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หนังสือ “กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563 (Thailand Central Product Classification 2020: TCPC 2020)”
จัดทำขึ้นโดยอ้ำงอิงตำม Central Product Classification Version 2.1 (CPC V.2.1) โดยกองสถิติแห่งสหประชำชำติ (United Nations
Statistics Division: UNSD) สำนักงำนสถิติแห่งชำติจัดทำ TCPC 2020 ขึ้นเพื่อใช้เป็นมำตรฐำนกลำงของประเทศไทยในกำรจัดประเภท
ผลิตภัณฑ์ ตำมภำรกิจที่สำคัญของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ คือ บริหำรจัดกำรระบบสถิติของประเทศตำมแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย
โดยมี ง ำนด้ ำ นมำตรฐำนสถิ ติ เ ป็ น ส่ ว นสนั บ สนุ น ที่ ช่ ว ยให้ ข้ อ มู ล สถิ ติ ส ำมำรถบู ร ณำกำร เชื่ อ มโยง และเปรี ย บเที ย บกัน ได้ทั ้ง ใน
ระดับประเทศและระดับสำกล ซึ่ง มำตรฐำนสถิติเป็นยุทธศำสตร์สำคัญของแผนแม่บ ทระบบสถิติประเทศไทย และเป็น 1 ใน 10
ของหลั ก กำรพื้ น ฐำนสถิ ติ ท ำงกำรที่ ค ณะกรรมำธิ ก ำรสถิ ติ แ ห่ ง สหประชำชำติ ใ ห้ ก ำรรั บ รอง คื อ “กำรผลิ ต สถิ ติ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
มำตรฐำนสำกล” เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล สถิ ติ มี คุ ณ ภำพในแง่ ค วำมสอดคล้ อ งของข้ อ มู ล ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ในช่ ว งเวลำที่ แ ตกต่ ำ งกั น ( Coherence)
และควำมสำมำรถในกำรเปรียบเทียบสถิติแม้ว่ำจะเป็นผลิตจำกหน่วยงำนที่แตกต่ำงกัน (Comparability) เพื่อนำไปสู่กำรบูรณำกำร
และใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ทั้งนี้ สำนักงำนสถิติแห่งชำติได้จัดทำ TCPC 2020 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ใช้ในกำรผลิตข้อมูลสถิติ กล่ ำวคือ
หำกหน่วยงำนมีกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่แล้ว ไม่ได้บังคับว่ำต้องเปลี่ยนมำใช้ตำมมำตรฐำนกลำง แต่จะขอให้หน่วยงำนจัดทำ
ตำรำงเปรียบเทียบเผยแพร่แก่ผู้ใช้ เพื่อให้ข้อมูลสำมำรถเปรียบเทียบกันได้ แต่หำกต้องกำรเปลี่ยนมำใช้ตำมมำตรฐำนกลำงได้จะเป็น
สิ่งที่ดีโดยต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์กำรใช้งำนเป็นหลัก สำหรับหน่วยงำนที่ต้องกำรผลิตข้อมูลขึ้นใหม่และต้องจัดประเภทข้อมูลผลิตภัณฑ์
ควรเลือกใช้มำตรฐำนสถิติที่เหมำะสมกับข้อมูลที่ต้องกำรผลิต ทั้งหมดนี้เพื่อให้ข้อมูลสถิติที่ผลิตได้สำมำรถบูรณำกำรและใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้
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บทนา
การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย ปี 2563
(Thailand Central Product Classification 2020: TCPC 2020)
การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลาง (Central Product Classification: CPC)
หลักการพื้นฐานของการจัดจาแนก
การประยุกต์ใช้ CPC
ความสัมพันธ์ระหว่าง CPC กับการจัดประเภทอื่น ๆ
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ส่วนที่ 1 บทนำ

บทนำ

การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย ปี 2563
(Thailand Central Product Classification 2020: TCPC 2020)
กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563 (Thailand Central Product Classification 2020: TCPC 2020)
เป็นกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทั้งสินค้ำและบริกำร เพื่อจัดกลุ่มสินค้ำและบริกำรที่มีสมบัติทำงกำยภำพ (Physical properties)
และลักษณะที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ (Intrinsic nature of the products) ที่เหมือนกันหรือคล้ำยคลึงกัน โดยพิจำรณำจำกวัตถุดิบ
ที่ใช้ในกำรผลิตสินค้ำ ขั้นตอนหรือวิธีกำรผลิตสินค้ำหรือให้บริกำร วัตถุประสงค์กำรนำไปใช้หรือกลุ่มผู้ใช้ และเน้นถึงควำมสำคัญ
ของแหล่งกำเนิดสินค้ำและบริกำร รวมถึงสินค้ำและบริกำรที่เกิดจำกแหล่งกำเนิดอุตสำหกรรมเดียวกัน (Principle of industrial origin)
เข้ำด้วยกัน เพื่อนำไปใช้ในกำรเก็บรวบรวม กำรวิเครำะห์ และกำรนำเสนอข้อมูลสถิติ ทั้งในสถิติกำรผลิต สถิติกำรค้ำในประเทศ และ
ระหว่ำงประเทศ ดุล กำรชำระเงิน สถิติด้ำนกำรบริโภคและรำคำ รวมถึงกำรจัดทำระบบบัญชีประชำชำติ อีก ทั้งเพื่อใช้เป็นกรอบ
ในกำรเปรีย บเทีย บข้อ มูล ระหว่ำ งประเทศในระดับ สำกล และส่ง เสริม ให้ส ถิติป ระเภทต่ำ ง ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ สิน ค้ำ และบริก ำร
มีควำมสอดคล้องกัน
ในกำรจัดทำ TCPC 2020 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้ำงอิงตำม Central Product Classification Version 2.1 (CPC V.2.1)
ซึ่งจัดทำโดยกองสถิติแห่งสหประชำชำติ (United Nations Statistics Division: UNSD)
กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563 (TCPC 2020) ได้จัดจำแนกผลิตภัณฑ์ออกเป็นหมวดใหญ่ หมวดย่อย
หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย และกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยแทนด้วยเลขรหัส 5 ตัว ดังนี้
หมวดใหญ่
หมวดย่อย
หมู่ใหญ่
หมู่ย่อย
กลุ่มผลิตภัณฑ์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สดุ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มย่อยจำกหมวดใหญ่
กลุ่มผลิตภัณฑ์ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มย่อยจำกหมวดย่อย
กลุ่มผลิตภัณฑ์ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มย่อยจำกหมู่ใหญ่
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ย่อยที่สดุ

10 หมวดใหญ่
71 หมวดย่อย
329 หมู่ใหญ่
1,299 หมู่ย่อย
2,887 กลุ่มผลิตภัณฑ์

แทนด้วยเลขรหัส 1 ตัวแรก
แทนด้วยเลขรหัส 2 ตัวแรก
แทนด้วยเลขรหัส 3 ตัวแรก
แทนด้วยเลขรหัส 4 ตัวแรก
แทนด้วยเลขรหัส 5 ตัว

ระดับใหญ่สุดของโครงสร้ำงแสดงด้วยตัวเลข 1 ตัวแรก เรียกว่ำ “หมวดใหญ่ (Sections)” ระดับ 2 หลักแรก เรียกว่ำ “หมวดย่อย
(Divisions)” ระดับ 3 หลักแรก เรียกว่ำ “หมู่ใหญ่ (Groups)” ระดับ 4 หลักแรก เรียกว่ำ “หมวดย่อย (Classes)” และระดับ 5 หลัก
เรียกว่ำ “กลุ่มผลิตภัณฑ์ (Subclasses)”
ตัวอย่ำงโครงสร้ำงรหัสผลิตภัณฑ์ สำมำรถแสดงรำยละเอียดในระดับต่ำง ๆ ดังนี้
ระดับ
ผลิตภัณฑ์
หมวดใหญ่
ผลิตภัณฑ์เกษตร ผลิตภัณฑ์ป่ำไม้ และผลิตภัณฑ์ประมง
หมวดย่อย
ผลิตภัณฑ์เกษตร พืชสวน พืชผัก
หมู่ใหญ่
ธัญพืช
หมู่ย่อย
ข้ำวสำลี
กลุ่มผลิตภัณฑ์
เมล็ดข้ำวสำลี (ใช้สำหรับกำรเพำะปลูก)

รหัส
0
01
011
0111
01111

เลข “0” จะใช้เป็นเลขตั วสุด ท้ำยของรหัสในกรณีที่ไม่มีกำรแบ่งย่อยรำยกำรออกเป็ นหลำยรหัส เช่น “ถ่ำนหินและพีต”
มีรหัสหมู่ใหญ่ คือ 110 เนื่องจำกหมวดย่อย 11 “ถ่ำนหินและพีต” ไม่มีกำรแบ่งย่อยรำยกำรออกไปอีก เช่นเดียวกับรหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์
“ไข่ ทั้งเปลือก ทำไว้ไม่ให้เสียหรือทำให้สุก” คือ 22300 เนื่องจำกทั้งหมู่ใหญ่ 223 และหมู่ย่อย 2230 “ไข่ ทั้งเปลือก ทำไว้ไม่ให้เสียหรือ
ทำให้สุก” ไม่มีกำรแบ่งย่อยรำยกำรออกไปอีกเช่นกัน
เนื่องจำก TCPC 2020 เป็นมำตรฐำนกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์ที่จัดทำขึ้นบนพื้นฐำนของ Central Product Classification
Version 2.1 (CPC V.2.1) ซึ่งจัดทำโดย UNSD เป็นหลัก ดังนั้น เพื่อให้กำรใช้งำน TCPC 2020 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงจำเป็น
ที่จะต้องศึกษำถึงกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำง (Central Product Classification: CPC) เพื่อให้เข้ำใจถึงที่มำและแนวคิดกำรจัดทำ
มำตรฐำนดังกล่ำวได้อย่ำงชัดเจน
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กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563

โครงสร้างของเอกสาร
ส่วนที่ 1

บทนา อธิบำยหลักกำรพื้นฐำนและโครงสร้ำงของกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563 (Thailand
Central Product Classification 2020: TCPC 2020) หลักกำรพื้นฐำนที่ใช้ในกำรสร้ำงและหลักเกณฑ์กำรตีควำม
ในกำรจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำง (Central Product Classification: CPC) เพื่อช่วย
ในกำรทำควำมเข้ำใจโครงสร้ำงของ TCPC 2020 และ CPC Ver.2.1 และช่วยในกำรพัฒนำกำรจัดจำแนกผลิตภัณฑ์ของ
ประเทศโดยใช้เกณฑ์ที่สอดคล้องกับ CPC Ver.2.1 หลักกำรใช้และกฎกำรตีควำมที่ทำให้กำรจัดจำแนกมีควำมถูกต้อง
และสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใน CPC Ver.2.1 รวมถึงสรุปควำมสัมพันธ์ระหว่ำง CPC Ver.2.1 กับกำรจัดจำแนก
ประเภทอื่น ๆ

ส่วนที่ 2

โครงสร้าง แสดงรำยละเอียดโครงสร้ำงกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563 ในระดับหมวดใหญ่และ
หมวดย่อย

ส่วนที่ 3

รายละเอียดโครงสร้าง แสดงรำยละเอียดโครงสร้ำงกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563 ในระดับ
หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย และกลุ่มผลิตภัณฑ์ และแสดงกำรเปรียบเทียบรหัสระหว่ำงกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ
TCPC 2020 (ระดับ 5 หลัก), ประเภทย่อยของ HS 2017 (ระดับ 6 หลัก) และกิจกรรมของ TSIC 2009 (ระดับ 5 หลัก)

ส่วนที่ 4

คาอธิบายการจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย ปี 2563 แสดงคำอธิบำยโดยละเอียดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ
กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563

ส่วนที่ 5

การประยุกต์ใช้โครงสร้าง แสดงกำรประยุกต์ใช้โครงสร้ำงเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ที่ต้องกำรนำเสนอข้อมูล
ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ โดยใช้ CPC เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อให้กำรจัดจำแนกผลิตภัณฑ์เป็นมำตรฐำนและได้รับกำรยอมรับ
ในระดับสำกล ตัวอย่ำงเช่น กำรจัดกลุ่มเฉพำะหมวดหมู่ที่สนใจ คือ ผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจสำรสนเทศ และกำรขยำยโครงสร้ำง
CPC เพื่อเพิ่มรำยละเอียดผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอในกำรทำสถิติกำรเกษตร

