้นไม้) และใบมีดส าหรับมีดดังกล่าว
นอกจากมีดตามประเภท 82.08 

8211.92 - - มีดอื่น ๆ ท่ีมีใบมีดติดถาวร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8211.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8211.93 - - มีดนอกจากมีดที่มีใบมีดติดถาวร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8211.93 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8211.95 - - ด้ามจับท าด้วยโลหะสามญั สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8211.95 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
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8212.10 - มีดโกน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8212.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8212.20 - ใบมีดโกนนิรภยั รวมถึงแถบใบมดีโกนท่ี 
เพียงแต่ขึ้นรูป 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8212.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8212.90 - ส่วนประกอบอ่ืน ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8212.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

82.13 กรรไกร กรรไกรส าหรับช่างตัดเสื้อ และกรรไกรท่ีคล้ายกันรวมทั้งใบกรรไกร 
8213.00 กรรไกร กรรไกรส าหรับช่างตัดเสือ้ และกรรไกรที่

คล้ายกันรวมทั้งใบกรรไกร 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8213.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
 
 
  

82.14 
ของมีคมอืน่ ๆ (เช่น ปัตตาเลี่ยน มีดส าหรับคนขายเนื้อหรือส าหรับใช้ในครัวเพ่ือใช้ผ่า สับ หรือสับให้
ละเอียด มีดตัดกระดาษ) รวมท้ังชุดเคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองมือใช้ส าหรับตกแต่งเล็บมือและเล็บเทา้ 
(รวมถึงตะไบแต่งเล็บ) 

8214.10 - มีดตัดกระดาษ ที่เปดิจดหมาย มีดขูด กบเหลา
ดินสอ และใบมีดของของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8214.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8214.20 - ชุดเครื่องตกแต่งและเครื่องมือใช้ส าหรับตกแต่งเล็บ
มือ และเล็บเท้า (รวมถึงตะไบแต่งเล็บ) 

ส าหรับสินค้าที่เป็นชุดหรือสินค้าที่คละกัน ภายใต้
ประเภทย่อย 8214.20 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อเป็นไปตาม
กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าที่ก าหนดไว้ในข้อ 11 ของ
ภาคผนวกนี้ หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ ภายใต้ประเภทย่อย 8214.20 จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับตอนอื่น ๆ 

8214.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8214.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

ตอนที ่83 ของเบ็ดเตล็ดท าด้วยโลหะสามัญ 

83.01 
กุญแจสายยูและกุญแจอื่น ๆ (ชนิดที่ใช้ลูกกุญแจ ใช้รหัสหรือใช้ไฟฟ้า) ท าด้วยโลหะสามัญ แคลสป์และ
โครงพร้อมแคลส์ป ซ่ึงมีกุญแจอยู่ด้วยท าด้วยโลหะสามัญ ลูกกญุแจส าหรับของข้างต้นท าด้วยโลหะสามัญ 

8301.20 - กุญแจชนิดที่ใช้กับยานยนต ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8301.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ หรือ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในประเภทยอ่ย 8301.60  
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 

83.02 

อุปกรณ์ส าหรับยึด อุปกรณ์ติดต้ัง (ฟิตต้ิง) และของท่ีคล้ายกนั ท าด้วยโลหะสามัญ เหมาะส าหรับใช้กับ
เฟอร์นิเจอร์ ประตู บันได หน้าต่าง ฉากบังตาหรือมู่ลี่ ตัวถังรถ เคร่ืองอาน หีบเดินทางขนาดใหญ่ หีบเก็บ
ของ กล่องเก็บของมีค่า หรือใช้กับของท่ีคล้ายกนั ที่วางหรือที่แขวนหมวก ท่ีเท้าแขน และสิ่งติดต้ังถาวรที่
คล้ายกันท าด้วยโลหะสามัญ ลกูล้อพร้อมอุปกรณ์ส าหรับยึดท าด้วยโลหะสามัญ อุปกรณ์ปิดประตูอัตโนมัติ
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ท าด้วยโลหะสามัญ 

8302.20 - ลูกล้อ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8302.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8302.60 - อุปกรณ์ปิดประตูอัตโนมตั ิ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8302.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

83.03 
ตู้นิรภัย ก าปั่น ประตูห้องมั่นคง และล็อคเกอร์นิรภัยใช้เก็บของในห้องมั่นคง ที่หุ้มเกราะหรือเสริมให้
แข็งแรง หีบใส่เงินหรือหีบใส่เอกสารสิทธิ์และของท่ีคล้ายกนัท าด้วยโลหะสามัญ 

8303.00 ตู้นิรภัย ก าปั่น ประตหู้องมั่นคง และล็อคเกอร์นิรภัย
ใช้เก็บของในห้องมั่นคง ที่หุ้มเกราะหรือเสริมให้
แข็งแรง หีบใส่เงินหรือหีบใส่เอกสารสิทธ์ิและของที่
คล้ายกันท าด้วยโลหะสามัญ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8303.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

83.05 
อุปกรณ์ติดต้ัง (ฟิตต้ิง) ส าหรับแฟ้มเอกสาร คลิบหนีบจดหมาย มมุเสียบจดหมาย คลิบหนีบกระดาษ ป้าย
ดัชนี และของใช้ในส านักงานที่คล้ายกัน ท าด้วยโลหะสามัญ รวมท้ังแถบลวดเย็บ (เช่น ใช้ในส านกังาน ใน
กิจการเคร่ืองเบาะในการบรรจุหีบห่อ) ท าด้วยโลหะสามัญ 

8305.90 - อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8305.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

83.06 
ระฆัง ฆ้อง และของท่ีคล้ายกัน ไม่ใช้ไฟฟ้า ท าด้วยโลหะสามัญ รูปหล่อขนาดเล็กและเคร่ืองประดับอื่น ๆ 
ท าด้วยโลหะสามัญ กรอบรูปถ่ายกรอบรูปภาพหรือกรอบที่คล้ายกัน ท าด้วยโลหะสามัญรวมท้ังกระจกเงา
ท าด้วยโลหะสามัญ 

8306.21 - - ที่ชุบด้วยโลหะมีค่า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8306.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8306.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8306.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8306.30 - กรอบรูปถ่าย กรอบรูปภาพ หรอืกรอบที่คล้ายกัน
รวมทั้งกระจกเงา 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8306.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

83.07 หลอดหรือท่อที่อ่อนงอได้ ท าด้วยโลหะสามัญ มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดต้ัง (ฟิตต้ิง) 
8307.10 - ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8307.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

83.08 

แคลส์ป โครงพร้อมแคลส์ป หัวเข็มขัด หัวเข็มขัดชนิดแคลส์ป ตะขอ ห่วง ตาไก่ และของท่ีคล้ายกัน ท า
ด้วยโลหะสามัญ ชนิดที่ใช้กับเสื้อผ้าหรือเคร่ืองประดับเสื้อผ้า รองเท้า เคร่ืองประดับ สายนาฬิกาข้อมือ 
หนังสือ ผ้าใบบังแดด ของท่ีท าจากหนัง กระเป๋าถือ ของท่ีใช้ในการเดินทางหรือเคร่ืองอานม้า หรือส าหรับ
ของอ่ืนที่จัดท าแล้ว รวมท้ังหมุดย้ าที่เป็นรูปทรงกระบอกหรือสองขา ท าด้วยโลหะสามัญ ลูกปัดและเลื่อม
ท าด้วยโลหะสามัญ 

8308.10 - ตะขอ ห่วง และตาไก ่ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8308.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

83.09 
จุกและฝา (รวมถึง จุกจีบ ฝาเกลียว และจุกริน) ปลอกหุ้มปากขวด ฝาถังชนิดเกลียว ฝาครอบปากถังสิ่งที่
ใช้ปิดผนึก และอุปกรณ์ประกอบอย่างอื่นที่ใช้ในการบรรจุท าด้วยโลหะสามัญ 
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8309.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8309.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

83.11 
ลวด เส้น หลอด แผ่น อิเล็กโทรด และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกนั ท าด้วยโลหะสามัญหรือโลหะคาร์ไบด์ เคลือบ
หรือท าแกนกลางด้วยวัตถุจ าพวกฟลักซ์ชนิดที่ใช้ในการบัดกรีเป่าแล่น เชื่อม หรือพอกโลหะหรือโลหะคาร์
ไบด์ รวมท้ังลวดและเส้นที่ท าด้วยผงโลหะสามัญซ่ึงเกาะหรือติดรวมกัน ใช้ในการพ่นโลหะ  

8311.10 - อิเล็กโทรดท าด้วยโลหะสามญั ที่เคลือบ ส าหรับใช้ 
ในการเช่ือมไฟฟ้าแบบอาร์กเวลดิง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8311.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8311.30 - เส้นท่ีเคลือบ ลวดที่มีแกนกลาง ท าด้วยโลหะสามัญ 
ส าหรับใช้ในการบดักรี เป่าแล่น หรือการเชื่อมด้วย
เปลวไฟ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8311.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8311.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8311.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

ตอนที ่84 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว 

84.01 
เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร ์แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ยังไม่ได้ใช้ของเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รวมท้ัง
เคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับการแยกไอโซโทป 

8401.10 - เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลยีร ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8401.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8401.20 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการแยก 
ไอโซโทปและส่วนประกอบของของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8401.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8401.30 - แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ท่ียังไม่ได้ใช้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8401.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8401.40 - ส่วนประกอบของเครื่องปฏิกรณน์ิวเคลียร ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8401.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.02 
บอยเลอร์ก าเนิดไอน้ าหรือไออื่น ๆ (นอกจากบอยเลอร์ส าหรับการท าความร้อนจากส่วนกลาง ซ่ึงสามารถ
ผลิตไอน้ าความดันต่ าได้ด้วย) รวมทั้งบอยเลอร์ท าน้ าร้อนยิ่งยวด 

8402.11 - - บอยเลอร์หลอดน้ า ท่ีผลติไอน้ าเกิน 45 ตันต่อ
ช่ัวโมง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8402.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8402.12 - - บอยเลอร์หลอดน้ าที่ผลิตไอน้ าไม่เกิน 45 ตันต่อ
ช่ัวโมง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8402.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8402.19 - - บอยเลอร์ก าเนิดไออ่ืน ๆ รวมถงึบอยเลอรล์ูกผสม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8402.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8402.20 - บอยเลอร์น้ าร้อนยิ่งยวด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8402.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

8402.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8402.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.03 บอยเลอร์ส าหรับการท าความร้อนจากส่วนกลาง นอกจากของตามประเภท 84.02 
8403.10 - บอยเลอร ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8403.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8403.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8403.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.04 
เคร่ืองจักรโรงงานที่เป็นเคร่ืองช่วยส าหรับใช้งานร่วมกับบอยเลอร์ตามประเภท 84.02 หรือ 84.03  
(เช่น เคร่ืองอุ่นน้ าเลี้ยง เคร่ืองท าไอดง เคร่ืองขจัดเขม่า เคร่ืองเก็บก๊าซเพ่ือน ามาใช้ใหม่) เคร่ืองควบแน่น
ส าหรับหน่วยจ่ายก าลังไอน้ าหรือไออื่น ๆ 

8404.10 - เครื่องจักรโรงงานท่ีเป็นเครื่องช่วยส าหรบัใช้งาน
ร่วมกับ บอยเลอร์ตามประเภท 84.02 หรือ 84.03 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8404.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8404.20 - เครื่องควบแน่นส าหรบัหน่วยจ่ายก าลังไอน้ าหรือ 
ไออ่ืน ๆ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8404.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8404.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8404.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.05 
เคร่ืองก าเนิดโพรดิวเซอร์ก๊าซหรือวอเตอร์ก๊าซ มีหรือไม่มีเคร่ืองท าให้ก๊าซบริสุทธิ์ รวมทั้งเคร่ืองก าเนิดก๊าซ
อะเซทิลีนและเคร่ืองก าเนิดก๊าซชนิดใช้น้ าที่คล้ายกัน มีหรือไม่มีเคร่ืองท าให้ก๊าซบริสุทธิ์ 

8405.10 - เครื่องก าเนิดโพรดิวเซอร์ก๊าซหรอืวอเตอร์ก๊าซ   
มีหรือไม่มีเครื่องท าให้ก๊าซบรสิุทธ์ิ รวมทั้ง เครื่อง
ก าเนิดก๊าซอะเซทิลีนและเครื่องก าเนิดก๊าซ ชนิดใช้น้ า
ที่คล้ายกัน มีหรือไมม่ีเครื่อง ท าให้ก๊าซบริสุทธ์ิ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8405.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8405.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8405.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.06 เคร่ืองกังหันไอน้ าและเคร่ืองกังหันไออื่น ๆ 
8406.10 - เครื่องกังหันส าหรับขับเคลื่อนเรอื สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8406.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
8406.81 - - ให้ก าลังเกิน 40 เมกะวัตต ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8406.81 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
8406.82 - - ให้ก าลังไม่เกิน 40 เมกะวัตต ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8406.82 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  
8406.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8406.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
84.07 เคร่ืองยนต์สันดาปภายในแบบลกูสูบเคลื่อนตรงหรือลูกสูบหมุนชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ 

8407.10 - เครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8407.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8407.21 - - เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8407.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8407.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8407.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8407.31 - - มีความจุของกระบอกสูบไม่เกนิ 50 ลูกบาศก์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8407.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เซนติเมตร เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8407.32 - - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 50 ลูกบาศก์
เซนติเมตรแต่ไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8407.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8407.33 - - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 250 ลูกบาศก์
เซนติเมตรแต่ไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8407.33 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8407.34 - - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์
เซนติเมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8407.34 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8407.90 - เครื่องยนต์อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8407.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.08 เคร่ืองยนต์สันดาปภายในแบบลกูสูบชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด (เคร่ืองยนต์ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) 
8408.10 - เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8408.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
8408.20 - เครื่องยนต์ชนิดที่ใช้ขับเคลื่อนยานบกในตอนท่ี 87 สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8408.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
8408.90 - เครื่องยนต์อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8408.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
84.09 ส่วนประกอบที่เหมาะส าหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเคร่ืองยนต์ตามประเภท 84.07 หรือ 84.08 

8409.10 - ส าหรับเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8409.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8409.91 - - เหมาะส าหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับ
เครื่องยนต์ สันดาปภายในแบบลูกสูบท่ีจุดระเบดิด้วย
ประกายไฟ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8409.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8409.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8409.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.10 เคร่ืองกังหันไฮดรอลิก ล้อน้ า และเคร่ืองควบคุม (เรกูเลเตอร์) ของเคร่ืองดังกล่าว 
8410.11 - - มีก าลังไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8410.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
8410.12 - - มีก าลังเกิน 1,000 กิโลวัตต์ แต่ไมเ่กิน 10,000 

กิโลวัตต ์
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8410.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8410.13 - - มีก าลังเกิน 10,000 กิโลวัตต์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8410.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8410.90 - ส่วนประกอบ รวมถึงเครื่องควบคุม (เรกูเลเตอร์) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8410.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.11 เคร่ืองกังหันไอพ่น เคร่ืองกังหันใบพัดและเคร่ืองกังหันก๊าซอื่น ๆ  
8411.11 - - มีแรงผลักดันไม่เกิน 25 กิโลนวิตัน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8411.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
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8411.12 - - มีแรงผลักดันเกิน 25 กิโลนิวตนั สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8411.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8411.21 - - มีก าลังไม่เกิน 1,100 กิโลวัตต ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8411.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8411.22 - - มีก าลังเกิน 1,100 กิโลวัตต์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8411.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8411.81 - - มีก าลังไม่เกิน 5,000 กิโลวัตต ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8411.81 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8411.82 - - มีก าลังเกิน 5,000 กิโลวัตต์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8411.82 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8411.91 - - ของเครื่องกังหันไอพ่นหรือเครื่องกังหันใบพัด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8411.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8411.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8411.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.12 เคร่ืองยนต์และมอเตอร์อื่น ๆ 
8412.10 - เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงปฏิกิริยา (รีแอ็กชัน

เอนจิน) นอกจากเครื่องกังหันไอพ่น 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8412.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

8412.21 - - เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8412.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8412.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8412.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8412.31 - - เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8412.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8412.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8412.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8412.80 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8412.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8412.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8412.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.13 เคร่ืองสูบของเหลว จะมีอุปกรณ์ส าหรับวัดติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมท้ังเคร่ืองตักยกของเหลว 
8413.11 - - เครื่องสูบส าหรับจ่ายเชื้อเพลิงหรือสารหล่อลื่น

ชนิดที่ใช้ ในปั๊มน้ ามันหรืออู่ซ่อมรถ 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8413.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8413.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8413.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8413.20 - เครื่องสูบท่ีใช้งานด้วยมือ นอกจากของตามประเภท
ย่อย8413.11 หรือ 8413.19 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8413.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8413.30 - เครื่องสูบเชื้อเพลิง สารหล่อลื่นหรือตัวกลางท า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8413.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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ความเย็นส าหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8413.40 - เครื่องสูบคอนกรีต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8413.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8413.60 - เครื่องสูบแบบลูกสูบหมุนอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8413.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8413.82 - - เครื่องตักยกของเหลว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8413.82 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8413.91 - - ของเครื่องสูบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8413.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8413.92 - - ของเครื่องตักยกของเหลว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8413.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

84.14 
เคร่ืองสูบลมหรือสูบสุญญากาศ เคร่ืองอัดลมหรืออัดก๊าซอื่น ๆ และพัดลม รวมท้ังเคร่ืองระบายอากาศหรือ
เคร่ืองหมุนเวียนอากาศที่มีพัดลมประกอบร่วมอยู่ด้วย จะมีตัวกรองติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 

8414.10 - เครื่องสูบสญุญากาศ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8414.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8414.20 - เครื่องสูบลมท างานโดยใช้มือหรอืเท้า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8414.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8414.30 - เครื่องอัดชนิดที่ใช้ในเครื่องท าความเย็น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8414.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8414.40 - เครื่องอัดลมที่ตดิตั้งบนแชสซสี์ทีม่ีล้อ  
ใช้ส าหรับลากจูง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8414.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8414.51 - - พัดลมแบบตั้งโตะ๊ ตั้งพ้ืน ติดผนัง ติดหน้าต่าง  
ติดเพดานหรือตดิหลังคา ที่มมีอเตอร์ไฟฟ้าในตัวซึ่งให้
ก าลังไมเ่กิน125 วัตต์  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8414.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8414.59 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8414.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8414.80 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8414.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8414.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8414.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.15 
เคร่ืองปรับอากาศท่ีประกอบด้วยพัดลมซ่ึงขับด้วยมอเตอร์และมีสว่นที่ใช้ส าหรับเปลี่ยนอุณหภูมิและ
ความชื้น รวมถึงเคร่ืองจักรดังกลา่วที่ไม่สามารถแยกควบคุมความชื้นต่างหากได้ 

8415.10 - ชนิดที่ออกแบบมาใช้ติดหน้าต่าง ติดผนัง ติดเพดาน
หรือติดพื้น ที่มสี่วนประกอบสมบรูณ์ในตัว หรือเป็น
“ระบบแยกส่วน” 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8415.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8415.20 - ชนิดที่ใช้ส าหรับบุคคลในยานยนต์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8415.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
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8415.81 - - มีหน่วยท าความเย็นและมีวาลว์ส าหรับ 
เปลี่ยนระหว่างวงจรความเย็นและวงจรความร้อน
ประกอบร่วมอยูด่้วย (รีเวอร์ซิเบลิฮีตปั๊ม) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8415.81 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8415.82 - - อื่น ๆ มีหน่วยท าความเย็นประกอบร่วมอยู่ด้วย สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8415.82 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

8415.83 - - ไม่มีหน่วยท าความเย็นประกอบร่วมอยู่ด้วย สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8415.83 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8415.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8415.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.16 
เคร่ืองพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา (เฟอร์เนซเบอร์เนอร์) ส าหรับใช้กับเชื้อเพลิงเหลว หรือเชื้อเพลิงป่น
หรือก๊าซ เคร่ืองเติมเชื้อเพลิงที่เป็นเคร่ืองกล รวมถึงตะกรับ เคร่ืองขับขี้เถ้าที่เป็นเคร่ืองกล และเคร่ืองใช้ที่
คล้ายกันของเคร่ืองเติมเชื้อเพลิงดังกล่าว 

8416.10 - เครื่องพ่นหรือฉีดเช้ือเพลิงของเตาเผาส าหรับใช้กับ
เชื้อเพลิงเหลว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8416.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8416.20 - เครื่องพ่นหรือฉีดเช้ือเพลิงอ่ืน ๆ ของเตาเผารวมถึง
เครื่องพ่นหรือฉีดเช้ือเพลิงแบบผสม  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8416.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8416.30 - เครื่องเติมเช้ือเพลิงที่เป็นเครื่องกล รวมถึงตะกรับ  
เครื่องขับข้ีเถ้าที่เป็นเครื่องกล และเครื่องใช้ที่
คล้ายกันของ เครื่องเตมิเช้ือเพลิงดังกล่าว 

สินคา้ภายใต้ประเภทย่อย 8416.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8416.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8416.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.17 เตาเผาและเตาอบชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ รวมถึงเตาเผาขยะ ไม่ใช้ไฟฟ้า 
8417.10 - เตาเผาและเตาอบส าหรับย่าง หลอม หรือกรรมวิธี

ให้ความร้อนอื่น ๆ แก่สินแร่ แก่ไพไรต์หรือโลหะ 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8417.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8417.80 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8417.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8417.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8417.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.18 
ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และเคร่ืองอุปกรณ์อื่น ๆ ส าหรับท าความเย็นหรือท าให้เย็นจนแข็ง ใช้ไฟฟ้าหรือใช้สิ่งอื่น
รวมท้ังฮีตปั๊ม นอกจากเคร่ืองปรับอากาศตามประเภท 84.15 

8418.61 - - ฮีตปั๊มนอกจากเครื่องปรับอากาศตามประเภท 
84.15 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8418.61 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8418.69 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8418.69 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8418.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8418.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

84.19 
เคร่ืองจักร เคร่ืองจักรโรงงานหรือเคร่ืองอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ จะท าความร้อนด้วยไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม 
(ไม่รวมถึงเตาเผา เตาอบ และเคร่ืองอุปกรณ์อื่น ตามประเภท 85.14) ส าหรับใช้กระท ากับวัตถุโดย
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กรรมวธิีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอุณหภูมิ เช่น การท าให้ร้อน การท าให้สุก การย่าง การกลั่น การกลั่น
ล าดับส่วน การสเตอรีไลส์ การพาสเจอไรส์ การอบไอน้ า การท าให้แห้ง การท าให้ระเหย การท าให้เป็นไอ 
การควบแน่น หรือการท าให้เย็น นอกจากเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองจักรโรงงานชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน เคร่ือง
ท าน้ าร้อนแบบท าน้ าร้อนชั่วขณะหรือแบบท าน้ าร้อนเก็บสะสม ท่ีไม่ใช้ไฟฟ้า 

8419.11 - - เครื่องท าน้ าร้อนแบบท าน้ าร้อนช่ัวขณะที่ใช้ก๊าซ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8419.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8419.20 - เครื่องสเตอร์รไีลส์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม
หรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8419.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8419.31 - - ส าหรับผลิตภณัฑเ์กษตร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8419.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8419.32 - - ส าหรับไม้ เยื่อกระดาษ กระดาษ หรือ 
กระดาษแข็ง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8419.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8419.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8419.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8419.40 - เครื่องจักรโรงงานท่ีใช้ในการกลัน่หรือ 
การกลั่นล าดับส่วน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8419.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8419.50 - เครื่องแลกเปลีย่นความร้อน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8419.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8419.60 - เครื่องจักรส าหรับท าอากาศหรือก๊าซให้เป็น
ของเหลว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8419.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8419.81 - - ส าหรับท าเครื่องดืม่ร้อนหรือส าหรับหุงต้มหรือ 
อุ่นอาหาร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8419.81 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8419.89 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8419.89 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8419.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8419.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.20 
เคร่ืองรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเคร่ืองรีดอื่น ๆ ที่ใช้ลูกกลิ้งและลกูกลิ้งของเคร่ืองดังกล่าว  
นอกจากเคร่ืองรีดโลหะหรือแก้ว 

8420.10 - เครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีดอื่น ๆ  
ที่ใช้ลูกกลิ้ง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8420.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8420.91 - - ลูกกลิ้ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8420.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8420.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8420.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.21 
เคร่ืองเซ็นตริฟิวจ์ รวมถึงเคร่ืองท าให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยงเคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณ์ที่ใช้กรอง
ของเหลวหรือก๊าซหรือท าให้ของเหลวหรือก๊าซบริสุทธิ์ 

8421.11 - - เครื่องแยกครีม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8421.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
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8421.12 - - เครื่องท าให้เสื้อผ้าแห้ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8421.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8421.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8421.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8421.22 - - ส าหรับกรองเครื่องดืม่หรือท าให้เครื่องดื่มบริสุทธ์ิ
นอกจากน้ า 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8421.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8421.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8421.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8421.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8421.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8421.91 - - ของเครื่องเซ็นตริฟิวจ์ รวมถึงเครื่องท าให้แห้ง  
โดยวิธีหมุนเหวี่ยง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8421.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8421.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8421.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.22 

เคร่ืองล้างจาน เคร่ืองจักรส าหรับท าให้ขวดหรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ สะอาดหรือแห้ง เคร่ืองจักรส าหรับ
บรรจุ ปิดผนึก หรือปิดป้ายสลากขวด กระป๋อง กล่อง ถุง หรือภาชนะบรรจุอืน่ ๆ เคร่ืองจักรส าหรับ 
หุ้มปลอกขวด กระปุก หลอด และภาชนะบรรจุที่คล้ายกนั เคร่ืองจักรอื่น ๆ ที่ใช้ในการบรรจุหรือห่อหุ้ม 
(รวมถึงเคร่ืองห่อหุ้มแบบฮีตชริงก์) รวมท้ังเคร่ืองจักรส าหรับบรรจุเคร่ืองด่ืมอัดลม 

8422.11 - - ชนิดใช้ตามบ้านเรือน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8422.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8422.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8422.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8422.20 - เครื่องจักรส าหรับท าให้ขวดหรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ
สะอาดหรือแห้ง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8422.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8422.30 - เครื่องจักรส าหรับบรรจุ ปิด ผนกึ หรือปิดป้ายสลาก
ขวด กระป๋อง กล่อง ถุง หรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ 
เครื่องจักรส าหรับหุ้มปลอกขวด กระปุก หลอด และ
ภาชนะบรรจุ ที่คล้ายกัน รวมทั้งเครื่องจักรส าหรับ
บรรจุเครื่องดื่มอัดลม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8422.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8422.40 - เครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้ในการบรรจุหรือห่อหุ้ม 
(รวมถึงเครื่องห่อหุ้มแบบฮีตชริงก์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8422.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8422.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8422.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.23 
เคร่ืองชั่ง (ไม่รวมถึงเคร่ืองชั่งที่มีความไว 5 เซนติกรัมหรือไวกว่า) รวมถึงเคร่ืองนับหรือตรวจสอบจ านวน
โดยวิธีชั่ง และตุ้มน้ าหนักทกุชนดิของเคร่ืองชั่ง 

8423.10 - เครื่องช่ังน้ าหนักตัว เครื่องช่ังทารก รวมทั้งเครื่องช่ัง 
ที่ใช้ตามบ้านเรือน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8423.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8423.20 - เครื่องช่ังส าหรับช่ังของบนเครื่องล าเลียงอย่าง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8423.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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ต่อเนื่อง เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8423.30 - เครื่องช่ังแบบตั้งค่าน้ าหนักคงที่และเครื่องช่ังส าหรับ 
ถ่ายเทของตามน้ าหนักที่ก าหนดลงในถุงหรือภาชนะ 
รวมถึงเครื่องช่ังแบบฮอปเปอร ์

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8423.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8423.81 - - ช่ังน้ าหนักได้สูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรมั สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8423.81 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8423.82 - - ช่ังน้ าหนักได้สูงสุดเกิน 30 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน
5,000 กิโลกรัม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8423.82 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8423.89 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8423.89 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8423.90 - ตุ้มน้ าหนักทุกชนิดของเครื่องช่ัง รวมทั้ง
ส่วนประกอบของ เครื่องช่ัง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8423.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.24 
เคร่ืองใช้กล (จะใช้แรงคนหรือไมก่็ตาม) ส าหรับฉีดพ่นของเหลวหรือผงให้พุ่งเป็นล า เป็นฝอย หรือเป็น
ละออง เคร่ืองดับเพลิงจะบรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) หรือไม่ก็ตามหัวฉีด (สเปรย์กัน) และเคร่ืองใช้ที่
คล้ายกัน รวมท้ังเคร่ืองพ่นไอน้ าหรือพ่นทรายและเคร่ืองจักรท่ีคล้ายกันส าหรับฉีดพุ่งให้เป็นล า 

8424.20 - หัวฉีดและเครื่องใช้ที่คล้ายกัน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8424.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

8424.30 - เครื่องพ่นไอน้ าหรือพ่นทรายและเครื่องจักรที่
คล้ายกัน  ส าหรับฉีดพุ่งให้เป็นล า 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8424.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8424.41 - - เครื่องฉีดพ่นแบบพกพา สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8424.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8424.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8424.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8424.82 - - ใช้ในการเกษตรหรือการท าสวน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8424.82 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8424.89 - - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8424.89 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8424.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8424.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.25 
เคร่ืองผ่อนแรงท่ีใช้ลูกรอกและเคร่ืองชักรอก นอกจากเคร่ืองชักรอกแบบสกิป เคร่ืองกว้านแบบนอนและ
แบบต้ังแม่แรง 