บทนำ

การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลาง
(Central Product Classification: CPC)
กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำง (Central Product Classification: CPC) จัดทำขึ้นโดยกองสถิติแห่งสหประชำชำติ (United
Nations Statistics Division: UNSD) เป็นกำรจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ให้มีควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ตำมแนวคิด นิยำม หลักกำร
และเกณฑ์ในกำรจัดจำแนก ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล โดยกำรจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์กลำงเป็นกำรรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์และ
นำเสนอในรูปแบบที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนกำรตัดสินใจและกำรกำหนดนโยบำยต่ำง ๆ CPC มีโครงสร้ำง
กำรจัดหมวดหมู่โดยนำเสนอรูปแบบที่เป็นมำตรฐำนเพื่อจัดระเบียบข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยละเอียด ทั้งด้ำนกำรผลิต กำรแปรสภำพ
กำรซื้อขำย หรือกำรบริโภค ซึ่งเป็นไปตำมหลักพื้นฐำนทำงเศรษฐศำสตร์ ในทำงปฏิบัติ กำรจัดจำแนกหมวดหมู่ตำม CPC จะมีกำรจัดทำ
ข้อ มูล เพื่อ กำรติดตำม ตรวจสอบ วิเ ครำะห์ และประเมิน ภำวะทำงเศรษฐกิจ ซึ่งนอกจำกนำไปประยุกต์ใ ช้ตำมหลักทำงสถิติและ
กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจแล้ว CPC ยังใช้เพื่อจุดประสงค์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอื่น ๆ อีกด้วย
CPC เวอร์ชั่น 2.1 นี้ ได้มีกำรแก้ไขและทบทวนโดยเพิ่มเติมรำยละเอียดควำมเกี่ยวข้องของกำรจัดหมวดหมู่ ให้สะท้อนโครงสร้ำง
เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันได้ดีขึ้น รองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดกำรเปรียบเทียบข้อมูลระหว่ำงประเทศ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์
ของกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์
ลักษณะของการจัดจาแนก
CPC นำเสนอผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เป็นสินค้ำและบริกำรที่เกิดจำกธุรกรรมทั้งในประเทศ ระหว่ำงประเทศ และส่วนที่เป็น
สินค้ำคงคลัง ซึ่งเป็นผลผลิตที่เกิดจำกกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ทั้งที่เป็นสินค้ำที่ขนส่งได้และสินค้ำที่ขนส่งไม่ได้ และบริกำร โดยนิยำมของ
ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับนิยำมตำมระบบบัญชีประชำชำติ
กลุ่มผลิตภัณฑ์จำแนกเป็นหมวดหมู่ตำมโครงสร้ำง 5 ระดับ เพื่อสะดวกในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรนำเสนอ และกำรวิเครำะห์
ในรำยละเอียดของระบบเศรษฐกิจตำมมำตรฐำนสำกล โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระดับบนสุดของโครงสร้ำงเรียกว่ำ หมวดใหญ่ (Section)
ซึ่งแทนด้วยตัวเลขหลักแรก ซึ่งแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด เช่น ผลิตภัณฑ์เกษตร ผลิตภัณฑ์ป่ำไม้ และผลิตภัณฑ์ประมง
(หมวดใหญ่ 0) สิ่งก่อสร้ำงและบริกำรก่อสร้ำง (หมวดใหญ่ 5) หรือบริกำรชุมชน บริกำรทำงสังคม และบริกำรส่วนบุคคล (หมวดใหญ่ 9)
เป็นต้น กำรจัดประเภทจะจัดผลิตภัณฑ์เป็นกลุ่มย่อยที่มีรำยละเอียดมำกขึ้นโดยใช้แทนด้วยตัวเลข ดังนี้ หมวดย่อย (Division) แทนด้วย
ตัวเลข 2 หลัก หมู่ใหญ่ (Group) แทนด้วยตัวเลข 3 หลัก หมู่ย่อย (Class) แทนด้วยตัวเลข 4 หลัก และกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Subclass)
แทนด้วยตัวเลข 5 หลัก
หมวดใหญ่ (Section)
หมวดย่อย (Division)
หมู่ใหญ่ (Group)
หมู่ย่อย (Class)
กลุ่มผลิตภัณฑ์ (Subclass)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สดุ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มย่อยจำกหมวดใหญ่
กลุ่มผลิตภัณฑ์ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มย่อยจำกหมวดย่อย
กลุ่มผลิตภัณฑ์ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มย่อยจำกหมู่ใหญ่
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ย่อยที่สดุ

แทนด้วยเลขรหัส 1 ตัวแรก
แทนด้วยเลขรหัส 2 ตัวแรก
แทนด้วยเลขรหัส 3 ตัวแรก
แทนด้วยเลขรหัส 4 ตัวแรก
แทนด้วยเลขรหัส 5 ตัว

หลักการ คานิยาม และกฎในการจัดจาแนก
CPC เป็นกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้ำและบริกำร เพื่อจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะทำงกำยภำพ (Physical properties)
และลักษณะที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ (Intrinsic nature of the products) ที่เหมือนกันหรือคล้ำยคลึงกันเข้ำด้วยกัน โดยใช้เป็นหลัก
ในกำรพิจำรณำคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เช่น วัตถุดิบ ที่ใช้ในกำรผลิตสินค้ำ ขั้นตอนหรือวิธีกำรผลิตสินค้ำหรือให้บริกำร วัตถุประสงค์
กำรนำไปใช้หรือกลุ่มผู้ใช้ เป็นต้น และเน้นถึงควำมสำคัญของแหล่งกำเนิดอุตสำหกรรมที่ทำให้เกิดสินค้ำและบริกำร (Industrial origin
of goods and services) โดยพยำยำมรวมผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จำกอุตสำหกรรมเดียวเข้ำด้วยกันเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์
(Subclass) ซึ่งจำกควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวได้สะท้อนให้เห็นโครงสร้ำงของปัจจัยกำรผลิต เทคโนโลยี และกำรจัดคุณลักษณะกำรผลิต
ของผลิตภัณฑ์แสดงอยู่ในโครงสร้ำงของ CPC แต่ต้องพึงระลึกไว้ว่ำ มีบำงผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตจำกหลำยกิจกรรมกำรผลิต (ISIC)
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นอกจำกนี้ CPC ได้จัดจำแนกกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ เป็นหมวดใหญ่ 0 ถึง 4 ซึ่งสำมำรถเปรียบเทียบได้กับหนึ่งประเภทหรือ
ประเภทย่อย (heading/subheading) หรือหลำยประเภทย่อยรวมกันของกำรจัดประเภทสินค้ำ ตำมระบบฮำร์โมไนซ์ (Harmonized
Commodity Description and Coding Systems: HS) ขององค์กำรศุลกำกรโลก ซึ่งจัดจำแนกประเภทสินค้ำและกำหนดรหัสสินค้ำ
โดยใช้เกณฑ์คุณสมบัติทำงกำยภำพเป็นหลัก และถูกนำไปใช้มำกกว่ำ 200 ประเทศ เพื่อใช้เป็นพื้นฐำนสำหรับกำรเก็บภำษีศุลกำกร
กำรจัดทำสถิติกำรค้ำระหว่ำงประเทศ และสถิติกำรผลิต
ความสอดคล้องกับระบบการจัดจาแนกสถิติอื่น ๆ
กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์ “กลำง” หรือ CPC เป็นกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตำมโครงสร้ำง กำรจัดจำแนกผลิตภัณฑ์
แบ่งเป็นหมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพำะ เช่น สินค้ำที่ขนส่ง ได้ บริกำร
ผลิตภัณฑ์พลังงำน ฯลฯ ทั้งนี้ควรระมัดระวังกำรนำ CPC ไปเปรียบเทียบหรือประยุกต์ใช้กับกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เนื่องจำก
อำจมีข้อจำกัดด้ำนควำมแตกต่ำงของนิยำม ลักษณะที่เฉพำะเจำะจงของผลิตภัณฑ์ตำม CPC กับกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
CPC เป็นกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับกำรจัดประเภทกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ (The International Standard
Industrial Classification of All Economic Activities: ISIC) โดยที่ ISIC นำเสนอด้ำนกิจกรรม ในขณะที่ CPC แสดงถึงผลิตภัณฑ์
ได้แก่ สินค้ำหรือบริกำรซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จำกกำรดำเนินกิจกรรมตำมรหัสของ ISIC ทั้งนี้ใน ISIC Rev.4 มีกำรอ้ำงอิงถึงผลิตภัณฑ์
ตำม CPC โดยในแต่ละ ISIC สำมำรถค้นหำสินค้ำหรือบริกำรหลักที่เป็นผลผลิตที่ได้จำกกิจกรรมนั้น ๆ แต่อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกแนวคิด
พื้นฐำนในกำรจัดประเภทของ CPC และ ISIC มีควำมแตกต่ำงกัน บำงกรณีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกิจกรรมตำม ISIC และผลิตภัณฑ์ตำม CPC
อำจมีควำมซับซ้อน ไม่ได้เป็นควำมสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งเท่ำนั้น ทั้งนี้ CPC มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้งำนในสถิติประเภทต่ำง ๆ
โดยทั่วไปจึงไม่ควรมองว่ำ CPC เป็นส่วนขยำยของ ISIC เนื่องจำกผลิตภัณฑ์ตำม CPC ไม่ได้มีจำกัดเพี ยงรำยกำรสินค้ำและบริกำร
ที่ปรำกฏในกิจกรรมกำรผลิตตำม ISIC เท่ำนั้น
การประยุกต์ใช้โครงสร้าง
CPC ได้จัดจำแนกผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจเป็นหมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย และกลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งกำรมี
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในระดับที่มีควำมละเอียดมำกพอทำให้สังเกตเห็นกำรผลิตและธุรกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในระบบเศรษฐกิจ
ช่วยให้เข้ำใจถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกระบวนกำรต่ำง ๆ ภำยในระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น CPC จึงเป็นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงและถูกนำไปใช้
ในกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ
อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำ CPC จะใช้วิธีกำรที่เป็นมำตรฐำนในกำรจัดจำแนกกลุ่มผลิตภัณฑ์ แต่บำงครั้งก็มีควำมจำเป็นที่ต้องใช้
ข้อมูล นอกเหนือจำกหมวดใหญ่และหมวดย่อยของ CPC ซึ่งเป็นข้อมูลที่นักสถิติ นักเศรษฐศำสตร์ และผู้กำหนดนโยบำยให้ควำมสนใจ
อำทิ ผลิตภัณฑ์ของเศรษฐกิจสำรสนเทศ ทั้งนี้ กำรรวบรวมข้อมูลเฉพำะที่ต้องกำรข้อมูลที่มีรำยละเอียดมำกขึ้น ควรได้รับกำรออกแบบ
ให้มีควำมสอดคล้องกับหมวดหมู่ของ CPC ที่มีอยู่เดิม เช่น กำรเพิ่มเติมหมวดหมู่ของ CPC สำหรับสถิติกำรเกษตรที่พัฒนำโดยองค์กำร
อำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) เป็นโครงสร้ำง
ที่สร้ำงขึ้นเพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้ข้อมูลด้ำนกำรเกษตรโดยเฉพำะ

บทนำ

หลักการพื้นฐานของการจัดจาแนก
วัตถุประสงค์และลักษณะของการจัดจาแนก
วัตถุประสงค์หลักของกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำง (Central Product Classification: CPC) คือ เพื่อใช้เป็นกรอบสำหรับ
กำรเปรียบเทียบสถิติระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และเพื่อใช้เป็นแนวทำงสำหรับกำรพัฒนำหรือแก้ไขกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์
ที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล โดย CPC ได้รับกำรพัฒนำขึ้นเพื่อเสริมสร้ำงควำมสอดคล้องกับข้อมูลเศรษฐกิจในสำขำต่ำง ๆ
และสถิติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อเสริมสร้ำงบทบำทของบัญชีประชำชำติให้เป็นเครื่องมือสำหรับกำรวิเครำะห์ในด้ำนเศรษฐกิจ โดย CPC
เป็นกำรรวบรวมข้อมูลพื้นฐำนและจัดจำแนกผลิตภัณฑ์ออกเป็นหมวดหมู่มำตรฐำนเพื่อนำไปใช้สำหรับกำรวิเครำะห์ต่อไป
CPC เป็น กำรจัดจำแนกหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ค รอบคลุมทั้งสินค้ำและบริกำร ซึ่งก่อ นที่จะมีก ำรพัฒ นำ CPC นั้น ยังไม่มี
กำรจัดจำแนกผลิตภัณฑ์ระหว่ำงประเทศชนิดใดที่ครอบคลุมผลผลิตที่ได้จำกอุตสำหกรรมกำรบริกำรที่หลำกหลำยและสำมำรถรองรับ
ควำมต้องกำรของนักสถิติและผู้ใช้ในกำรวิเครำะห์ที่แตกต่ำงกันได้ CPC เป็นกำรจัดจำแนกผลิตภัณฑ์สำหรับกำรใช้งำนเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป
จึงให้รำยละเอียดน้อยกว่ำระบบกำรจัดจำแนกเฉพำะอื่น ๆ ตัวอย่ำงเช่น ระบบฮำร์โมไนซ์ที่ใช้สำหรับสถิติกำรค้ำสินค้ำระหว่ำงประเทศ
แต่ก็มีบำงหมวดหมู่ของสินค้ำในระบบฮำร์โมไนซ์ที่ยังไม่ละเอียดพอที่จะตอบสนองควำมต้องกำรใช้ข้อมูลของสถิติด้ำนกำรผลิต เช่น
ในส่วนของสินค้ำเกษตร ซึ่งกำรจัดจำแนกที่ออกแบบมำเพื่อกำรค้ำระหว่ำงประเทศนั้นไม่สำมำรถทำได้
CPC แสดงหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกกำรทำธุรกรรมภำยในประเทศ ระหว่ำงประเทศ หรือ
สินค้ำคงคลัง ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จำกกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ทั้งสินค้ำที่ขนส่งได้และสินค้ำที่ขนส่งไม่ได้ และบริกำร โดยผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใน
CPC เป็นไปตำมนิยำมของผลิตภัณฑ์ในระบบบัญชีประชำชำติ (National Accounts System: SNA) อย่ำงไรก็ตำม CPC มิได้ใช้สำหรับ
กำรจัดจำแนกสินทรัพย์ ซึ่งสินทรัพย์ในระบบบัญชีประชำชำติจะใช้เกณฑ์อื่น ในขณะที่สินทรัพย์ที่ถูกผลิตขึ้น ( Produced assets)
จำกกำรผลิตทำงเศรษฐกิจนับเป็นผลิตภัณฑ์ ดังนั้น จึงสำมำรถจำแนกสินทรัพย์ดังกล่ำวได้ในฐำนะที่เป็นผลิตภัณฑ์
CPC เป็นกำรจัดจำแนกผลิตภัณฑ์กลำงที่เป็นมำตรฐำนที่ได้รับกำรพัฒนำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับกำรรวบรวมและ
จัดทำสถิติทุกชนิดที่ ต้องกำรรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่ำงเช่น สถิติที่ครอบคลุมกำรผลิต กำรบริโภคขั้นกลำงและขั้นสุดท้ำย
กำรสะสมทุน กำรค้ำต่ำงประเทศ หรือระดับรำคำ กำรไหลเวียนของสินค้ำ สินค้ำคงเหลือ รวมถึงบริบทของตำรำงปัจจัยกำรผลิตและ
ผลผลิต (Input-Output Tables) ดุลกำรชำระเงิน และงำนนำเสนอผลกำรวิเครำะห์อื่น ๆ และในระยะยำว ยังหวังว่ำ CPC จะช่วย
ลดจำนวนกำรจัดจำแนกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระดับสำกล ทั้งนี้ CPC ได้กำหนดแนวทำงและโครงสร้ำงสำหรับกำรจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์
ที่จะเพิ่มขึ้นในอนำคตไว้แล้ว เพื่อให้แน่ใจว่ำข้อมูลมีควำมสอดคล้องและเปรียบเทียบกันได้
หลักการในการสร้าง CPC
CPC เป็น ระบบกำรจัดจำแนกหมวดหมู่ผ ลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมสินค้ำ และบริก ำรทั้งหมดที่มีค วำมละเอียดครบถ้วนและ
กำรจัดจำแนกจะไม่เกิดร่วมกัน หมำยควำมว่ำ หำกผลิตภัณฑ์ใดไม่สำมำรถจัดจำแนกได้ในหมวดหมู่หนึ่งของ CPC จะต้องจัดจำแนก
ในหมวดหมู่ อื่ น ได้ โดยอั ต โนมัติ CPC จั ด จ ำแนกผลิต ภัณฑ์ ตำมลั กษณะทำงกำยภำพ และลั ก ษณะที่ แ ท้ จริ งของผลิต ภัณฑ์ รวมถึ ง
แหล่งกำเนิดจำกอุตสำหกรรมเดียวกัน โดยหมวดใหญ่ 0 ถึง 4 ของ CPC สำมำรถเปรียบเทียบได้กับหนึ่งประเภทหรือประเภทย่อย
หรือหลำยประเภทหรือหลำยประเภทย่อยรวมกันของกำรจัดจำแนกประเภทสินค้ำตำมระบบฮำร์โมไนซ์ (HS) ขององค์กำรศุลกำกรโลก
ซึ่ง HS มีกำรจัดจำแนกประเภทสินค้ำและกำหนดรหัสสินค้ำโดยใช้เกณฑ์คุณสมบัติทำงกำยภำพเป็นหลัก โดยในหลำยประเทศได้ใช้ระบบ
ฮำร์โมไนซ์สำหรับสถิติกำรค้ำในระดับ สำกลและในบำงประเทศใช้ HS สำหรับสถิติภำคกำรผลิต กำรนำ CPC ไปใช้ในประเทศเหล่ำนี้
จึงมีควำมสะดวกมำกขึ้น และในกรณีที่คำจำกัดควำมของกลุ่มผลิตภัณฑ์ CPC ไม่ได้ใช้ชื่อเต็มของประเภทย่อยของ HS ก็จะมีคำอธิบำย
ขยำยควำมเพิ่มเติม
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สมบัติทำงกำยภำพและลักษณะที่แท้จริงของผลิ ตภัณฑ์เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในกำรจัดจำแนกคุณลักษณะที่เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์
ตัวอย่ำงเช่น วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตสินค้ำ ขั้นตอนหรือวิธีกำรผลิตสินค้ำหรือให้บริกำร วัตถุประสงค์กำรนำไปใช้หรือกลุ่มผู้ใช้ เป็นต้น
และเน้ น ถึ ง ควำมส ำคั ญ ของแหล่ ง ก ำเนิ ด อุ ต สำหกรรมที่ ท ำให้ เ กิ ด สิ น ค้ ำ และบริ ก ำร ( Industrial origin of goods and services)
โดยพยำยำมรวมผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จำกอุตสำหกรรมเดียวเข้ำด้วยกันเป็น กลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งจำกควำมสัมพันธ์ดังกล่ำว
ได้สะท้อนให้เห็นโครงสร้ำงของปัจจัยกำรผลิต เทคโนโลยี และกำรจัดคุณลักษณะกำรผลิตของผลิตภัณฑ์แสดงอยู่ในโครงสร้ำงของ CPC
แต่ต้องพึงระลึกไว้ว่ำ ยังมีบำงผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตที่ได้จำกอุตสำหกรรม ISIC หลำย ๆ อุตสำหกรรม ซึ่งเกณฑ์แหล่งกำเนิดสินค้ำ
อุตสำหกรรมเป็นหนึ่งในหลักกำรจัดจำแนกที่ใช้กับกำรจัดประเภทกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ (ISIC) ขององค์กำรสหประชำชำติ
ในกำรจัดทำ CPC ได้คำนึงถึงคุณสมบัติทำงกำยภำพและแหล่งกำเนิดอุตสำหกรรมของผลิตภัณฑ์ แต่มีบำงกรณี ที่แหล่งกำเนิด
อุตสำหกรรมเดียวกันอำจจะผลิตสินค้ำที่มีสมบัติทำงกำยภำพแตกต่ำงกัน ตัวอย่ำงเช่น โรงฆ่ำสัตว์ผลิตเนื้อสัตว์และหนังสัตว์ ซึ่งผลิตภัณฑ์
เหล่ำนี้ไม่ได้จัดจำแนกไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันหรือแม้แต่ในหมวดใหญ่เดียวกัน โดยหนังสัตว์ที่ยังไม่ผ่ำนกรรมวิธีเป็ นวัตถุดิบจำกสัตว์
ได้จัดจำแนกไว้ในหมวดใหญ่ 0 (ผลิตภัณฑ์เกษตร ผลิตภัณฑ์ป่ำไม้ และผลิตภัณฑ์ประมง) ในขณะที่เนื้อสัตว์ได้จัดจำแนกไว้ในหมวดใหญ่ 2
(ผลิตภัณฑ์อำหำร เครื่องดื่มและยำสูบ ; สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกำยและเครื่องหนัง) เป็นต้น ในบำงกรณี ที่สินค้ำซึ่งเป็นผลผลิต
จำกแหล่งกำเนิดอุตสำหกรรมที่แตกต่ำงกันได้ถูกรวมไว้ใ นหมวดหมู่เดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจำก HS ไม่ได้จัดประเภทสินค้ำตำมหลักกำร
ของแหล่งกำเนิดอุตสำหกรรมที่ให้ผลผลิต ตัวอย่ำงเช่น HS ไม่แยกควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลิตภัณฑ์โลหะของเหล็กหล่อและผลิตภัณฑ์
โลหะอื่น ๆ นอกจำกนี้ HS ได้จัดจำแนกผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ที่ได้จำกกำรหล่อโลหะไว้ในชิ้นส่วนของเครื่องจักรหรือสินค้ำอื่น ๆ ดังนั้น CPC
จึงไม่มีควำมสัมพันธ์กับ ISIC 243 (กำรหล่อโลหะ) ทั้ง ๆ ที่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอำจเป็นผลผลิตของอุตสำหกรรมดังกล่ำว และในกรณีที่
อุตสำหกรรมมีกำรผลิตทั้งสินค้ำและบริกำร ตัวอย่ำงของกำรบริกำรดังกล่ำว เช่น กำรซ่อมแซม กำรบำรุงรักษำ และกำรผลิตโดยได้รับ
ค่ำธรรมเนียมหรือตำมสัญญำจ้ำง ซึ่งถึงแม้ว่ำแหล่งกำเนิดอุตสำหกรรมของบริกำรเหล่ำนี้จะเป็นอุตสำหกรรมเดียวกันกับแหล่งกำเนิด
สินค้ำ แต่ลักษณะของบริกำรอำจแตกต่ำงอย่ำงชัดเจน ดังนั้น CPC จึงจัดจำแนกสินค้ำและบริกำรไว้ต่ำงหมวดกัน
สำหรับ “สินค้ำที่จับต้องไม่ได้” จะมีควำมซับซ้อนในกำรจัดจำแนกสินค้ำและบริกำรตำม CPC เนื่องจำกหมวดใหญ่ 0 - 4 ของ
CPC นั้น เป็นกำรจัดประเภทสินค้ำที่สำมำรถขนส่งได้ซึ่งสอดคล้องกับกำรจัดจำแนกประเภทสินค้ำใน HS ดังนั้น สินค้ำที่จับต้องไม่ได้
จึงจัดไว้ในหมวดใหญ่ 5 - 9 เช่นเดียวกับกำรบริกำร ซึ่งเป็นผลผลิตของอุตสำหกรรม ISIC เดียวกันเช่นเดียวกับสินค้ำที่จับต้องไม่ได้
สินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ระบบบัญชีประชำชำติ 2008 (The 2008 System of National Accounts: SNA 2008) ได้กำหนดคำนิยำม “ผลิตภัณฑ์”
คือ สินค้ำและบริกำร (ผลิตภัณฑ์) ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรผลิต ; มีกำรแลกเปลี่ยนและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ เช่น เพื่อเป็นปัจจัย
กำรผลิตในกำรผลิตสินค้ำและบริกำรอื่น ๆ หรือเพื่อกำรบริโภคขั้นสุดท้ำย หรือเพื่อกำรลงทุน ใน SNA 2008 ใช้ “ผลิตภัณฑ์” ซึ่งให้
ควำมหมำยเดียวกันกับ “สินค้ำและบริกำร” โดย SNA ใช้ CPC เพื่อศึกษำธุรกรรมต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสินค้ำและบริกำรโดยละเอียด
SNA 2008 ได้กำหนดคำนิยำมของคำว่ำ “สินค้ำและบริกำร” ดังนี้
สินค้า เป็นวัตถุทำงกำยภำพที่ผลิตขึ้นเพื่อรองรับควำมต้องกำร สำมำรถโอนควำมเป็นเจ้ำของจำกหน่วยสถำบันหนึ่ง
ไปยังอีกหน่วยสถำบันหนึ่งผ่ำนธุรกรรมในระบบตลำด สินค้ำเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของสถำบันครัวเรื อน
และสถำบันอื่น ๆ เพื่อใช้ในกำรบริโภคขั้นสุดท้ำย หรือใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตสินค้ำหรือบริกำรอื่น ๆ กำรผลิตและ
กำรแลกเปลี่ยนสินค้ำเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้ำงแยกจำกกัน สินค้ำบำงอย่ำงอำจไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนได้ ในขณะที่สินค้ำ
บำงอย่ำงอำจจะถูกซื้อและขำยหลำยครั้ง กำรผลิตสินค้ำสำมำรถแยกออกจำกกำรขำยหรือกำรขำยต่อได้เสมอ
บริการ เป็นผลลัพธ์ที่ได้จำกกิจกรรมกำรผลิตที่เปลี่ยนแปลงสภำพต่ำง ๆ ของหน่วยบริโภค หรือช่วยอำนวย ควำมสะดวก
ในกำรแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ประเภทของบริกำรต่ำง ๆ เหล่ำนี้อำจจะอธิบำยได้ว่ำ เป็นบริกำร
ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงและส่วนเหลื่อมบริกำรตำมลำดับ โดยบริกำรที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงเป็นผลผลิตที่ผลิตขึ้น
ตำมสั่งและโดยทั่วไปประกอบด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพต่ำง ๆ ของหน่วยบริโภคซึ่งรับรู้ได้โดยกิจกรรมต่ำง ๆ ของผู้ผลิต
ที่เกิดขึ้นตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค บริกำรที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงไม่ได้แยกสิทธิควำมเป็นเจ้ำของได้ ไม่สำมำรถ
ซื้อขำยแยกต่ำงหำกจำกกำรผลิต ซึ่งเมื่อถึงเวลำที่กำรผลิตเสร็จสมบูรณ์ บริกำรเหล่ำนี้ต้องมีกำรจัดหำให้กับผู้บริโภค