8425.11 - - ที่ได้ก าลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8425.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8425.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8425.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8425.31 - - ที่ได้ก าลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า ส าหรับเครื่องกว้านปากบ่อเหมืองแร่ รวมทั้งเครื่องกว้าน
แบบนอนที่ออกแบบเป็นพิเศษ ส าหรับใช้ใต้ดิน ภายใต้
ประเภทย่อย 8425.31 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมา
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จากสินค้าอื่น ๆ ในประเภทย่อย 8425.31 หรือเปลี่ยน
มาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ ภายใต้ประเภทย่อย 8425.31 จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากเครื่องกว้านปากบ่อเหมือง
แร่ รวมทั้งเครื่องกว้านแบบนอนที่ออกแบบเป็นพิเศษ 
ส าหรับใช้ใต้ดินในประเภทย่อย 8425.31 หรือเปลี่ยนมา
จากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
 
 
  

8425.39 - - อื่น ๆ ส าหรับเครื่องกว้านปากบ่อเหมืองแร่ รวมทั้งเครื่องกว้าน
แบบนอนที่ออกแบบเป็นพิเศษ ส าหรับใช้ใต้ดิน ภายใต้
ประเภทย่อย 8425.39 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมา
จากสินค้าอื่น ๆ ในประเภทย่อย 8425.39 หรือเปลี่ยน
มาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ ภายใต้ประเภทย่อย 8425.39 จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากเครื่องกว้านปากบ่อเหมือง
แร่ รวมทั้งเครื่องกว้านแบบนอนที่ออกแบบเป็นพิเศษ 
ส าหรับใช้ใต้ดิน ในประเภทย่อย 8425.39 หรือเปลี่ยน
มาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8425.41 - - ระบบแม่แรงชนิดติดตั้งถาวรในอู่ซ่อมรถ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8425.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8425.42 - - แม่แรงและเครื่องชักรอกอ่ืน ๆ ท่ีใช้ 
ระบบไฮดรอลิก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8425.42 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8425.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8425.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

84.26 
ชิปส์เดอร์ริก ปั้นจั่นรวมถึงปั้นจัน่แบบเคเบิล รวมท้ังโครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้ เคร่ืองขนย้ายแบบสแต
รดเด้ิลและรถใช้งาน (เวิร์กทรัก) ที่มีปั้นจั่นติดอยู่ด้วย 

8426.12 - - โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้แบบมีล้อและ 
เครื่องขนย้าย แบบสแตรดเดิล้ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8426.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8426.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8426.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8426.20 - ปั้นจั่นแบบทาวเวอร์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8426.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8426.30 - ปั้นจัน่แบบจิบชนิดพอร์ทัลหรือชนิดพีเดสทลั สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8426.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8426.41 - - มีล้อ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8426.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8426.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8426.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8426.91 - - ออกแบบส าหรับติดตั้งบนยานบกท่ีวิ่งบนถนน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8426.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8426.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8426.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

84.27 รถฟอร์กลิฟต์ รวมท้ังรถใช้งาน (เวิร์กทรัก) อื่น ๆ ที่มีเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับยกหรือขนย้ายติดอยู่ด้วย 
8427.10 - รถใช้งานชนิดขับเคลื่อนได้ในตัวที่ได้ก าลังจาก 

มอเตอรไ์ฟฟ้า 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8427.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8427.20 - รถใช้งานชนิดขับเคลื่อนได้ในตัวอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8427.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8427.90 - รถใช้งานอ่ืน ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8427.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

84.28 
เคร่ืองจักรอื่น ๆ ส าหรับยก ขนย้าย บรรทุก หรือขนถ่าย (เช่น ลฟิต์ บันไดเลื่อน เคร่ืองล าเลียง เคร่ืองเท
เลเฟอริก) 

8428.10 - ลิฟต์และเครื่องชักรอกแบบสกิป สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8428.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8428.40 - บันไดเลื่อนและทางเลื่อน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8428.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8428.60 - เครื่องเทเลเฟอริก แชรล์ิฟต์ สกแีดรกไลน์ รวมทั้ง 
เครื่องกลไกฉดุลากส าหรับเครื่องฟิวนิคิวลาร ์

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8428.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8428.90 - เครื่องจักรอื่น ๆ ส าหรับวากอนพุชเชอร์ที่ใช้ในเหมืองแร่ เครื่องย้าย
สับเปลี่ยนราง (ทราเวอร์เซอร์) ส าหรับหัวรถจักรหรือรถ
ตู้แท่นยกถ่ายรถตู้ (วากอนทิปเปอร์) และเครื่องอุปกรณ์
ที่คล้ายกันส าหรับขนย้ายตู้รถไฟ ภายใต้ประเภทย่อย 
8428.90 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากสินค้าอื่น ๆ 
ในประเภทย่อย 8428.90 หรือเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ใน
ระดับประเภทย่อยอื่น ๆ หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอ่ืน ๆ ภายใต้ประเภทย่อย 8428.90 จะ
ได้ถิ่นก าเนดิเมื่อเปลี่ยนมาจากวากอนพุชเชอร์ที่ใช้ใน
เหมืองแร่ เครื่องย้ายสับเปลี่ยนราง (ทราเวอร์เซอร์) 
ส าหรับหัวรถจักรหรือรถตู้แท่นยกถ่ายรถตู้ (วากอน
ทิปเปอร์) และเครื่องอุปกรณ์ที่คลา้ยกันส าหรับขน
ย้ายตู้รถไฟ ในประเภทย่อย 8428.90 หรือเปลี่ยนมา
จากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอืน่ ๆ  

84.29 บูลโดเซอร์ แองเกิลโดเซอร์ เคร่ืองเกรด เคร่ืองเกลี่ย เคร่ืองขูด เคร่ืองตักเชิงกล เคร่ืองขุด เคร่ืองตักย้าย 
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เคร่ืองกระทุ้ง และเคร่ืองบดถนน ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว 

8429.11 - - แบบตีนตะขาบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8429.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8429.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8429.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8429.20 - เครื่องเกรดและเครื่องเกลีย่ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8429.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8429.30 - เครื่องขูด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8429.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8429.40 - เครื่องกระทุ้งและเครื่องบดถนน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8429.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8429.51 - - เครื่องตักย้ายแบบฟรอนตเ์อนด์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8429.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8429.52 - - เครื่องจักรที่โครงสร้างส่วนบนหมุนได้ 360 องศา สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8429.52 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8429.59 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8429.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

84.30 
เคร่ืองจักรอื่น ๆ ส าหรับเคลื่อนย้าย เกรด เกลี่ย ขูด ขุด กระทุ้ง อัดแน่น สกัด หรือเจาะคว้าน ที่ใช้กับดิน 
แร่ธาตุหรือสินแร่ รวมท้ังเคร่ืองตอกเสาเข็ม เคร่ืองถอนเสาเข็ม เคร่ืองกวาดหิมะและเป่าหิมะ 

8430.10 - เครื่องตอกเสาเข็มและเครื่องถอนเสาเขม็ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8430.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8430.20 - เครื่องกวาดหิมะและเครื่องเป่าหมิะ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8430.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8430.31 - - ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8430.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8430.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8430.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8430.41 - - ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8430.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8430.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8430.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8430.50 - เครื่องจักรอื่น ๆ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8430.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8430.61 - - เครื่องจักรส าหรับกระทุ้งหรืออัดแน่น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8430.61 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8430.69 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8430.69 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
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84.31 ส่วนประกอบท่ีเหมาะส าหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเคร่ืองจักรตามประเภท 84.25 ถึง 84.30 
8431.10 - ของเครื่องจักรตามประเภท 84.25 สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8431.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
8431.20 - ของเครื่องจักรตามประเภท 84.27 สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8431.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
8431.31 - - ของลิฟต์ ของเครื่องชักรอกแบบสกิป หรือ 

บันไดเลื่อน 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8431.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8431.42 - - ใบมีดส าหรับบลูโดเซอร์หรือแองเกิลโดเซอร์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8431.42 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8431.43 - - ส่วนประกอบของเครื่องจักรส าหรับเจาะคว้าน
หรือ ขุดเจาะ ตามประเภทย่อย 8430.41 หรือ 
8430.49 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8431.43 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8431.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8431.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 84.25 ถึง 84.30 

84.32 
เคร่ืองจักรท่ีใช้ในการเกษตร การท าสวน หรือการป่าไม้ส าหรับการเตรียมดินหรือเพาะปลูก เคร่ืองบด
สนามหญ้าหรือสนามกีฬา 

8432.10 - เครื่องไถ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8432.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8432.21 - - เครื่องคราดแบบจาน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8432.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8432.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8432.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8432.31 - - เครื่องหว่านเมล็ดโดยตรงแบบไม่ไถพรวน  
เครื่องปลูกและเครื่องย้ายต้นกล้า 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8432.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

8432.39 - - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8432.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8432.41 - - เครื่องหว่านปุ๋ยคอก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8432.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8432.42 - - เครื่องหว่านปุ๋ย สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8432.42 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8432.80 - เครื่องจักรอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8432.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8432.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8432.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.33 
เคร่ืองจักรส าหรับเก็บเกี่ยวหรือนวด รวมถึงเคร่ืองท าฟ่อนฟางหรือฟ่อนหญ้า เคร่ืองตัดหญ้า รวมท้ัง
เคร่ืองจักรส าหรับท าความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไข่ ผลไม้ หรือผลิตผลอื่น ๆ ทางการเกษตร นอกจาก
เคร่ืองจักรตามประเภท 84.37 
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8433.11 - - ขับด้วยมอเตอร์ มีอุปกรณ์ส าหรับตัดซึ่งหมุนตาม 
แนวนอน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8433.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8433.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8433.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8433.20 - เครื่องตัดหญา้อื่น ๆ รวมถึงแผ่นตัด (คัตเตอร์บาร์) 
ส าหรับติดตั้งกับแทรกเตอร ์

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8433.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8433.30 - เครื่องจักรอื่น ๆ ส าหรับจัดท าหญ้าแห้ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8433.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8433.40 - เครื่องท าฟ่อนฟางหรือฟ่อนหญ้า รวมถึง 
เครื่องดังกล่าวท่ีมี เครื่องเก็บ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8433.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8433.51 - - เครื่องจักรที่มีทั้งเครื่องเก็บเกี่ยวและเครื่องนวด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8433.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8433.52 - - เครื่องจักรอื่น ๆ ส าหรับนวด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8433.52 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8433.53 - - เครื่องจักรส าหรับเก็บเกี่ยวรากหรือหัวพืช สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8433.53 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8433.59 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8433.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

8433.60 - เครื่องจักรส าหรับท าความสะอาด คัดหรือ 
แยกขนาดไขผ่ลไม้ หรือผลติผลอื่น ๆ ทางการเกษตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8433.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8433.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8433.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.34 เคร่ืองรีดนมและเคร่ืองจักรท าผลิตภัณฑ์นม 
8434.10 - เครื่องรีดนม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8434.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
8434.20 - เครื่องจักรท าผลิตภณัฑ์นม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8434.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
8434.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8434.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
84.35 เคร่ืองอัด เคร่ืองค้ัน และเคร่ืองจักรท่ีคล้ายกัน ใช้ในการผลิตไวน์ ไซเดอร์ น้ าผลไม้หรือเคร่ืองด่ืมที่คล้ายกัน 

8435.10 - เครื่องจักร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8435.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8435.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8435.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.36 
เคร่ืองจักรอื่น ๆ ที่ใช้ในการเกษตร การท าสวน การป่าไม้ การเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยง หรือการเลี้ยงผ้ึง รวมถึง
เคร่ืองเพาะช าท่ีมีเคร่ืองอุปกรณ์กลหรือเคร่ืองอุปกรณ์ความร้อนติดอยู่ด้วยรวมท้ังเคร่ืองฟักไข่และ 
เคร่ืองกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง 
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8436.10 - เครื่องจักรส าหรับเตรียมอาหารสัตว ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8436.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8436.21 - - เครื่องฟักไข่และเครื่องกกลูกสตัว์ปีกเลี้ยง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8436.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8436.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8436.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8436.80 - เครื่องจักรอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8436.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8436.91 - - ของเครื่องจักรส าหรับเลี้ยงสตัว์ปีกเลี้ยงหรือ 
เครื่องฟักไข่และเครื่องกกลูกสัตวป์ีกเลี้ยง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8436.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8436.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8436.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

84.37 
เคร่ืองจักรส าหรับท าความสะอาด คัดหรือแยกขนาดเมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช หรือเมล็ดแห้งของพืชผัก
ตระกูลถั่ว รวมท้ังเคร่ืองจักรท่ีใช้ในอุตสาหกรรมการโม่สีหรือที่ใช้กับเมล็ดธัญพืชหรือเมล็ดแห้งของพืชผัก
ตระกูลถั่ว นอกจากเคร่ืองจักรแบบท่ีใช้ในฟาร์ม 

8437.10 - เครื่องจักรส าหรับท าความสะอาด คัดหรือแยกขนาด 
เมล็ดพืช เมลด็ธัญพืช หรือเมลด็แห้งของพืชผักตระกลูถั่ว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8437.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8437.80 - เครื่องจักรอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8437.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8437.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8437.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.38 
เคร่ืองจักรท่ีไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้ ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมปรุงแต่งหรือผลิตอาหารหรือ
เคร่ืองด่ืมนอกจากเคร่ืองจักรส าหรับใช้สกัดหรือปรุงแต่งไขมันหรือน้ ามันสัตว์ หรือไขมันหรือน้ ามันพืชชนิด
ระเหยยาก 

8438.10 - เครื่องจักรท าเบเกอรี่ และเครื่องจักรส าหรับการ
ผลิตมักกะโรนี สปาเก็ตตี หรือผลติภัณฑ์ที่คล้ายกัน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8438.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8438.20 - เครื่องจักรส าหรับการผลิตลูกกวาด โกโก้ หรือ
ช็อกโกแลต 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8438.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8438.30 - เครื่องจักรส าหรับการผลิตน้ าตาล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8438.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8438.40 - เครื่องจักรท าเบียร ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8438.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8438.50 - เครื่องจักรส าหรับการปรุงแต่งเนือ้สัตว์หรือสัตว์ปีก
เลี้ยง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8438.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8438.60 - เครื่องจักรส าหรับการปรุงแต่งผลไม้ ลูกนัต หรือ
พืชผัก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8438.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8438.80 - เครื่องจักรอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8438.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
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8438.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8438.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.39 เคร่ืองจกัรส าหรับท าเยื่อจากวัตถุจ าพวกเส้นใยเซลลูโลสหรือส าหรับท าหรือตกแต่งกระดาษหรือกระดาษแขง็ 
8439.10 - เครื่องจักรส าหรับท าเยื่อจากวัตถุจ าพวกเส้นใย

เซลลูโลส 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8439.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

8439.20 - เครื่องจักรส าหรับท ากระดาษหรอืกระดาษแข็ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8439.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8439.30 - เครื่องจักรส าหรับตกแต่งกระดาษหรือกระดาษแข็ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8439.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8439.91 - - ของเครื่องจักรส าหรับท าเยื่อจากวัตถุจ าพวก  
เส้นใยเซลลโูลส 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8439.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8439.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8439.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.40 เคร่ืองจักรส าหรับเข้าเล่มหนังสือ รวมถึงเคร่ืองจักรเย็บหนังสือ 
8440.10 - เครื่องจักร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8440.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
8440.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8440.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
84.41 เคร่ืองจักรอื่น ๆ รวมถึงเคร่ืองตัดทุกชนิด ส าหรับจัดท าของจากเยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็ง 

8441.10 - เครื่องตัด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8441.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8441.20 - เครื่องจักรส าหรับท าถุงหรือซอง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8441.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8441.30 - เครื่องจักรส าหรับท ากล่องรปูทรงตา่ง ๆ  หลอด ดรมัหรือ 
ภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน นอกจากที่ท าโดยการอัดแบบ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8441.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8441.40 - เครื่องจักรส าหรับการอดัแบบเยือ่กระดาษ กระดาษ
หรือ กระดาษแข็งให้เป็นของ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8441.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8441.80 - เครื่องจักรอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8441.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8441.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8441.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.42 

เคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณ์ (นอกจากเคร่ืองจักรตามประเภท 84.56 ถึง 84.65) ส าหรับเตรียมหรือ 
ท าเพลต ลูกกลิ้งหรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ใช้ในการพิมพ์รวมท้ังเพลต ลูกกลิ้งและองค์ประกอบอืน่ ๆ ที่ท า
รอยพิมพ์แล้ว และเพลต ลูกกลิ้งและหินพิมพ์ภาพที่ได้เตรียมไว้เพื่อการพิมพ์ (เช่น ท าให้เรียบ ท าเป็น 
ลายเม็ดหรือขัดมัน) 

8442.30 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8442.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
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8442.40 - ส่วนประกอบของเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์
ดังกล่าว ข้างต้น 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8442.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8442.50 - เพลต ลูกกลิ้งและองค์ประกอบอื่น ๆ ท่ีท ารอยพิมพ์
แล้ว รวมทั้งเพลต ลูกกลิ้งและหินพิมพ์ภาพ ที่ได้
เตรียมไว้เพื่อ การพมิพ์ (เช่น ท าให้เรียบ ท าเป็น 
ลายเม็ดหรือขัดมัน) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8442.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.43 
เคร่ืองพิมพ์ใช้ส าหรับการพิมพ์ โดยวิธีใช้เพลต ลูกกลิ้งและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ท ารอยพิมพ์แล้ว ตาม
ประเภท 84.42 เคร่ืองพิมพ์อื่น ๆ เคร่ืองจักรท าส าเนา และเคร่ืองโทรสาร จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม 
รวมท้ังส่วนประกอบและอปุกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 

8443.11 - - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ต ท่ีป้อนกระดาษเป็นม้วน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8443.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8443.12 - - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ต ท่ีป้อนกระดาษเป็นแผ่น
ชนิดที่ใช้ในส านักงาน (ใช้แผ่นกระดาษในสภาพที่   
คลี่ออกแล้วมีความยาวด้านหนึ่งไม่เกิน 22 เซนติเมตร
และอีกด้านหนึ่งไม่เกิน 36 เซนตเิมตร)  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8443.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8443.13 - - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ตอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8443.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8443.14 - - เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่รวมถึงแบบ  
เฟลกโซกราฟิก ที่ป้อนกระดาษเปน็ม้วน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8443.14 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8443.15 - - เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่รวมถึงแบบ  
เฟลกโซกราฟิก นอกจากท่ีป้อนกระดาษเป็นม้วน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8443.15 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8443.16 - - เครื่องพิมพ์แบบเฟลกโซกราฟิก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8443.16 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8443.17 - - เครื่องพิมพ์แบบกราเวีย สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8443.17 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8443.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8443.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8443.31 - - เครื่องจักรซึ่งท าหน้าท่ีไดต้ั้งแต ่2 หน้าท่ีขึ้นไป 
เกี่ยวกับ การพิมพ์ การท าส าเนา หรือการส่งโทรสาร 
ที่สามารถ ต่อเข้ากับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมตัิ
หรือเครือข่าย  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8443.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8443.32 - - อื่น ๆ ท่ีสามารถต่อเข้ากับเครือ่งประมวลผลข้อมลู 
อัตโนมัติหรือเครือข่าย 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8443.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8443.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8443.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8443.91 - - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ
เครื่องพิมพ์ ใช้ส าหรับการพิมพ์ โดยวิธีใช้เพลต 
ลูกกลิ้ง และ องค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่ท ารอยพิมพ์แล้ว

ส าหรับเครื่องจักรที่ใช้ประกอบการพิมพ์ ภายใต้
ประเภทย่อย 8443.91 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมา
จากสินค้าอื่น ๆ ในประเภทย่อย 8443.91 หรือ
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ตามประเภท 84.42 เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอ่ืน ๆ ภายใต้ประเภทย่อย 8443.91 จะ
ได้ถิ่นก าเนดิเมื่อเปลี่ยนมาจากเครือ่งจักรที่ใช้
ประกอบการพิมพ์ ในประเภทย่อย 8443.91 หรือ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอ่ืน ๆ 

8443.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8443.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

84.44 เคร่ืองจักรส าหรับอัดรีด ดึง ท าให้เกิดผิวสัมผัส (เทกซ์เจอริง) หรือตัดวัตถุทอประดิษฐ์  
8444.00 เครื่องจักรส าหรับอัดรีด ดึง ท าให้เกิดผิวสัมผัส  

(เทกซ์เจอริง)หรือตดัวัตถุทอประดษิฐ์  
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8444.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

84.45 
เคร่ืองจักรส าหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอ เคร่ืองป่ัน เคร่ืองตีเกลียวคู่ หรือเคร่ืองตีเกลียว และเคร่ืองจักรอื่น ๆ 
ส าหรับผลิตด้ายสิ่งทอ รวมท้ังเคร่ืองท าเข็ดหรือกรอสิ่งทอ (รวมถึงเคร่ืองกรอด้ายพุ่ง) และเคร่ืองจักร
ส าหรับเตรียมด้ายสิ่งทอเพ่ือใช้กับเคร่ืองจักร ตามประเภท 84.46 หรือ 84.47 

8445.11 - - เครื่องสาง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8445.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8445.12 - - เครื่องหวี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8445.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8445.13 - - เครื่องรีดเส้นใยหรือเครื่องรีดเพื่อจัดขนาด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8445.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8445.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8445.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8445.20 - เครื่องปั่นสิ่งทอ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8445.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8445.30 - เครื่องตีเกลียวคู่หรือเครื่องตีเกลยีวสิ่งทอ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8445.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8445.40 - เครื่องกรอสิ่งทอ (รวมถึงเครื่องกรอด้ายพุ่ง) หรือ
เครื่องท าเข็ดสิ่งทอ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8445.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8445.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8445.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

84.46 เคร่ืองทอผ้า  
8446.10 - ส าหรับทอผ้าที่มคีวามกว้างไม่เกนิ 30 เซนติเมตร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8446.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
8446.21 - - ที่ใช้ก าลังจากเครื่องยนต ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8446.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
8446.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8446.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
8446.30 - ส าหรับทอผ้าที่มคีวามกว้างเกิน 30 เซนติเมตรแบบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8446.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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ไม่มีกระสวยพุ่ง เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

84.47 
เคร่ืองถักนิต เคร่ืองสติตช์บอนดิ้ง และเคร่ืองจักรส าหรับท าด้ายกิมพ์ ผ้าทูลล์ ผ้าลูกไม้ ผ้าปัก ผ้าท่ีใช้
ตกแต่ง แถบถักแบบเปีย หรือท าผ้าตาข่าย และเคร่ืองจักรส าหรับท าปุยแบบทัฟต์ 

8447.11 - - มีเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกระบอกไม่เกิน165 
มิลลเิมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8447.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8447.12 - - มีเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกระบอกเกิน 165 
มิลลเิมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8447.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8447.20 - เครื่องถักนิตแบบผืน รวมทั้งเครือ่งสติตช์บอนดิ้ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8447.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8447.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8447.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

84.48 

เคร่ืองจักรท่ีเป็นเคร่ืองช่วยส าหรับใช้งานร่วมกับเคร่ืองจักรตามประเภท 84.44 84.45 84.46 หรือ 84.47 
(เช่น เคร่ืองดอบบี้ เคร่ืองแจ็กการ์ด เคร่ืองหยุดอัตโนมัติ เคร่ืองกลไกเปลี่ยนกระสวยพุ่ง) ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ประกอบท่ีเหมาะส าหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเคร่ืองจักรตามประเภทนี้หรือประเภท 84.44 
84.45 84.46 หรือ 84.47 (เช่น แกนปั่นด้ายและสปนิเดิลฟลายเออร์ ผ้าติดลวดสาง (คาร์ดคลอททิ่ง) หวี 
แว่นกดเส้นใย กระสวยพุ่ง ตะกอและกรอบตะกอ เขม็ เคร่ืองถักผ้ายืด)  

8448.11 - - เครื่องดอบบี้และเครื่องแจ็กการ์ด รวมทั้ง  
เครื่องคารด์รีดิวซิง เครื่องลอกลาย เครื่องเจาะหรือ
เครื่องประกอบ ส าหรับใช้ร่วมกับเครื่องดอบบี้และ 
เครื่องแจ็กการด์ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8448.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8448.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8448.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8448.20 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักร
ตาม ประเภท 84.44 หรือของเครือ่งจักรที่เป็น
เครื่องช่วยของ เครื่องดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8448.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8448.31 - - ผ้าติดลวดสาง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8448.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8448.32 - - ของเครื่องจักรส าหรับเตรียมเสน้ใยสิ่งทอนอกจาก 
ผ้าติดลวดสาง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8448.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8448.33 - - แกนปั่นด้าย สปินเดลิฟลายเออร์ แหวนปั่นด้าย
และแหวนส่งด้าย 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8448.33 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8448.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8448.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8448.42 - - ฟันหวีท่ีใช้กับหูก ตะกอ และกรอบตะกอ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8448.42 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8448.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8448.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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8448.51 - - ซิงค์เกอร์ เข็ม และของอื่น ๆ ท่ีใช้ใน 
การท าห่วงถัก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8448.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8448.59 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8448.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.49 
เคร่ืองจักรส าหรับผลิตหรือตกแต่งสักหลาดหรือผ้าไม่ทอ เป็นผืนหรือเป็นรูปทรง รวมถึงเคร่ืองจักรส าหรับ
ท าหมวกสักหลาด รวมท้ังบล็อกท าหมวก 

8449.00 เครื่องจักรส าหรับผลติหรือตกแต่งสักหลาดหรือผ้าไม่
ทอ เป็นผืนหรือเป็นรูปทรง รวมถงึเครื่องจักรส าหรับ
ท าหมวกสักหลาด รวมทั้งบล็อกท าหมวก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8449.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

84.50 เคร่ืองซักผ้าชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือใช้ในกิจการซักรีดรวมถึงเคร่ืองซักผ้าที่มีเคร่ืองท าให้แห้ง 
8450.11 - - เครื่องจักรอัตโนมัต ิ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8450.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
8450.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8450.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  
8450.20 - เครื่องจักรซึ่งจุผ้าแห้งเกิน 10 กิโลกรัม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8450.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
8450.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8450.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.51 

เคร่ืองจักร (นอกจากเคร่ืองจกัรตามประเภท 84.50) ส าหรับซัก ท าความสะอาด บิดหรือเหวี่ยงเอาน้ าออก 
ท าให้แห้ง รีด อัด (รวมถึงเคร่ืองอัดแบบฟิวซ่ิง) ฟอก ย้อม ตกแต่ง เคลือบหรืออาบซึมด้ายสิ่งทอ ผ้า หรือ
ของท่ีจัดท าแล้ว ท าด้วยสิ่งทอ เคร่ืองจักรส าหรับทาเพสต์ลงบนผ้าที่ใช้เป็นฐานหรือสิ่งรองรับอื่น ๆ ซ่ึงใช้
ในการผลิตสิ่งปูพ้ืน เช่น พรมน้ ามัน รวมท้ังเคร่ืองจักรส าหรับม้วน คลี่ พับ ตัดหรือตัดแบบซิกแซ็ก (พิงกิ้ง) 
ที่ใช้กับผ้าสิ่งทอ 

8451.10 - เครื่องซักแห้ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8451.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8451.21 - - ซึ่งจุผ้าแห้งไม่เกิน 10 กิโลกรมั สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8451.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8451.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8451.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8451.30 - เครื่องรีดและเครื่องอัดผ้า (รวมถึงเครื่องอัด 
แบบฟิวซิ่ง) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8451.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8451.40 - เครื่องซัก เครื่องฟอกหรือเครื่องย้อม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8451.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8451.50 - เครื่องจักรส าหรับม้วน คลี่ พับ ตัดหรือตัด 
แบบซิกแซ็กท่ีใช้กับผ้าสิ่งทอ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8451.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8451.80 - เครื่องจักรอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8451.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
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8451.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8451.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.52 
เคร่ืองจักรส าหรับเย็บนอกจากเคร่ืองจักรเย็บหนังสือตามประเภท 84.40 เฟอร์นิเจอร์ ฐาน และฝาครอบ  
ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพ่ือใช้กับเคร่ืองจักรดังกล่าว รวมท้ังเข็มจักร 

8452.10 - เครื่องจักรส าหรับเย็บชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8452.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8452.21 - - แบบอัตโนมัต ิ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8452.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

8452.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8452.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8452.30 - เข็มจักร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8452.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8452.90 - เฟอร์นิเจอร์ ฐาน และฝาครอบ ส าหรับเครื่องจักร 
ส าหรับเย็บ และส่วนประกอบของของดังกล่าว 
รวมทั้ง ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ของเครื่องจักรส าหรับเยบ็ 

ส าหรับเฟอร์นิเจอร์ ฐาน และฝาครอบ ส าหรับ
เครื่องจักรส าหรับเย็บและส่วนประกอบของของดังกล่าว 
ภายใต้ประเภทย่อย 8452.90 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากสินค้าอื่น ๆ ในประเภทย่อย 8452.90 
หรือ เปลี่ยนมาจากพิกัดในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ หรือ 
 

ส าหรับสนิค้าอื่น ๆ  ภายใต้ประเภทยอ่ย 8452.90 จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลีย่นมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

84.53 
เคร่ืองจักรส าหรับเตรียม ฟอก หรือตกแต่งหนังดิบหรือหนังฟอก หรือส าหรับท าหรือซ่อมรองเท้าหรือ 
ของอ่ืน ๆ ที่ท าด้วยหนังดิบหรือหนังฟอก นอกจากเคร่ืองจักรส าหรับเย็บ 