บทนำ

กำรเปลี่ยนแปลงที่ผู้บริโภคได้รับกำรบริกำรจำกผู้ผลิต ทำให้เกิดรูปแบบกำรบริกำรที่หลำกหลำยแตกต่ำงกัน ดังนี้
ก. กำรเปลี่ยนแปลงสภำพสินค้ำของผู้บริโภค : ผู้ผลิตกระทำกับสินค้ำของผู้บริโภคโดยตรงโดยกำรขนส่ง กำรทำควำมสะอำด
กำรซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสินค้ำดังกล่ำว
ข. กำรเปลี่ยนแปลงสภำพทำงกำยภำพของบุคคล : ผู้ผลิตขนส่งบุคคล จัดหำที่พัก จัดหำกำรบริกำรทำงกำรแพทย์หรือ
ศัลยกรรม ปรับปรุงลักษณะที่ปรำกฏ ฯลฯ
ค. กำรเปลี่ยนแปลงสภำพจิตใจของบุคคล : ผู้ผลิตจัดหำกำรศึกษำ สำรสนเทศ คำแนะนำ ควำมบันเทิงหรือบริกำร
ที่คล้ำยกันแบบตัวต่อตัว
ส่วนเหลื่อมบริกำรเป็นผลลัพธ์เมื่อหนึ่งหน่ วยสถำบันอำนวยควำมสะดวกในกำรเปลี่ยนแปลงกำรเป็นเจ้ำของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์องค์ควำมรู้ บริกำรหรือสินทรัพย์ทำงกำรเงินระหว่ำงหน่วยงำนอื่น ซึ่งเกิดขึ้นโดยผู้ค้ำส่งและผู้ค้ำปลีกและ
สถำบัน กำรเงิน หลำกหลำยประเภท ส่ว นเหลื่อ มบริก ำรมีลัก ษณะคล้ำ ยกับ กำรบริก ำรที่มีผ ลต่อ กำรเปลี่ย นแปลง
โดยจะไม่สำมำรถแยกสิทธิ์ควำมเป็นเจ้ำของได้ ไม่สำมำรถซื้อขำยแยกต่ำงหำกจำกกำรผลิต และเมื่อถึงเวลำที่กำรผลิต
เสร็จสมบูรณ์ บริกำรเหล่ำนี้ต้องส่งมอบให้กับผู้บริโภค
เกณฑ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรจัดจำแนกระหว่ำงสินค้ำและบริกำร (จับต้องได้กับจับต้องไม่ได้ สำมำรถจัดเก็บได้กับไม่สำมำรถ
จัดเก็บได้ หรือสำมำรถขนส่งได้กับไม่สำมำรถขนส่งได้) ไม่สำมำรถจำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำงสินค้ำและบริกำรได้อย่ำงถูกต้องและ
ชัดเจนในทุกกรณี ดังนั้น จึงใช้หลักเกณฑ์ตำมที่กำหนดใน SNA ในกำรจัดจำแนกระหว่ำงสินค้ำและบริกำร
กำรจั ด จ ำแนกกลุ่ม ผลิต ภัณฑ์ ข อง CPC โดยส่ ว นใหญ่แ ล้ว จะสำมำรถจั ดจ ำแนกได้ อย่ ำ งชั ดเจนว่ ำผลิตภั ณฑ์ดั งกล่ำวนั้น
เป็นสินค้ำหรือบริกำร แต่ในบำงกรณีก็ไม่สำมำรถจำแนกได้อย่ำงเด่นชัด เช่น ภำพถ่ำย อำหำรหรือเครื่องดื่มในร้ำนอำหำร หรือกำรซ่อม
รองเท้ำ ซึ่งมีกำรขำยผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยทั้งสินค้ำและบริกำรไปพร้อมกัน ในกรณีภำพถ่ำยที่มีบริกำรถ่ำยภำพ แต่ผลผลิตที่ได้ คือ
ภำพถ่ำยซึ่งเป็นวัตถุทำงกำยภำพที่เกิดจำกกำรทำธุรกรรม จะพิจำรณำว่ำเป็นกำรให้บริ กำรถ่ำยภำพมำกกว่ำที่จะเป็นกำรผลิตรูปภำพ
ในกรณีอำหำรหรือเครื่องดื่มที่บริโภคในร้ำนอำหำร จะพิจำรณำว่ำ อำหำรและเครื่องดื่มที่บริโภค คือ สินค้ำ ส่วนกำรทำอำหำร กำรเสิร์ฟ
และที่นั่งเป็นกำรให้บริกำร ในขณะที่สถำนที่ตั้งของร้ำนอำหำรถือเป็นองค์ประกอบที่จับต้องไม่ได้ ในกรณีของกำรทำนอำหำรที่ร้ำนอำหำร
จึงมีทั้งส่วนที่เป็นสินค้ำและบริกำรรวมอยู่ในธุรกรรมนี้ ลูกค้ำในร้ำนหนังสือที่ต้องกำรซื้อสินค้ำ อำจไม่ได้ตระหนักถึงบริกำรส่วนบุคคล
ที่ผู้เขียน ผู้จัดพิมพ์ และพนักงำนขำยปลีกให้บริกำร ในทำงกลับกัน บุคคลที่ทำพื้นรองเท้ำใหม่ อำจจะคิดว่ำธุรกรรมดังกล่ำวเป็นกำรซื้อ
กำรบริกำรและไม่ได้คิดถึงชิ้นส่วนของวัสดุที่ใช้ในกำรซ่อมรองเท้ำ โดยผู้ซื้อ “ผลิตภัณฑ์ผสม” ดังกล่ำวนี้มักจะไม่ได้คิดว่ำเป็นกำรซื้อ
สินค้ำหรือบริกำร
ตัวอย่ำงกรณีที่มีปัญหำ คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลเป็นองค์ประกอบสำคัญรวมอยู่ด้วย โดยข้อมูลจะฝังตัวอยู่ในผลิตภัณฑ์กำยภำพ
เช่น ซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล หรือกิจกรรมเกี่ยวกับกำรออกแบบในรูปแบบที่พิมพ์ออกมำหรืออำจมีและจำหน่ำยโดยไม่มีผู้ให้บริกำร
ทำงกำยภำพ ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่ำปัญหำที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องขอบเขตระหว่ำงสินค้ำและบริกำรเท่ำนั้น แต่คำจำกัดควำมของสินค้ำและบริกำร
ใน SNA นั้นยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดและผลิตภัณฑ์บำงอย่ำงไม่ตรงตำมข้อกำหนดเหล่ำนี้ จำกตัวอย่ำงดังกล่ำว จะเห็นว่ำ ซอฟต์แวร์และ
กิจกรรมเกี่ยวกับกำรออกแบบเป็นผลลัพธ์ของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจซึ่งสำมำรถจัดจำแนกได้ใน ISIC ซึ่งควรได้รับกำรพิจำรณำเป็นผลิตภัณฑ์
ในกำรประเมินเกณฑ์ควำมเป็นสินค้ำตำมคำจำกัดควำมของ SNA คือ ควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้มีอยู่ สำมำรถกำหนดสิทธิควำมเป็น
เจ้ำของและโอนสิทธิ์ควำมเป็นเจ้ำของได้ รวมถึงกำรขำยผลิตภัณฑ์จะแยกออกจำกกำรผลิตได้ ซึ่งสมบัติเหล่ำนี้เป็น ไปตำมเกณฑ์ทั้งหมด
ยกเว้นคุณสมบัติแรกที่ขำดไป คือ สินค้ำจะต้องเป็นวัตถุทำงกำยภำพ และในทำงตรงกันข้ำม จำกกำรประเมินเกณฑ์กำรให้บริกำรตำม
คำจำกัดควำมของ SNA เป็นที่ชัดเจนว่ำผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ใด ๆ สำหรับกำรให้บริกำร ดังนั้น ตำมคำจำกัดควำมที่เข้มงวด
ของ SNA แล้ว ผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้ไม่ใช่ทั้งสินค้ำหรือบริกำร ทำให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใน SNA แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ “สินค้ำ” “บริกำร”
และ “ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ”
CPC ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของกำรผลิตทำงเศรษฐกิจ ดังนั้น CPC จึงครอบคลุมทั้งสำมกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้ำงต้น คือ สินค้ำ
บริกำร และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
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ตัวอย่ำงของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม “ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ” ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ข้อมูลและต้นฉบับอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทรัพย์สิน
ทำงปัญญำที่เป็นผลผลิตของกำรผลิตทำงเศรษฐกิจแต่ไม่ใช่ทั้งสินค้ำหรือบริกำร CPC ได้จัดจำแนกกลุ่มผลิตภัณฑ์พร้อมบริกำรเหล่ำนี้
ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จำกกิจกรรมทำงเศรษฐกิจเดียวกัน เช่น ต้นฉบับกำรออกแบบ (หมู่ย่อย 8392) และกำรบริกำรออกแบบ (หมู่ย่อย 8391)
ได้จัดจำแนกไว้หมู่ใหญ่เดียวกัน คือ หมู่ใหญ่ 839 (บริกำรทำงวิชำชีพ เทคนิค และธุรกิจอื่น ๆ) โดยที่หมวดใหญ่ 0 ถึง 4 ของ CPC ยังคง
สงวนไว้สำหรับสินค้ำที่ขนส่งได้ซึ่งสอดคล้องกับระบบฮำร์โมไนซ์ และถึงแม้ว่ำ “ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ” ได้จัดจำแนกไว้ในส่วน “บริกำร”
แต่ผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้ก็ไม่ใช่บริกำร โดยโครงสร้ำงในระดับสูงก็ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึง “ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ” เหล่ำนี้ และ CPC ยังครอบคลุม
ถึงผลิตภัณฑ์ที่อำจไม่มีคุณค่ำใด ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ของเสีย ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จำกกระบวนกำรผลิต และเป็นวัตถุดิบในบำงกระบวนกำร
(เช่น กำรกำจัดขยะ) ซึ่งกำรรวมผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้ไว้ในโครงสร้ำงกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์ ทำให้ CPC ทำหน้ำที่เป็นผลิตภัณฑ์ “กลำง” ได้
โดยครอบคลุมขอบเขตทั้งหมดของระบบฮำร์โมไนซ์และเชื่อมโยงกับประเภทย่อยทั้งหมด
ระบบการเข้ารหัสของการจัดจาแนก
CPC มีร ะบบกำรเข้ำรหัสเป็น ลำดับ ชั้น โดยจำแนกออกเป็นหมวดใหญ่ (ระบุโ ดยตัว เลขหลัก แรก) หมวดย่อย (ระบุโดย
ตัวเลขหลักแรกและหลักที่สอง) หมู่ใหญ่ (ระบุโดยตัวเลขสำมหลักแรก) หมู่ย่อย (ระบุโดยตัวเลขสี่หลักแรก) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ (ระบุโดย
ตัวเลขทั้งห้ำหลัก) รหัสของหมวดใหญ่เริ่มตั้งแต่ 0 ถึง 9 แต่ละหมวดใหญ่อำจแบ่งออกเป็น 9 หมวดย่อย ตัวเลขในหลักที่สำมของ
รหัสแต่ละหมวดย่อยซึ่งแสดงถึงหมู่ใหญ่อำจแบ่งออกเป็น 9 หมู่ใหญ่ และอำจแบ่งออกเป็น 9 หมู่ย่อย แล้วแบ่งออกเป็น 9 กลุ่มผลิตภัณฑ์
อีกครั้ง ซึ่งโครงสร้ำงของ CPC มีทั้งหมด 10 หมวดใหญ่ 71 หมวดย่อย 329 หมู่ใหญ่ 1,299 หมู่ย่อย และ 2,887 กลุ่มผลิตภัณฑ์
โดยเลขรหัสใน CPC ประกอบด้วยตัวเลขห้ำหลักที่ไม่มีกำรแยกระหว่ำ งตัวเลขใด ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงควำมสับสนที่อำจเกิดขึ้นกับมำตรฐำน
กำรจัดประเภทกำรค้ำระหว่ำงประเทศที่มีรหัสห้ำหลักแต่ใช้จุดในหลักที่สำม ซึ่งเป็นมำตรฐำนกำรจัดจำแนกอีกมำตรฐำนหนึ่งของ
องค์กำรสหประชำชำติ
ในกรณีที่ระดับกำรจำแนกไม่ได้แบ่งย่อยเพิ่มเติมจะใช้เลข “0” ในตำแหน่งของระดับที่มีรำยละเอียดมำกกว่ำถัดไป ตัวอย่ำงเช่น
กลุ่มผลิตภัณฑ์ “ดิน” คือ รหัส 15400 เนื่องจำกหมู่ใหญ่ 154 (ดิน) ไม่ได้แบ่งหมู่ย่อยหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ในทำนองเดียวกันกับ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ “หินดินดำนบิทูมินัส หรือหินน้ำมัน และทำร์แซนด์” คือ รหัส 12030 ซึ่งหมวดย่อย 12 (ปิโตรเลียมดิบและก๊ำซธรรมชำติ)
ไม่ได้แบ่งหมู่ใหญ่แต่แบ่งเป็นหมู่ย่อยโดยตรง คือ หมู่ย่อย 1203 (หินดินดำนบิทูมินัส หรือหินน้ำมัน และทำร์แซนด์) และไม่ได้แบ่งกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมอีก สำหรับเลข “9” จะถูกสงวนไว้เพื่อกำหนดหมวดหมู่ที่เหลือ ตัวอย่ำงเช่น หมู่ย่อย 0119 (ธัญพืชอื่น ๆ) เพื่อจัดจำแนก
ธัญพืชอื่น ๆ ที่ไม่ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 011 (ธัญพืช) ไม่ได้ใช้กับทุกกรณี

บทนำ

การประยุกต์ใช้ CPC
หลักเกณฑ์การตีความ
กำรจั ด จ ำแนกและกำรให้รหั สสิน ค้ำ และบริ กำรตำมหลักเกณฑ์ข อง CPC จ ำเป็ น ต้ อ งพิ จำรณำตำมหลัก เกณฑ์ที่กำหนด
เนื่องจำกมีหลำยสถำนกำรณ์ที่ไม่สำมำรถจัดจำแนกสินค้ำและบริกำรได้อย่ำงชัดเจน ขึ้นอยู่กับว่ำผลผลิตที่ได้จำกกำรทำธุรกรรมนั้น
เป็นสินค้ำที่ขนส่งได้หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจำกสินค้ำที่ขนส่งได้ กำรจัดจำแนกสินค้ำ (สินค้ำที่ข นส่งได้) ในหมวดใหญ่ 0 ถึง 4
จะถูกกำหนดตำมข้อกำหนดของหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องในระบบฮำร์โมไนซ์ ซึ่งควบคุมตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร
กำรจำแนกประเภทของสินค้ำในพิกัดอัตรำศุลกำกร ให้ถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์ข้อ 1 ชื่ อ ของหมวด ตอน และตอนย่ อ ย ได้ ก ำหนดขึ้ น เพื่ อ ให้ ส ะดวกแก่ ก ำรอ้ ำ งอิ งเท่ ำ นั้ น
ตำมวัตถุประสงค์ของกฎหมำย กำรจำแนกประเภทให้จำแนกตำมควำมของประเภทนั้น ๆ
ตำมหมำยเหตุของหมวดหรือของตอนที่เกี่ยวข้อง และตำมข้อกำหนดดังต่อไปนี้ หำกว่ำ
ประเภทหรือหมำยเหตุดังกล่ำว ไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น
หลักเกณฑ์ข้อ 2 (ก) “ประเภทที่ระบุถึงของใด ให้หมำยรวมถึงของนั้นที่ยังไม่ครบสมบูรณ์หรือยังไม่
สำเร็จ หำกว่ำ ในขณะนำเข้ำมีลักษณะอันเป็นสำระสำคัญของของที่ครบสมบูรณ์
หรือสำเร็จแล้วและให้หมำยรวมถึงของที่ครบสมบูรณ์หรือสำเร็จแล้ว (หรือที่จำแนก
เข้ำประเภทของที่ครบสมบูรณ์หรือสำเร็จแล้วตำมนัยแห่งหลักเกณฑ์นี้) ที่นำเข้ำมำ
โดยถอดแยกออกจำกกันหรือยังไม่ได้ประกอบเข้ำด้วยกัน”
(ข)