8453.10 - เครื่องจักรส าหรับเตรียม ฟอก หรือตกแต่งหนังดิบ
หรือ หนังฟอก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8453.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8453.20 - เครื่องจักรส าหรับท าหรือซ่อมรองเท้า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8453.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8453.80 - เครื่องจักรอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8453.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8453.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8453.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.54 
เตาแปรสภาพ (คอนเวอร์เตอร์) เบ้า (แลเด้ิล) แบบหล่ออินกอต และเคร่ืองหล่อชนิดที่ใช้ในทางโลหกรรม
หรือในการหล่อโลหะ 

8454.10 - เตาแปรสภาพ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8454.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8454.20 - แบบหล่ออินกอตและเบ้า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8454.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8454.30 - เครื่องหล่อ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8454.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
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8454.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8454.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

84.55 เคร่ืองรีดโลหะที่ใช้ลูกกลิ้งและลูกกลิ้งของเคร่ืองดังกล่าว 
8455.10 - เครื่องรีดท่อ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8455.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
8455.21 - - รีดร้อนหรือทั้งรีดร้อนและรีดเย็น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8455.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
8455.22 - - รีดเย็น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8455.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
8455.30 - ลูกกลิ้งส าหรับเครื่องรีด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8455.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
8455.90 - ส่วนประกอบอ่ืน ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8455.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.56 
เคร่ืองมือกลส าหรับใช้งานกับวัตถุใดก็ตาม โดยเอาเนื้อวัตถุออกด้วยกรรมวิธีใช้ล าแสงเลเซอร์หรือล าแสง
อื่น ๆ หรือใช้โฟตอนบีม อัลตราโซนิก อีเล็กโทรดิสชาร์จ เคมีไฟฟ้า อิเล็กตรอนบีม ไอออนิกบีม หรือ
พลาสมาอาร์ก รวมท้ังเคร่ืองตัดวัตถุโดยใช้น้ าแรงดันสูง 

8456.11 - - ท าด้วยกรรมวิธีใช้ล าแสงเลเซอร์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8456.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8456.12 - - ท าด้วยกรรมวีธีใช้แสงอ่ืน ๆ หรือใช้โฟตอนบีม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8456.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8456.20 - ท าด้วยกรรมวิธีใช้อัลตราโซนิก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8456.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8456.30 - ท าด้วยกรรมวิธีอิเล็กโทรดิสชารจ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8456.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8456.40 - ท าด้วยกรรมวิธีใช้พลาสมาอาร์ก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8456.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8456.50 - เครื่องตัดวัตถุโดยใช้น้ าแรงดันสูง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8456.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8456.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8456.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.57 
เคร่ืองจักรแบบศูนย์ร่วม เคร่ืองจักรแบบโครงสร้างเด่ียว (ฐานเด่ียว) และเคร่ืองจักรแบบหลายฐาน 
ส าหรับใช้ตกแต่งโลหะ 

8457.10 - เครื่องจักรแบบศูนยร์่วม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8457.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8457.20 - เครื่องจักรแบบโครงสร้างเดี่ยว (ฐานเดี่ยว) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8457.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8457.30 - เครื่องจักรแบบหลายฐาน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8457.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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84.58 เคร่ืองกลึงโลหะ (รวมถึงเทอร์นิงเซนเตอร์) ส าหรับเอาเนื้อโลหะออก 
8458.11 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8458.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
8458.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8458.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
8458.91 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8458.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
8458.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8458.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.59 
เคร่ืองมือกล (รวมถึงเคร่ืองจักรชนิดเวย์ไทป์ยูนิตเฮด) ส าหรับเจาะ คว้าน เซาะ ท าเกลียวนอกหรือเกลียวใน 
โดยเอาเนื้อโลหะออก นอกจากเคร่ืองกลึง (รวมถึงเทอร์นิงเซนเตอร์) ตามประเภท 84.58 

8459.10 - เครื่องจักรชนิดเวยไ์ทป์ยูนิตเฮด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8459.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8459.21 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8459.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8459.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8459.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8459.31 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8459.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8459.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8459.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8459.41 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8459.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8459.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8459.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8459.51 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8459.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

8459.59 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8459.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8459.61 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8459.61 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8459.69 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8459.69 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8459.70 - เครื่องจักรส าหรับท าเกลียวนอกหรือ 
ท าเกลียวในอ่ืน ๆ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8459.70 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.60 
เคร่ืองมือกลส าหรับเกลาตะเข็บ ท าให้คม เจียระไน ลับ ขัด ขัดมัน หรือตกแต่งอย่างอื่น ใช้กับโลหะหรือ
เซอร์เมต โดยการใช้หินลับ สิ่งขดัถู หรือผลิตภัณฑ์ส าหรับขัดมัน นอกจากเคร่ืองกัดเฟือง เคร่ืองเจียระไน
เฟืองหรือตกแต่งเฟืองตามประเภท 84.61 
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8460.12 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8460.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8460.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8460.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8460.22 - - เครื่องเจียระไนไร้ศูนย์ ควบคุมโดยระบบตัวเลข สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8460.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8460.23 - - อื่น ๆ เครื่องเจียระไนทรงกระบอก ควบคุม 
โดย ระบบตัวเลข 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8460.23 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8460.24 - - อื่น ๆ ควบคุมโดยระบบตัวเลข สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8460.24 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8460.29 - - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8460.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8460.31 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8460.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8460.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8460.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8460.40 - เครื่องลับหรือเครื่องขัด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8460.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8460.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8460.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

84.61 
เคร่ืองมือกลที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ส าหรับไส ขึ้นรูปท าร่อง แต่งรู กัดเฟือง เจียระไนเฟืองหรือ
ตกแต่งเฟือง เลื่อยตัด และเคร่ืองมือกลอืน่ ๆ ที่ท างานโดยเอาเนื้อโลหะหรือเซอร์เมตออก 

8461.20 - เครื่องขึ้นรูปหรือเครื่องท าร่อง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8461.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8461.30 - เครื่องแต่งร ู สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8461.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8461.40 - เครื่องกัดเฟือง เครื่องเจียระไนเฟืองหรือ 
ตกแต่งเฟือง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8461.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8461.50 - เครื่องเลื่อยหรือเครื่องตดั สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8461.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8461.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8461.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.62 
เคร่ืองมือกล (รวมถึงเคร่ืองอัด) ส าหรับใช้งานกับโลหะโดยการตี ทุบหรือตอกแบบ เคร่ืองมือกล (รวมถึง
เคร่ืองอัด)ส าหรับใช้งานกับโลหะโดยการดัดโค้ง พับ ดัดตรง ท าให้แบน ตัดเฉือน (เชียร่ิง) ตอกรูหรือ 
บาก รวมท้ังเคร่ืองอัดส าหรับใช้งานกับโลหะ หรือโลหะคาร์ไบด์ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น 

8462.10 - เครื่องตีหรือเครื่องตอกแบบ (รวมถึงเครื่องอัด) และ 
เครื่องทุบ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8462.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8462.21 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8462.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ



  

 

พิกัดศุลกากรระบบ 
ฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2017 

รายการสินค้า กฎเฉพาะรายสินค้า 

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8462.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8462.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8462.31 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8462.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8462.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8462.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8462.41 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8462.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8462.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8462.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8462.91 - - เครื่องอัดไฮดรอลิก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8462.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

8462.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8462.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.63 เคร่ืองมือกลอื่น ๆ ส าหรับงานแปรรูปโลหะหรือเซอร์เมต โดยไม่เอาเนื้อวัตถุออก 
8463.10 - เครื่องดึงเย็นส าหรับท าท่อน หลอดหรือท่อ โพรไฟล์ 

ลวด หรือของที่คล้ายกัน 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8463.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8463.20 - เครื่องท าเกลียวโดยการรีด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8463.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8463.30 - เครื่องจักรส าหรับใช้งานกับลวด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8463.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8463.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8463.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.64 
เคร่ืองมือกลส าหรับงานแปรรูปหิน เซรามิก คอนกรีต แอสเบสทอสซีเมนต์ หรือวัตถุจ าพวกแร่ที่คล้ายกัน 
หรือส าหรับใช้ในงานแปรรูปเย็นของแก้ว 

8464.10 - เครื่องเลื่อย สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8464.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8464.20 - เครื่องเจียระไนหรือเครื่องขัดมัน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8464.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8464.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8464.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.65 
เคร่ืองมือกล (รวมถึงเคร่ืองจักรส าหรับตอกตะปู ตอกลวดเย็บ ติดกาว หรือการประกอบอย่างอื่น) ส าหรับ
ใช้ในงานแปรรูปไม้ ไม้ก๊อก กระดูก ยางแข็ง พลาสติกแข็งหรือวัตถุแข็งท่ีคล้ายกัน 

8465.10 - เครื่องจักรซึ่งสามารถท างานได้หลายอย่างโดยไม่มี 
การถอดสับเปลี่ยนเครื่องมือในระหว่างการท างาน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8465.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8465.20 - เครื่องจักรแบบศูนยร์่วม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8465.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8465.91 - - เครื่องเลื่อย สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8465.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8465.92 - - เครื่องไส เครื่องเซาะ หรือเครือ่งท าแบบ (โดยการ
ตัด) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8465.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8465.93 - - เครื่องเจียระไน เครื่องขัดหรือเครื่องขัดมัน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8465.93 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

8465.94 - - เครื่องดัดโค้งหรือเครื่องส าหรบัประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8465.94 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8465.95 - - เครื่องเจาะหรือเซาะร ู สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8465.95 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8465.96 - - เครื่องผ่า เครื่องฝาน หรือเครื่องเจียน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8465.96 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8465.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8465.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.66 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะส าหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเคร่ืองจักรตามประเภท 84.56 ถึง 
84.65 รวมถึงหัวจับชิน้งานหรือหัวจับเคร่ืองมือหัวจับดายชนิดเปิดได้เอง ดิไวดิงก์เฮด และอุปกรณ์เสริมพิเศษ 
อื่น ๆ ที่ใช้กับเคร่ืองจักร รวมท้ังหัวจับเคร่ืองมือส าหรับเคร่ืองมือซ่ึงใช้งานด้วยมือชนิดใดก็ตาม 

8466.10 - หัวจับเครื่องมือและหัวจับดายชนิดเปิดได้เอง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8466.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8466.20 - หัวจับช้ินงาน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8466.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8466.30 - ดิไวดิงก์เฮดและอุปกรณ์เสริมพิเศษอ่ืน ๆ ที่ใช้กับ
เครื่องจักร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8466.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8466.91 - - ส าหรับเครื่องจักรตามประเภท 84.64 สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8466.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8466.92 - - ส าหรับเครื่องจักรตามประเภท 84.65 สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8466.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8466.93 - - ส าหรับเครื่องจักรตามประเภท 84.56 ถึง 84.61 สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8466.93 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8466.94 - - ส าหรับเครื่องจักรตามประเภท 84.62 หรือ 84.63 สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8466.94 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.67 เคร่ืองมือที่ใช้งานด้วยมือ แบบนิวเมติก แบบไฮดรอลิก หรือแบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าหรือที่ไม่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในตัว 
8467.11 - - ชนิดโรตารี่ (รวมถึงชนิดคอมไบน์โรตารี่เพอร์คสั

ชัน) 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8467.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8467.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8467.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
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8467.21 - - เครื่องเจาะทุกชนิด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8467.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8467.22 - - เลื่อย สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8467.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8467.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8467.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8467.81 - - เลื่อยแบบโซ ่ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8467.81 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8467.89 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8467.89 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8467.91 - - ของเลื่อยแบบโซ่ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8467.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 84.07 

8467.92 - - ของเครื่องมือแบบนิวเมติก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8467.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 84.07 

8467.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8467.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภท 84.07 

84.68 
เคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับบัดกรี เป่าแล่น หรือเชือ่มจะใช้ตัดได้ด้วยหรือไม่ก็ตาม นอกจากของตาม
ประเภท 85.15 รวมทั้งเคร่ืองจักรและเคร่ืองใชส้ าหรับการอบคนืตัว (เทมเปอริง) ของผิววัตถุโดยใช้ก๊าซ 

8468.10 - เครื่องเป่าแล่นท่ีใช้มือถือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8468.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8468.20 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีใช้ก๊าซ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8468.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8468.80 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8468.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8468.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8468.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
 
 
 
  

84.70 
เคร่ืองค านวณ และเคร่ืองบันทึก ถอด และแสดงข้อมลู พร้อมท าหน้าท่ีค านวณขนาดกระเป๋า รวมท้ังเคร่ือง
ท าบัญชีเคร่ืองประทับไปรษณียากร เคร่ืองจ่ายต๋ัวและเคร่ืองจกัรที่คลา้ยกนั ที่มีอุปกรณ์การค านวณร่วมอยู่ด้วย 
รวมท้ังเคร่ืองบันทึกการรับเงิน  

8470.10 - เครื่องค านวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ท างานได้โดยไม่ใช้ 
พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก รวมทั้งเครื่องบันทึก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8470.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
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ถอดและแสดงข้อมูลพร้อมท าหน้าที่ค านวณขนาด
กระเป๋า 

8470.21 - - ที่มีอุปกรณ์การพิมพ์ประกอบรว่มอยู่ด้วย สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8470.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8470.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8470.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8470.30 - เครื่องค านวณอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8470.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8470.50 - เครื่องบันทึกการรับเงิน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8470.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8470.90 - อื่น ๆ ส าหรับเครื่องท าบัญชี ภายใต้ประเภทย่อย 8470.90 จะ
ได้ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากสินค้าอื่น ๆ ในประเภท
ย่อย 8470.90 หรือเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับ
ประเภทย่อยอื่น ๆ หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ ภายใต้ประเภทย่อย 8470.90 จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากเครื่องท าบัญชีในประเภท
ย่อย 8470.90 หรือเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับ
ประเภทย่อยอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
  

84.71 
เคร่ืองประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติและหน่วยต่าง ๆ ของเคร่ืองดังกล่าว รวมท้ังเคร่ืองอ่านข้อมูลระบบ
แม่เหล็กหรือแสง เคร่ืองจักรถ่ายทอดข้อมูลให้เป็นรหัสลงบนสื่อบนัทึกข้อมูลและเคร่ืองจักรส าหรับ
ประมวลข้อมูลดังกล่าว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 

8471.30 - เครื่องประมวลผลข้อมูลอตัโนมตัิที่พกพาได้ มี
น้ าหนัก ไม่เกิน 10 กิโลกรัม อย่างน้อยประกอบด้วย 
หน่วยประมวลผลกลาง แป้นพิมพ์ และหน่วย
แสดงผล 

ส าหรับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติแบบอนาลอก
หรือแบบไฮบริด ภายใต้ประเภทย่อย 8471.30 จะได้ถิ่น
ก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากสินค้าอื่น ๆ ในประเภทย่อย 
8471.30 หรือเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภท
ย่อยอืน่ ๆ หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ ภายใต้ประเภทย่อย 8471.30 จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากเครื่องประมวลผลข้อมูล
อัตโนมัติแบบอนาลอกหรือแบบไฮบริดในประเภทย่อย 
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8471.30 หรือเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภท
ย่อยอื่น ๆ 

8471.41 - - อย่างน้อยต้องมีหน่วยประมวลผลกลาง หน่วย
รับเข้า และหน่วยส่งออกรวมอยู่ในเรือนเดยีวกัน  
จะประกอบ รวมกันหรือไม่ก็ตาม 

ส าหรับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติแบบอนาลอก
หรือแบบไฮบริด ภายใต้ประเภทย่อย 8471.40 จะได้ถิ่น
ก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากสินค้าอื่น ๆ ในประเภทย่อย 
8471.40 หรือเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภท
ย่อยอื่น ๆ หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ ภายใต้ประเภทย่อย 8471.40 จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากเครื่องประมวลผลข้อมูล
อัตโนมัติแบบอนาลอกหรือแบบไฮบริดในประเภทย่อย 
8471.40 หรือเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภท
ย่อยอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
  

8471.49 - - อื่น ๆ น าเข้าในลักษณะเป็นระบบ ส าหรับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติแบบอนาลอก
หรือแบบไฮบริด ภายใต้ประเภทย่อย 8471.49 จะได้ถิ่น
ก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากสินค้าอื่น ๆ ในประเภทย่อย 
8471.49 หรือเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภท
ย่อยอื่น ๆ หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ ภายใต้ประเภทย่อย 8471.49 จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากเครื่องประมวลผลข้อมูล
อัตโนมัติแบบอนาลอกหรือแบบไฮบริดในประเภทย่อย 
8471.49 หรือเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภท
ย่อยอื่น ๆ 

8471.50 - หน่วยประมวลผล นอกจากของตามประเภทย่อย
8471.41 หรือ 8471.49 จะมีหน่วยดังต่อไปนี้หนึ่ง
หรือ สองหน่วยอยู่ในเรือนเดียวกันหรือไม่กต็าม คือ 
หน่วยเก็บหน่วยรบัเข้า หน่วยส่งออก 

ส าหรับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติแบบอนาลอก
หรือแบบไฮบริด ภายใต้ประเภทย่อย 8471.50 จะได้ถิ่น
ก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากสินค้าอื่น ๆ ในประเภทย่อย 
8471.50 หรือเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภท
ย่อยอื่น ๆ หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ ภายใต้ประเภทย่อย 8471.50 จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากเครื่องประมวลผลข้อมูล
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อัตโนมัติแบบอนาลอกหรือแบบไฮบริดในประเภทย่อย 
8471.50 หรือเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภท
ย่อยอื่น ๆ 

8471.60 - หน่วยรับเข้าหรือหน่วยส่งออกจะมีหน่วยเก็บอยู่ใน 
เรือนเดยีวกันหรือไม่ก็ตาม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8471.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8471.70 - หน่วยเก็บ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8471.70 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8471.80 - หน่วยอ่ืน ๆ ของเครื่องประมวลผลข้อมลูอัตโนมัติ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8471.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8471.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8471.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
 
 
  

84.72 
เคร่ืองจักรส านักงานอืน่ ๆ (เช่น เคร่ืองเฮกโตกราฟ เคร่ืองอัดส าเนาชนิดใชก้ระดาษไข เคร่ืองพิมพ์ท่ีอยู่ 
เคร่ืองจ่ายธนบัตรอัตโนมัติ เคร่ืองคัดเหรียญ เคร่ืองนับหรือห่อเหรียญ เคร่ืองเหลาดินสอ เคร่ืองปรุรู หรือ
เคร่ืองเย็บกระดาษ) 

8472.10 - เครื่องอัดส าเนา สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8472.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8472.30 - เครื่องจักรส าหรับคัดหรือพับไปรษณียภัณฑ์หรือ
ส าหรับ บรรจุซองหรือห่อไปรษณียภัณฑ์ เครื่องจักร
ส าหรับเปิดปิด หรือผนึกไปรษณียภัณฑ์ และเครื่องจักร
ส าหรับ ประทับตราหรือขีดฆ่าไปรษณียากร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8472.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8472.90 - อื่น ๆ ส าหรับเครื่องพิมพ์ท่ีอยู่ และเครื่องท าป้ายที่อยู่ลายนูน 
ภายใต้ประเภทย่อย 8472.90 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากสินค้าอื่น ๆ ในประเภทย่อย 8472.90 
หรือเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ ภายใต้ประเภทย่อย 8472.90 จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากเครื่องพิมพ์ท่ีอยู่ และเครื่อง
ท าป้ายที่อยู่ลายนูนในประเภทย่อย 8472.90 หรือ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

84.73 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (นอกจากสิ่งคลุมกระเป๋าบรรจแุละที่คล้ายกนั) ที่เหมาะส าหรับใช้
เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเคร่ืองจักรตามประเภท 84.70ถึง 84.72 

8473.21 - - ของเครื่องค านวณอิเล็กทรอนกิส์ตามประเภทย่อย
8470.10.00 8470.21.00 หรือ 8470.29.00 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8473.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8473.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8473.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 



  

 

พิกัดศุลกากรระบบ 
ฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2017 

รายการสินค้า กฎเฉพาะรายสินค้า 

8473.30 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักร
ตาม ประเภท 84.71 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8473.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8473.40 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักร
ตาม ประเภท 84.72 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8473.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8473.50 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะส าหรับ
ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.70 ถึง 84.72 ตั้งแต ่
สองประเภทขึ้นไปได้เท่าเทยีมกัน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8473.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
  

84.74 

เคร่ืองจักรส าหรับคัด ร่อน แยก ล้าง ย่อย บด ผสมหรือนวดดิน หิน สินแร่หรือสารจ าพวกแร่อื่น ๆ ที่มี
ลักษณะเป็นของแข็ง (รวมถึงผงหรือเพสต์) เคร่ืองจักรส าหรับท าใหเ้ป็นก้อน ให้เป็นรูปทรงหรือหล่อแบบ 
แร่เชื้อเพลิงแข็งเซรามิกเพสต์ อันฮาร์ดเดนซีเมนต์ วัตถุจ าพวกปลาสเตอร์หรือผลิตภัณฑ์จ าพวกแร่อื่น ๆ 
ที่มีลักษณะเปน็ผงหรือเพสต์ รวมทั้งเคร่ืองจักรส าหรับท าแบบหล่อจากทราย 

8474.10 - เครื่องคัด ร่อน แยกหรือล้าง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8474.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8474.20 - เครื่องย่อยหรือเครื่องบด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8474.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8474.31 - - เครื่องผสมคอนกรตีหรือมอร์ทาร ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8474.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8474.32 - - เครื่องจักรส าหรับผสมสารจ าพวกแร่กับบิทูเมน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8474.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8474.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8474.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8474.80 - เครื่องจักรอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8474.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8474.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8474.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.75 
เคร่ืองจักรส าหรับประกอบหลอดไฟ หลอดหรือวาล์ว หรือหลอดไฟแฟลช ที่เป็นหลอดแก้ว ซ่ึงใช้ในทางไฟฟ้า 
หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเคร่ืองจักรส าหรับผลิตหรือใช้ในงานแปรรูปร้อนของแก้วหรือเคร่ืองแก้ว 

8475.10 - เครื่องจักรส าหรับประกอบหลอดไฟ หลอดหรือ
วาล์ว หรือหลอดไฟแฟลช ท่ีเป็นหลอดแก้ว ซึ่งใช้
ในทางไฟฟ้าหรือทางอิเล็กทรอนิกส ์

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8475.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8475.21 - - เครื่องจักรส าหรับท าเส้นใยน าแสงและขึ้นรปู
เส้นใยน าแสง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8475.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8475.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8475.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8475.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8475.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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84.76 
เคร่ืองขายอัตโนมัติ (เช่น เคร่ืองขายไปรษณียากร เคร่ืองขายบุหร่ี เคร่ืองขายอาหารหรือเคร่ืองด่ืม) รวมถึง
เคร่ืองแลกเงินตรา 

8476.21 - - ที่มีอุปกรณ์ท าความร้อนหรือความเย็น 
ประกอบร่วมอยูด่้วย 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8476.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8476.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8476.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8476.81 - - ที่มีอุปกรณ์ท าความร้อนหรือความเย็น 
ประกอบร่วมอยูด่้วย  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8476.81 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8476.89 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8476.89 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8476.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8476.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.77 
เคร่ืองจักรส าหรับใช้ในงานแปรรูปยางหรือพลาสติกหรือส าหรับท าผลิตภัณฑ์จากวัตถุดังกล่าว ที่ไม่ได้ระบุ
หรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี ้

8477.10 - เครื่องหล่อแบบชนิดใช้หัวฉีด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8477.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8477.20 - เครื่องอัดรีด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8477.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8477.30 - เครื่องหล่อแบบชนิดเป่าพ่น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8477.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8477.40 - เครื่องหล่อแบบชนิดสุญญากาศ และเครื่องจักรอื่น ๆ 
ส าหรับขึ้นรูปโดยใช้ความร้อน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8477.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8477.51 - - ส าหรับหล่อแบบหรือหล่อดอกใหม่ของยางนอก
ชนิดอัดลม หรือส าหรับหล่อแบบยางในหรือขึ้นรูปยาง
ใน โดยวิธีอ่ืน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8477.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8477.59 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8477.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8477.80 - เครื่องจักรอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8477.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8477.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8477.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

84.78 เคร่ืองจักรส าหรับเตรียมหรือจัดท ายาสูบ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้ 
8478.10 - เครื่องจักร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8478.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
8478.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8478.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
84.79 เคร่ืองจักรและเคร่ืองใช้กลที่มีหนา้ท่ีการท างานเป็นเอกเทศ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี ้
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8479.20 - เครื่องจักรส าหรับสกัดหรือปรุงแต่งไขมันหรือน้ ามัน
ที่ได้ จากสตัว์ หรือไขมัน หรือน้ ามนัชนิดระเหยยาก 
ที่ได้จากพืช 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8479.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8479.30 - เครื่องอัดส าหรับใช้ในการผลติพาร์ติเคลิบอรด์หรือ
ไฟเบอร์บลิดิงบอร์ด ที่ท าด้วยไมห้รือวัตถุจ าพวก
ลิกนินอื่น ๆ และ เครื่องจักรอื่น ๆ ส าหรับใช้ในงานไม้
หรือไม้ก๊อก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8479.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8479.40 - เครื่องท าเชือกชนิดโรปหรือชนิดเคเบิล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8479.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8479.50 - หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ท่ีไม่ไดร้ะบุหรือ 
รวมไว้ในท่ีอื่น 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8479.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8479.60 - เครื่องลดอุณหภูมิอากาศชนิดอีแวโพเรทีฟ 
(อีแวโพเรทีฟแอร์คูลเลอร์)  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8479.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8479.71 - - ชนิดที่ใช้ในท่าอากาศยาน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8479.71 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8479.79 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8479.79 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8479.81 - - ส าหรับใช้ในงานโลหะ รวมถึงเครื่องพันขดลวด
ไฟฟ้า 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8479.81 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8479.89 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8479.89 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8479.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8479.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
 
  

84.80 
หีบแบบหล่อส าหรับใช้ในงานหลอ่โลหะ ฐานแบบหล่อ หุ่นแบบหล่อ รวมท้ังแบบหล่อส าหรับใช้กบัโลหะ 
(นอกจากแบบหล่ออินกอต) โลหะคาร์ไบด์ แก้ว วัตถุจ าพวกแร่ ยาง หรือพลาสติก 

8480.10 - หีบแบบหล่อส าหรับใช้ในงานหลอ่โลหะ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8480.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8480.20 - ฐานแบบหล่อ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8480.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8480.30 - หุ่นแบบหล่อ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8480.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8480.41 - - ชนิดฉีดหรืออัด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8480.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8480.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8480.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8480.50 - แบบหล่อส าหรับใช้กับแก้ว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8480.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8480.60 - แบบหล่อส าหรับใช้กับวัตถุจ าพวกแร่ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8480.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8480.71 - - ชนิดฉีดหรืออัด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8480.71 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8480.79 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8480.79 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.81 
แท้ป ก๊อก วาล์ว และเคร่ืองใช้ที่คล้ายกัน ส าหรับใช้กับหลอดหรือท่อ เปลือกบอยเลอร์ แท็งก์ แว้ต หรือ 
ใช้กับของท่ีคล้ายกัน รวมถึงวาลว์ลดความดันและวาล์วที่ควบคุมโดยอุณหภูมิ 

8481.10 - วาล์วลดความดัน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8481.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8481.20 - วาล์วส าหรับใช้ในระบบส่งก าลังแบบโอลิโอ
ไฮดรอลิก หรือนิวเมติก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8481.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8481.30 - เช็ควาล์ว (น็อนรีเทิร์นวาล์ว) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8481.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8481.40 - วาล์วนิรภัยหรือรลีีฟวาล์ว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8481.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8481.80 - เครื่องใช้อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8481.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8481.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8481.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.82 บอลล์แบร่ิงหรือโรลเลอร์แบร่ิง 
8482.10 - บอลล์แบริ่ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8482.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
8482.20 - โรลเลอร์แบริ่งรูปเรียว รวมถึงชุดที่ประกอบด้วย 

โรลเลอรร์ูปกรวยและรูปเรียว 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8482.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8482.30 - โรลเลอร์แบริ่งรูปทรงกลม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8482.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8482.40 - โรลเลอร์แบริ่งรูปเข็ม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8482.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8482.50 - โรลเลอร์แบริ่งรูปทรงกระบอกอ่ืน ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8482.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8482.80 - อื่น ๆ รวมถึงแบริ่งท่ีมีบอลล์และโรลเลอร ์
ประกอบอยู่ด้วยกัน 

ส าหรับสินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8482.80 จะได้ถิ่น
ก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากวงแหวนภายในหรือวงแหวน
ภายนอกหรือร่องลูกปืนในประเภทย่อย 8482.99  
โดยมีเง่ือนไขว่าสัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 หรือ 
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ส าหรับสินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8482.80 จะได้ถิ่น
ก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อย
อื่น ๆ ยกเว้นจากประเภทย่อย 8482.10 ถึง 8482.80 
และวงแหวนภายในหรือวงแหวนภายนอกหรือร่องลูกปืน
ตามประเภทย่อย 8482.99 

8482.91 - - บอลล์ เข็ม และโรลเลอร ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8482.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8482.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8482.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.83 
เพลาส่งก าลัง (รวมถึงเพลาลูกเบี้ยวและเพลาข้อเหวี่ยง)และข้อเหวี่ยง ตุ๊กตาและเพลนชาฟต์แบร่ิง เกียร์และ
เคร่ืองเกียร์ บอลล์สกรูหรือโรลเลอร์สกรู กระปุกเกียร์และเคร่ืองเปลี่ยนความเร็วอื่น ๆ รวมถึงทอร์คคอนเวอร์
เตอร์ ล้อตุนแรงและพูลเลย์ รวมทั้งพูลเลย์บล็อก คลัตช์และประกับเพลา (รวมถึงข้อต่อยูนิเวอร์แซล) 

8483.10 - เพลาส่งก าลัง (รวมถึงเพลาลูกเบีย้วและ 
เพลาข้อเหวี่ยง) และข้อเหวี่ยง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8483.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8483.20 - ตุ๊กตาที่มีบอลล์แบริ่งหรือโรลเลอร์แบริ่ง 
ประกอบ ร่วมอยูด่้วย 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8483.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8483.30 - ตุ๊กตาที่ไม่มบีอลล์แบริ่งหรือโรลเลอร์แบริ่ง 
ประกอบ ร่วมอยูด่้วย รวมทั้งเพลนชาฟต์แบริ่ง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8483.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8483.40 - เกียร์และเครือ่งเกยีร์ นอกจากล้อเฟือง ล้อเฟืองขับโซ่
และสว่นอื่น ๆ  ของระบบสง่ก าลงัที่แยกน าเข้ามาบอลล์
สกรูหรือโรลเลอรส์กรู กระปุกเกียร์และ เครื่องเปลีย่น
ความเร็วอื่น ๆ  รวมถึงทอร์คคอนเวอร์เตอร ์

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8483.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8483.50 - ล้อตุนแรงและพลูเลย์ รวมถึงพูลเลย์บล๊อก ส าหรับสนิค้าภายใต้ประเภทย่อย 8483.50 จะได้ถิ่น
ก าเนิดเมื่อเปลีย่นมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น 
ๆ ยกเว้นจากประเภทย่อย 8482.10 ถึง 8482.80 8482.99 
8483.10 ถึง 8483.40 8483.60 8483.90 หรือ 
 

ส าหรับสนิค้าภายใต้ประเภทย่อย 8483.50 จะได้ถิ่น
ก าเนิดเมื่อเปลีย่นมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อย 
8482.10 ถึง 8482.80 8482.99 8483.10 ถึง 8483.90 
โดยมีเง่ือนไขว่าสัดส่วนมลูคา่การผลติในภูมภิาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 

8483.60 - คลัตช์และประกับเพลา (รวมถึงข้อต่อยูนิเวอร์แซล) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8483.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8483.90 - ส่วนประกอบ รวมทั้งล้อเฟือง ลอ้เฟืองขับโซ่ และ 
ส่วนอ่ืน ๆ ของระบบส่งก าลังที่แยกน าเข้ามา  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8483.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.84 
ปะเก็นและแผ่นกนัรั่วที่คล้ายกัน ท าด้วยแผ่นโลหะประกอบร่วมกับวัตถุอื่นหรือท าด้วยโลหะตั้งแต่สองชั้น
ขึ้นไป ปะเก็นและแผ่นกันร่ัวท่ีคลา้ยกัน ท าด้วยวัตถุต่างชนิด ที่จัดท าขึ้นเป็นชุดหรือคละกนัอยู่ในถงุซอง
หรือบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน รวมท้ังตัวผนึกเชิงกล 
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8484.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8484.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

84.86 
เคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณ์ชนดิที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ส าหรับการผลิตแท่งบูลส์หรือเวเฟอร์กึ่งตัวน า 
อุปกรณ์กึ่งตัวน า วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ หรือจอแสดงผลแบบแบน เคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณ์ที่ระบุไว้
ในหมายเหตุ ข้อ 9 ค. ของตอนนี้ รวมท้ังส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ 

8486.10 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ส าหรับการผลติ
แท่งบูลส์ หรือเวเฟอร ์

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8486.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 8486.20 ถึง 8486.40 

8486.20 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ส าหรับการผลติ
อุปกรณ์ กึ่งตัวน าหรือวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส ์

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8486.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 8486.10 หรือ 8486.30 ถึง 
8486.40 

8486.30 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ส าหรับการผลติ
จอแสดงผล แบบแบน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8486.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 8486.10 ถึง 8486.20 หรือ 
8486.40 

8486.40 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ
ข้อ 9 ค. ของตอนนี้ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8486.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นจากประเภทย่อย 8486.10 ถึง 8486.30 

8486.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8486.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

84.87 
ส่วนประกอบของเคร่ืองจักร ที่ไม่มีขั้วต่อไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า ขดลวดไฟฟ้า ขั้วสัมผัสไฟฟ้า หรือของอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้ 

8487.10 - ใบจักรเรือและใบของใบจักรเรือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8487.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8487.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8487.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

ตอนที ่85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่องบันทึกเสียงและ 
เครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
ของเครื่องดังกล่าว 

85.01 มอเตอร์ไฟฟ้าและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ไม่รวมถึง ชุดเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า) 
8501.10 - มอเตอร์ที่ให้ก าลังไม่เกิน 37.5 วัตต ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8501.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
8501.20 - มอเตอร์ยูนิเวอร์แซลกระแสสลับ/กระแสตรงท่ีให้

ก าลัง เกิน 37.5 วัตต์ 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8501.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8501.31 - - ให้ก าลังไม่เกิน 750 วัตต์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8501.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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8501.32 - - ให้ก าลังเกิน 750 วัตต์ แต่ไม่เกนิ 75 กิโลวัตต ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8501.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

8501.33 - - ให้ก าลังเกิน 75 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 375 กิโลวัตต ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8501.33 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8501.34 - - ให้ก าลังเกิน 375 กิโลวัตต์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8501.34 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8501.40 - มอเตอร์กระแสสลับอ่ืน ๆ ชนิดเฟสเดียว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8501.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8501.51 - - ให้ก าลังไม่เกิน 750 วัตต์  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8501.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8501.52 - - ให้ก าลังเกิน 750 วัตต์ แต่ไม่เกนิ 75 กิโลวัตต ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8501.52 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8501.53 - - ใหก้ าลังเกิน 75 กิโลวัตต์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8501.53 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8501.61 - - ให้ก าลังไม่เกิน 75 เควีเอ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8501.61 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8501.62 - - ให้ก าลังเกิน 75 เควีเอ แต่ไม่เกิน 375 เควีเอ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8501.62 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8501.63 - - ให้ก าลังเกิน 375 เควีเอ แต่ไม่เกิน 750 เควีเอ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8501.63 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8501.64 - - ให้ก าลังเกิน 750 เควีเอ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8501.64 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

85.02 ชุดเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและเคร่ืองเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดหมุน (โรตาร่ีคอนเวอร์เตอร์) 
8502.11 - - ให้ก าลังไม่เกิน 75 เควีเอ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8502.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
8502.12 - - ให้ก าลังเกิน 75 เควีเอ แต่ไม่เกิน 375 เควีเอ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8502.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
8502.13 - - ให้ก าลังเกิน 375 เควีเอ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8502.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
8502.20 - ชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่มเีครื่องยนต์สันดาปภายใน 

แบบลูกสูบชนิดจดุระเบิดด้วยประกายไฟ 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8502.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8502.31 - - ขับด้วยก าลังลม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8502.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

8502.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8502.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8502.40 - เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดหมุน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8502.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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85.03 ส่วนประกอบที่เหมาะส าหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเคร่ืองจักร ตามประเภท 85.01 หรือ 85.02 
8503.00 ส่วนประกอบท่ีเหมาะส าหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่

ใช้กับเครื่องจักร ตามประเภท 85.01 หรือ 85.02 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8503.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

85.04 
หม้อแปลงไฟฟ้า เคร่ืองเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงท่ี (สแตติกคอนเวอร์เตอร์) (เช่น เคร่ืองกลับกระแสไฟฟ้า) 
และตัวเหนี่ยวน า 

8504.10 - บัลลาสต์ ส าหรับหลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8504.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8504.31 - - ขนาดก าลังจ่ายไมเ่กิน 1 เควีเอ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8504.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8504.32 - - ขนาดก าลังจ่ายเกิน 1 เควีเอ แต่ไมเ่กิน 16 เควีเอ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8504.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8504.33 - - ขนาดก าลังจ่ายเกิน 16 เควีเอ แต่ไม่เกิน 500 เควีเอ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8504.33 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8504.34 - - ขนาดก าลังจ่ายเกิน 500 เควีเอ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8504.34 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8504.40 - เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8504.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8504.50 - ตัวเหนี่ยวน าอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8504.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8504.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8504.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

85.05 
แม่เหล็กไฟฟ้า แม่เหล็กถาวรและของท่ีเจตนาให้เป็นแม่เหลก็ถาวรหลังจากผ่านการท าให้เป็นแม่เหล็ก หัว
จับ แคลมป์ และอุปกรณ์จับยึดที่คล้ายกัน ที่เป็นแม่เหลก็ไฟฟ้าหรือแม่เหล็กถาวร ประกับ คลัตช์ และ 
เบรก ท่ีเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า หัวยกที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า 

8505.11 - - ท าด้วยโลหะ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8505.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8505.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8505.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8505.20 - ประกับ คลัตช์ และเบรก ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8505.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8505.90 - อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ ส าหรับหัวยกท่ีเป็นแมเ่หล็กไฟฟ้าภายใต้ประเภทย่อย 
8505.90 จะได้ถิ่นก าเนดิเมื่อเปลีย่นมาจากพิกัดฯ ใน
ระดับประเภทย่อยอื่น ๆ หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอ่ืน ๆ ภายใต้ประเภทย่อย 8505.90 จะ
ได้ถิ่นก าเนดิเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดัฯ ในระดบั
ประเภทอื่น ๆ 

85.06 เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอร่ีปฐมภูม ิ
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8506.10 - แมงกานีสไดออกไซด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8506.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8506.30 - ปรอทออกไซด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8506.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8506.40 - เงินออกไซด์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8506.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8506.50 - ลิเทียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8506.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8506.60 - อากาศ-สังกะส ี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8506.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8506.80 - เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิอื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8506.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8506.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8506.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

85.07 
หม้อสะสมไฟฟ้า รวมถึงแผ่นกั้นของของดังกล่าว จะเป็นรูปสี่เหลีย่มผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)  
หรือไม่ก็ตาม 

8507.30 - นิกเกิลแคดเมียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8507.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8507.40 - นิกเกิลเหล็ก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8507.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8507.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8507.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

85.08 เคร่ืองดูดฝุ่น 
8508.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8508.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
8508.60 - เครื่องดูดฝุ่นอ่ืน ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8508.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
8508.70 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8508.70 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
85.09 เคร่ืองใช้กลไฟฟ้าส าหรับใช้ตามบ้านเรือน ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว นอกจากเคร่ืองดูดฝุ่นตามประเภท 85.08 

8509.40 - เครื่องบดและเครื่องผสมอาหาร รวมถึงเครื่องคั้นน้ า
ผัก หรือน้ าผลไม ้

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8509.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8509.80 - เครื่องใช้อื่น ๆ ส าหรับสนิค้าอื่น ๆ  นอกจากเครื่องขดัพื้นที่มีมอเตอร์
ไฟฟ้าในตัวภายใต้ประเภทย่อย 8509.80 จะได้ถิ่นก าเนิด
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

8509.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8509.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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85.10 เคร่ืองโกนหนวด ปัตตาเลี่ยน และเคร่ืองขจัดขน ที่มมีอเตอร์ไฟฟ้าในตัว 
8510.10 - เครื่องโกนหนวด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8510.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
8510.20 - ปัตตาเลีย่น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8510.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
8510.30 - เครื่องขจัดขน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8510.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
8510.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8510.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

85.11 

เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับจุดระเบิดหรือสตาร์ตเคร่ืองยนต์ชนิดสันดาปภายในที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ
หรือด้วยการอัด (เช่น แมกนีโตจดุระเบิด แมกนีโตไดนาโม คอยล์จุดระเบิด หัวเทียน หัวเผา สตาร์ตเตอร์
มอเตอร์) รวมท้ังเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (เช่น ไดนาโม เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ) และคัตเอาต์ ชนิดที่ใช้
ร่วมกับเคร่ืองยนต์ดังกล่าว 

8511.10 - หัวเทียน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8511.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8511.20 - แมกนีโตจุดระเบดิ แมกนีโตไดนาโม รวมทั้ง  
แมกนีติกฟลายวลี 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8511.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8511.30 - จานจ่ายไฟ รวมทั้งคอยล์จุดระเบิด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8511.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8511.40 - สตาร์ตเตอรม์อเตอร์และที่เป็นท้ังสตารต์เตอร์และ 
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8511.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8511.50 - เครื่องก าเนิดไฟฟ้าอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8511.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8511.80 - เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8511.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8511.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8511.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

85.12 
เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณ (ไม่รวมถึงของตามประเภท 85.39) เคร่ืองปัด
น้ าฝน เคร่ืองละลายน้ าแข็ง และเคร่ืองก าจัดฝ้า ชนิดที่ใช้กับรถจกัรยานหรือยานยนต์ 

8512.10 - เครื่องอุปกรณส์ าหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณ 
ที่มองเห็นได้ ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานสองล้อ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8512.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8512.20 - เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ส าหรับให้แสงสว่างหรือให้
สัญญาณ ที่มองเห็นได ้

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8512.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8512.30 - เครื่องอุปกรณส์ าหรับใหส้ัญญาณเสียง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8512.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8512.40 - เครื่องปัดน้ าฝน เครื่องละลายน้ าแข็ง และ 
เครื่องก าจัดฝ้า 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8512.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
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8512.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8512.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

85.13 
โคมไฟฟ้าชนิดมือถือที่ออกแบบให้ท างานโดยใช้แหล่งพลังงานในตัว (เช่น แบตเตอร่ีแห้ง หม้อสะสมไฟฟ้า 
แมกนีโต) นอกจากเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับให้แสงสว่างตามประเภท 85.12 

8513.10 - โคม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8513.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8513.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8513.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
 
 
  

85.14 
เตาเผาไฟฟ้าและเตาอบไฟฟ้าท่ีใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ (รวมถึงของเหล่านัน้ที่ท างาน
โดยการเหนี่ยวน าหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก) รวมท้ังเคร่ืองอุปกรณ์อื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรม
หรือตามห้องปฏิบัติการ ส าหรับให้ความร้อนกับวัตถุโดยการเหนี่ยวน าหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก 

8514.10 - เตาเผาและเตาอบ แบบท าความร้อนโดยใช้ 
ความต้านทาน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8514.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8514.20 - เตาเผาและเตาอบท่ีท างานโดยการเหนี่ยวน า หรือ
โดยการสูญเสยีไดอิเล็กทริก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8514.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8514.30 - เตาเผาและเตาอบอ่ืน ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8514.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8514.40 - เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ส าหรับให้ความร้อนกับวัตถุ 
โดย การเหนี่ยวน า หรือโดยการสญูเสยีไดอเิล็กทริก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8514.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8514.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8514.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

85.15 

เคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับบัดกร ีเป่าแล่นหรือเชื่อมโดยใช้ไฟฟ้า (รวมถึงใช้ก๊าซที่ท าให้ร้อนด้วย
ไฟฟ้า) ใช้ล าแสง เลเซอร์หรือล าแสงอื่น ๆ โฟตอนบีม อัลตราโซนิก อิเล็กตรอนบีม ใช้แมกนีติกพลัส์หรือ
พลาสมาอาร์ก ไม่ว่าจะใช้ตัดได้ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมท้ังเคร่ืองจักรไฟฟ้าและเคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับ
ใช้ในงานพ่นร้อนโลหะหรือเซอร์เมต 

8515.11 - - หัวแร้งบัดกรีและปืนบดักร ี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8515.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8515.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8515.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8515.21 - - อัตโนมัติหรือก่ึงอัตโนมัต ิ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8515.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8515.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8515.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8515.31 - - อัตโนมัติหรือก่ึงอัตโนมัต ิ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8515.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
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โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 
 
  

8515.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8515.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 

8515.80 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8515.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 

8515.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8515.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

85.16 

เคร่ืองท าน้ าร้อนด้วยไฟฟ้าแบบท าน้ าร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือแบบท าน้ าร้อนเก็บสะสม และเคร่ืองท า 
ความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม เคร่ืองอุปกรณ์ท าความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่บรรยากาศรอบ ๆ และ 
เคร่ืองอุปกรณ์ท าความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่ดิน เคร่ืองอุปกรณ์แต่งผม (เช่น เคร่ืองเป่าผม เคร่ืองม้วนผม 
เคร่ืองท าให้คีมม้วนผมร้อน) และเคร่ืองอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าเตารีดไฟฟ้า 
เคร่ืองใช้อื่น ๆ ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน รวมทั้งตัวต้านทานส าหรับท าความร้อน
ด้วยไฟฟ้า นอกจากของตามประเภท 85.45 

8516.21 - - เครื่องกระจายความร้อนแบบจา่ยความร้อนจาก 
แหล่งสะสม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8516.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8516.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8516.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8516.31 - - เครื่องเป่าผม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8516.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8516.32 - - เครื่องอุปกรณ์แต่งผมอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8516.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8516.33 - - เครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8516.33 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8516.50 - เตาอบไมโครเวฟ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8516.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8516.60 - เตาอบอ่ืน ๆ รวมทั้งเตาที่มหีม้อหุงต้มในตัว แผ่น
ส าหรับ หุงตม้ บอยลิงริง เตาย่าง และเตาอบย่าง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8516.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8516.71 - - เครื่องต้มกาแฟหรือชา สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8516.71 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8516.72 - - เครื่องปิ้งขนมปัง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8516.72 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
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8516.79 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8516.79 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8516.80 - ตัวต้านทานส าหรับท าความร้อนด้วยไฟฟ้า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8516.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8516.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8516.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

85.17 

เคร่ืองโทรศัพท์ รวมถึงเคร่ืองโทรศัพท์ส าหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือส าหรับเครือข่ายไร้สายอื่น ๆ  
เคร่ืองอุปกรณ์อื่น ๆ ส าหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับ
การสื่อสารในระบบเครือข่ายทางสายหรือไร้สาย (เช่น เครือข่ายเฉพาะกลุ่ม หรือเครือข่ายบริเวณกว้าง) 
นอกจากเคร่ืองส่งหรือเคร่ืองรับตามประเภท 84.43 85.25 85.27 หรือ 85.28 

8517.11 - - เครื่องโทรศัพท์แบบใช้สายพรอ้มด้วยปากพูดหูฟัง 
(แฮนด์เซต) ไรส้าย  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8517.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8517.12 - - เครื่องโทรศัพท์ส าหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ หรือ
ส าหรับ เครือข่ายไรส้ายอื่น ๆ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8517.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8517.18 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8517.18 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8517.61 - - สถานีฐาน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8517.61 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8517.62 - - เครื่องจักรส าหรับการรับ การเปลี่ยน และการส่ง
หรือการสร้างเสียง ภาพ หรือข้อมลูอื่น ๆ รวมถึง 
อุปกรณ์ตดัต่อสญัญาณและจดัเสน้ทาง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8517.62 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8517.69 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8517.69 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8517.70 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8517.70 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

85.18 
ไมโครโฟนและขาต้ังไมโครโฟน ล าโพงจะติดต้ังในตู้ล าโพงหรือ ไม่ก็ตาม หูฟังชนิดครอบหัวและหฟัูงชนิด
เสียบหูจะประกอบรวมกับไมโครโฟนหรือไม่ก็ตาม และชุดที่ประกอบด้วยไมโครโฟนหนึ่งตัวและล าโพง
ต้ังแต่หนึ่งตัวขึ้นไป เคร่ืองขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่สัญญาณเสียง ชุดเคร่ืองขยายเสียงด้วยไฟฟ้า 

8518.10 - ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8518.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8518.21 - - ล าโพงเดี่ยวติดตั้งในตู้ล าโพง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8518.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8518.22 - - ล าโพงหลายตัวติดตั้งในตูล้ าโพงเดียวกัน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8518.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8518.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8518.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8518.30 - หูฟังชนิดครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหู จะประกอบ
รวมกับไมโครโฟนหรือไม่ก็ตาม และชุดที่ประกอบด้วย

ส าหรับสินค้าท่ีเป็นชุดหรือสินค้าทีค่ละกัน ภายใต้
ประเภทย่อย 8518.30 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อเป็นไป
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ไมโครโฟน หนึ่งตัวและล าโพงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป ตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าท่ีก าหนดไว้ในข้อ 11 
ของภาคผนวกนี้ หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ  ภายใต้ประเภทยอ่ย 8518.30 จะได้ถิ่น
ก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

8518.40 - เครื่องขยายสญัญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่
สัญญาณเสียง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8518.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8518.50 - ชุดเครื่องขยายเสยีงด้วยไฟฟ้า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8518.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8518.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8518.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

85.19 เคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับบันทึกเสียงหรือเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับถอดเสียง 
8519.20 - เครื่องอุปกรณ์ที่ท างานโดยใช้เหรียญ ธนบัตร บัตร

ธนาคาร เหรียญที่ใช้แทนเงิน หรือวิธีการช าระเงินอื่น ๆ  
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8519.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8519.30 - เครื่องหมุนแผ่นเสียง (เรกคอร์ดเดก) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8519.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8519.50 - เครื่องตอบรับโทรศัพท์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8519.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8519.81 - - ใช้ตัวกลางท่ีใช้แม่เหล็ก ใช้แสง หรือ 
ใช้สารกึ่งตัวน า 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8519.81 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8519.89 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8519.89 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

85.21 เคร่ืองบันทึกหรือถอดวิดีโอ จะมีภาครับวิดีโอประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม  
8521.10 - แบบเทปแม่เหล็ก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8521.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
8521.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8521.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

85.22 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะส าหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับของตามประเภท 85.19 
หรือ 85.21 

8522.10 - หัวเครื่องเล่นแผ่นเสยีง (พิกอัปคาร์ทริดจ์) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8522.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8522.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8522.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

85.23 
จานบันทกึ เทป อุปกรณ์หน่วยเก็บความจ าแบบไม่ลบเลือนชนิดโซลิด-สเตท “สมาร์ทการ์ด” สื่ออื่น ๆ 
ส าหรับการบันทึก เสียงหรือปรากฏการณ์อื่น ๆ บันทึกแล้วหรือยงัไม่ได้บันทึกก็ตาม รวมถึงแม่แบบและ
ต้นแบบส าหรับการผลิตจานบันทึก แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ในตอนที่ 37 

8523.21 - - บัตรที่มีแถบแม่เหล็กประกอบร่วมอยู่ด้วย สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8523.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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8523.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8523.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8523.41 - - ที่ยังไม่ได้บันทึก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8523.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8523.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8523.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8523.51 - - อุปกรณ์หน่วยเก็บความจ าแบบไม่ลบเลือน  
ชนิดโซลดิ-สเตท 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8523.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8523.52 - - “สมาร์ทการ์ด” ส าหรับส่วนประกอบของบัตรที่มีวงจรรวม
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบร่วมอยู่ด้วย ("สมาร์ท"การด์) 
ภายใต้ประเภทย่อย 8523.52 จะได้ถิ่นก าเนดิเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอ่ืน ๆ หรือ 
 

ส าหรับส่วนประกอบของเครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่อง
อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ซึ่งมหีน้าท่ีการท างานเป็นเอกเทศ 
ที่ไม่ได้ระบหุรือรวมไว้ในท่ีอื่นในตอนนี้ ภายใต้
ประเภทย่อย 8523.52 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมา
จากพิกัดฯ ในระดับประเภทอ่ืน ๆ หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ  ภายใต้ประเภทยอ่ย 8523.52 จะได้ถิ่น
ก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

8523.59 - - อื่น ๆ ส าหรับบตัรและแผ่นป้ายท่ีตรวจรูไ้ด้ในระยะใกล้ 
(พรอกซิมิทีการ์ดและเทค) ภายใตป้ระเภทย่อย 
8523.59 จะได้ถิ่นก าเนดิเมื่อเปลีย่นมาจากพิกัดฯ ใน
ระดับประเภทย่อยอื่น ๆ หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ  ภายใต้ประเภทยอ่ย 8523.59 จะได้ถิ่น
ก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

8523.80 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8523.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

85.25 
เคร่ืองส่งส าหรับวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์จะมีเคร่ืองรับหรือเคร่ืองบันทึกเสียงหรือถอดเสียง
ประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมท้ังกล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึก ภาพดิจิทัล และกล้องถ่าย
บันทึกวิดีโอ 

8525.50 - เครื่องส่ง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8525.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8525.60 - เครื่องส่งที่มีเครื่องรับประกอบรว่มอยู่ด้วย สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8525.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8525.80 - กล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัล และ 
กล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8525.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 



  

 

พิกัดศุลกากรระบบ 
ฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2017 

รายการสินค้า กฎเฉพาะรายสินค้า 

85.26 เคร่ืองเรดาร์ เคร่ืองวิทยุช่วยการเดินเรือหรือเดินอากาศ และเคร่ืองวิทยุควบคุมระยะไกล 
8526.10 - เครื่องเรดาร ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8526.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
8526.91 - - เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรอืเดินอากาศ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8526.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
8526.92 - - เครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8526.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

85.27 
เคร่ืองรับส าหรับวิทยุกระจายเสียง ซ่ึงในเรือนเดียวกันจะมีเคร่ืองบันทึกหรือถอดเสียงหรือนาฬิกาประกอบ
อยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 

8527.12 - - เครื่องรับวิทยุและเล่นเทปคาสเซ็ตขนาดกระเปา๋ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8527.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8527.13 - - เครื่องรับอื่น ๆ ที่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือ 
ถอดเสียง ประกอบร่วมอยูด่้วย 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8527.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8527.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8527.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8527.21 - - มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสยีงประกอบอยู่ด้วย สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8527.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8527.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8527.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8527.91 - - มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสยีงประกอบอยู่ด้วย สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8527.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8527.92 - - ไม่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง แต่มีนาฬิกา 
ประกอบอยู่ด้วย 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8527.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8527.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8527.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

85.28 
มอนิเตอร์และเคร่ืองฉาย (โปรเจกเตอร์) ไม่มีเคร่ืองอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ประกอบร่วมอยู่ด้วย 
รวมท้ังเคร่ืองรับส าหรับโทรทัศน์จะมีเคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียง หรือเคร่ืองบันทึกเสียงหรือถอดเสียง หรือ
เคร่ืองบันทึกภาพวิดีโอหรือถอดภาพวิดีโอ ประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 

8528.42 - - ที่สามารถใช้เช่ือมต่อโดยตรง และออกแบบเพื่อใช้กับ 
ระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท 84.71 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8528.42 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8528.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8528.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8528.52 - - ที่สามารถใช้เช่ือมต่อโดยตรง และออกแบบเพื่อใช้กับ 
ระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท 84.71 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8528.52 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8528.59 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8528.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8528.62 - - ที่สามารถใช้เช่ือมต่อโดยตรง และออกแบบเพื่อใช้กับ 
ระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท 84.71 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8528.62 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
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8528.69 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8528.69 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8528.71 - - ที่ไม่ได้ออกแบบมาให้มจีอหรือฉากแสดงภาพร่วม
อยู่ด้วย 

ส าหรับเครื่องรับโทรทัศน์สี จะมีเครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียงหรือเครื่องบันทึกเสยีงหรือถอดเสยีงหรือ
เครื่องบันทึกภาพวิดีโอและถอดภาพวดิีโอประกอบร่วมอยู่
ด้วยหรือไม่ก็ตาม ภายใต้ประเภทย่อย 8528.71 จะได้ถิ่น
ก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ  ภายใต้ประเภทยอ่ย 8528.71 จะได้ถิ่น
ก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ   

8528.72 - - อื่น ๆ สี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8528.72 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8528.73 - - อื่น ๆ เอกรงค์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8528.73 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
ยกเว้นมาจากเครื่องรับโทรทัศน์ขาวด าหรือเอกรงค์
อื่น ๆ ในประเภทย่อย 8528.71 

85.29 ส่วนประกอบที่เหมาะส าหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับของตามประเภท 85.25 ถึง 85.28 
8529.10 - สายอากาศและเครื่องสะท้อนสญัญาณทางอากาศ

ทุกชนิด รวมถึงส่วนประกอบท่ีเหมาะส าหรับใช้กับ
ของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8529.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8529.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8529.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

85.30 
เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับให้สัญญาณ ให้ความปลอดภัยหรือควบคุมการจราจร ส าหรับใช้กับทางรถไฟ 
ทางรถราง ถนน แม่น้ าล าคลอง สถานทีจ่อดรถ ท่าเรือหรือสนามบิน (นอกจากของตามประเภท 86.08) 

8530.10 - เครื่องอุปกรณส์ าหรับใช้กับทางรถไฟหรือทางรถราง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8530.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8530.80 - เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8530.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8530.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8530.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

85.31 
เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับให้สัญญาณเสียงหรือให้สัญญาณที่เห็นได้ (เช่น กระด่ิง ไซเรน แผงสัญญาณ 
เคร่ืองสัญญาณแจ้งโจรกรรมหรืออัคคีภัย) นอกจากของตามประเภท 85.12หรือ 85.30 

8531.10 - เครื่องสัญญาณแจ้งโจรกรรมหรอือัคคีภัย และ
เครื่องอุปกรณ์ ที่คล้ายกัน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8531.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8531.20 - แผงสญัญาณที่มีอุปกรณ์ซึ่งท าด้วยผลกึเหลว (แอลซีดี) 
หรือ มีไดโอดเปล่งแสง (แอลอดีี) ประกอบร่วมอยูด่้วย 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8531.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8531.80 - เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8531.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8531.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8531.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

85.32 ตัวเก็บประจุไฟฟ้าชนิดค่าคงที่ เปลี่ยนค่าได้ หรือปรับต้ังค่าได้ (พรีเซต) 
8532.10 - ตัวเก็บประจุชนิดคา่คงท่ีซึ่งออกแบบส าหรับใช้กับ