“ประเภทที่ระบุถึงวัตถุหรือสำรใด ให้หมำยรวมถึงของผสมหรือของรวมที่มีวัตถุ
หรือสำรนั้นรวมอยู่กับวัตถุหรือสำรอื่น ควำมที่ระบุถึงของที่ทำด้วยวัตถุหรือสำรใด
ให้หมำยรวมถึงของที่ประกอบด้วยวัตถุหรือสำรนั้นล้วน ๆ หรือเพียงบำงส่วน
กำรจำแนกประเภทของของที่ประกอบด้วยวัตถุหรือสำรมำกกว่ำหนึ่งชนิดขึ้นไป
ให้จำแนกตำมหลักเกณฑ์ข้อ 3”
หลักเกณฑ์ข้อ 3 ของที่อำจจำแนกประเภทได้ตั้งแต่สองประเภทขึ้นไปตำมหลักเกณฑ์ข้อ 2 (ข) หรือตำมเหตุผล
อื่นใดก็ตำม ให้จำแนกประเภทโดยถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก)

(ข)

(ค)

“ถ้ำประเภทหนึ่งระบุลักษณะของของไว้โดยเฉพำะและประเภทอื่นระบุไว้อย่ำง
กว้ำง ๆ ให้จัดของนั้นเข้ำประเภทที่ระบุไว้โดยเฉพำะ อย่ำงไรก็ตำมเมื่อมีประเภท
ตั้งแต่สองประเภทขึ้นไปต่ำงก็ระบุถึงวัตถุหรือสำรส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีอยู่ในของผสม
หรือในของรวม หรือระบุถึงของบำงชนิดในของที่จัดทำขึ้นเป็นชุดเพื่อกำรขำยปลีก
ให้ถือว่ำประเภทเหล่ำนั้นระบุโดยเฉพำะถึงของดังกล่ำวเท่ำเทียมกัน ถึงแม้ว่ำ
ประเภทใดในประเภทต่ำง ๆ เหล่ำนั้นระบุถึงลักษณะของของได้สมบูรณ์หรือ
ตรงกว่ำก็ตำม”
“ของผสม ของรวม ที่ประกอบด้วยวัตถุต่ำงชนิดกันหรือทำขึ้นจำกองค์ประกอบ
ต่ำงกันและของที่จัดทำขึ้นเป็นชุดเพื่อกำรขำยปลีก ซึ่งไม่อำจจำแนกประเภท
ตำมหลั ก เกณฑ์ ข้ อ 3 (ก) ได้ ใ ห้ จ ำแนกประเภทโดยถื อ เสมื อ นว่ ำ ของนั้ น
ประกอบด้ ว ยวั ตถุ ห รือ องค์ ป ระกอบที่ แ สดงลั ก ษณะอั น เป็ น สำระสำคัญของ
ของนั้นเท่ำที่จะใช้หลักนี้ได้”
“เมื่อของใดไม่อำจจำแนกประเภทตำมหลักเกณฑ์ข้อ 3 (ก) หรือ 3 (ข) ได้ ให้จำแนก
เข้ำประเภทที่ลำดับไว้หลังสุด ในบรรดำประเภทที่อำจจำแนกเข้ำได้โดยเท่ำเทียมกัน”
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หลักเกณฑ์ข้อ 4 “ของซึ่งไม่อำจจำแนกประเภทตำมหลักเกณฑ์ข้ำงต้นได้ให้จำแนกเข้ำประเภทเดียวกันกับ
ของซึ่งใกล้เคียงกับของนั้นมำกที่สุด”
หลักเกณฑ์ข้อ 5 “นอกจำกข้อกำหนดข้ำงต้นแล้ว หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ให้ใช้กับของที่ระบุไว้”
(ก) “กระเป๋ำกล้องถ่ำยรูป หีบเครื่องดนตรี กระเป๋ำปืน กล่องอุปกรณ์เขียนแบบ
กล่องสร้อยคอ และภำชนะบรรจุที่คล้ำยกัน ที่ทำรูปทรงหรือขนำดเป็นพิเศษ
เพื่อบรรจุของหรือชุดของของโดยเฉพำะ ใช้ได้คงทนและนำเข้ำมำด้วยกันกับของ
ที่มีเจตนำใช้ร่วมกัน ให้จำแนกตำมประเภทของของที่บรรจุ ถ้ำตำมปกติเป็นชนิด
ทีต่ ้องขำยพร้อมกัน อย่ำงไรก็ตำมหลักเกณฑ์นี้ไม่ให้ใช้กับภำชนะบรรจุที่เห็นได้ว่ำ
มีลักษณะอันเป็นสำระสำคัญในตัวเอง”
(ข) “ภำยใต้ บั งคั บ ของหลั ก เกณฑ์ ข้ อ 5 (ก) ข้ ำ งต้ น วั ต ถุ แ ละภำชนะส ำหรั บ ใช้
ในกำรบรรจุที่บรรจุของเข้ำมำให้จำแนกเข้ำประเภทเดียวกันกับของนั้น ถ้ำวัตถุ
และภำชนะนั้นเป็นชนิดที่ตำมปกติใช้สำหรับบรรจุของดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม
ไม่ให้ใช้ข้อกำหนดนี้เมื่อเห็นได้ชัดว่ำ วัตถุและภำชนะสำหรับใช้ในกำรบรรจุนั้น
เหมำะสำหรับใช้ซ้ำได้อีก”
หลักเกณฑ์ข้อ 6 “ตำมวัตถุประสงค์ของกฎหมำย กำรจำแนกประเภทของของเข้ำในประเภทย่อยของ
ประเภทใดประเภทหนึ่ง ให้เป็นไปตำมควำมของประเภทย่อยที่เกี่ยวข้องและตำมหลักเกณฑ์
ข้ำงต้นโดยอนุโลม โดยพิจำรณำเปรียบเทียบในระหว่ำงประเภทย่อยที่อยู่ในระดับเดียวกัน
ตำมวัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์นี้ให้ใช้หมำยเหตุของหมวดและของตอนที่เกี่ยวข้องด้วย
เว้นแต่จะมีข้อควำมระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น”
กำรจัดประเภทสินค้ำตำมระบบฮำร์โมไนซ์ ฉบับที่ 6 (2017), องค์กำรศุลกำกรโลก
สำหรับผลิตภัณฑ์ของ CPC ที่เป็นบริกำรจะถูกกำหนดไว้ในหมวดใหญ่ 5 ถึง 9 และเมื่อบริกำรต่ำง ๆ จัดจำแนกได้ภำยใต้
สองหมวดหมู่หรือมำกกว่ำ กำรจัดจำแนกจะพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) ถ้ำหมวดหมู่หนึ่งระบุลักษณะของบริกำรไว้โดยเฉพำะและหมวดหมู่อื่นระบุไว้อย่ำงกว้ำง ๆ ให้จัดบริกำรนั้น เข้ำหมวดหมู่
ที่ระบุไว้โดยเฉพำะ
(ข) บริกำรผสม บริกำรรวม ที่ประกอบด้วยบริกำรต่ำงชนิดกัน ซึ่งไม่อำจจำแนกประเภทตำมหลักเกณฑ์ข้อ (ก) ได้ให้จำแนก
ประเภทโดยถือเสมือนว่ำบริกำรนั้นประกอบด้วยวัตถุหรือองค์ประกอบที่แสดงลักษณะอันเป็นสำระสำคัญของบริกำรนั้น
เท่ำที่จะใช้หลักนี้ได้
(ค) เมื่ อบริ กำรไม่ สำมำรถจั ดจ ำแนกได้ ตำมหลั กเกณฑ์ (ก) หรื อ (ข) ให้ จ ำแนกหมวดหมู่ โดยถื อเสมื อ นว่ ำ บริ กำรนั้ น
ประกอบด้วยวัตถุหรือองค์ประกอบที่แสดงลักษณะอันเป็นสำระสำคัญของบริกำรนั้นเท่ำที่จะใช้หลักนี้ได้
บริกำรที่ไม่สำมำรถจัดจำแนกตำมหลักเกณฑ์ข้ำงต้นได้ จะถูกจัดจำแนกในหมวดหมู่ที่เหมำะสมกับบริกำรที่คล้ำยกันมำกที่สุด
ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรรวมกันของทั้งสินค้ำและบริกำรจะถูกจัดจำแนกตำมองค์ประกอบหลัก (มูลค่ำเพิ่ม)
คาอธิบาย
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในหมวดใหญ่ 0 ถึง 4 ของ CPC สอดคล้องกับประเภทและประเภทย่อยของระบบฮำร์โมไนซ์ เนื่องจำกสินค้ำ
ที่ขนส่งได้ใน CPC ถูกกำหนดตำมระบบฮำร์โมไนซ์ ในกรณีที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ CPC สัมพันธ์กับประเภทย่อยของ HS เพียงบำงส่วน
ได้มีคำอธิบำยเพื่อช่วยในกำรจัดจำแนกสินค้ำเหล่ำนั้นในส่วนที่ 4 (คำอธิบำยกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563)
โดยคำอธิบ ำยของ CPC มีค วำมสอดคล้อ งกับคำอธิบำยของระบบฮำร์โมไนซ์ซึ่งอ้ำงถึงกลุ่ม ผลิต ภัณฑ์ที่กว้ำ งขึ้น และนำไปใช้กับ
กลุ่มผลิตภัณฑ์จำนวน 375 กลุ่ม จำกกลุ่มผลิตภัณฑ์ 1,617 กลุ่มที่อยู่ในหมวดใหญ่ 0 ถึง 4 รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นบริกำรซึ่งอยู่ใน
หมวดใหญ่ 5 ถึง 9 ได้อธิบำยไว้ในส่วนที่ 4 ของเอกสำรเช่นเดียวกัน