วงจร50/60 เฮิรตซ์ และมีขนาดก าลังจ่ายรีแอกทีฟ 
ไม่น้อยกว่า0.5 เควีเออาร์ (เพาเวอร์คาพาซิเตอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8532.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8532.21 - - แทนทาลัม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8532.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8532.22 - - อะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลติก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8532.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8532.23 - - เซรามิกไดอเิล็กทริกแบบช้ันเดยีว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8532.23 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8532.24 - - เซรามิกไดอเิล็กทริกแบบหลายช้ัน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8532.24 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8532.25 - - ไดอิเล็กทริกที่ท าด้วยกระดาษหรือพลาสติก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8532.25 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8532.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8532.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8532.30 - ตัวเก็บประจุชนิดเปลี่ยนค่าได้หรอืปรับตั้งค่าได้  
(พรีเซต) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8532.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8532.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8532.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

85.33 ตัวต้านทานไฟฟ้า (รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนชิโอมิเตอร์) นอกจากตัวต้านทานส าหรับท าความร้อน  
8533.10 - ตัวต้านทานคาร์บอนชนิดค่าคงท่ี แบบคอมโพซิชัน

หรือ แบบฟิล์ม 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8533.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8533.21 - - ใช้กับขนาดก าลังจ่ายไม่เกิน 20 วัตต์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8533.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8533.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8533.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8533.31 - - ใช้กับขนาดก าลังจ่ายไม่เกิน 20 วัตต์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8533.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8533.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8533.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8533.40 - ตัวต้านทานชนิดเปลีย่นค่าได้แบบอ่ืน ๆ รวมถึง 
รีโอสแตต และโพเทนชิโอมเิตอร ์

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8533.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8533.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8533.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
85.34 วงจรพิมพ์ 

8534.00 วงจรพิมพ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8534.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

85.35 
เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้าหรือส าหรับต่อกับวงจรไฟฟ้าหรือต่อภายใน
วงจรไฟฟ้า (เช่น สวิตช์ ฟิวส์ เคร่ืองป้องกันฟ้าผ่า เคร่ืองจ ากัดแรงดันไฟฟ้า เคร่ืองก าจัดกระแสเซอร์จ 
ปลั๊กและขั้วต่ออื่น ๆกล่องชมุสายไฟฟ้า) ส าหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 โวลต์ 

8535.10 - ฟิวส์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8535.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8535.21 - - ส าหรับแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า 72.5 กิโลโวลต ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8535.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8535.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8535.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพกิดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8535.30 - สวิตช์ส าหรับแยกวงจร (ไอโซเลติงสวิตช์) และสวิตช์
ส าหรับ ตัดและต่อ (เมกแอนด์เบรกสวิตช์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8535.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8535.40 - เครื่องป้องกันฟ้าผ่า เครื่องจ ากัดแรงดันไฟฟ้า และ 
เครื่องก าจัดกระแสเซอร์จ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8535.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8535.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8535.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

85.36 

เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้าหรือส าหรับต่อกับวงจรไฟฟ้าหรือต่อภายใน
วงจรไฟฟ้า (เช่น สวิตช์ รีเลย์ ฟิวส์ เคร่ืองก าจัดกระแสเซอร์จ ปลั๊ก เต้ารับกระจุ๊บหลอดไฟฟ้า และขั้วต่อ
อื่น ๆ กล่องชุมสายไฟฟ้า) ส าหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์ รวมท้ังขั้วต่อส าหรับเส้นใยน าแสง 
ส าหรับกลุ่มเสน้ใยน าแสง หรือส าหรับเคเบิลเส้นใยน าแสง 

8536.10 - ฟิวส์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8536.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8536.20 - เครื่องตัดวงจรอัตโนมัต ิ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8536.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8536.30 - เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ส าหรับป้องกันวงจรไฟฟ้า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8536.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8536.41 - - ส าหรับแรงดันไฟฟ้าไมเ่กิน 60 โวลต ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8536.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8536.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8536.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8536.50 - สวิตช์อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8536.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8536.70 - ขั้วต่อส าหรับเส้นใยน าแสง ส าหรับกลุ่ม
เส้นใยน าแสง หรือ ส าหรับเคเบิลเส้นใยน าแสง 

ส าหรับผลติภณัฑ์เซรามิกส าหรับใช้ตามห้องปฏิบัติการ ใช้
ในทางเคมีหรือใช้ในทางเทคนิคอื่น ๆ  (ไม่รวมถึงชนิดพอร์
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ซเลนและของที่มีความแข็งเทียบเท่า 9 หรือมากกว่าตาม
สเกลของโมส์) ภายใต้ประเภทย่อย 8536.70 จะได้ถิ่น
ก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับตอนอื่น ๆ  หรือ 
 

ส าหรับของอื่น ๆ ท าด้วยทองแดง (ไม่รวมถึงโซ่และ
ส่วนประกอบของโซ่) ภายใต้ประเภทย่อย 8536.70 
จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับ
ประเภทย่อยอื่น ๆ 

8536.90 - เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8536.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

85.38 ส่วนประกอบที่เหมาะส าหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับของตามประเภท 85.35 85.36 หรือ 85.37 
8538.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8538.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

85.39 
หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้หรือแบบดิสชาร์จ รวมถึงหลอดไฟฟ้าแบบซีลบีม และหลอดอลัตราไวโอเลตหรือ
หลอดอินฟราเรด อาร์กแลมป์ รวมทั้งหลอดไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) 

8539.10 - หลอดไฟฟ้าแบบซลีบีม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8539.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8539.21 - - ทังสเตนฮาโลเจน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8539.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8539.22 - - อื่น ๆ ท่ีมีก าลังไม่เกิน 200 วัตต์และส าหรับใช้กับ 
แรงดันไฟฟ้าเกิน 100 โวลต ์

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8539.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8539.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8539.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8539.31 - - หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดฮอตแคโทด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8539.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8539.32 - - หลอดไฟฟ้าบรรจุไอปรอทหรือไอโซเดียม รวมทั้ง 
หลอดไฟฟ้าแบบโลหะฮาไลด ์

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8539.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8539.39 - - อื่น ๆ สนิค้าภายใต้ประเภทย่อย 8539.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8539.41 - - อาร์กแลมป ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8539.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8539.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8539.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8539.50 - หลอดไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8539.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8539.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8539.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

85.40 หลอดเทอร์มิโอนิก หลอดโคลด์แคโทด หรือหลอดโฟโตแคโทด (เช่น หลอดสุญญากาศ หลอดบรรจุไอหรือ
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ก๊าซ หลอดเมอร์คิวรีอาร์กส าหรับกลับกระแสไฟฟ้า หลอดแคโทดเรย์ หลอดของกล้องถ่ายโทรทัศน์) 

8540.11 - - ส ี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8540.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8540.12 - - เอกรงค์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8540.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8540.20 - หลอดของกล้องถ่ายโทรทัศน์ อเิมจคอนเวอรเ์ตอร ์และ 
อิเมจอินเทนซไิฟเออร์ รวมทั้งหลอดโฟโตแคโทดอื่น ๆ  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8540.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8540.40 - หลอดภาพแสดงผลข้อมูล/ภาพกราฟิก เอกรงค์ 
รวมทั้ง หลอดภาพแสดงผลข้อมลู/ภาพกราฟิก สี ซึ่งมี
จอประกอบด้วยจดุสารเรืองแสงท่ีอยู่ห่างเป็นระยะสั้น
กว่า 0.4 มิลลิเมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8540.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8540.60 - หลอดแคโทดเรย์อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8540.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8540.71 - - แมกนีตรอน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8540.71 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8540.79 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8540.79 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8540.81 - - หลอดของเครื่องรับหรือเครื่องขยาย สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8540.81 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8540.89 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8540.89 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8540.91 - - ของหลอดแคโทดเรย ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8540.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8540.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8540.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

85.41 
ไดโอด ทรานซิสเตอร์และกลอุปกรณ์กึ่งตัวน าที่คล้ายกันกลอุปกรณ์กึ่งตัวน าแบบไวแสง และโฟโตวอลตา
อิกเซลล์ จะประกอบขึน้เป็นโมดูลหรือท าเป็นแผงหรือไม่ก็ตาม ไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) รวมท้ังผลึกพีเอ
โซอิเล็กทริกที่ประกอบแล้ว 

8541.10 - ไดโอด นอกจากไดโอดไวแสงหรอืไดโอดเปล่งแสง 
(แอลอีดี) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8541.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8541.21 - - มีอัตราการสญูเสียน้อยกว่า 1 วัตต ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8541.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8541.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8541.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8541.30 - ไทริสเตอร์ ไดแอก และไทรแอก นอกจาก 
แบบไวแสง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8541.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8541.40 - กลอุปกรณ์กึ่งตัวน าแบบไวแสงและโฟโตวอลตาอิก
เซลล์จะประกอบขึ้นเป็นโมดลูหรอืท าเป็นแผงหรือ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8541.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
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ไม่ก็ตามรวมทั้งไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) 

8541.50 - กลอุปกรณ์กึ่งตัวน าอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8541.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8541.60 - ผลึกพีเอโซอิเล็กทริกที่ประกอบแล้ว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8541.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8541.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8541.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

85.42 วงจรรวมท่ีใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ 
8542.31 - - ตัวประมวลผลและตัวควบคมุ จะประกอบเขา้กับ 

วงจรความจ า วงจรกลับกระแสไฟฟ้า วงจรตรรกะ  
วงจรขยาย วงจรนาฬิกาและวงจรเวลา หรือวงจรอื่น ๆ  
หรือไม่กต็าม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8542.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8542.32 - - วงจรความจ า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8542.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8542.33 - - วงจรขยาย สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8542.33 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

8542.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8542.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8542.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8542.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

85.43 
เคร่ืองจักรไฟฟ้าและเคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่ึงมีหน้าท่ีการท างานเป็นเอกเทศ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น
ในตอนนี ้

8543.10 - เครื่องเร่งอนุภาค สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8543.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8543.20 - เครื่องก าเนิดสญัญาณ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8543.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8543.30 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ส าหรับการชุบด้วย
ไฟฟ้าการแยกสารด้วยไฟฟ้าหรืออิเล็กโทรโฟริซสิ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8543.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8543.70 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8543.70 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8543.90 - ส่วนประกอบ ส าหรับไมโครแอสเซมบลีที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้
ประเภทย่อย 8543.90 จะได้ถิ่นก าเนดิเมื่อเปลี่ยนมาจาก
สินค้าอื่น ๆ ในประเภทยอ่ย 8543.90 หรือเปลี่ยนมาจาก
พิกัดฯ ในระดบัประเภทย่อยอื่น ๆ  หรือ 
 

ส าหรับส่วนประกอบจากเครื่องจกัรไฟฟ้าและเครื่อง
อุปกรณไ์ฟฟ้า ซึ่งมีหน้าที่การท างานเป็นเอกเทศ ที่ไมไ่ด้
ระบหุรือรวมไว้ในที่อ่ืนในตอนนี้ ภายใต้ประเภทย่อย 
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8543.90 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลีย่นมาจากพิกัดฯ ใน
ระดบัประเภทอื่น ๆ  หรือ 
 

ส าหรับสนิค้าอื่น ๆ  ภายใต้ประเภทยอ่ย 8543.90 จะได้
ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลีย่นมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

85.44 
ลวดและเคเบิล (รวมถึงเคเบิลร่วมแกน) ที่หุ้มฉนวน (รวมถึงชนิดเคลือบหรือชนิดแอโนไดส์) และตัวน า
ไฟฟ้าอ่ืน ๆท่ีหุ้มฉนวนจะติดกับขั้วต่อหรือไม่ก็ตาม รวมท้ังเคเบิลใยน าแสง (ออปติคัลไฟเบอร์เคเบิล)  
ที่ท าขึ้นจากกลุม่เส้นใยท่ีหุ้มปลอกแต่ละเส้น จะประกอบกับตัวน าไฟฟ้าหรือติดกับขั้วต่อหรือไม่ก็ตาม 

8544.11 - - ท าด้วยทองแดง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8544.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาคไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 

8544.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8544.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 

8544.20 - เคเบิลร่วมแกน และตัวน าไฟฟ้าร่วมแกนอ่ืน ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8544.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 

8544.30 - ชุดสายไฟจดุระเบิดและชุดสายไฟอ่ืน ๆ ชนิดที่ใช้
กับยานบก อากาศยาน หรือเรือ 

สินค้าท่ีเป็นชุดหรือสินค้าท่ีคละกนั ภายใต้ประเภท
ย่อย 8544.30 จะต้องเป็นไปตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนดิ
สินค้าท่ีก าหนดไว้ในข้อ 11 ของภาคผนวกนี ้

8544.42 - - ติดกับข้ัวต่อ ส าหรับตัวน าไฟฟ้าอื่น ๆ ส าหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้า
เกิน 80 โวลต์ แต่ไม่เกิน 1,000 โวลต์ ติดกบัขั้วต่อ
ภายใต้ประเภทย่อย 8544.42 จะได้ถิ่นก าเนดิเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 

8544.70 - เคเบิลใยน าแสง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8544.70 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

85.45 
คาร์บอนอิเล็กโทรด แปรงถ่าน คาร์บอนใช้กับหลอดไฟคาร์บอนใช้กับแบตเตอร่ี และของอ่ืน ๆ ท าด้วย 
กราไฟต์หรือคาร์บอนอื่น ๆ มีหรือไม่มีโลหะ ชนิดที่ใช้ในทางไฟฟ้า 

8545.11 - - ชนิดที่ใช้ส าหรับเตาเผา สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8545.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8545.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8545.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8545.20 - แปรง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8545.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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8545.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8545.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

85.46 ฉนวนไฟฟ้า ท าด้วยวัตถุใดก็ตาม 
8546.10 - ท าด้วยแก้ว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8546.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
8546.20 - ท าด้วยเซรามิก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8546.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
8546.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8546.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

85.47 

อุปกรณ์ติดต้ัง (ฟิตต้ิง) ที่เปน็ฉนวนส าหรับเคร่ืองจักรไฟฟ้า เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าหรือเคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าท าด้วยวัตถุ
ที่เป็นฉนวนล้วน ๆ หรือมีบางส่วนเป็นโลหะซ่ึงเป็นองค์ประกอบย่อย (เช่น เต้ารับแบบมีเกลียว) ที่ประกอบเขา้
ด้วยกันในระหว่างการหล่อเพ่ือใช้ในการประกอบติดต้ังเท่านัน้ (นอกจากฉนวนตามประเภท 85.46) รวมทัง้ท่อ
เดินสายไฟฟ้าและข้อต่อของท่อดังกล่าว ท าด้วยโลหะสามญับภุายในด้วยวัตถุที่เป็นฉนวน 

8547.10 - อุปกรณ์ติดตั้งท่ีเป็นฉนวน ท าด้วยเซรามิก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8547.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8547.20 - อุปกรณ์ติดตั้งท่ีเป็นฉนวน ท าด้วยพลาสติก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8547.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8547.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8547.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

85.48 
เศษและของท่ีใช้ไม่ได้ของเซลปฐมภูมิ แบตเตอร่ีปฐมภูมิ และหม้อสะสมไฟฟ้า เซลปฐมภูมิที่ใช้แล้ว 
แบตเตอร่ีปฐมภูมิที่ใช้แล้ว และหม้อสะสมไฟฟ้าท่ีใช้แล้ว รวมท้ังส่วนประกอบทางไฟฟ้าของเคร่ืองจักร
หรือเคร่ืองอุปกรณ์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้ 

8548.90 - อื่น ๆ ส าหรับไมโครแอสเซมบลีที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ภายใต้ประเภทย่อย 8548.90 จะได้ถิ่นก าเนดิเมื่อ
เปลี่ยนมาจากสินค้าอื่น ๆในประเภทย่อย 8548.90 
หรือเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ  ภายใต้ประเภทยอ่ย 8548.90 จะได้ถิ่น
ก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

ตอนที ่86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบของของดังกล่าว สิ่งติดตั้งถาวรและ
อุปกรณ์ติดตั้งส าหรับรางรถไฟหรือรถราง และส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าว เครื่องอุปกรณ์กล (รวมถึงที่เป็น
เครื่องกลไฟฟ้า) ส าหรับให้สัญญาณทางจราจรทุกชนิด 

86.01 หัวรถจักรท่ีใช้ก าลังจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอกหรือจากหม้อสะสมไฟฟ้า 
8601.10 - ใช้ก าลังจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8601.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
8601.20 - ใช้ก าลังจากหม้อสะสมไฟฟ้า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8601.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 



  

 

พิกัดศุลกากรระบบ 
ฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2017 

รายการสินค้า กฎเฉพาะรายสินค้า 

86.02 หัวรถจักรอื่น ๆ รวมท้ังรถสัมภาระของหัวรถจักร 
8602.10 - หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8602.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
8602.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8602.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

86.03 
รถโดยสาร รถสินค้าชนิดตู้และชนิดกระบะ ที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว 
นอกจากของตามประเภท 86.04 

8603.10 - ใช้ก าลังจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8603.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8603.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8603.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

86.04 
ยานซ่อมบ ารุงทางรถไฟหรือทางรถราง จะขับเคลื่อนได้ในตัวหรือไม่ก็ตาม (เช่น โรงซ่อมเคลื่อนที่  
รถปั้นจัน่ รถอัดหินโรยทาง รถส าหรับวางราง รถทดสอบ และรถตรวจสอบราง) 

8604.00 ยานซ่อมบ ารุงทางรถไฟหรือทางรถราง จะขับเคลื่อน
ได้ในตัวหรือไม่กต็าม (เช่น โรงซ่อมเคลื่อนที่ รถปั้นจั่น 
รถอัดหินโรยทาง รถส าหรับวางราง รถทดสอบ และ
รถตรวจสอบราง) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8604.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

86.05 
รถโดยสารที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ไม่ใช่ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว รวมท้ังรถบรรทุกสัมภาระรถที่ท า
การไปรษณีย์ และรถที่ใช้ในกิจการพิเศษอื่น ๆท่ีเดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ไม่ใช่ชนิดขับเคลือ่นได้ 
ในตัว (ไม่รวมถึงรถตามประเภท 86.04) 

8605.00 รถโดยสารทีเ่ดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ไม่ใช่ 
ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว รวมทั้งรถบรรทุกสมัภาระรถที่
ท าการไปรษณีย์ และรถท่ีใช้ในกิจการพิเศษอ่ืน ๆ ที่
เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ไมใ่ช่ชนิดขับเคลื่อน
ได้ในตัว(ไม่รวมถึงรถตามประเภท 86.04) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8605.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

86.06 รถสินค้าชนิดตู้ทึบและตู้โปร่งท่ีเดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ไม่ใช่ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว 
8606.10 - แท้งค์แวกอนและที่คล้ายกัน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8606.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
8606.30 - รถสินค้าชนิดตู้ทึบและตูโ้ปร่งที่ถ่ายสินค้าได้ในตัว 

นอกจาก ของตามประเภทย่อย 8606.10 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8606.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8606.91 - - ชนิดมีหลังคาและชนิดปดิทึบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8606.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

8606.92 - - ชนิดเปิดที่เปิดด้านข้างไม่ได้ และมีความสูงเกิน 60 
เซนติเมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8606.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8606.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8606.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

86.07 ส่วนประกอบของหัวรถจักรของรถไฟหรือรถรางหรือรถที่เดินบนราง 
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8607.11 - - โบกี้ขับเคลื่อนและบสิเซลโบกีข้ับเคลื่อน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8607.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8607.12 - - โบกี้และบิสเซลโบกี้อ่ืน ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8607.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8607.19 - - อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8607.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8607.21 - - เบรกลม และส่วนประกอบของเบรกลม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8607.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8607.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8607.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8607.30 - ตะขอและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ กันชนและ
ส่วนประกอบ ของของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8607.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8607.91 - - ของหัวรถจักร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8607.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8607.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8607.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

86.08 
สิ่งติดต้ังถาวรและอุปกรณ์ติดต้ังส าหรับรางรถไฟหรือรางรถราง รวมท้ังเคร่ืองอุปกรณ์กล (รวมถึงที่เป็น
เคร่ืองกลไฟฟ้า) ส าหรับให้สัญญาณ ให้ความปลอดภัยหรือควบคุมการจราจร ส าหรับทางรถไฟ  
ทางรถราง ถนนแม่น้ าล าคลอง สถานที่จอดรถ ท่าเรือ หรือสนามบินรวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว 

8608.00 สิ่งติดตั้งถาวรและอุปกรณต์ิดตั้งส าหรับรางรถไฟหรือ
รางรถราง รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์กล (รวมถึงท่ีเป็น
เครื่องกลไฟฟ้า) ส าหรับใหส้ัญญาณ ให้ความ
ปลอดภัยหรือควบคมุการจราจร ส าหรับทางรถไฟ 
ทางรถราง ถนนแม่น้ าล าคลอง สถานท่ีจอดรถ ท่าเรือ 
หรือสนามบินรวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว 
 
  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8608.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

86.09 
คอนเทนเนอร ์(รวมถึงคอนเทนเนอร์ส าหรับขนส่งของไหล)ที่ออกแบบและติดต้ังเป็นพิเศษส าหรับ 
การขนส่งต้ังแต่หนึ่งวิธีขึน้ไป 

8609.00 คอนเทนเนอร์ (รวมถึงคอนเทนเนอร์ส าหรับขนส่งของ
ไหล) ที่ออกแบบและติดตั้งเป็นพิเศษส าหรับการ
ขนส่งตั้งแต่หนึ่งวิธีขึ้นไป 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8609.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

ตอนที ่87 ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานดังกล่าว 
87.01 แทรกเตอร์ (นอกจากแทรกเตอร์ตามประเภท 87.09) 

8701.10 - แทรกเตอร์เพลาเดีย่ว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8701.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8701.20 - แทรกเตอร์เดินบนถนนส าหรับลากรถกึ่งรถพ่วง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8701.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8701.30 - แทรกเตอร์ตีนตะขาบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8701.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8701.91 - - ก าลังเครื่องยนต์ไมเ่กิน 18 กิโลวัตต ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8701.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8701.92 - - ก าลังเครื่องยนต์เกิน 18 กิโลวตัต์ แต่ไม่เกิน 37 
กิโลวัตต ์

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8701.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8701.93 - - ก าลังเครื่องยนต์เกิน 37 กิโลวตัต์ แต่ไม่เกิน 75 
กิโลวัตต ์

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8701.93 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8701.94 - - ก าลังเครื่องยนต์เกิน 75 กิโลวตัต์ แต่ไม่เกิน 130 
กิโลวัตต ์

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8701.94 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8701.95 - - ก าลังเครื่องยนต์เกิน 130 กิโลวัตต ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8701.95 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

87.02 ยานยนต์ส าหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนขึน้ไป (รวมถึงคนขับ) 
8702.10 - มีเครื่องยนตส์ันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จดุระเบิด

โดย การอดั (ดีเซลหรือก่ึงดีเซล) เท่าน้ัน 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8702.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8702.20 - มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบท่ีจุด
ระเบดิ โดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดเีซล) และมอเตอร์
ไฟฟ้า เป็นมอเตอร์ ส าหรับขับเคลือ่น 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8702.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8702.30 - มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรง 
ที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟและมอเตอรไ์ฟฟ้าเป็น
มอเตอร์ ส าหรับขับเคลื่อน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8702.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8702.40 - ขับเคลื่อนด้วยมอเตอรไ์ฟฟ้าเท่านั้น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8702.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8702.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8702.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

87.03 
รถยนต์และยานยนต์อื่น ๆ ที่ออกแบบส าหรับขนส่งบุคคลเป็นหลกั (นอกจากของตามประเภท 87.02) 
รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง  

8703.22 - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์
เซนติเมตร แต่ไมเ่กิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8703.22 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8703.23 - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์
เซนติเมตรแต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8703.23 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8703.24 - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์
เซนติเมตร  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8703.24 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8703.31 - - ความจุของกระบอกสูบไมเ่กิน 1,500 ลูกบาศก์
เซนติเมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8703.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8703.32 - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8703.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เซนติเมตรแต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8703.33 - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์
เซนติเมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8703.33 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8703.40 - ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีท้ังเครื่องยนตส์ันดาปภายในแบบ
ลูกสูบ เคลื่อนตรงท่ีจุดระเบิดด้วยประกายไฟและ 
มีมอเตอรไ์ฟฟ้า เป็นมอเตอรส์ าหรบัขับเคลื่อน 
นอกจากท่ีสามารถเสียบปลั๊ก ชารจ์พลังงานไฟฟ้าจาก
แหล่งภายนอก 

ส าหรับทุกสินค้ายกเว้นยานยนต์ทีม่ีความจุของ
กระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใน
ประเภทย่อย 8703.40 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมา
จากพิกัดฯ ในระดับประเภทอ่ืน ๆ 

8703.50 - ยานยนต์อื่น ๆ  ที่มีท้ังเครื่องยนตส์นัดาปภายในแบบมี
ลูกสบู ที่จดุระเบดิโดยการอดั (ดเีซลหรือกึ่งดีเซล) และ 
มอเตอรไ์ฟฟ้าเป็นมอเตอรส์ าหรับขบัเคลื่อน นอกจาก ที่
สามารถเสียบปลั๊กชาร์จพลังงานไฟฟา้จากแหล่งภายนอก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8703.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8703.60 - ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีท้ังเครื่องยนตส์ันดาปภายในแบบ
ลูกสูบ เคลื่อนตรงท่ีจุดระเบิดด้วยประกายไฟและ
มอเตอรไ์ฟฟ้า เป็นมอเตอร์ส าหรบัขับเคลื่อน สามารถ
เสียบปลั๊กชาร์จ พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก 

ส าหรับทุกสินค้ายกเว้นยานยนต์ทีม่ีความจุของ
กระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใน
ประเภทย่อย 8703.60 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมา
จากพิกัดฯ ในระดับประเภทอ่ืน ๆ 
  

8703.70 - ยานยนต์อื่น ๆ  ที่มีท้ังเครื่องยนตส์นัดาปภายในแบบมี
ลูกสบู ที่จดุระเบดิโดยการอดั (ดเีซลหรือกึ่งดีเซล) และ
มอเตอร์ ไฟฟ้าเป็นมอเตอรส์ าหรบัขับเคลื่อน สามารถ
เสยีบปลั๊ก ชารจ์พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8703.70 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8703.80 - ยานยนต์อื่น ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอรไ์ฟฟ้า
เท่านั้น 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8703.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8703.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8703.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

87.04 ยานยนต์ส าหรับขนส่งของ 
8704.10 - รถดั้มพ์ (ดั้มเพอร์) ท่ีออกแบบเพื่อใช้งาน 

นอกทางหลวง 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8704.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8704.21 - - น้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) 
ไม่เกิน 5 ตัน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8704.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ โดย
มีเง่ือนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาคไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 

8704.23 - - น้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) 
เกิน 20 ตัน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8704.23 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8704.31 - - น้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) 
ไม่เกิน 5 ตัน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8704.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8704.32 - - น้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู)  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8704.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เกิน 5 ตัน เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8704.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8704.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

87.05 
ยานยนต์ส าหรับใช้งานพิเศษ นอกจากยานยนต์ที่ออกแบบส าหรับขนส่งบุคคลหรือของเป็นหลัก (เช่น  
รถยกลากรถเสีย รถปั้นจั่น รถดบัเพลิง รถผสมคอนกรีต รถกวาดถนน รถส าหรับฉีดพ่น โรงซ่อมเคลื่อนที่ 
หน่วยรังสีวิทยาเคลื่อนที่) 

8705.10 - รถปั้นจั่น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8705.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8705.20 - เดอร์ริกท่ีเคลื่อนที่ไดส้ าหรับใช้ในการเจาะ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8705.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8705.30 - รถดับเพลิง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8705.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8705.40 - รถผสมคอนกรีต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8705.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8705.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8705.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

87.06 แชสซีส์ที่มีเคร่ืองยนต์ติดต้ัง ส าหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01 ถึง 87.05 
8706.00 แชสซีส์ที่มีเครื่องยนตต์ิดตั้ง ส าหรบัยานยนต์ตาม

ประเภท 87.01 ถึง 87.05 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8706.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

87.08 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ตามประเภท 87.01 ถึง 87.05 
8708.10 - กันชนและส่วนประกอบของกันชน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8708.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
8708.21 - - เข็มขัดนิรภัย สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8708.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
8708.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8708.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
8708.30 - เบรกและเซอร์โวเบรก รวมทั้งสว่นประกอบของของ

ดังกล่าว 
ส าหรับสินค้าอ่ืน ๆ นอกจากผ้าเบรกที่ติดตั้งแล้ว
ภายใต้ประเภทย่อย 8708.30 จะได้ถิ่นก าเนดิเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอ่ืน ๆ 

8708.40 - กระปุกเกียร์และส่วนประกอบของกระปุกเกียร์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8708.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8708.50 - เพลาขับท่ีมีหม้อเพลา (ดิฟเฟอรเ์รนเชียล) จะมี
องค์ประกอบ อื่น ๆ ของระบบส่งก าลังอยู่ด้วยหรือไม่
ก็ตาม และเพลาที่ ไม่ใช่เพลาขับ รวมทั้งส่วนประกอบ
ของของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8708.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8708.70 - ล้อและส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของล้อ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8708.70 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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8708.80 - ระบบกันสะเทือนและส่วนประกอบของของ
ดังกล่าว (รวมถึงโช้กอับ) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8708.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8708.91 - - หม้อน้ าและส่วนประกอบของหม้อน้ า ส่วนประกอบของหม้อน้ าภายใต้ประเภทย่อย 
8708.91 จะได้ถิ่นก าเนดิเมื่อเปลีย่นมาจากพิกัดฯ ใน
ระดับประเภทอื่น ๆ 
 