บทนำ

คำอธิบำยของ CPC ได้รับกำรพัฒนำเพื่อวัตถุประสงค์ทำงสถิติ ถึงแม้ว่ำคำอธิบำยเหล่ำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบำยคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ให้มีควำมชัดเจนแต่บำงรำยกำรอำจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้น ผู้ใช้งำนจำเป็นต้องขอคำแนะนำเพิ่มเติมจำกกองสถิติ
แห่งสหประชำชำติในกำรตีควำมเนื้อหำของกลุ่มผลิตภัณฑ์ในกรณีที่มีกำรใช้ CPC เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจำกสถิติ ตัวอย่ำงเช่ น
กำรใช้ CPC เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับกำรจัดเตรียมเอกสำรทำงกฎหมำยหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรจัดซื้อ ซึ่งผู้จัดทำเอกสำรทำงกฎหมำย
ที่มีกำรอ้ำงอิงถึงหมวดหมู่ของ CPC จะต้องรับผิดชอบในกำรอธิบำยกำรใช้งำนหมวดหมู่ต่ำง ๆ ของผลิตภัณฑ์ในเอกสำรทำงกฎหมำย
สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจซึ่งมีลักษณะพิเศษที่ไม่ได้อธิบำยไว้อย่ำงชัดเจนในคำอธิบำยที่มีอยู่ แต่ผู้ใช้
จำเป็นต้องจัดจำแนก CPC ให้ถูกต้อง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ในคำอธิบำยได้ให้คำแนะนำที่เพียงพอในกำรจัดจำแนกผลิตภัณฑ์ตำมหมวดหมู่
ที่เหมำะสมโดยอธิบำยลักษณะสำคัญและให้ตัวอย่ำงที่คล้ำยคลึงกันกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัญหำ แต่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สำมำรถจัดจำแนกได้
อำจมีกำรออกหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในกำรจัดจำแนกผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสหประชำชำติ
การใช้ CPC ในการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ
ประเทศที่ไม่มีประสบกำรณ์หรือทรัพยำกรเพียงพอในกำรพัฒนำกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์ของตนเอง อำจเลือกใช้ CPC เพื่อจัด
ประเภทผลิตภัณฑ์ระดับประเทศให้สอดคล้องกับกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์ของสำกลมำกที่สุด โดยอำจใช้ตำมโครงสร้ำงผลิตภัณฑ์เดิม
ที่เป็นอยู่หรือทำกำรขยำยหรือปรับลดโครงสร้ำงตำมบริบทของแต่ละประเทศ
ในกำรสร้ำงกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์ระดับประเทศที่สอดคล้องกับ CPC นั้น หมวดหมู่ในระดับที่ละเอียดที่สุดควรมีขอบเขต
สอดคล้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ CPC หรือกลไกอีกนัยหนึ่ง คือ ในแต่ละรำยกำรย่อยของกำรจำแนกผลิตภัณฑ์ในระดับประเทศต้องมี
นิยำมและขอบเขตเช่นเดียวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ (subclasses) ตำม CPC กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์ระดับประเทศจะมีควำมสอดคล้องและ
เปรียบเทียบกันได้กับ CPC โดยไม่ได้รับผลกระทบจำกโครงสร้ำงหรือตำแหน่งของหมวดหมู่ในระดับที่ละเอียดที่สุด
กำรขยำยโครงสร้ำงของ CPC โดยกำรเพิ่มหมวดหมู่ย่อยเข้ำไปนั้น ควรเป็นส่วนหนึ่งของหมู่ย่อยเดิมของกำรจัดประเภทสำกล
ซึ่งสำมำรถทำได้โดยกำรแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์เป็นกลุ่มย่อย 9 กลุ่ม (หรือมำกกว่ำถ้ำต้องกำร) ตำมโครงสร้ำงของ CPC ด้วยกำรเพิ่มตัวเลข
หนึ่งตัวหรือมำกกว่ำต่อท้ำยรหัส 5 หลักของ CPC หรือใช้วิธีกำรแบ่งหมู่ย่อยออกเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลำย ๆ กลุ่ม โดยกำรเพิ่มจำนวน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีรำยละเอียดมำกขึ้น ซึ่งระบุด้วยตัวเลขห้ำหลักโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีกลุ่มผลิตภัณฑ์เกินเก้ำกลุ่มในแต่ละหมู่ย่อย
ของ CPC และสำมำรถรวมกลับไปเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ตำมโครงสร้ำงเดิมของ CPC ได้ เพื่อรักษำควำมสำมำรถในกำรเปรียบเทียบในระดับ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ CPC
สำหรับบำงประเทศอำจจะลดระดับควำมละเอียดของ CPC ลง เนื่องจำกบำงหมวดหมู่อำจจะไม่สำคัญ ตัวอย่ำงเช่น บำงประเทศ
อำจจะพบว่ำไม่เกิดประโยชน์ที่จะมีห มวดย่อย 43 ถึง 46 (เครื่องจักร) เหมือนกับ CPC เนื่องจำกหมวดย่อยดังกล่ำว ไม่สอดคล้องกับ
บริบทของประเทศ และอำจจะรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือหมู่ย่อยบำงส่วนหรือทั้งหมดให้เป็นหมวดหมู่เดียวกัน ในระดับที่มีรำยละเอียด
มำกที่สุดโดยใช้หลักกำรตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น
การใช้งานระดับต่าง ๆ ในโครงสร้างของการจัดประเภท
กำรนำเสนอสถิติในควำมละเอียดระดับต่ำง ๆ เพื่อตอบสนองกำรใช้งำนข้อมูลสถิติที่แตกต่ำงกัน ดังนั้น จึงมีควำมจำเป็นที่ต้องใช้
CPC ในระดับรำยละเอียดที่แตกต่ำงกันเพื่อวัตถุประสงค์ที่ต่ำงกัน ตัวอย่ำงเช่น ในกำรทำระบบบัญ ชีระดับชำติอำจต้องจัดจำแนกข้อมูล
ในระดับรำยละเอียดที่แตกต่ำงจำกที่ใช้ในกำรทำสถิติอุตสำหกรรม ในทำนองเดียวกัน ข้อมูลกำรผลิตที่ได้จำกสถำนประกอบกำรสำมำรถ
จำแนกรำยละเอียดได้มำกกว่ำข้อมูลกำรสะสมทุนที่ได้จำกระบบกำรรำยงำนของทำงกำร ซึ่งโครงสร้ำงลำดับชั้นของ CPC เป็นกรอบสำคัญ
สำหรับกำรจำแนกประเภทข้อมูลที่เปรียบเทียบกันได้ในระดับรำยละเอียดที่แตกต่ำงกัน
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ความสัมพันธ์ระหว่าง CPC กับการจัดประเภทอื่น ๆ
ความสัมพันธ์กับ ISIC
CPC และ ISIC เป็นกำรจัดจำแนกเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป โดย ISIC นำเสนอด้ำนกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ในขณะที่ CPC นำเสนอ
ด้ำนผลิตภัณฑ์ โดยแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ CPC ประกอบด้วยสินค้ำหรือบริกำรที่เป็นผลผลิตที่ได้จำกกำรดำเนินกิจกรรมในหมู่ย่อยหรือ
หมู่ย่อยต่ำง ๆ ของ ISIC Rev.4
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ CPC จำนวนหนึ่งสอดคล้องกับ ISIC มำกกว่ำหนึ่งอุตสำหกรรม ตัวอย่ำงเช่น สัตว์ที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยงหรือ
ได้จำกกำรล่ำ หรือพืชที่ได้จำกกำรเพำะปลูกหรือได้จำกกำรเก็บจำกป่ำ ซึ่งผลิตภัณฑ์เดียวกันอำจจะถูกผลิตขึ้นโดยกิจกรรมที่แตกต่ำงกัน
หรือบริกำรสินเชื่อที่ได้จำกสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจหรือธนำคำรทั่วไป และมีอีกหลำยกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ CPC ที่ไม่ได้แสดงควำมสัมพันธ์
กับหมู่ย่อยของ ISIC Rev.4 คือ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปของของเสียซึ่งเป็นผลผลิต ที่ได้จำกหลำยอุตสำหกรรม ตัวอย่ำงเช่น ขยะกระดำษ
ซึ่งอำจได้มำจำกหน่วยผลิตกระดำษซึ่งเป็นผลพลอยได้จำกกระบวนกำรผลิต และถูกผลิตโดยหน่วยประเภทอื่น ๆ ในรูปแบบของ
เศษกระดำษที่ได้จำกบรรจุภัณฑ์ ของเหลือใช้จำกสำนักงำน และที่คล้ำยกัน ในขณะที่ผลิตภัณฑ์เศษและของที่ใช้ไม่ได้บำงส่วนสำมำรถ
ระบุผู้ผลิตหลักได้ แต่จะไม่แสดงควำมสัมพันธ์กับ ISIC Rev.4 ในหมวดย่อย 39 ของ CPC อีกหนึ่งตัวอย่ำงของผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถผลิตได้
ในหลำยอุตสำหกรรม ได้แก่ เครื่องหมำยกำรค้ำลิขสิทธิ์และผลิตภัณฑ์ทรัพย์สินทำงปัญญำที่คล้ำยคลึงกัน ซึ่งจะไม่แสดงควำมสัมพันธ์กับ
ISIC Rev.4 เช่นเดียวกัน
ความสัมพันธ์กับ HS
ระบบฮำร์โมไนซ์ มีชื่อเต็มว่ำ “ระบบฮำร์โมไนซ์เพื่อกำรจำแนกประเภทและกำหนดรหัสสินค้ำ” (Harmonized Commodity
Description and Coding System) เป็นระบบกำรจำแนกสินค้ำด้วยกำรใช้ตัวเลขแทนตัวสินค้ำ โดย
1. มีกำรแบ่งกลุ่มสินค้ำที่มีกำรซื้อขำยระหว่ำงประเทศออกเป็นประเภทและประเภทย่อย โดยมีเลขรหัสกำกับประเภทและ
ประเภทย่อยที่เกี่ยวข้อง
2. มีหมำยเหตุของหมวด ของตอน และของประเภทย่อย
3. มีหลักเกณฑ์กำรตีควำมรวมประกอบอยู่ในตัวระบบด้วย
HS เป็นระบบที่พัฒนำขึ้นโดยเป็นองค์กำรศุลกำกรโลก มีกำรบังคับใช้เป็นไปตำมอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยระบบ
ฮำร์โมไนซ์เพื่อกำรจำแนกประเภทและกำหนดรหัสสินค้ำ โดยกำรจัดพิกัดของระบบฮำร์โมไนซ์มีรูปแบบกำรจัดดังนี้ (ก) จัดตำมวัตถุที่ทำ
วัตถุอย่ำงเดียวกัน จัดอยู่หมวดเดียวกัน (ข) จัดตำมขั้นตอนและกระบวนกำรผลิต (ค) จัดตำมกำรใช้ประโยชน์และหน้ำที่กำรทำงำน และ
(ง) กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
CPC และ HS มีควำมสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิด สำหรับสินค้ำที่ขนส่งได้ เนื่องจำกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ CPC ที่อยู่ในหมวดใหญ่ 0 ถึง 4
ทั้งหมด 1,617 กลุ่มผลิตภัณฑ์มีกำรจัดกลุ่มและหมวดหมู่ใหม่ โดยมีประเภทและประเภทย่อยของระบบฮำร์โมไนซ์กว่ำ 5,000 รำยกำร
เป็นกรอบกำรทำงำน โดยควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวได้แสดงไว้ในส่วนที่ 3 (รำยละเอียดโครงสร้ำงกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย
ปี 2563 และกำรเปรียบเทียบรหัสระหว่ำง TCPC 2020, HS 2017 และ TSIC 2009) อย่ำงไรก็ตำม มีข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ว่ำ แต่ละกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ของ CPC ในหมวดใหญ่ 0 ถึง 4 ต้องสอดคล้องกับหนึ่งหรือหลำยประเภทหรือประเภทย่อยในระบบฮำร์โมไนซ์ ตัวอย่ำงเช่น
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 17300 (ไอน้ำและน้ำร้อน) ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้กับระบบฮำร์โมไนซ์ และมีอีกหลำยกรณีที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ CPC
มีรำยละเอียดมำกเกินกว่ำที่จะเปรียบเทียบกับระบบฮำร์โมไนซ์ได้ ทำให้เกิดกำรเชื่อมโยงเพียงบำงส่วน สิ่งนี้มักสะท้อนให้เห็นถึงสถำนกำรณ์
ที่ผลิตภัณฑ์บำงอย่ำงมีควำมสำคัญในสถิติกำรผลิตในระดับชำติ แต่ไม่สำคัญในแง่ของกำรค้ำระหว่ำงประเทศ โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ทำง
กำรเกษตรและผลิตภัณฑ์สำรสนเทศจำนวนมำกอยู่ในหมวดหมู่นี้ ซึ่งเมื่อใดก็ตำมที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ CPC รวมกำรเชื่อมโยงบำงส่วนไปยัง
ประเภทย่อยของ HS ก็จะมีกำรอธิบำยเพิ่มเติมในส่วนของคำอธิบำย

บทนำ

ความสัมพันธ์กับ SITC
ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ ง CPC และมำตรฐำนกำรจั ด ประเภทกำรค้ ำ ระหว่ ำ งประเทศ (Standard International Trade
Classification: SITC) นั้น คล้ำยคลึงกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำง CPC และ HS เนื่องจำก SITC Rev.4 ใช้ประเภทย่อยของระบบฮำร์โมไนซ์
เป็นกรอบในกำรสร้ำงกำรจัดกลุ่มสินค้ำที่เหมำะสมสำหรับกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจเพื่อกำรค้ำ กำรจั ดกลุ่มสินค้ำโภคภัณฑ์ของ SITC
สะท้อนให้เห็นถึง (ก) วัสดุที่ใช้ในกำรผลิต (ข) ขั้นตอนและกระบวนกำรผลิต (ค) วิธีปฏิบัติทำงกำรตลำดและกำรใช้ประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์ (ง) ควำมสำคัญของสินค้ำในแง่ของกำรค้ำโลก และ (จ) กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี
SITC Rev.4 สัมพันธ์กับ CPC ในส่วนของสินค้ำที่ขนส่งได้ โดยพยำยำมที่จะให้เลขรหัส 5 หลักของ SITC Rev.4 สอดคล้อง
กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ในหมวดใหญ่ 0 ถึง 4 ของ CPC ดังนั้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ CPC จะประกอบด้วยหนึ่งหรือมำกกว่ำรำยกำรสินค้ำจำก
SITC Rev.4 และข้อยกเว้นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ HS จะเป็นข้อยกเว้นใน SITC โดยอัตโนมัติ เนื่องจำก SITC Rev.4 เป็นกำรรวมกลุ่ม
ประเภทย่ อ ยของ HS และ SITC เป็ น กำรจั ด จ ำแนกสิ น ค้ ำ ที่ ข นส่ งได้ เ ช่ น เดี ย วกั บ HS ดั ง นั้ น SITC จึ ง ไม่ มี ค วำมสั ม พั น ธ์ กั บ CPC
ในหมวดใหญ่ 5 ถึง 9
ความสัมพันธ์กับการจัดประเภทและมาตรฐานอืน่ ๆ
CPC มีควำมสัมพันธ์กับกำรจัดประเภทสำกลอื่น ๆ เช่น BEC (Classification by Broad Economic Categories) โดยองค์กำร
สหประชำชำติ ซึ่งเป็นกำรจัดประเภทสินค้ำที่ออกแบบมำเพื่อกำรแปลงข้อมูลกำรค้ำที่รวบรวมโดย SITC หรือ HS เพื่อกำรวิเครำะห์
ทำงเศรษฐกิจที่ใช้กับสินค้ำที่สอดคล้องตำมควำมหมำยในระบบบัญชีประชำชำติ (สินค้ำทุน สินค้ำขั้นกลำง และสินค้ำอุปโภคบริโภค)
เพื่อจัดทำสถิติกำรค้ำระหว่ำงประเทศ โดยกำรจัดเรียงกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ CPC ใหม่ทั้งหมด ตำมหมวดหมู่ของ BEC โดยคงควำมสอดคล้อง
ระหว่ำง CPC และ SITC Rev.4 และระหว่ำง SITC และ BEC นอกจำกนั้นแล้ว CPC ยังมีควำมสัมพันธ์กับกำรจำแนกประเภทของค่ำใช้จ่ำย
ตำมวัตถุประสงค์ (Classifications of Expenditure According to Purpose) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ กำรจัดจำแนกหน่วยงำน
ภำครัฐตำมหน้ำที่ (Classification of the Functions of Government: COFOG) กำรจัดจำแนกกำรบริโภคส่วนบุคคลตำมวัตถุประสงค์
(Classification of Individual Consumption According to Purpose: COICOP) กำรจัดจำแนกองค์กำรที่ไม่แสวงหำกำไรที่ให้บริกำร
ครัวเรือนตำมวัตถุประสงค์ (Classification of the Purposes of Non-Profit Institutions Serving Households: COPNI) และ
กำรจัดจำแนกค่ำใช้จ่ำยของผู้ผลิตตำมวัตถุประสงค์ (Classification of the Outlays of Producers According to Purpose: COPP)
เนื่องจำกมีกำรใช้ CPC ในกำรนำเสนอมิติของผลิตภัณฑ์ในตำรำงต่ำง ๆ ของ SNA เป็นต้น
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ส่วนที่ 2

โครงสร้าง

โครงสร้างการจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย ปี 2563

หมวดใหญ่ หมวดย่อย
0
01
02
03
04
1
11
12
13
14
15
16
17
18
2
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
31
32
33
34
35
36
37
38
39

หมู่ใหญ่
ผลิตภัณฑ์เกษตร ผลิตภัณฑ์ป่าไม้ และผลิตภัณฑ์ประมง
ผลิตภัณฑ์เกษตร พืชสวน พืชผัก
9
สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (ยกเว้นเนื้อสัตว์)
5
ผลิตภัณฑ์ป่าไม้และผลิตภัณฑ์จากการทาไม้
2
ปลาและผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จากการประมง
6
แร่และแร่ธาตุ; ไฟฟ้า ก๊าซ และน้า
ถ่านหินและพีต
1
ปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ
1
หินแร่และหัวแร่ยเู รเนียมหรือทอเรียม
1
สินแร่
2
หิน ทราย และดิน
4
แร่อื่น ๆ
3
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า และน้าร้อน
4
น้าธรรมชาติ
1
ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ ; สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย
และเครื่องหนัง
เนื้อสัตว์ เนื้อปลา ผลไม้ พืชผัก น้ามันและไขมัน
9
ผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไข่
3
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สีธัญพืช; สตาร์ชและผลิตภัณฑ์สตาร์ช;
8
ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ
เครื่องดื่ม
4
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
1
ด้ายสิ่งทอหรือเส้นด้าย; ผ้าทอและผ้าสิ่งทอที่ทาปุยแบบทัฟต์
8
ของทาด้วยสิ่งทอ นอกจากเครื่องแต่งกาย
4
ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์; เครื่องแต่งกาย
3
หนังฟอกและผลิตภัณฑ์หนังฟอก; รองเท้า
6
สินค้าที่ขนส่งได้อื่น ๆ ยกเว้นผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและ
เครื่องอุปกรณ์
ผลิตภัณฑ์จากไม้ ไม้ก๊อก ฟาง และวัตถุถักสานอื่น ๆ
8
เยื่อไม้ กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ; สิ่งตีพิมพ์และของที่คล้ายกัน
8
ถ่านโค้ก; ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม; เชื้อเพลิงนิวเคลียร์
7
เคมีภณ
ั ฑ์ขั้นมูลฐาน
8
ผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ; เส้นใยประดิษฐ์
5
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
5
แก้วและผลิตภัณฑ์ทาด้วยแก้ว และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ทาด้วย
7
โลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
เฟอร์นิเจอร์; สินค้าที่ขนส่งได้อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
8
เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้
4

หมู่ย่อย ผลิตภัณฑ์
53
18
8
31

157
50
11
62

5
3
1
6
8
8
4
1

5
3
1
6
8
8
4
1

44
12
32

161
22
54

9
3
51
18
11
17

11
3
53
29
30
17

18
25
20
41
29
24
34

34
51
23
68
35
29
51

41
31

64
51
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หมวดใหญ่ หมวดย่อย
4
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5
53
54
6
61
62
63
64
65
66
67
68
69
7
71
72
73
8
81
82
83
84
85
86
87
88

หมู่ใหญ่
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์
โลหะขั้นมูลฐาน
ผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป
เครื่องจักรที่ใช้ในงานเฉพาะอย่าง
เครื่องใช้สานักงาน เครื่องทาบัญชี และเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องจักรและเครื่องมือไฟฟ้า
วิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์และเครื่องมือในการสื่อสาร
เครื่องใช้ทางการแพทย์ เครื่องใช้เพื่อความแม่นยาและ
เชิงทัศนศาสตร์ นาฬิกา
เครื่องอุปกรณ์การขนส่ง
สิ่งก่อสร้างและบริการก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้าง
บริการก่อสร้าง
บริการจัดจ้าหน่าย; บริการที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม;
บริการขนส่ง; และบริการจ่ายไฟฟ้า ก๊าซ และน้า
บริการขายส่ง
บริการขายปลีก
บริการที่พัก บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บริการขนส่งผู้โดยสาร
บริการขนส่งสินค้า
บริการให้เช่ายานพาหนะเพื่อการขนส่ง พร้อมผู้ควบคุม
บริการที่สนับสนุนการขนส่ง
บริการไปรษณีย์และรับส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
การจ่ายไฟฟ้า ก๊าซ และน้า (ที่เป็นของตนเอง)
บริการทางการเงินและบริการที่เกี่ยวข้อง; บริการด้าน
อสังหาริมทรัพย์; บริการให้เช่าหรือสัญญาเช่าการเงิน
บริการทางการเงินและบริการที่เกีย่ วข้อง
บริการอสังหาริมทรัพย์
บริการสัญญาเช่าดาเนินงานหรือให้เช่า โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริการด้านธุรกิจและการผลิต
บริการวิจัยและพัฒนา
บริการด้านกฎหมายและการบัญชี
บริการทางวิชาชีพ เทคนิค และธุรกิจ (ยกเว้นบริการวิจัย พัฒนา
กฎหมาย และการบัญชี)
บริการโทรคมนาคม แพร่ภาพกระจายเสียง และจัดหาสารสนเทศ
บริการสนับสนุน
บริการสนับสนุนและบริการดาเนินการด้านการเกษตร การล่าสัตว์
การป่าไม้ การประมง เหมืองแร่ และสาธารณูปโภค
บริการบารุงรักษา ซ่อม และติดตัง้ (ยกเว้นการก่อสร้าง)
บริการผลิตเมื่อวัตถุดิบเป็นของบุคคลอื่น

หมู่ย่อย ผลิตภัณฑ์

6
4
6
9
2
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4
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60
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7

22
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2
7
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37

24
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2
5
4
2
3
1
7
1
2

18
45
10
8
7
3
22
3
5

120
269
16
28
28
8
25
7
6

7
2
3

24
7
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14
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4
4
9

8
9
33
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12
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6
6
3
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27
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47
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หมวดใหญ่ หมวดย่อย
หมู่ใหญ่
89
บริการผลิตอื่น ๆ; บริการจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่ บริการพิมพ์
4
บริการผลิตซ้า; บริการนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
9
บริการชุมชน บริการทางสังคม และบริการส่วนบุคคล
91
บริหารรัฐกิจและบริการอื่น ๆ แก่ชุมชนโดยรวม; การประกันสังคม
3
ภาคบังคับ
92
บริการด้านการศึกษา
6
93
บริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
5
94
บริการเก็บรวบรวม บาบัด และกาจัดน้าเสียและของเสีย และ
6
บริการปกป้องสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
95
บริการขององค์การสมาชิก
3
96
บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา
7
97
บริการอื่น ๆ
4
98
บริการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล
1
99
บริการขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก
1

หมู่ย่อย ผลิตภัณฑ์
8
10

17

32

12
12
15

14
32
28

6
23
13
1
1

14
38
13
1
1
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ส่วนที่ 3

รายละเอียดโครงสร้าง
และการเปรียบเทียบรหัส
ระหว่าง TCPC 2020,
HS 2017 และ TSIC 2009

รายละเอียดโครงสร้างและการเปรียบเทียบรหัสระหว่าง TCPC 2020, HS 2017 และ TSIC 2009 25
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์

คำอธิบำย

หมวดใหญ่ 0

ผลิตภัณฑ์เกษตร ผลิตภัณฑ์ป่ำไม้ และผลิตภัณฑ์ประมง

หมวดย่อย 01
011
0111

01131

ผลิตภัณฑ์เกษตร พืชสวน พืชผัก
ธัญพืช
ข้าวสาลี
เมล็ดข้าวสาลี (ใช้สาหรับการเพาะปลูก)
ข้าวสาลีอื่น ๆ
ข้าวโพด
เมล็ดข้าวโพด (ใช้สาหรับการเพาะปลูก)
ข้าวโพดอื่น ๆ
ข้าว
เมล็ดข้าว (ใช้สาหรับการเพาะปลูก)

01132

ข้าวเปลือกอื่น ๆ

01111
01112
0112
01121
01122
0113

0114
01141
01142
0115
01151
01152
0116
01161
01162
0117
01171
01172
0118
01181
01182
0119
01191
01192
01193
01194
01195
01199
012
0121
01211
01212
01213

ข้าวซอร์กัม
เมล็ดข้าวซอร์กัม (ใช้สาหรับการเพาะปลูก)
ข้าวซอร์กัมอื่น ๆ
ข้าวบาร์เลย์
เมล็ดข้าวบาร์เลย์ (ใช้สาหรับการเพาะปลูก)
ข้าวบาร์เลย์อื่น ๆ
ข้าวไรย์
เมล็ดข้าวไรย์ (ใช้สาหรับการเพาะปลูก)
ข้าวไรย์อื่น ๆ
ข้าวโอ๊ต
เมล็ดข้าวโอ๊ต (ใช้สาหรับการเพาะปลูก)
ข้าวโอ๊ตอื่น ๆ
ข้าวฟ่างนกเขา
เมล็ดข้าวฟ่างนกเขา (ใช้สาหรับการเพาะปลูก)
ข้าวฟ่างนกเขาอื่น ๆ
ธัญพืชอื่น ๆ
ทริติเคลี
บักวีต
โฟนิโอ
คีนัว
ข้าวนก
เมล็ดธัญพืชอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
พืชผัก
พืชผักสาหรับรับประทานใบหรือลาต้น
หน่อไม้ฝรั่ง
กะหล่าปลี
กะหล่าดอกและบรอกโคลี

HS 2017

TSIC 2009

1001.11, .91
1001.19, .99

01112*
01112*

1005.10
1005.90

01111*
01111*

1006.10*

01121*,
01122*
01121*,
01122*

1006.10*
1007.10
1007.90

01112*
01112*

1003.10
1003.90

01112*
01112*

1002.10
1002.90

01112*
01112*

1004.10
1004.90

01112*
01112*

1008.21
1008.29

01112*
01112*

1008.60
1008.10
1008.40
1008.50
1008.30
1008.90

01112*
01112*
01112*
01112*
01112*
01112*

0709.20
0704.20, .90
0704.10

01131*
01131*
01131*
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
01214
01215
01216
01219
0122

คำอธิบำย
ผักกาดหอมและชิโครี่
ผักโขม
อาร์ติโชก
พืชผักสาหรับรับประทานใบหรือลาต้นอื่น ๆ

HS 2017

TSIC 2009

0705
0709.70
0709.91
0709.99*

01131*
01131*
01131*
01131*,
01492*

0807.11
0807.19

01132*
01132*

0709.60
0707
0709.30
0702
0709.93
0709.99*

01281*,
01282*
01132*
01132*
01132*
01132*
01132*

0708.20
0708.10
0708.90*
0708.90*

01113*
01113*
01113*
01113*

0706.10
0703.20
0703.10
0703.90
0706.90

01251
01252
01253
01254
01259

แตง
แตงโม
แตงแคนตาลูปและแตงอื่น ๆ
พืชผักสาหรับรับประทานผล
พริกและพริกไทย (สีเขียว) (พริกในสกุล Capsicum และ
พริกไทยจาไมก้าในสกุล Pimenta)
แตงร้านและแตงกวา
มะเขือยาว (มะเขือม่วง)
มะเขือเทศ
ฟักทอง แตงนาเต้า และฟัก
ผักสาหรับรับประทานผลอื่น ๆ
พืชผักวงศ์ถั่ว (สีเขียว)
ถั่วบีน (สีเขียว)
ถั่วลันเตา (สีเขียว)
บรอดบีนและฮอร์สบีน (สีเขียว)
พืชผักวงศ์ถั่วอื่น ๆ (สีเขียว)
พืชหัวที่เกิดจากราก กาบใบ หรือต้นใต้ดิน
แคร์รอตและเทอร์นิป
กระเทียมหัว
หอมหัวใหญ่
ลีกและพืชผักจาพวกหอมกระเทียมอื่น ๆ
พืชหัวอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

0126

01260

เมล็ดพืชผัก ยกเว้นเมล็ดบีต

1209.91

0127

01270

เห็ดและเห็ดทรัฟเฟิล

0709.51 - .59

0129

01290

พืชผักรับประทานสด ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ผลไม้และลูกนัต
ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน
อโวกาโด
กล้วย
กล้ายและกล้วยที่เหมาะสาหรับนามารับประทานเมื่อทาให้
สุกด้วยความร้อน (ต้ม ปิ้ง เผา)
อินทผลัม

0709.40, .99*

01133*
01133*
01133*
01133*
01133*,
01139*
01131*,
01132*,
01133*,
01134*,
01139*
01136,
02300*
01139*

0804.40*
0803.90*
0803.10*

01229*
01225*
01225*

0804.10*

01229*

01221
01229
0123
01231
01232
01233
01234
01235
01239
0124
01241
01242
01243
01249
0125

013
0131
01311
01312
01313
01314
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์

TSIC 2009
01229*
01224,
01226,
01229*
01229*
01221
01222,
01223,
01227,
01228,
01229*

มะเดื่อ
มะม่วง ฝรั่ง และมังคุด

0804.20*
0804.50*

01317
01318
01319

มะละกอ
สับปะรด
ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น

0807.20
0804.30*
0810.60, .90*

01321
01322
01323
01324

ผลไม้จาพวกส้ม
ส้มโอและเกรปฟรุ้ต
มะนาวฝรั่งและมะนาว
ส้ม
ส้มเขียวหวาน ส้มแมนดาริน ส้มคลีเมนทีน