  

8708.92 - - หม้อพักท่อไอเสียและท่อไอเสยี รวมทั้ง
ส่วนประกอบของ ของดังกล่าว 

ส่วนประกอบของหม้อพักท่อไอเสยีและท่อไอเสีย
ภายใต้ประเภทย่อย 8708.92 จะได้ถิ่นก าเนดิเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอ่ืน ๆ 

8708.93 - - คลัตช์และส่วนประกอบของคลัตช ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8708.93 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8708.94 - - พวงมาลัย แกนพวงมาลัย และกระปุกเกียร์
พวงมาลัย (สเตียริงบอกซ์) รวมทั้งส่วนประกอบของ
ของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8708.94 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8708.95 - - ถุงลมนิรภัยพร้อมระบบพองลม รวมทั้ง
ส่วนประกอบของ ของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8708.95 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8708.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8708.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

87.09 
รถใช้งาน (เวิร์กทรัก) ชนิดขบัเคลื่อนได้ในตัว ไม่ติดต้ังเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับยกหรือขนย้าย ชนิดที่ใช้ใน
โรงงาน โรงพักสินค้า บริเวณท่าเรือ หรือท่าอากาศยานเพ่ือขนส่งของในระยะใกล้ แทรกเตอร์ชนิดที่ใช้บน
ชานชาลาสถานีรถไฟ รวมท้ังส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

8709.11 - - ที่ใช้ไฟฟ้า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8709.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8709.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8709.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8709.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8709.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

87.10 
รถถังและยานรบหุ้มเกราะอืน่ ๆ ที่ขับด้วยมอเตอร์ จะติดต้ังอาวุธด้วยหรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของ
ยานดังกล่าว 

8710.00 รถถังและยานรบหุ้มเกราะอื่น ๆ ที่ขับด้วยมอเตอร์ 
จะติดตั้งอาวุธด้วยหรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8710.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

87.11 
รถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ด) และรถจกัรยานที่ติดต้ังมอเตอร์ช่วย (มีหรือไม่มีรถพ่วงข้าง) รวมท้ัง 
รถพ่วงข้าง 

8711.10 - มีเครื่องยนตส์ันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงท่ี
มีความจุ ของกระบอกสบูไมเ่กิน 50 ลูกบาศก์
เซนติเมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8711.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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8711.20 - มีเครื่องยนตส์ันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงท่ี

มี ความจุของกระบอกสบูเกิน 50 ลูกบาศก์
เซนติเมตร  แตไ่มเ่กิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8711.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8711.30 - มีเครื่องยนตส์ันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงท่ี
มีความจุ ของกระบอกสบูเกิน 250 ลูกบาศก์
เซนติเมตร แต่ไมเ่กิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8711.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8711.40 - มีเครื่องยนตส์ันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงท่ี
มีความจุ ของกระบอกสบูเกิน 500 ลูกบาศก์
เซนติเมตร แต่ไมเ่กิน800 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8711.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8711.50 - มีเครื่องยนตส์ันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงท่ี
มีความจุ ของกระบอกสบูเกิน 800 ลูกบาศก์
เซนติเมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8711.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8711.60 - ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8711.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8711.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8711.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

87.13 รถส าหรับคนพิการ จะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์หรือขับเคลื่อนทางกลโดยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตาม 
8713.10 - ไม่ได้ขับเคลื่อนทางกล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8713.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
8713.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8713.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
87.14 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานตามประเภท 87.11 ถึง 87.13 

8714.10 - ของรถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ด) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8714.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8714.20 - ของรถส าหรับคนพิการ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8714.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8714.91 - - โครง ตะเกียบรถ และส่วนประกอบของของ
ดังกล่าว  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8714.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8714.92 - - วงล้อและซี่ล้อ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8714.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8714.93 - - ดุมล้อ (นอกจากท่ีครอบเบรกดุมล้อและ 
เบรกดุมล้อ) และ ล้อซี่เฟืองแบบฟรีวิล  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8714.93 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8714.94 - - เบรก รวมถึงท่ีครอบเบรกดุมลอ้และเบรกดุมล้อ 
และ ส่วนประกอบของของดังกล่าว  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8714.94 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8714.95 - - อานรถ  สนิค้าภายใต้ประเภทย่อย 8714.95 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 



  

 

พิกัดศุลกากรระบบ 
ฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2017 

รายการสินค้า กฎเฉพาะรายสินค้า 

8714.96 - - คันเหยียบ เฟืองข้อเหวี่ยง และส่วนประกอบของ
ของดังกล่าว  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8714.96 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8714.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8714.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

87.15 รถเข็นเด็ก และส่วนประกอบของรถดังกล่าว  
8715.00 รถเข็นเด็ก และส่วนประกอบของรถดังกล่าว  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8715.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

87.16 
รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง (เซมิเทรลเลอร์) ยานอื่น ๆ ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนทางกล รวมท้ังส่วนประกอบของยาน
ดังกล่าว 

8716.80 - ยานอื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8716.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

8716.90 - ส่วนประกอบ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8716.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

ตอนที ่88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 
88.01 บอลลูนและโพยมยาน รวมท้ังเคร่ืองบินร่อน เคร่ืองร่อน และอากาศยานอื่น ๆ ที่ไม่ใช้ก าลังขับ 

8801.00 บอลลูนและโพยมยาน รวมทั้งเครือ่งบินร่อน  
เครื่องร่อน และอากาศยานอื่น ๆ ที่ไม่ใช้ก าลังขับ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8801.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

88.02 
อากาศยานอื่น ๆ (เช่น เฮลิคอปเตอร์ เคร่ืองบิน) ยานอวกาศ (รวมถึงดาวเทียม) ยานปล่อยของในวงโคจร
ย่อย และยานปล่อยยานอวกาศ 

8802.11 - - ที่มีน้ าหนักไม่รวมน้ าหนักบรรทุกไม่เกิน 2,000 
กิโลกรมั 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8802.11 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ หรือมี
สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 

8802.12 - - ที่มีน้ าหนักไม่รวมน้ าหนักบรรทุกเกิน 2,000 
กิโลกรมั 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8802.12 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ หรือมี
สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 

8802.20 - เครื่องบินและอากาศยานอ่ืน ๆ ที่มีน้ าหนักไมร่วม
น้ าหนักบรรทุกไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8802.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

8802.30 - เครื่องบินและอากาศยานอ่ืน ๆ ที่มีน้ าหนักไมร่วม
น้ าหนักบรรทุกเกิน 2,000 กิโลกรมั แต่ไมเ่กิน 
15,000 กิโลกรัม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8802.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8802.40 - เครื่องบินและอากาศยานอ่ืน ๆ ที่มีน้ าหนักไมร่วม
น้ าหนักบรรทุกเกิน 15,000 กิโลกรัม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8802.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8802.60 - ยานอวกาศ (รวมถึงดาวเทียม) และยานปล่อยของ
ใน วงโคจรย่อย และยานปล่อยยานอวกาศ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8802.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

88.03 ส่วนประกอบของของตามประเภท 88.01 หรือ 88.02 
8803.10 - ใบพัดและโรเตอร์ และส่วนประกอบของของ

ดังกล่าว 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8803.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 
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8803.20 - อันเดอร์แคร์รเิอจและส่วนประกอบของของดังกล่าว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8803.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8803.30 - ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ของเครื่องบนิหรือเฮลิคอปเตอร์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8803.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

8803.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8803.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

88.04 
ร่มชูชีพ (รวมถึงร่มชูชีพที่ใช้ในโพยมยานและเคร่ืองร่อนร่ม) และชูชีพปีกหมุน รวมท้ังส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 

8804.00 ร่มชูชีพ (รวมถึงร่มชูชีพท่ีใช้ในโพยมยานและเครื่อง
ร่อนร่ม) และชูชีพปีกหมุน รวมทั้งส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8804.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

88.05 
เคร่ืองปล่อยอากาศยาน อุปกรณ์บนเรือบรรทุกเคร่ืองบินส าหรับลดความเร็วของอากาศยานหรืออุปกรณ์ที่
คล้ายกัน เคร่ืองฝึกการบินภาคพ้ืนดิน รวมท้ังส่วนประกอบของของดังกล่าว 

8805.10 - เครื่องปล่อยอากาศยานและส่วนประกอบของของ
ดังกล่าวรวมถึงอุปกรณ์บนเรือบรรทุกเครื่องบิน
ส าหรับลดความเร็ว ของอากาศยานหรืออุปกรณ์ที่
คล้ายกัน และส่วนประกอบ ของของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8805.10 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ หรือมี
สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 

8805.21 - - เครื่องฝึกการบินรบจ าลองและส่วนประกอบของ 
ของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8805.21 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ หรือมี
สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 
 
  

8805.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8805.29 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ หรือมี
สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 

ตอนที ่89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ า 
89.01 เรือโดยสาร เรือทัศนาจร เรือข้ามฟาก เรือสินค้า เรือพ่วง และยานน้ าที่คล้ายกัน ส าหรับขนส่งบุคคลหรือของ 

8901.10 - เรือโดยสาร เรือทัศนาจร และยานน้ าท่ีคล้ายกันท่ี
ออกแบบส าหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก รวมถึง 
เรือข้ามฟากทุกชนิด 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8901.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8901.20 - เรือบรรทุกของเหลวหรือก๊าซ (แท้งเกอร์) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8901.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8901.30 - ยานน้ าท่ีมีห้องเย็น นอกจากยานน้ าตาม 
ประเภทย่อย 8901.20  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8901.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8901.90 - ยานน้ าอ่ืน ๆ ส าหรับขนส่งของ และยานน้ าอ่ืน ๆ 
ส าหรับ ขนส่งทั้งบุคคลและของ  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8901.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

89.02 เรือประมง รวมท้ังเรือโรงงานและยานน้ าอ่ืน ๆ ที่ใช้เพ่ือการแปรรูปหรือถนอมผลิตภัณฑ์ประมง 
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8902.00 เรือประมง รวมทั้งเรือโรงงานและยานน้ าอ่ืน ๆ ที่ใช้
เพื่อการแปรรปูหรือถนอมผลติภณัฑ์ประมง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8902.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

89.03 เรือยอชต์ และยานน้ าอ่ืน ๆ ที่ใช้เพ่ือความส าราญหรือเกมกีฬา รวมท้ังเรือกรรเชียงและเรือพาย 
8903.10 - ชนิดพองลม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8903.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
8903.91 - - เรือใบ มีหรือไม่มมีอเตอร์ช่วย สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8903.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
8903.92 - - เรือยนต์ นอกจากเรือยนต์ติดทา้ย สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8903.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
8903.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8903.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
89.04 เรือลากจูงและเรือที่ใช้ส าหรับดัน 

8904.00 เรือลากจูงและเรือที่ใช้ส าหรับดัน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8904.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
 
 
  

89.05 
ยานประภาคาร เรือดับเพลิง เรือขุด ปั้นจั่นลอย และยานน้ าอ่ืน ๆ ซ่ึงการแล่นได้เป็นหน้าท่ีรองจากหน้าที่
หลักของยานนั้น รวมท้ังอู่ลอย แท่นเจาะ หรือแท่นผลิตแบบลอยน้ าหรือแบบใต้น้ า 

8905.10 - เรือขุด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8905.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8905.20 - แท่นเจาะหรือแท่นผลิตแบบลอยน้ าหรือแบบใต้น้ า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8905.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8905.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8905.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

89.06 ยานน้ าอ่ืน ๆ รวมถึงเรือรบและเรือช่วยชีวิต นอกจากเรือกรรเชียง 
8906.10 - เรือรบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8906.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
8906.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8906.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
89.07 สิ่งก่อสร้างลอยน้ าอืน่ ๆ (เช่น แพ แท้งก์ ปล่องกั้นน้ า ท่าจอดเรือ ทุ่นลอย และทุ่นสัญญาณ) 

8907.10 - แพชนิดพองลม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8907.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

8907.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8907.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

89.08 ยานน้ าและสิ่งก่อสร้างลอยน้ าอื่น ๆ ส าหรับร้ือ 
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8908.00 ยานน้ าและสิ่งก่อสรา้งลอยน้ าอ่ืน ๆ ส าหรับรื้อ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 8908.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

ตอนที ่90 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ การถ่ายรูป การถ่ายท าภาพยนตร์ การวัด การตรวจสอบ 
การวัดความเที่ยง การแพทย์หรือศัลยกรรม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 

90.01 

เส้นใยน าแสงและกลุม่เส้นใยน าแสง เคเบิลใยน าแสง นอกจากเคเบิลใยน าแสงตามประเภท 85.44 แผ่น
บางและแผ่นท าด้วยวัตถุโพลาไรส์ รวมท้ังเลนส์ (รวมถึงคอนแทกเลนส)์ ปริซึม กระจกเงา และวัตถุเชิง
ทัศนศาสตร์อื่น ๆ ท าด้วยวัตถุใดก็ตาม ไม่ได้ประกอบ นอกจากของดังกล่าวท าด้วยแก้วท่ีไม่ได้ตกแต่งเพ่ือ
ใช้งานทางทัศนศาสตร์ 

9001.10 - เส้นใยน าแสง กลุ่มเส้นใยน าแสง และ 
เคเบิลใยน าแสง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9001.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

9001.20 - แผ่นบางและแผ่น ท าด้วยวัตถุโพลาไรส ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9001.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

9001.30 - คอนแทกเลนส ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9001.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9001.40 - เลนส์แว่นตาท าด้วยแก้ว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9001.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9001.50 - เลนส์แว่นตาท าด้วยวัตถุอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9001.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9001.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9001.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

90.02 
เลนส์ ปริซึม กระจกเงา และวัตถเุชิงทัศนศาสตร์อื่น ๆ ท าด้วยวัตถุใดก็ตาม ท่ีประกอบแล้ว และเป็น
ส่วนประกอบหรือเป็นอุปกรณ์ติดต้ังของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้หรือเคร่ืองอุปกรณ์ นอกจากของดังกล่าวท าด้วย
แก้วท่ีไม่ได้ตกแต่งเพ่ือใช้งานทางทัศนศาสตร์ 

9002.11 - - ส าหรับกล้องถ่าย เครื่องฉาย หรือเครื่องขยาย 
หรือย่อภาพถ่าย 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9002.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9002.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9002.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9002.20 - ฟิลเตอร ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9002.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9002.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9002.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

90.03 
กรอบและโครงส าหรับแว่นตาและแว่นตากันลมกนัฝุ่นหรือส าหรับแว่นตาที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของ
ของดังกล่าว 

9003.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9003.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

90.05 
กล้องสองตา กล้องตาเดียว กล้องส่องทางไกลเชิงทัศนศาสตร์อื่น ๆ และโครงติดต้ังของกล้องดังกล่าว 
รวมท้ังอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์อื่น ๆ และโครงติดต้ังของอุปกรณ์ดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์ส าหรับ
วิทยุดาราศาสตร์ 
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9005.10 - กล้องสองตา สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9005.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9005.80 - อุปกรณ์อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9005.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9005.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ  
(รวมถึงโครงติดตั้ง) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9005.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

90.06 
กล้องถ่ายรูป (นอกจากกล้องถ่ายภาพยนตร์) เคร่ืองไฟแฟลชใช้ในการถ่ายรูปและหลอดไฟแฟลช 
นอกจากหลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จตามประเภท 85.39 

9006.30 - กล้องถ่ายรูปที่ออกแบบเป็นพิเศษส าหรับใช้ใต้น้ า 
ส าหรับการส ารวจทางอากาศ หรอืส าหรับใช้ในทาง
การแพทย์ หรือศัลยกรรมเพื่อตรวจสอบอวัยวะ
ภายใน รวมทั้งกล้อง ถ่ายรูปชนิดที่ใช้ท าภาพเชิงซ้อน
เพื่อวัตถุประสงค์ในทาง นิติวิทยาหรืออาชญาวิทยา 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9006.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9006.40 - กล้องถ่ายรูปชนิดที่ถ่ายแล้วได้ภาพทันที สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9006.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9006.51 - - มีช่องมองภาพแบบผ่านเลนส์ (ซิงเกิลเลนส์รีเฟลกซ์ 
(เอสแอลอาร์)) ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้างไม่เกิน 35 
มิลลิเมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9006.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9006.52 - - อื่น ๆ ท่ีใช้ฟิล์มม้วนท่ีมีความกว้างน้อยกว่า 35 
มิลลเิมตร 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9006.52 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9006.53 - - อื่น ๆ ท่ีใช้ฟิล์มม้วนท่ีมีความกว้าง 35 มิลลิเมตร สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9006.53 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9006.59 - - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9006.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9006.61 - - เครื่องไฟแฟลชชนิดใช้หลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ
(อิเล็กทรอนิกส์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9006.61 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9006.69 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9006.69 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9006.91 - - ส าหรับกล้องถ่ายรูป สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9006.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9006.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9006.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

90.07 
กล้องถ่ายภาพยนตร์และเคร่ืองฉายภาพยนตร์ จะมีเคร่ืองบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบร่วมอยู่ด้วย
หรือไม่ก็ตาม 

9007.10 - กล้องถ่ายภาพยนตร ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9007.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9007.20 - เครื่องฉายภาพยนตร์  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9007.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
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9007.91 - - ส าหรับกล้องถ่ายภาพยนตร ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9007.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9007.92 - - ส าหรับเครื่องฉายภาพยนตร์  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9007.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

90.08 
เคร่ืองฉายภาพนิ่ง นอกจากเคร่ืองฉายภาพยนตร์ เคร่ืองขยายและเคร่ืองย่อภาพถ่าย (นอกจากที่ใช้ในทาง
ภาพยนตร์) 

9008.50 - เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องขยาย และเครื่องย่อ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9008.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9008.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9008.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

90.10 
เคร่ืองอุปกรณ์ที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการภาพถ่าย (รวมถึงภาพยนตร์) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ท่ีอื่นในตอนนี้ 
เคร่ืองเนกาโตสโกป รวมท้ังจอฉายภาพ 

9010.10 - เครื่องอุปกรณส์ าหรับล้างม้วนฟิล์มหรือม้วน
กระดาษ ซึ่งใช้ในการถ่ายรูป (รวมถึงภาพยนตร์)  
โดยอัตโนมัติหรือส าหรับอัดรูปจากฟิล์มที่ล้างแล้ว 
ลงบนม้วนกระดาษที่ใช้ ในการถ่ายรูปโดยอัตโนมัต ิ

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9010.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9010.50 - เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีใช้ตามห้องปฏิบัติการ
ภาพถ่าย (รวมถึงภาพยนตร์) และเครื่องเนกาโตสโกป 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9010.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9010.60 - จอฉายภาพ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9010.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9010.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9010.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

90.11 
กล้องจลุทรรศน์แบบใช้เลนส์เชิงประกอบ รวมถึงกล้องจลุทรรศน์ส าหรับใช้ในการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์
หรือการฉายภาพของจุลวัตถุ 

9011.10 - กล้องจุลทรรศน์แบบสองตา (สเตริโอสโกปิก) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9011.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9011.20 - กล้องจุลทรรศน์อ่ืน ๆ ส าหรับใช้ในการถ่ายรูปถ่าย
ภาพยนตร์ หรือการฉายภาพของจลุวัตถ ุ

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9011.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9011.80 - กล้องจุลทรรศน์อ่ืน ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9011.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9011.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9011.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

90.12 กล้องจลุทรรศน์นอกจากกล้องจลุทรรศน์แบบใช้เลนส์ รวมท้ังเคร่ืองดิฟแฟรกชัน 
9012.10 - กล้องจุลทรรศน์นอกจากกล้องจลุทรรศน ์

แบบใช้เลนส์รวมทั้งเครื่องดิฟแฟรกชัน 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9012.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9012.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9012.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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90.13 
กลอุปกรณ์ท าด้วยผลึกเหลวที่ไม่ได้เป็นของซ่ึงระบุไว้ในประเภทอื่น เลเซอร์ นอกจากเลเซอร์ไดโอด รวมท้ัง
เคร่ืองใช้และอุปกรณ์อื่น ๆ เชิงทัศนศาสตร์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี ้

9013.10 - กล้องเล็งส าหรับติดกับปืน กล้องเพริสโกป รวมทั้ง 
กล้องส่องทางไกลที่ออกแบบเพื่อเป็นส่วนประกอบ
ของเครื่องจักร เครื่องใช้ หรือเครือ่งอุปกรณ์ในตอนนี้ 
หรือหมวด 16 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9013.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9013.20 - เลเซอร์ นอกจากเลเซอร์ไดโอด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9013.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9013.80 - กลอุปกรณ์ เครื่องใช้ และอุปกรณ์อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9013.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9013.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9013.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

90.14 เข็มทิศส าหรับหาทิศทาง รวมท้ังอุปกรณ์และเคร่ืองใช้อื่น ๆ ที่ใช้ในการเดินเรือและเดินอากาศ 
9014.10 - เข็มทิศส าหรับหาทิศทาง  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9014.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
9014.20 - อุปกรณ์และเครื่องใช้ส าหรับใช้ในการเดินอากาศ 

หรืออวกาศ (นอกจากเข็มทิศ) 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9014.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9014.80 - อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9014.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9014.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9014.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

90.15 
อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ในการส ารวจ (รวมถึงการส ารวจโดยวิธีการถ่ายรูป) ใช้ในทางอุทกศาสตร์  
สมุทรศาสตร์ อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา หรือทางธรณีฟิสิกส์ (ไม่รวมถึงเข็มทิศ) รวมท้ังเคร่ืองหาพิสัย 

9015.10 - เครื่องหาพิสัย สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9015.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9015.20 - เครื่องวัดมุมและเครื่องวัดระยะ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9015.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9015.30 - เครื่องวัดระดบั สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9015.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9015.40 - อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในการส ารวจ 
โดยวิธีถ่ายรูป 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9015.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9015.80 - อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9015.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9015.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9015.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

90.16 เคร่ืองชั่ง (บาลานซ์) ที่มีความไว 5 เซนติกรัมหรือไวกว่ามีหรือไม่มีตุ้มน้ าหนัก  
9016.00 เครื่องช่ัง (บาลานซ์) ที่มีความไว 5 เซนติกรัมหรือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9016.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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ไวกว่ามีหรือไม่มตีุ้มน้ าหนัก  เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

90.17 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ การท าเคร่ืองหมาย หรือการค านวณทางคณิตศาสตร์ (เช่น เคร่ืองเขียนแบบ 
แพนโทกราฟ โพรแทรกเตอร์ ชุดเขียนแบบ สไลด์รูล เคร่ืองค านวณแบบจาน) อุปกรณ์วัดความยาวท่ีใช้
งานด้วยมือ(เช่น เสน้หรือแถบส าหรับวัด ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี ้

9017.10 - โต๊ะเขียนแบบและเครื่องเขียนแบบ จะเป็น 
ชนิดอัตโนมัติ หรือไม่กต็าม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9017.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9017.20 - อุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีใช้ในการเขียนแบบ การท า
เครื่องหมาย หรือการค านวณทางคณิตศาสตร์  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9017.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9017.30 - ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์ และเกจ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9017.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9017.80 - อุปกรณ์อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9017.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9017.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9017.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

90.18 
อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์ รวมถึง
เคร่ืองซินทิกราฟิก เคร่ืองอุปกรณ์การแพทย์ทางไฟฟ้าอ่ืน ๆและอุปกรณ์ส าหรับตรวจวัดสายตา 

9018.11 - - เครื่องบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9018.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9018.12 - - เครื่องกวาดตรวจด้วยอลัตราโซนิก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9018.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9018.13 - - เครื่องตรวจสอบอวัยวะโดยใช้พลังงานจาก
สนามแมเ่หล็ก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9018.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9018.14 - - เครื่องซินทิกราฟิก  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9018.14 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9018.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9018.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9018.20 - เครื่องรังสีอัลตราไวโอเลตหรืออินฟราเรด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9018.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9018.31 - - หลอดฉีดยา มีหรือไมม่ีเข็มฉดียา สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9018.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9018.32 - - เข็มฉีดยาท าด้วยโลหะและเข็มส าหรับเย็บแผล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9018.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9018.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9018.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9018.41 - - เครื่องกรอฟัน จะรวมอยู่บนฐานเดียวกันกับเครื่อง
อุปกรณ์ ทางทันตกรรมอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9018.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9018.49 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9018.49 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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9018.50 - อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ เกี่ยวกับนัยน์ตา สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9018.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9018.90 - อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9018.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

90.19 
เคร่ืองใช้ในการบ าบัดโรคโดยวิธีทางกล (เมคาโนเทอราพี) เคร่ืองนวด เคร่ืองทดสอบความถนัดในทาง
จิตวิทยา รวมท้ังเคร่ืองบ าบัดโรคด้วยโอโซน ด้วยออกซิเจน ด้วยละอองน้ ายา เคร่ืองช่วยการหายใจ หรือ
เคร่ืองอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้บ าบัดโรคทางเดินหายใจ 

9019.10 - เครื่องใช้ในการบ าบัดโรคโดยวิธทีางกล เครื่องนวด 
รวมทั้ง เครื่องทดสอบความถนัดในทางจิตวิทยา 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9019.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9019.20 - เครื่องบ าบัดโรคด้วยโอโซน ด้วยออกซิเจน  
ด้วยละอองน้ ายาเครื่องช่วยการหายใจ หรือ 
เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีใช้บ าบัด โรคทางเดินหายใจ 
 
 
 
 
  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9019.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

90.20 
เคร่ืองใช้ในการหายใจอื่น ๆ และหน้ากากป้องกนัไอพิษ แต่ไม่รวมถึงหน้ากากป้องกนัที่ไม่มสี่วนประกอบ
เชิงกลและไม่มีตัวกรองแบบถอดเปลี่ยนได้ 

9020.00 เครื่องใช้ในการหายใจอื่น ๆ  และหนา้กากป้องกันไอพิษ 
แต่ไมร่วมถึงหน้ากากป้องกันท่ีไมม่ีส่วนประกอบ
เชิงกลและไม่มตีัวกรองแบบถอดเปลี่ยนได้ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9020.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

90.21 
เคร่ืองใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูก รวมถึงไม้ยันรักแร้ สายรัดทางศัลยกรรม และเคร่ืองกดไส้เลื่อน เฝือกและ
เคร่ืองใช้อื่น ๆ ในการรักษากระดูกหัก อวัยวะเทียม เคร่ืองช่วยฟัง และเคร่ืองใช้อื่น ๆ ที่ใช้สวม พก หรือ
ฝังในร่างกาย เพ่ือทดแทนความผิดปกติหรือความพิการ 

9021.10 - เครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูกหรือเครื่องใช้ 
ในการรักษา กระดูกหัก 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9021.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9021.21 - - ฟันปลอม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9021.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9021.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9021.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9021.31 - - ข้อต่อเทียม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9021.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9021.39 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9021.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9021.40 - เครื่องช่วยฟัง ไม่รวมถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9021.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9021.50 - เครื่องคุมจังหวะส าหรับกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9021.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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ไม่รวมถึง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9021.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9021.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

90.22 

เคร่ืองอุปกรณ์ที่ใช้ในการแผ่เอกซเรย์หรือการแผ่รังสีแอลฟา เบตา หรือแกมมาเป็นหลัก จะใชป้ระโยชน์
ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์หรือไม่ก็ตาม รวมถึงเคร่ืองบันทึกภาพรังสีหรือเคร่ือง
รังสีบ าบัด หลอดเอกซเรย์ และเคร่ืองก าเนิดเอกซเรย์อื่น ๆ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแรงสูงของเคร่ืองเอกซเรย์ 
แผงควบคุมและโต๊ะควบคุม จอ โต๊ะ เก้าอี้ และของท่ีคล้ายกันที่ใช้ในการตรวจหรือรักษาด้วยเอกซเรย์ 

9022.12 - - เครื่องคอมพิวเต็ดโทโมกราฟ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9022.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9022.13 - - อื่น ๆ ท่ีใช้ประโยชน์ทางทันตกรรม  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9022.13 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9022.14 - - อื่น ๆ ท่ีใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรมหรือ
สัตวแพทย ์

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9022.14 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9022.19 - - ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9022.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9022.21 - - ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม
หรือสัตวแพทย ์

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9022.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9022.29 - - ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9022.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9022.30 - หลอดเอกซเรย ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9022.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9022.90 - อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบและอปุกรณ์ประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9022.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

90.23 
อุปกรณ์ เคร่ืองอุปกรณ์ และแบบจ าลอง ที่ออกแบบเพ่ือวัตถุประสงค์ในการสาธิต (เชน่ ในการศึกษาหรือ
นิทรรศการ)ซ่ึงไม่เหมาะส าหรับใช้ประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ 

9023.00 อุปกรณ์ เครื่องอุปกรณ์ และแบบจ าลอง ที่ออกแบบเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการสาธิต (เช่น ในการศึกษาหรือ
นิทรรศการ) ซึ่งไม่เหมาะส าหรบัใช้ประโยชน์ทางดา้นอื่น 
 ๆ

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9023.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

90.24 
เคร่ืองจักรและเคร่ืองใช้ส าหรับทดสอบความแข็งความแข็งแรง ความคงทนต่อการอัด ความยืดหยุ่น หรือ
คุณสมบัติเชิงกลอืน่ ๆ ของวัตถุ (เช่น โลหะ ไม้ สิ่งทอ กระดาษ พลาสติก) 

9024.10 - เครื่องจักรและเครื่องใช้ส าหรับทดสอบโลหะ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9024.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9024.80 - เครื่องจักรและเครื่องใช้อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9024.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9024.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9024.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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90.25 
ไฮโดรมิเตอร์และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน เทอร์โมมิเตอร์ ไพโรมิเตอร์ บารอมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์ และไซโคร
มิเตอร์ จะบันทึกได้หรือไม่ก็ตาม รวมท้ังอุปกรณ์ดังกล่าวต้ังแต่สองชนิดขึน้ไปท่ีประกอบร่วมกัน 

9025.11 - - ชนิดบรรจุของเหลว ส าหรับใช้อ่านโดยตรง สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9025.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9025.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9025.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

9025.80 - อุปกรณ์อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9025.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9025.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9025.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

90.26 
อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับวัดหรือตรวจสอบการไหล ระดับ ความดัน หรือตัวแปรอื่น ๆ ของ
ของเหลวหรือก๊าซ (เช่น เคร่ืองวัดการไหล เกจระดับ มาโนมิเตอร์ เคร่ืองวัดความร้อน) ไม่รวมถึงอุปกรณ์
และเคร่ืองอุปกรณ์ตามประเภท 90.14 90.15 90.28 หรือ 90.32 

9026.10 - ส าหรับวัดหรือตรวจสอบการไหลหรือระดับของ
ของเหลว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9026.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9026.20 - ส าหรับวัดหรือตรวจสอบความดนั สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9026.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9026.80 - อุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9026.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9026.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9026.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

90.27 

อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์หรือเคมี (เช่น โพลาริมิเตอร์ รีแฟรกโตมิเตอร์ 
สเปกโทรมิเตอร์ เคร่ืองวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน) อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับวัดหรือตรวจสอบ 
ความหนืด ความพรุน การขยายตัว แรงตึงผิว หรือที่คล้ายกัน อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับการวัด
หรือตรวจสอบปริมาณความร้อน เสียง หรือแสง (รวมถึงเคร่ืองวัดแสงในการถ่ายรูป)รวมท้ังไมโครตอม 

9027.10 - เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9027.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9027.20 - โครมาโตกราฟและเครื่องอิเล็กโทรโฟรีซสี  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9027.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9027.30 - สเปกโทรมเิตอร์ สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ และ 
สเปกโทรกราฟ ที่ใช้รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเลต 
รังสีที่มองเห็นได้รังสีอินฟราเรด) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9027.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9027.50 - อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้รังสีทางแสง 
(รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีที่มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรด) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9027.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9027.80 - อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9027.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9027.90 - ไมโครตอม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9027.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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90.28 
เคร่ืองวัดปริมาณการจ่ายหรือการผลิตก๊าซ ของเหลว หรือไฟฟ้า รวมถึงคาลิเบรต้ิงมิเตอร์ของ 
เคร่ืองดังกล่าว 

9028.10 - เครื่องวัดก๊าซ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9028.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9028.20 - เครื่องวัดของเหลว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9028.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9028.30 - เครื่องวัดไฟฟ้า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9028.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9028.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9028.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

90.29 
เคร่ืองนับรอบ เคร่ืองนับผลผลิต แท็กซี่มิเตอร์ ไมลีโอมิเตอร์ เคร่ืองนับก้าว และที่คล้ายกนั เคร่ืองบอก
ความเร็ว เคร่ืองวัดรอบ (นอกจากของตามประเภท 90.14 หรือ 90.15) รวมท้ังสตรอโบสโกป 

9029.10 - เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซี่มิเตอร์  
ไมลโีอมิเตอร์ เครื่องนับก้าว และที่คล้ายกัน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9029.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9029.20 - เครื่องบอกความเร็วและเครื่องวัดรอบ รวมทั้ง 
สตรอโบสโกป 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9029.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9029.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9029.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

90.30 
ออสซิลโลสโกป เคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัม อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์อื่น ๆ ส าหรับวัดหรือตรวจสอบ
ปริมาณทางไฟฟ้า ไม่รวมถึงเคร่ืองวัดตามประเภท 90.28 อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับวัดหรือ
ตรวจหาการแผ่รังสีแอลฟา เบตา แกมมา เอกซเรย์ คอสมิก หรือรังสีอื่น ๆ ที่ท าให้เกิดไอออไนเซชัน 

9030.10 - อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ ส าหรับวัดหรือตรวจหา 
การแผร่ังสีที่ท าให้เกิดไอออไนเซชัน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9030.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9030.20 - ออสซิลโลสโกปและออสซิลโลกราฟ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9030.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9030.31 - - มัลติมิเตอร์ที่ไมม่ีเครื่องบันทึก  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9030.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9030.32 - - มัลติมิเตอร์ที่มีเครื่องบันทึก  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9030.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9030.33 - - อื่น ๆ ท่ีไม่มีเครื่องบันทึก  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9030.33 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  

9030.39 - - อื่น ๆ ท่ีมีเครื่องบันทึก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9030.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9030.40 - อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีออกแบบเป็น
พิเศษ ส าหรับโทรคมนาคม (เช่น ครอสทอล์กมเิตอร์ 
เครื่องวัด อัตราก าลังขยาย เครื่องวัดค่าความเพีย้น 
โซโฟมิเตอร์) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9030.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9030.82 - - ส าหรับวัดหรือตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวน าหรือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9030.82 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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อุปกรณ์ กึ่งตัวน า เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9030.84 - - อื่น ๆ ที่มีเครื่องบันทึก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9030.84 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9030.89 - - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9030.89 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9030.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9030.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

90.31 
อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ และเคร่ืองจักรส าหรับวัดหรือตรวจสอบที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้ รวมท้ัง
เคร่ืองฉายโพรไฟล์ (โพรไฟล์โพรเจกเตอร์) 

9031.10 - เครื่องจักรส าหรับวัดหาความสมดุลของ
ส่วนประกอบ ทางกล 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9031.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9031.20 - โต๊ะทดสอบ (เทสต์เบนช์)  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9031.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9031.41 - - ส าหรับตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวน าหรืออุปกรณ ์
กึ่งตัวน าหรือส าหรับตรวจสอบโฟโตมาส์กหรือเรติเคลิ
ที่ใช้ใน การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวน า 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9031.41 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9031.49 - - อื่น ๆ ส าหรับเครื่องฉายโพรไฟล์ ภายใตป้ระเภทย่อย 
9031.49 จะได้ถิ่นก าเนดิเมื่อเปลีย่นมาจากพิกัดฯ ใน
ระดับประเภทย่อยอื่น ๆ หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอ่ืน ๆ ภายใต้ประเภทย่อย 9031.49 จะ
ได้ถิ่นก าเนดิเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดัฯ ในระดบั
ประเภทย่อยอื่น ๆ ยกเว้นจากประเภทย่อย 9031.41 
ถึง 9031.49 

9031.80 - อุปกรณ์ เครื่องใช้ และเครื่องจักรอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9031.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9031.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9031.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

90.32 อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับบังคับหรือควบคุมโดยอัตโนมัติ 
9032.10 - เทอร์โมสแตต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9032.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
9032.20 - มาโนสแตต สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9032.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
9032.81 - - แบบไฮดรอลิกหรือแบบนิวมาติก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9032.81 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
9032.89 - - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9032.89 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
9032.90 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9032.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

90.33 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้) ส าหรับเคร่ืองจักร เคร่ืองใช้ 
อุปกรณ์ หรือเคร่ืองอุปกรณ์ในตอนที่ 90 

9033.00 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (ที่ไม่ไดร้ะบุหรือ
รวมไว้ในท่ีอื่นในตอนนี้) ส าหรบัเครื่องจักร เครื่องใช้ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์ในตอนท่ี 90 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9033.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

ตอนที ่91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตช์ และส่วนประกอบของนาฬิกาดังกล่าว 

91.01 
นาฬิกาข้อมือ นาฬกิาพก และนาฬิกาชนิดวอตช์อืน่ ๆ รวมถึงนาฬิกาจับเวลา ที่มีตัวเรือนท าด้วยโลหะมี
ค่าหรือ โลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า 

9101.11 - - มีหน้าปัดแบบกลไกเท่านั้น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9101.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ หรือ
เปลี่ยนมาจากประเภท 91.14 โดยมีเง่ือนไขว่าสดัส่วน
มูลค่าการผลิตในภมูิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  

9101.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9101.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ หรือ
เปลี่ยนมาจากประเภท 91.14 โดยมีเง่ือนไขว่าสดัส่วน
มูลค่าการผลิตในภมูิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  
 
  

9101.21 - - ไขลานโดยอตัโนมตัิ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9101.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ หรือ
เปลี่ยนมาจากประเภท 91.14 โดยมีเง่ือนไขว่าสดัส่วน
มูลค่าการผลิตในภมูิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  

9101.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9101.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ หรือ
เปลี่ยนมาจากประเภท 91.14 โดยมีเง่ือนไขว่าสดัส่วน
มูลค่าการผลิตในภมูิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  

9101.91 - - เดินด้วยไฟฟ้า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9101.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ หรือ
เปลี่ยนมาจากประเภท 91.14 โดยมีเง่ือนไขว่าสดัส่วน
มูลค่าการผลิตในภมูิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  

9101.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9101.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ หรือ
เปลี่ยนมาจากประเภท 91.14 โดยมีเง่ือนไขว่าสดัส่วน
มูลค่าการผลิตในภมูิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  

91.02 
นาฬิกาข้อมือ นาฬกิาพก และนาฬิกาชนิดวอตช์อืน่ ๆ รวมถึงนาฬิกาจับเวลา นอกจากนาฬิกาตาม
ประเภท 91.01 
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9102.11 - - มีหน้าปัดแบบกลไกเท่านั้น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9102.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ หรือ
เปลี่ยนมาจากประเภท 91.14 โดยมีเง่ือนไขว่าสดัส่วน
มูลค่าการผลิตในภมูิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  

9102.12 - - มีหน้าปัดแบบออปโตอิเล็กทรอนิกส์เท่าน้ัน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9102.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ หรือ
เปลี่ยนมาจากประเภท 91.14 โดยมีเง่ือนไขว่าสดัส่วน
มูลค่าการผลิตในภมูิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  

9102.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9102.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ หรือ
เปลี่ยนมาจากประเภท 91.14 โดยมีเง่ือนไขว่าสดัส่วน
มูลค่าการผลิตในภมูิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  
  

9102.21 - - ไขลานโดยอตัโนมตัิ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9102.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ หรือ
เปลี่ยนมาจากประเภท 91.14 โดยมีเง่ือนไขว่าสดัส่วน
มูลค่าการผลิตในภมูิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 35   

9102.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9102.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ หรือ
เปลี่ยนมาจากประเภท 91.14 โดยมีเง่ือนไขว่าสดัส่วน
มูลค่าการผลิตในภมูิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  

9102.91 - - เดินด้วยไฟฟ้า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9102.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ หรือ
เปลี่ยนมาจากประเภท 91.14 โดยมีเง่ือนไขว่าสดัส่วน
มูลค่าการผลิตในภมูิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  

9102.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9102.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ หรือ
เปลี่ยนมาจากประเภท 91.14 โดยมีเง่ือนไขว่าสดัส่วน
มูลค่าการผลิตในภมูิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  

91.03 นาฬิกาชนิดคล็อกที่มีเคร่ืองนาฬกิาชนิดวอตช์ ไม่รวมถึงนาฬกิาชนิดคล็อกตามประเภท 91.04 
9103.10 - เดินด้วยไฟฟ้า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9103.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ หรือ
เปลี่ยนมาจากประเภท 91.14 โดยมีเง่ือนไขว่าสดัส่วน
มูลค่าการผลิตในภมูิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  

9103.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9103.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ หรือ
เปลี่ยนมาจากประเภท 91.14 โดยมีเง่ือนไขว่าสดัส่วน
มูลค่าการผลิตในภมูิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  
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91.04 
นาฬิกาชนิดคล็อกแบบที่ใช้กับแผงหน้าปัดอุปกรณ์และนาฬิกาชนิดคล็อกที่คล้ายกัน ส าหรับยานบก 
อากาศยาน ยานอวกาศ หรือยานน้ า 

9104.00 นาฬิกาชนิดคล็อกแบบท่ีใช้กับแผงหน้าปัดอุปกรณ์
และนาฬิกาชนิดคล็อกที่คล้ายกัน ส าหรับยานบก 
อากาศยาน ยานอวกาศ หรือยานน้ า 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9104.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ หรือ
เปลี่ยนมาจากประเภท 91.14 โดยมีเง่ือนไขว่าสดัส่วน
มูลค่าการผลิตในภมูิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 35   

91.05 นาฬิกาชนิดคล็อกอื่น ๆ 
9105.11 - - เดินด้วยไฟฟ้า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9105.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ หรือ
เปลี่ยนมาจากประเภท 91.14 โดยมีเง่ือนไขว่าสดัส่วน
มูลค่าการผลิตในภมูิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  

9105.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9105.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ หรือ
เปลี่ยนมาจากประเภท 91.14 โดยมีเง่ือนไขว่าสดัส่วน
มูลค่าการผลิตในภมูิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  

9105.21 - - เดินด้วยไฟฟ้า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9105.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ หรือ
เปลี่ยนมาจากประเภท 91.14 โดยมีเง่ือนไขว่าสดัส่วน
มูลค่าการผลิตในภมูิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  

9105.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9105.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ หรือ
เปลี่ยนมาจากประเภท 91.14 โดยมีเง่ือนไขว่าสดัส่วน
มูลค่าการผลิตในภมูิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  

9105.91 - - เดินด้วยไฟฟ้า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9105.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ หรือ
เปลี่ยนมาจากประเภท 91.14 โดยมีเง่ือนไขว่าสดัส่วน
มูลค่าการผลิตในภมูิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  

9105.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9105.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ หรือ
เปลี่ยนมาจากประเภท 91.14 โดยมีเง่ือนไขว่าสดัส่วน
มูลค่าการผลิตในภมูิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  

91.06 
เคร่ืองบันทึกเวลา และเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับวัดหรือบันทึกหรือบอกช่วงของเวลา มีเคร่ืองนาฬิกา
ชนิดคล็อกหรือชนิดวอตช์หรือมซิีนโครนัสมอเตอร์ (เช่น เคร่ืองลงเวลา เคร่ืองบันทึกเวลา)  

9106.10 - เครื่องลงเวลา เครื่องบันทึกเวลา สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9106.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ หรือ
เปลี่ยนมาจากประเภท 91.14 โดยมีเง่ือนไขว่าสดัส่วน
มูลค่าการผลิตในภมูิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  

9106.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9106.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ หรือ
เปลี่ยนมาจากประเภท 91.14 โดยมีเง่ือนไขว่าสดัส่วน
มูลค่าการผลิตในภมูิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 
  

91.07 สวิตช์ต้ังเวลาท่ีมีเคร่ืองนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนิดวอตช์หรือมีซินโครนัสมอเตอร์ 
9107.00 สวิตช์ตั้งเวลาทีม่ีเครื่องนาฬิกาชนิดคล็อกหรือ 

ชนิดวอตช์หรือมีซินโครนัสมอเตอร์ 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9107.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ หรือ
เปลี่ยนมาจากประเภท 91.14 โดยมีเง่ือนไขว่าสดัส่วน
มูลค่าการผลิตในภมูิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 

91.08 เคร่ืองนาฬิกาชนิดวอตช์ที่สมบูรณ์และประกอบแล้ว 
9108.11 - - มีหน้าปัดแบบกลไกเท่านั้น หรอืมีกลอุปกรณ ์

งสามารถ น าหน้าปดัแบบกลไกมาประกอบร่วมได ้
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9108.11 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ หรือมี
สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 

9108.12 - - มีหน้าปัดแบบออปโตอิเล็กทรอนิกส์เท่าน้ัน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9108.12 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ หรือมี
สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 

9108.19 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9108.19 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ หรือมี
สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 

9108.20 - ไขลานโดยอัตโนมัต ิ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9108.20 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ หรือมี
สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 

9108.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9108.90 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ หรือมี
สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 

91.09 เคร่ืองนาฬิกาชนิดคล็อกที่สมบูรณ์และประกอบแล้ว 
9109.10 - เดินด้วยไฟฟ้า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9109.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

9109.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9109.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
 
  

91.10 เคร่ืองนาฬิกาชนิดวอตช์หรือชนดิคล็อกที่สมบูรณ์แล้วซ่ึงยังไม่ประกอบหรือประกอบเพียงบางส่วน  
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(ชุดเคร่ืองนาฬิกา) เคร่ืองนาฬิกาชนิดวอตช์หรือชนิดคล็อกที่ยังไมส่มบูรณ์ซ่ึงประกอบแล้ว รวมท้ัง 
เคร่ืองนาฬิกา ชนิดวอตช์หรือชนดิคล็อกที่ท ามาอย่างคร่าว ๆ 

9110.11 - - เครื่องนาฬิกาที่สมบูรณ์แล้วซึ่งยังไม่ประกอบหรือ 
ประกอบเพียงบางส่วน (ชุดเครื่องนาฬิกา) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9110.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

9110.12 - - เครื่องนาฬิกาที่ยังไม่สมบรูณ์ซึง่ประกอบแล้ว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9110.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

9110.19 - - เครื่องนาฬิกาที่ท ามาอย่างคร่าว ๆ สินคา้ภายใต้ประเภทย่อย 9110.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

9110.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9110.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

91.11 ตัวเรือนนาฬิกาชนิดวอตช์และสว่นประกอบของตัวเรือนดังกล่าว 
9111.10 - ตัวเรือนท าด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มตดิด้วย

โลหะมีค่า 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9111.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากประเภทย่อย 9111.90 หรือเปลี่ยน
มาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  

9111.20 - ตัวเรือนท าด้วยโลหะสามญั จะชบุทองหรือเงิน 
หรือไม่กต็าม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9111.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากประเภทย่อย 9111.90 หรือเปลี่ยน
มาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  

9111.80 - ตัวเรือนอื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9111.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากประเภทย่อย 9111.90 หรือเปลี่ยน
มาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ  
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 

9111.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9111.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

91.12 
ตัวเรือนนาฬิกาชนิดคลอ็กและตัวเรือนแบบที่คล้ายกันส าหรับของอื่น ๆ ในตอนนี้ และส่วนประกอบของ
ตัวเรือนดังกล่าว 
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9112.20 - ตัวเรือน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9112.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 

9112.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9112.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

91.13 สายนาฬิกาของนาฬกิาชนิดวอตช์ และส่วนประกอบของสายนาฬิกาดังกล่าว 
9113.10 - ท าด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9113.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

9113.20 - ท าด้วยโลหะสามัญ จะชุบทองหรือเงินหรือไม่ก็ตาม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9113.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

9113.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9113.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

91.14 ส่วนประกอบอืน่ ๆ ของนาฬกิาชนิดคล็อกหรือชนิดวอตช ์
9114.10 - สปริง รวมถึงใยนาฬิกา สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9114.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
9114.30 - หน้าปัด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9114.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
9114.40 - แผ่นรองและแผ่นเช่ือม (บริดจ์) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9114.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
9114.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9114.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ตอนที ่92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดนตรี 

92.01 เปียโน รวมถึงเปียโนอัตโนมัติ ฮาร์ปซิคอร์ด และเคร่ืองสายอื่น ๆ ที่มีคีย์บอร์ด 
9201.10 - เปียโนแบบสายตั้ง (อัปไรต์เปียโน) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9201.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
9201.20 - เปียโนแบบสายนอน (แกรนด์เปยีโน) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9201.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
9201.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9201.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
92.02 เคร่ืองสายอื่น ๆ (เช่น กีตาร์ ไวโอลิน พิณ) 
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9202.10 - เล่นโดยใช้คันชัก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9202.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9202.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9202.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

92.05 
เคร่ืองดนตรีที่ใช้เป่า (เช่น ออร์แกนแบบท่อลมที่มีคีย์บอร์ด หีบเพลงชัก คลาริเนต ทรัมเป็ต ปี่สก๊อต) 
นอกจากออร์แกนชนิดที่ใช้ตามสวนสนกุและออร์แกนกลชนิดท่ีใช้เล่นตามถนน 

9205.10 - เครื่องดนตรีชนิดบราสวินด ์ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9205.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9205.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9205.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

92.06 เคร่ืองดนตรีที่ใช้ตี (เช่น กลอง ระนาด ฉ่ิงหรือฉาบ กรับ มารากัส) 
9206.00 เครื่องดนตรีที่ใช้ตี (เช่น กลอง ระนาด ฉ่ิงหรือ 

ฉาบ กรับ มารากสั) 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9206.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

92.07 เคร่ืองดนตรีที่ใช้ไฟฟ้าให้เกิดเสียงหรือขยายเสียง(เช่น ออร์แกน กีตาร์ หีบเพลงชัก) 
9207.10 - เครื่องดนตรีที่มคีีย์บอรด์ นอกจากหีบเพลงชัก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9207.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
9207.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9207.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

92.08 
กล่องดนตรี ออร์แกนชนิดที่ใช้ตามสวนสนุก(แฟร์กราวด์ออร์แกน) ออร์แกนกลชนิดเล่นตามถนน นกกลที่
ร้องเพลงได้ เลื่อยดนตรี และเคร่ืองดนตรีอื่น ๆ ที่ไม่จัดเข้าประเภทใดในตอนนี้ เคร่ืองเลียนเสียงสัตว์ 
ทุกชนิด รวมท้ังนกหวีด แตร และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ให้สัญญาณเสียงโดยใช้ปากเป่า 

9208.10 - กล่องดนตร ี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9208.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9208.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9208.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

92.09 
ส่วนประกอบ (เช่น กลไกส าหรับกล่องดนตรี) และอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองดนตรี (เช่น บัตร จาน และ
ม้วนส าหรับเคร่ืองดนตรี) รวมท้ังเคร่ืองให้จังหวะดนตรี (เมโทรโนม) ส้อมและหลอดเป่าทุกชนิดส าหรับ
เทียบเสียง 

9209.30 - สายของเครื่องดนตร ี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9209.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9209.91 - - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบส าหรับเปียโน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9209.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9209.92 - - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบส าหรับเครื่อง
ดนตรี ตามประเภท 92.02 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9209.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9209.94 - - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบส าหรับเครื่อง
ดนตรี ตามประเภท 92.07 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9209.94 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9209.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9209.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

ตอนที ่93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 
93.01 อาวุธท่ีใช้ในทางทหาร นอกจากปืนลูกโม่ ปนืพก และอาวุธตามประเภท 93.07 

9301.10 - อาวุธปืนใหญ่ (เช่น ปืนใหญ่ เฮาวิทเซอร์ และปืน
ครก) 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9301.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9301.20 - เครื่องยิงจรวด เครื่องพ่นไฟ เครือ่งยิงลูกระเบดิ 
รวมทั้ง ท่อยิงตอร์ปิโดและเครื่องยงิที่คล้ายกัน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9301.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9301.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9301.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

93.02 ปืนลูกโม่และปนืพก นอกจากของตามประเภท 93.03 หรือ 93.04 
9302.00 ปืนลูกโม่และปืนพก นอกจากของตามประเภท 93.03 

หรือ 93.04 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9302.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

93.03 
อาวุธปืนอื่น ๆ และกลอุปกรณ์ทีค่ล้ายกัน ซ่ึงท างานโดยการขับด้วยประจุระเบิด (เช่น ปืนลกูซองและ 
ปืนเล็กยาวท่ีใช้ในการกีฬา ปืนแก๊ป ปืนพลุสัญญาณ และอุปกรณ์อื่น ๆท่ีออกแบบเพ่ือใช้ยิงพลุสัญญาณ
เท่านั้น ปืนพกและปืนลกูโม่ส าหรับใช้ยิงกระสุนหลอก ปืนพกยิงเข็มฉีดยาปืนยิงส่งสายเชอืก) 

9303.10 - ปืนแก๊ป สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9303.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

9303.20 - ปืนลูกซองอื่น ๆ ที่ใช้ในการกีฬา การล่าสัตว์ หรือการ
ยิงเป้า รวมถึงปืนที่เป็นทั้งปืนลูกซองและปืนเล็กยาว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9303.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9303.30 - ปืนเล็กยาวอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการกีฬา การล่าสัตว์ หรือ 
การยิงเป้า  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9303.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9303.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9303.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

93.04 อาวุธอื่น ๆ (เช่น ปืนและปืนพกที่ใช้สปริง ใช้ลมหรือใช้ก๊าซ กระบองต ารวจ) ไม่รวมถึงของตามประเภท 93.07 
9304.00 อาวุธอื่น ๆ (เช่น ปืนและปืนพกที่ใช้สปริง ใช้ลมหรือใช้

ก๊าซ กระบองต ารวจ) ไม่รวมถึงของตามประเภท 93.07 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9304.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

93.05 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของตามประเภท 93.01 ถึง 93.04 
9305.10 - ของปืนลูกโม่หรือปืนพก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9305.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
9305.20 - ของปืนลูกซองหรือปืนเล็กยาวตามประเภท 93.03 สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9305.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
9305.91 - - ของอาวุธท่ีใช้ทางทหารตามประเภท 93.01 สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9305.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
9305.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9305.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  
93.06 ระเบิด ระเบิดมือ ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิด ขีปนาวุธ และยุทโธปกรณ์ที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของ
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ดังกล่าว รวมท้ังลูกปืน กระสุนปนือื่น ๆ และจรวด และส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมถึงลูกปรายและ
หมอนลกูปืน 

9306.21 - - ลูกปืน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9306.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

9306.29 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9306.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9306.30 - ลูกปืนอื่น ๆ และส่วนประกอบของลูกปืนดังกล่าว  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9306.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9306.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9306.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
 
 
  

93.07 
กระบี ่ดาบ ดาบปลายปืน ทวน และอาวุธที่คล้ายกัน ส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมท้ังปลอกและฝัก
ส าหรับของดังกล่าว 

9307.00 กระบี่ ดาบ ดาบปลายปืน ทวน และอาวุธท่ีคล้ายกัน 
ส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งปลอกและ 
ฝักส าหรับของดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9307.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

ตอนที ่94 เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเตียง ฟูก ฐานรองฟูก เบาะและสิ่งตกแต่งยัดไส้ที่คล้ายกัน เครื่องประทีปโคมไฟ ที่ไม่ได้
ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง แผ่นป้ายชื่อที่มีแสงสว่างและของที่คล้ายกัน รวมทั้งอาคารส าเร็จรูป 

94.01 
ที่นั่ง (นอกจากของตามประเภท 94.02) จะปรับเป็นเตียงได้หรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของของ
ดังกล่าว 

9401.10 - ที่น่ังชนิดที่ใช้กับอากาศยาน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9401.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 

9401.30 - ที่น่ังหมุนได้ที่ปรับระดับความสูงได ้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9401.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 

9401.40 - ที่น่ังที่ปรับเป็นเตียงได้ นอกจากที่น่ังส าหรับ 
ใช้ในสวนหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการพักแรม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9401.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 

9401.52 - - ท าด้วยไม้ไผ่  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9401.52 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  
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9401.53 - - ท าด้วยหวาย สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9401.53 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 
 
 
  

9401.59 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9401.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 

9401.61 - - มีเบาะ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9401.61 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 

9401.69 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9401.69 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 

9401.71 - - มีเบาะ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9401.71 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 

9401.79 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9401.79 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 

9401.80 - ที่น่ังอื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9401.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาค 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 

9401.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9401.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

94.02 
เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรมหรือสัตวแพทย์ (เช่น เตียงผ่าตัด เตียงตรวจโรค 
เตียงโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์กล เก้าอี้ท าฟัน) เก้าอี้ตัดผมและเก้าอี้ที่คล้ายกันที่มกีลไกส าหรับหมนุ เอน
และเลื่อนขึ้นลงได้ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าวข้างต้น 

9402.10 - เก้าอี้ท าฟัน เก้าอ้ีตัดผม หรือเก้าอี้ท่ีคล้ายกัน และ 
ส่วนประกอบของเก้าอี้ดังกลา่ว  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9402.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
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9402.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9402.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

94.05 
เคร่ืองประทีปโคมไฟ รวมถึงเซิร์ชไลต์ สปอตไลต์ และส่วนประกอบของของดังกล่าวท่ีไม่ได้ระบุหรือรวมไว้
ในที่อื่น รวมท้ังเคร่ืองหมายท่ีมีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของท่ีคล้ายกนั ซ่ึงมีแหล่งก าเนดิแสง 
ติดอยู่อย่างถาวร และส่วนประกอบของของดังกล่าวท่ีไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 

9405.10 - โคมระยา้และโคมไฟฟ้าอื่น ๆ ส าหรับติดเพดานหรือ
ผนังไมร่วมถึงของดังกล่าวชนิดที่ใช้ส าหรับให ้
แสงสว่างแก่ ที่สาธารณะกลางแจ้งหรือถนนหลวง 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9405.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9405.30 - ชุดไฟตกแต่งชนิดที่ใช้กับต้นคริสต์มาส สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9405.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9405.40 - เครื่องประทีปโคมไฟอ่ืน ๆ ที่ใช้ไฟฟ้า สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9405.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9405.91 - - ท าด้วยแก้ว สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9405.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9405.92 - - ท าด้วยพลาสติก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9405.92 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9405.99 - - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9405.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

ตอนที ่95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ท่ีจ าเป็นในการเล่นกีฬา ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของ
ดังกล่าว 

95.03 
รถจักรยานสามล้อ สกูตเตอร์ รถยนต์ที่ใช้เท้าถีบ และของเลน่ที่มลี้อที่คล้ายกัน รถเขน็ส าหรับตุ๊กตา ตุ๊กตา 
ของเล่นอืน่ ๆ หุ่นจ าลองย่อขนาด (“มาตราส่วน”) และหุน่จ าลองท่ีคล้ายกันเพ่ือนันทนาการจะเคลื่อนไหว
ได้ หรือไม่ก็ตาม รวมท้ังของเล่นส าหรับฝึกสมองทุกชนิด 

9503.00 รถจักรยานสามล้อ สกูตเตอร์ รถยนต์ที่ใช้เท้าถีบ และ
ของเล่นท่ีมีล้อท่ีคลา้ยกัน รถเข็นส าหรับตุ๊กตา ตุ๊กตา 
ของเล่นอ่ืน ๆ หุ่นจ าลองย่อขนาด (“มาตราส่วน”) 
และหุ่นจ าลองที่คล้ายกันเพื่อนันทนาการ 
จะเคลื่อนไหวได้ หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งของเล่นส าหรบั 
ฝึกสมองทุกชนิด  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9503.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

95.04 
คอนโซลวิดีโอเกมและเคร่ืองวิดีโอเกม ของส าหรับใช้เล่นเกมในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ บนโต๊ะ หรือใน
ห้อง รวมถึงพินเทเบิล บิลเลียด โต๊ะพิเศษส าหรับเล่นการพนัน และเคร่ืองอุปกรณ์โบว์ลิงอัตโนมัติ 

9504.20 - ของและอุปกรณ์ประกอบส าหรบับิลเลียดทุกชนิด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9504.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
  

9504.30 - ของเล่นเกมอื่น ๆ ที่ท างานโดยใช้เหรียญ ธนบัตร 
บัตรธนาคาร เหรยีญที่ใช้แทนเงิน หรือวิธีการช าระเงิน 
อย่างอื่น นอกจากเครื่องอุปกรณ์โบว์ลิงอัตโนมตั ิ

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9504.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 



  

 

พิกัดศุลกากรระบบ 
ฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2017 

รายการสินค้า กฎเฉพาะรายสินค้า 

9504.40 - ไพ ่ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9504.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9504.50 - คอนโซลวิดีโอเกมและเครื่องวิดีโอเกม นอกจากของ
ตามประเภทย่อย 9504.30 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9504.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9504.90 - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9504.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

95.05 
ของท่ีใช้ในงานเทศกาล งานรื่นเริง หรืองานบันเทิงอื่น ๆ รวมถึงของท่ีใช้ในการแสดงกลและ 
การแสดงชวนหัว 

9505.10 - ของส าหรับใช้ในเทศกาลครสิต์มาส สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9505.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9505.90 - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9505.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

95.06 
ของและเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการออกก าลังกายทั่วไปการเล่นยิมนาสติก กรีฑา กีฬาอื่น ๆ (รวมถึง 
เทเบิลเทนนิส) หรือเกมกลางแจ้ง ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้ รวมทั้งสระว่ายน้ าและสระเล่นเรือ  

9506.11 - - รองเท้าสกี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9506.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9506.12 - - เครื่องยึดรองเท้าสก ี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9506.12 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9506.19 - - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9506.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9506.21 - - กระดานโต้คลื่นชนิดมีใบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9506.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9506.29 - - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9506.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9506.31 - - ไม้ตีกอล์ฟครบชุด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9506.31 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9506.32 - - ลูกกอล์ฟ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9506.32 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
  

9506.39 - - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9506.39 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9506.40 - ของและเครื่องอุปกรณส์ าหรับการเล่นเทเบิลเทนนิส สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9506.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9506.51 - - ไม้เทนนิส จะขึงเอ็นหรือไม่ก็ตาม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9506.51 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9506.59 - - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9506.59 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9506.61 - - ลูกเทนนิส สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9506.61 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9506.62 - - ชนิดพองลมได้ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9506.62 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

9506.69 - - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9506.69 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9506.70 - สเก็ตน้ าแข็งและสเกต็ลูกล้อ รวมถึงรองเท้าสเก็ตทีม่ี 
สเก็ตติดอยู ่

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9506.70 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9506.91 - - ของและเครื่องอุปกรณส์ าหรับใช้ในการออกก าลังกาย 
ทั่วไป การเล่นยิมนาสติก หรือกรฑีา 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9506.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9506.99 - - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9506.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

95.07 
คันเบ็ด เบ็ด และอุปกรณ์อื่น ๆ ส าหรับตกเบ็ด สวิงจับปลาสวิงจบัผีเสื้อ และสวิงที่คล้ายกัน รวมทั้งนก
เทียมส าหรับ ล่อนก (นอกจากของตามประเภท 92.08 หรือ 97.05) และของจ าเป็นที่คล้ายกนัส าหรับล่า
สัตว์หรือยิงสัตว์ 

9507.10 - คันเบ็ด  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9507.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9507.20 - เบ็ดจะผูกกับสายน าหรือไม่ก็ตาม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9507.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9507.30 - รอกม้วนสายเบด็ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9507.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9507.90 - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9507.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
  

95.08 
ม้าหมุน ชิงช้า เคร่ืองเล่นยิงเป้า และเคร่ืองเล่นอื่น ๆ ในสวนสนกุ รวมท้ังของและสัตว์ท่ีใช้ในการแสดง
ละครสัตว์เร่ การแสดงสัตว์เร่ และการแสดงละครเร่ 

9508.10 - ของและสัตว์ที่ใช้ในการแสดงละครสตัว์เร่และ การ
แสดงสตัว์เร่  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9508.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9508.90 - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9508.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

ตอนที ่96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 

96.01 
เขี้ยวงา กระดูก กระดองเต่า เขาสัตว์ เขากวาง ปะการัง เปลือกหอยมุก และวัตถุส าหรับแกะสลกัอื่น ๆ  
ที่ได้จากสัตว์ซ่ึงจัดท าแล้ว รวมท้ังของที่ท าด้วยวัตถุเหล่านี้ (รวมถึงของท่ีได้โดยการหล่อแบบ) 

9601.10 - เขี้ยวงาที่จัดท าแล้วและของท าด้วยเขี้ยวงา สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9601.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

9601.90 - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9601.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

96.02 วัตถุส าหรับแกะสลกัที่ได้จากพืชหรือแร่ซ่ึงจัดท าแล้วและของท่ีท าด้วยวัตถุเหล่านี้ รวมท้ังของที่ได้โดย 
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การหล่อแบบหรือการแกะสลัก ซ่ึงท าด้วยไข สเตียริน กัมธรรมชาติหรือ เรซินธรรมชาติ หรือท าด้วยเพสต์
ท าแบบและของอ่ืน ๆ ที่ได้จากการหล่อแบบหรือการแกะสลักที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น อันฮาร์ดเดน
เยลาตินที่จัดท าแล้ว (เว้นแต่เยลาตินตามประเภท 35.03) และของท าด้วยอันฮาร์ดเดนเยลาติน 

9602.00 วัตถุส าหรับแกะสลักที่ได้จากพืชหรือแร่ซึ่งจัดท าแล้ว
และของที่ท าด้วยวัตถุเหล่านี้ รวมทั้งของที่ได้โดย 
การหล่อแบบหรือการแกะสลัก ซึ่งท าด้วยไข สเตียริน 
กัมธรรมชาติหรือ เรซินธรรมชาติ หรือท าด้วยเพสต์ 
ท าแบบและของอื่น ๆ ที่ได้จากการหล่อแบบหรือ 
การแกะสลักที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน อันฮาร์ดเดน
เยลาตินที่จัดท าแล้ว (เว้นแต่เยลาตินตามประเภท 
35.03) และของท าด้วยอันฮาร์ดเดนเยลาติน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9602.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

96.03 
ไม้กวาด แปรง (รวมถึงแปรงที่เป็นส่วนประกอบของเคร่ืองจักร เคร่ืองใช้หรือยานบก) เคร่ืองกลส าหรับกวาดพ้ืน
โดยใช้แรงคน ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ไม้ถูพ้ืน (ม้อป) ไม้ปัดฝุ่นท าด้วยขนสัตว์ปีก ปมและปุยที่จัดเตรียม
ส าหรับท า ไม้กวาดหรือแปรง แพ็ดและลูกกลิ้งส าหรับทาสี รวมทั้งสควีจี (นอกจากสควีจีแบบลูกกลิ้ง) 

9603.10 - ไม้กวาดและแปรงที่ประกอบด้วยกิ่งหรือก้านไมห้รือ
วัตถุอ่ืนท่ีได้จากพืชมัดรวมเข้าด้วยกัน มีหรือไมม่ีด้าม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9603.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9603.21 - - แปรงสีฟัน รวมถึงแปรงส าหรบัแปรงฟันปลอม สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9603.21 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9603.29 - - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9603.29 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9603.30 - แปรงส าหรับจติรกร พู่กันส าหรบัเขียน และแปรง 
ที่คล้ายกันส าหรับใช้กับเครื่องส าอาง  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9603.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9603.40 - แปรงส าหรับทาสี ทาดิสเทมเปอร์ ทาวานิช หรือ
แปรง ที่คล้ายกัน (นอกจากแปรงตามประเภทย่อย  
9603.30) รวมทั้งแพ็ดและลูกกลิ้งส าหรับทาส ี

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9603.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9603.50 - แปรงอ่ืน ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร 
เครื่องใช้ หรือยาน  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9603.50 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9603.90 - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9603.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

96.04 แร่งและตะแกรงใช้ร่อนด้วยมือ 
9604.00 แร่งและตะแกรงใช้ร่อนด้วยมือ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9604.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

96.05 
ของใช้ส่วนตัวที่ใช้ในการประเทืองโฉม การเย็บหรือ ใช้ในการท าความสะอาดรองเท้าหรือเสื้อผ้าที่จัดท า
ขึ้นเป็นชุดส าหรับเดินทาง 

9605.00 ของใช้ส่วนตัวท่ีใช้ในการประเทืองโฉม การเย็บหรือ 
ใช้ในการท าความสะอาดรองเท้าหรือเสื้อผ้าที่จัดท า
ขึ้นเป็นชุดส าหรับเดินทาง 

สินค้าท่ีเป็นชุดหรือสินค้าท่ีคละกนั ภายใต้ประเภท
ย่อย 9605.00 จะต้องเป็นไปตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนดิ
สินค้าท่ีก าหนดไว้ในข้อ 11 ของภาคผนวกนี ้
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96.08 

ปากกาลูกลื่น ปากกาและมาร์กเกอร์ท่ีมีปลายปากท าด้วยสักหลาดหรือวัตถุพรุนอื่น ๆ ปากกาหมึกซึม 
ปากกาสไตโลกราฟ และปากกาอื่น ๆ ดูพลิเกติ้งสไตโลส์ ดินสอแบบหมุนและแบบกด ด้ามปากกา ด้ามจับ
ดินสอและด้ามที่คล้ายกัน รวมท้ังส่วนประกอบ (รวมถึงปลอกและแหนบ) ของของดังกล่าว นอกจากของ
ตามประเภท 96.09 

9608.10 - ปากกาลูกลื่น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9608.10 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับตอนอื่น ๆ หรือมีสัดส่วน
มูลค่าการผลิตในภูมิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 

9608.20 - ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มีปลายปากท าด้วยสักหลาด
หรือ วัตถุพรุนอื่น ๆ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9608.20 จะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อ
เปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับตอนอื่น ๆ หรือมีสัดส่วน
มูลค่าการผลิตในภูมิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 

9608.30 - ปากกาหมึกซึม ปากกาสไตโลกราฟ และปากกาอื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9608.30 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
  

9608.40 - ดินสอแบบหมุนหรือแบบกด สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9608.40 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 

9608.50 - ชุดที่ประกอบด้วยของตามประเภทย่อยข้างต้น 
ตั้งแต่สองประเภทข้ึนไป  

สินค้าท่ีเป็นชุดหรือสินค้าท่ีคละกนั ภายใต้ประเภท
ย่อย 9608.50 จะต้องเป็นไปตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนดิ
สินค้าท่ีก าหนดไว้ในข้อ 11 ของภาคผนวกนี ้

9608.60 - ไส้ปากกาลูกลื่น ที่ประกอบด้วยปลายปากกาลูกลื่น
และหลอดหมึก  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9608.60 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9608.91 - - ปากปากกา และปลายปาก (นิปพอยต์) สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9608.91 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9608.99 - - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9608.99 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

96.09 
ดินสอ (นอกจากดินสอตามประเภท 96.08) เครยอน ไส้ดินสอ พาสเทล ถ่านวาดเขียน ชอลก์ส าหรับเขียน
หรือวาด และชอลก์ส าหรับช่างตัดเสื้อ 

9609.20 - ไส้ดินสอสีด าหรือสีอื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9609.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9609.90 - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9609.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

96.10 กระดานชนวนและกระดานที่มีพ้ืนผิวส าหรับเขียนหรือวาดจะมีกรอบหรือไม่ก็ตาม 
9610.00 กระดานชนวนและกระดานที่มีพื้นผิวส าหรับเขียน

หรือวาดจะมีกรอบหรือไม่กต็าม 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9610.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

96.12 
ริบบิ้นเคร่ืองพิมพ์ดีดหรือริบบิ้นที่คล้ายกัน ที่มีหมกึหรือจัดท าอย่างอื่น เพ่ือให้เกิดรอยจากการพิมพ์ จะอยู่
บนแกนม้วนหรือในตลับหรือไม่กต็าม รวมท้ังแท่นประทับตราจะมีหมึกหรือไม่ก็ตาม มีหรือไม่มีกล่อง 

9612.10 - ริบบิ้น สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9612.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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96.13 
ไฟแช็กและเคร่ืองขีดไฟอื่น ๆ จะเป็นแบบกลไกหรือแบบไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของของ
ดังกล่าว นอกจากหนิเหล็กไฟและไส้ 

9613.10 - เครื่องขีดไฟชนิดพก ใช้ก๊าซเป็นเช้ือเพลิง  
ไม่สามารถเติม เชื้อเพลิงซ้ าได ้

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9613.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาคไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 
 
  

9613.20 - เครื่องขีดไฟชนิดพก ใช้ก๊าซเป็นเช้ือเพลิงเติม
เชื้อเพลิงซ้ าได้  

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9613.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาคไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40  

9613.80 - เครื่องขีดไฟอ่ืน ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9613.80 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพกิดัฯ ในระดับประเภทย่อยอื่น ๆ 
โดยมเีงื่อนไขว่าสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภูมิภาคไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 

9613.90 - ส่วนประกอบ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9613.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

96.14 กล้องยาเส้น (รวมถึงหัวกล้อง) และกล้องซิการ์หรือ กล้องบุหร่ี รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกลา่ว 
9614.00 กล้องยาเส้น (รวมถึงหัวกล้อง) และกล้องซิการ์หรือ 

กล้องบุหรี่ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว 
ส าหรับกล้องยาเส้นและหัวกล้อง ภายใต้ประเภทย่อย 
9614.00 จะได้ถิ่นก าเนดิเมื่อเปลีย่นมาจากพิกัดฯ ใน
ระดับประเภทย่อยอื่น ๆ หรือ 
 

ส าหรับสินค้าอื่น ๆ  ภายใต้ประเภทยอ่ย 9614.00 จะได้ถิ่น
ก าเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

96.15 
หวี ที่จับผมและของท่ีคล้ายกัน กิ๊บหนีบผม คีมม้วนผม กิ๊บปากเป็ด ที่ม้วนผม และของท่ีคล้ายกนั 
(นอกจากของตามประเภท 85.16) และส่วนประกอบของของดังกล่าว 

9615.11 - - ท าด้วยยางแข็งหรือพลาสติก สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9615.11 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9615.19 - - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9615.19 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9615.90 - อื่น ๆ  สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9615.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

96.16 
ที่ฉีดน้ าหอมและที่ฉีดเคร่ืองประทินร่างกายหรือประเทืองโฉมที่คล้ายกัน คอต่อ และหัวฉีดของของดังกล่าว 
รวมทั้งพัฟทาแป้งและแพ็ดส าหรับใช้กับเคร่ืองส าอางหรือสิ่งปรุงแต่งส าหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม 

9616.10 - ที่ฉีดน้ าหอมและที่ฉีดเครื่องประทินร่างกายและ 
ประเทืองโฉมที่คล้ายกัน คอต่อ และหัวฉีดของของ
ดังกล่าว 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9616.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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รายการสินค้า กฎเฉพาะรายสินค้า 

9616.20 - พัฟทาแป้งและแพ็ดส าหรบัใช้กับเครื่องส าอางหรือ 
สิ่งปรุงแต่งส าหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9616.20 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ  

96.18 
หุ่นส าหรับช่างตัดเสื้อและหุ่นรูปคนอื่น ๆ รวมท้ังหุ่นยนต์และหุ่นต้ังแสดงอ่ืน ๆ ที่ท าคล้ายมีชีวิต ใช้ส าหรับ
ตกแต่งหน้าร้าน 

9618.00 หุ่นส าหรบัช่างตัดเสื้อและหุ่นรูปคนอ่ืน ๆ รวมทั้ง
หุ่นยนต์และหุ่นตั้งแสดงอ่ืน ๆ ที่ท าคล้ายมีชีวิต  
ใช้ส าหรับตกแต่งหน้าร้าน 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9618.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

96.19 
ผ้าอนามัย (แพ็ด) และแทมพอน แนปคินและแนปคินไลเนอรส์ าหรับเด็กอ่อน และของท่ีคล้ายกนัท าด้วย
วัตถุใดก็ตาม 

9619.00 ผ้าอนามัย (แพ็ด) และแทมพอน แนปคินและแนปคิน
ไลเนอร์ส าหรับเด็กอ่อน และของที่คล้ายกันท าด้วย
วัตถุใดก็ตาม 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9619.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับตอนอ่ืน ๆ 

96.20 โมโนพอด ไบพอด ไตรพอด และของท่ีคล้ายกัน 
9620.00 โมโนพอด ไบพอด ไตรพอด และของที่คล้ายกัน สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9620.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
ตอนที ่97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 

97.01 
ภาพระบาย ภาพลายเส้น และภาพพาสเทล ท่ีเขียนด้วยมือทั้งหมด (นอกจากแบบเขียนตามประเภท 
49.06 และผลิตภัณฑ์ที่ระบายสหีรือประดับตกแต่งด้วยมือ)ภาพประดิษฐ์ชนิดคอลลาจและแผ่นประดับท่ี
คล้ายกัน 

9701.10 - ภาพระบาย ภาพลายเส้น และภาพพาสเทล สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9701.10 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

9701.90 - อื่น ๆ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9701.90 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

97.02 ภาพต้นแบบที่ท าจากรอยแกะสลกั จากแผ่นพิมพ์ หรือพิมพ์หิน 
9702.00 ภาพต้นแบบท่ีท าจากรอยแกะสลกั จากแผ่นพิมพ์ 

หรือพิมพ์หิน 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9702.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

97.03 ประติมากรรมวัตถุหรือรูปปั้นหรือรูปหล่อที่เป็นต้นแบบท าด้วยวัตถุใดก็ตาม 
9703.00 ประตมิากรรมวัตถุหรือรูปปั้นหรือรูปหล่อท่ีเป็น

ต้นแบบท าด้วยวัตถุใดกต็าม 
สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9703.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
 
 
 
 
  

97.04 
ไปรษณียากรหรืออากรแสตมป์ สิ่งที่มีตราประทับแทนไปรษณียากร ไปรษณียากรที่ประทับตราวันออกใช้
กระดาษท่ีมีตราไปรษณีย์ และของที่คล้ายกัน ใช้แล้วหรือยังไม่ใช้ นอกจากของตามประเภท 49.07 

9704.00 ไปรษณียากรหรืออากรแสตมป์ สิง่ที่มีตราประทับ สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9704.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
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แทนไปรษณยีากร ไปรษณียากรทีป่ระทับตราวันออก
ใช้กระดาษที่มีตราไปรษณยี์ และของที่คล้ายกัน  
ใช้แล้วหรือยังไม่ใช้ นอกจากของตามประเภท 49.07  

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

97.05 
ของสะสมและของท่ีนักสะสมรวบรวม ซ่ึงเกี่ยวกับสัตวศาสตร์ พฤกษศาสตร์ วิทยาแร่ กายวิภาคศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณชีววิทยา ชาติพันธุ์วรรณนาหรือเหรียญโบราณ 

9705.00 ของสะสมและของที่นักสะสมรวบรวม ซึ่งเกี่ยวกับ
สัตวศาสตร์ พฤกษศาสตร์ วิทยาแร่ กายวิภาคศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณชีววิทยา ชาติพันธ์ุ
วรรณนาหรือเหรียญโบราณ 

สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9705.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ
เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 

97.06 โบราณวัตถุที่มีอายุเกิน 100 ปี 
9706.00 โบราณวัตถุท่ีมีอายเุกิน 100 ปี สินค้าภายใต้ประเภทย่อย 9706.00 จะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อเปลีย่นมาจากพิกดัฯ ในระดับประเภทอื่น ๆ 
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ข้อมูลขั้นต่ า 

หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

ภายใต้บังคับบทบัญญัติของวรรค 2 ของ ข้อ 15 หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าจะต้องมีข้อมูลขั้นต่ าดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อ และที่อยู่ตามกฎหมาย (รวมถึงเมืองและประเทศ) ของผู้ส่งออก 

2. ชื่อ และที่อยู่ตามกฎหมาย (รวมถึงเมืองและประเทศ) ของผู้ผลิต หากทราบ 

3. ชื่อ และที่อยู่ตามกฎหมาย (รวมถึงเมืองและประเทศ) ของผู้น าเข้า หากทราบ 

4. เลขทีอ้่างอิงเฉพาะ 

5. รายละเอียดของสินค้าที่ขอรับการปฏิบัติที่ได้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ซึ่งต้องมีรายละเอียดที่เพียงพอที่จะ
แสดงความสัมพันธ์กับรายละเอียดในบัญชีราคาสินค้า (invoice) และประเภทพิกัดที่เกี่ยวข้องภายใต้พิกัดศุลกากร
ระบบฮาร์โมไนซ์ 

6. การจ าแนกพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ณ ระดับหกหลักส าหรับสินค้าที่ขอรับการปฏิบัติที่ได้สิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากร 

7. ปริมาณ น้ าหนักรวมและราคา (เอฟโอบี) ของสินค้า 

8. เลขที่และวันที่ของบัญชีราคาสินค้า 

9. ประเทศถ่ินก าเนิดของสินค้า 

10. เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินค้าที่สินค้าได้ตามภาคผนวก 2 ถ้าสินค้าเป็นไปตามกฎเฉพาะว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า
ที่ระบุ ก็จะต้องระบุกฎดังกล่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร เงื่อนไขสัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค หรือ
เงื่อนไขอ่ืนที่ใช้ 

ต้องระบุเกณฑ์ถ่ินก าเนิดสินค้าดังต่อไปนี้ 

เอ. สินค้าที่ก าเนิดหรือผลิตโดยใช้วัตถุดิบในภาคีนั้นทั้งหมด: WO โดยระบุข้อย่อยที่เกี่ยวข้องของข้อ 3 ของ
ภาคผนวก 2 

บี. กฎถิ่นก าเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า: PS โดยระบุกฎดังต่อไปนี้ข้อเดียวหรือหลายข้อร่วมกัน 

(1) การเปลี่ยนจากประเภทย่อยอื่น: CTSH  

(2) การเปลี่ยนจากประเภทอ่ืน: CTH  

(3) การเปลี่ยนจากตอนอื่น: CC  

(4) สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค: RVC  

(5) หมายเหตุของตอน: Note 

(6) ข้อก าหนดทางเทคนิค: TR  



  

 

ซี. ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้ถิ่นก าเนิดในอาณาเขตของภาคีเท่านั้น: EO  

ดี. สินค้าท่ีจัดเป็นชุดหรือสินค้าที่คละกัน: Set 

11. ชื่อของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยหน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก า เนิดสินค้าซึ่งลงนามใน
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

12. วันที่ของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าซึ่งลงนามโดยเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายนั้น 

13. ข้อสังเกตโดยระบุกรณียกเว้นใด ๆ ที่ก าหนดใน ข้อ 15 วรรค 10 ของภาคผนวก 2 

14. ค ารับรองที่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรับรองว่ารายละเอียดและค ารับรองที่ผู้ส่งออกส าแดงไว้ในหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้านั้นถูกต้อง การส าแดงให้รวมถึงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและตราประทับ
ของหน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ลายมือชื่อและตราประทับสามารถเป็นได้ทั้งแบบ
สแกน แบบด าเนินการด้วยมือ หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คู่ภาคีตกลงร่วมกัน 

15. การส าแดงโดยผู้ส่งออกซึ่งเป็นผู้ร้องขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าซึ่งสินค้าที่อยู่ในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้านั้นว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าตามภาคผนวก 2 การส าแดงให้รวมถึงลายมือชื่อของผู้
ส่งออกลายมือชื่อสามารถเป็นได้ทั้งแบบสแกน แบบลงนามด้วยมือ หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คู่ภาคีตกลง
ร่วมกัน 

16. ในกรณีของบัญชีราคาสินค้าที่ออกโดยประเทศที่สาม ข้อมูลดังต่อไปนี้จะต้องถูกระบุในหนังสือรับรองถิ่น
ก าเนิดสินค้า: “บัญชีราคาสินค้าที่ออกโดยประเทศที่สาม” ชื่อ และที่อยู่ตามกฎหมาย (รวมถึงเมืองและประเทศ) 
ของผู้ด าเนินการที่มิใช่ภาคี เลขที่และวันที่ของบัญชีราคาสินค้าที่ออกให้โดยผู้ส่งออก และเลขที่และวันที่ของบัญชี
ราคาสินค้าที่ออกให้โดยผู้ด าเนินการที่มิใช่ภาคี (หากทราบ)  
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ข้อมูลขั้นต่ า 

ใบส าแดงของผู้ผลิต 

1. ชื่อ ที่อยู่ตามกฎหมาย (รวมถึงเมืองและประเทศ) หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ของ
ผู้ผลิต ลายมือชื่อสามารถเป็นได้ทั้งแบบสแกน แบบลงนามด้วยมือ หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คู่ภาคี ตกลง
ร่วมกัน 

2. ชื่อ เอกสารประจ าตัว ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของตัวแทนของผู้ผลิต 

3. การส าแดงโดยผู้ผลิตว่าสินค้าที่ได้ส าแดงตามใบส าแดงของผู้ผลิตนี้เป็นไปตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าที่ได้
ก าหนดไว้ในภาคผนวก 2 

4. วันที่ จ านวนหน้าของใบส าแดงของผู้ผลิต และลายมือชื่อของตัวแทนของผู้ผลิต ลายมือชื่อสามารถเป็นได้ทั้ง
แบบสแกน แบบลงนามด้วยมือ หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คู่ภาคีตกลงร่วมกัน 

5. ชื่อ ที่อยู่ตามกฎหมาย (รวมถึงเมืองและประเทศ) หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ  
ผู้ส่งออก 

6. เลขที่และวันที่ของบัญชีราคาสินค้า 

7. พิกัดอัตราศุลกากรแห่งชาติส าหรับสินค้าท่ีขอรับการปฏิบัติที่ได้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 

8. รายละเอียดของสินค้าที่ขอรับการปฏิบัติที่ได้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรซึ่งต้องมีรายละเอียดที่เพียงพอที่จะ
แสดงความสัมพันธ์กับรายละเอียดในบัญชีราคาสินค้า และประเภท พิกัดที่เกี่ยวข้องภายใต้พิกัดศุลกากรระบบ 
ฮาร์โมไนซ์ 

9. วัตถุดิบที่ใช้เป็นองค์ประกอบการใช้ และการใช้ประโยชน์ของสินค้า 

10. หน่วยที่ใช้วัดของสินค้า 

11. รายการที่ครบถ้วนของวัตถุดิบซึ่งใช้ในกระบวนการผลิตของสินค้า (หน่วยที่ใช้วัด) รวมถึง 

(เอ) รายละเอียดของวัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิด และประเภทพิกัดภายใต้ระบบฮาร์โมไนซ์ที่เก่ียวข้อง ประเทศที่
เป็นถิ่นก าเนิด ราคาซีไอเอฟ และร้อยละของราคาเอฟโอบีทั้งหมด ของสินค้า 

(บี) รายละเอียดของวัตถุดิบที่ได้ถิ่นก าเนิด และประเภทพิกัดที่เก่ียวข้อง ผู้จัดหา ราคาในบัญชีราคาสินค้า และ
ร้อยละของราคาเอฟโอบีทั้งหมดของสินค้า 

12. แผนผังกระบวนการผลิตของสินค้า 

13. โครงสร้างต้นทุนของสินค้า รวมถึง 

(เอ) หน่วยเงินตรา 

(บี) ตน้ทุนทางตรง รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะวัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิด วัตถุดิบที่ได้ถิ่นก าเนิด ค่าแรงงาน และ
ต้นทุนอื่น ๆ 



  

 

(ซี) ต้นทนุทางอ้อม รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ก าไร 

(ดี) ราคา ณ หน้าโรงงาน 

(อี) ค่าขนส่งในประเทศ 

(เอฟ) ราคาเอฟโอบี 

14. เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินค้าที่สินค้าได้ตามภาคผนวก 2 ถ้าสินค้าเป็นไปตามกฎเฉพาะว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า
ที่ระบุ ก็จะต้องระบุกฎดังกล่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร เงื่อนไข สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค หรือ
เงื่อนไขอ่ืนที่ใช้ 

15. สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาคของสินค้า 

16. ข้อก าหนดอื่นใด (รวมทั้ง กฎเกณฑ์ข้ันต่ า) เกี่ยวกับถิ่นก าเนิดสินค้า 

 
 

 

 

 

 