01329

ผลไม้จาพวกส้ม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

01330

องุ่น
ผลไม้แบบผลเทียมมีเนือและสโตน
แอปเปิ้ล
แพร์และควินซ์
แอปริคอต
เชอร์รี่
ท้อและเนกทารีน
พลัมและสโล
ผลไม้แบบผลเทียมมีเนือ และผลไม้เมล็ดแข็ง
เบอร์รี่และผลไม้อื่น ๆ
เคอร์เรนท์และกูสเบอร์รี่
กีวีฟรุ้ต
ราสพ์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ และโลแกนเบอร์รี่
สตรอเบอร์รี่
เบอร์รี่อื่น ๆ และผลไม้ในสกุล Vaccinium

0806.10

01231*,
01239*
01210

0808.10
0808.30, .40
0809.10
0809.21, .29
0809.30
0809.40
0810.90*

01241*
01241*
01249*
01249*
01249*
01249*
01249*

0810.30
0810.50
0810.20
0810.10
0810.40, 90*

โลคัสต์บีน (แครอบ)
ผลไม้อื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
เมล็ดผลไม้
ลูกนัตเปลือกแข็งทังเปลือก (ยกเว้นลูกนัตเปลือกแข็งพันธุ์ป่า
ชนิดที่บริโภคได้และถั่วลิสง)
เมล็ดอัลมอนด์ทังเปลือก
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทังเปลือก
เมล็ดเกาลัดทังเปลือก

1212.92
0810.70, .90*
1209.99*

01252*
01252*
01252*
01252*
01252*,
02300*
01259*
01259*
01259*

0802.11
0801.31
0802.41

01251*
01251*
01251*

01341
01342
01343
01344
01345
01346
01349
0135
01351
01352
01353
01354
01355

0136
0137

HS 2017

01315
01316

0132

0133
0134

คำอธิบำย

01356
01359
01360
01371
01372
01373

0805.40*
0805.50*
0805.10*
0805.21*, .22*
, 29*
0805.90*

01239*
01239*
01231*
01231*
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
01374
01375
01376
01377
01379
014
0141
01411
01412
0142
01421
01422
0143
01431
01432
0144

0145
0146
0149

01441
01442
01443
01444
01445
01446
01447
01448
01449
01450
01460
01491
01492
01499

015
0151
0152
0153
0154
0155
0159

01510
01520
01530
01540
01550
01591
01599

คำอธิบำย

HS 2017

เฮเซลนัตทังเปลือก
0802.21
พิสตาชิโอทังเปลือก
0802.51
วอลนัตทังเปลือก
0802.31
บราซิลนัตทังเปลือก
0801.21
ลูกนัตเปลือกแข็งอื่น ๆ ทังเปลือก (ยกเว้นลูกนัตพันธุ์ป่า ที่ 0802.61, .70*,
บริโภคได้เและถั่วลิสง)
.80*, .90*
เมล็ดพืชและผลไม้ทมี่ ีนำมัน
ถั่วเหลือง
เมล็ดถั่วเหลือง (ใช้สาหรับการเพาะปลูก)
1201.10
ถั่วเหลืองอื่น ๆ
1201.90
ถั่วลิสง ยกเว้นที่เอาเปลือกออก
เมล็ดถั่วลิสง (ใช้สาหรับการเพาะปลูก)
1202.30
ถั่วลิสงทังเปลือก
1202.41
เมล็ดฝ้าย
เมล็ดฝ้าย (ใช้สาหรับการเพาะปลูก)
1207.21
เมล็ดฝ้ายอื่น ๆ
1207.29
เมล็ดพืชที่มีนามันอื่น ๆ
ลินสีด
1204
เมล็ดมัสตาร์ด
1207.50
เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซา
1205
เมล็ดงา
1207.40
เมล็ดดอกทานตะวัน
1206
เมล็ดดอกคาฝอย
1207.60
เมล็ดละหุ่ง
1207.30
เมล็ดฝิ่น
1207.91
เมล็ดพืชที่มีนามันอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
1207.70, .99*
ผลมะกอก
0709.92
มะพร้าวทังเปลือก
0801.12 , .19*
ผลไม้ที่มีนามันอื่น ๆ
เมล็ดปาล์มและเนือในเมล็ดปาล์ม
1207.10
เนือมะพร้าวแห้ง (โคปรา)
1203.00
ผลไม้ที่มีนามันอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
1207.99*
รำกและหัวที่บริโภคได้ ซึ่งมีปริมำณของสตำร์ชหรืออินูลินสูง
มันฝรั่ง
0701
มันสาปะหลัง
0714.10
มันเทศ
0714.20
มันและกลอย
0714.30
เผือกหัวใหญ่ (ทาโร)
0714.40
รากและหัวที่บริโภคได้ ซึ่งมีปริมาณของสตาร์ชหรืออินูลินสูงอื่น ๆ
เผือกหัวเล็ก (ยัวเทีย)
0714.50
รากและหัวที่บริโภคได้ ซึ่งมีปริมาณของสตาร์ชหรืออินูลินสูง 0714.90
อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

TSIC 2009
01251*
01251*
01251*
01251*
01251*

01114*
01114*
01115*
01115*
01115*
01115*
01115*
01115*
01115*
01115*
01115*
01115*
01115*
01115*
01115*
01269*
01262*
01261
01262*
01269*
01134*
01135*
01134*
01134*
01134*
01134*
01134*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
016

0161
0162
0163
0164
0165

01610
01620
01630
01640
01651
01652
01653
01654

0169

01655
01656
01657
01658
01659
01691
01699

017

018

0170

01701
01702
01703
01704
01705
01706
01707
01708
01709

0180

01801
01802
01803
01809

คำอธิบำย
พืชที่มีสำรกระตุ้น เครื่องเทศ และพืชที่มีกลิ่นหอม
กาแฟสดสีเขียว
ใบชา
ใบชามาเต้
เมล็ดโกโก้
พืชเครื่องเทศและพืชกลิ่นหอม (ดิบ)
พริกไทยในสกุล Piper spp. (ดิบ)
พริกและพริกไทยแห้ง (สกุล Capsicum spp., สกุล
Pimenta spp.) (ดิบ)
ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ และกระวาน (ดิบ)

HS 2017

TSIC 2009

0901.11
0902.20, .40
0903
1801

01272
01271*
01271*
01279*

0904.11
0904.21

01282*
01281*,
01282*
01289*

0908.11, .21,
.31
เมล็ดยี่หร่า เมล็ดโป๊ยกั๊ก เมล็ดผักชี เมล็ดเทียนขาว เมล็ด 0909.21, .31,
คาราเวย์ เมล็ดเทียนข้าวเปลือก และจูนเิ ปอร์เบอร์รี่ (ดิบ)
.61
อบเชยและดอกอบเชย (ดิบ)
0906.11, .19
กานพลูดิบ (ลาต้นทังหมด) (ดิบ)
0907.10
เหง้าขิง (ดิบ)
0910.11
วานิลา (ดิบ)
0905.10
ดอกฮ้อป
1210
พืชที่มีสารกระตุ้น เครื่องเทศ และพืช กลิ่นหอม ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
รากชิโครี่
1212.94
พืชที่มีสารกระตุ้น เครื่องเทศ และพืชกลิ่นหอมอื่น ๆ ซึ่งมิได้ 0910.20 *,
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
.30*, .91*,
.99*, 1212.99*
พัลส์
พัลส์ (เมล็ดแห้งของพืชผักวงศ์ถั่ว)
ถั่วบีน (เมล็ดแห้ง)
0713.31 - .33,
.39
บรอดบีนและฮอร์สบีน (เมล็ดแห้ง)
0713.50
ถั่วมะแฮะ (เมล็ดแห้ง)
0713.20
ถั่วแขก (เมล็ดแห้ง)
0713.40
ถั่วลันเตา (เมล็ดแห้ง)
0713.10
ถั่วพุ่ม (เมล็ดแห้ง)
0713.35
ถั่วแระ (เมล็ดแห้ง)
0713.60
ถั่วแบมบารา (เมล็ดแห้ง)
0713.34
พัลส์อนื่ ๆ
0713.90
พืชนำตำล
พืชนาตาล
บีตนาตาล
1212.91
อ้อย
1212.93
เมล็ดบีตนาตาล
1209.10
พืชนาตาลอื่น ๆ
1212.99*

01289*
01289*
01289*
01289*
01289*
01289*
01289*
01289*

01113*
01113*
01113*
01113*
01113*
01113*
01113*
01113*
01113*
01139*
01140
01139*
01259*,
01299*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
019

0191

0192

01911
01912
01913

01919
01921
01922
01929

0193

01930

0194
0195

01940
01950

0196

01961
01962
01963

0197
0199
หมวดย่อย 02
021
0211

01970
01990

02111

คำอธิบำย

HS 2017

ผลิ ตภั ณฑ์ ที่ ใช้ เป็ น อำหำรสั ตว์ ; พื ช เส้ น ใย; พื ช ที่ ใช้ ใน
อุตสำหกรรมนำหอม ใช้ในด้ำนเภสัชกรรมหรือสำหรับพืช
ฆ่ำแมลง พืชฆ่ำเชือรำ หรือวัตถุประสงค์ที่คล้ำยกัน; เมล็ด
บีต พืชอำหำรสัตว์ และเมล็ดไม้ดอก; พืชให้นำยำง; พืชมี
ชี วิต ; ไม้ ตัดดอก; ไม้ ดอก; ยำสู บ เส้ น ; วัตถุ ดิบ จำกพื ช
ประเภทอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์พืชอาหารสัตว์
ข้าวโพดที่ใช้เป็นอาหารสัตว์และหญ้าหมัก
1214.90*
ถั่วอัลฟัลฟาอาหารสัตว์และใช้เป็นหญ้าหมัก
1214.90*
ฟางและแกลบของธัญพืชที่ไม่ได้จัดทา สับ บด อัด หรือทา 1213
เป็นก้อน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
พืชเส้นใย
ฝ้าย เฉพาะเส้นใยหรือรวมทังสมอฝ้าย
ปอกระเจา ปอแก้ว และเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้
อื่น ๆ ดิบหรือผ่านกรรมวิธี การแช่หมั กเส้นใย ยกเว้นลินิน
กัญชง และป่านรามี
พืชเส้นใยอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

TSIC 2009

1214.90*

01191
01192*
01111*,
01112*,
01121*,
01122*,
01191*
01192*

5201
5303.10

01161
01169*

5301.10,
01169*
5302.10,
5305.00*
พืชหรือส่วนของพืช รวมถึงเมล็ดและผล ชนิดที่ใช้ทานาหอม 1211, 1302.11 01279*,
ใช้ด้านเภสัชกรรม หรือสาหรับเป็นพืชฆ่าแมลง พืชฆ่าเชือรา
01289*
หรือวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน
เมล็ดบีต ยกเว้นเมล็ดบีตนาตาล และเมล็ดของพืชอาหารสัตว์ 1209.21 - .29 01199*
ยางธรรมชาติในรูปแบบแผ่นหรือแผ่นบาง
4001.10 - .29 01291,
02300*
พืชมีชีวิต; ดอกไม้; เมล็ดดอกไม้
พืชมีชีวิต; หัว หน่อ และราก กิ่งชาและกิ่งตอน; และส่าเห็ด 0601, 0602.10 01301,
- .40, .90*
01302
ดอกไม้ชนิดที่เหมาะสาหรับจัดทาเป็นช่อดอกไม้ พวงหรีด 0603
01193*,
กระเช้าดอกไม้ และของที่คล้ายกัน
01194*
เมล็ดไม้ดอก
1209.30
01193*,
01194*
ยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
2401.10
01150
วัสดุพืชผักดิบอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
1209.99*,
01199*,
1212.99*
01299*
สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ (ยกเว้นเนือสัตว์)
สัตว์มีชีวิต
สัตว์จาพวกโคกระบือมีชีวิต
โค

0102.21, .29

01411*,
01419*
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์

HS 2017

TSIC 2009
01412*,
01419*
01411*,
01412*

02112

กระบือ

0102.31, .39

02119

สัตว์จาพวกโคกระบืออื่น ๆ

0102.90

02121
02122
02123
02129

สัตว์เคียวเอืองอื่น ๆ
อูฐและสัตว์จาพวกอูฐ
แกะ
แพะ
สัตว์เคียวเอืองอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

0106.13
0104.10
0104.20
0106.19*

01430*
01441*
01442*
01499*,
01700*

0101.21, .29
0101.30
0101.90
0103

01420*
01420*
01420*
01450*

0105.11, .94

01461*,
01462
01469*
01469*
01463*,
01700*
01469*

0212

0213

0214
0215

คำอธิบำย

02151

ม้าและสัตว์จาพวกม้า
ม้า
ลา
ล่อ
สุกร
สัตว์ปีก
ไก่

02152
02153
02154

ไก่งวง
ห่าน
เป็ด

0105.12, .99*
0105.14, .99*
0105.13, .99*

02155

0105.15, .99*

02191

ไก่ต๊อก
สัตว์มีชีวิตอื่น ๆ
กระต่ายและกระต่ายป่า

02192

สัตว์เลียงลูกด้วยนมอื่น ๆ

0106.11, .12,
.19*

02193
02194

นกกระจอกเทศและนกอีมู
นกอื่น ๆ

0106.33
0106.31, .32,
.39

02195

สัตว์เลือยคลาน

0106.20

02196
02199

ผึง
สัตว์มีชีวิตอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

0106.41
0106.49, .90

02131
02132
02133
02140

0219

0106.14

01499*,
01700*
01496*,
01499*,
01700*
01491*
01494*,
01496*,
01499*,
01700*
01495,
03224*
03229*
01493*
01492*,
01496*,
01499*,
01700*,
03223*

32
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
022

0221

0229

023

0231
0232

024

0241

คำอธิบำย

02211

นมดิบ
นมดิบจากสัตว์จาพวกโคกระบือ
นมดิบจากโค

02212

นมดิบจากกระบือ

02291

นมดิบอื่น ๆ
นมดิบจากแกะ

02292

นมดิบจากแพะ

02293

นมดิบจากอูฐ

02299

นมดิบอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

02311
02312

HS 2017

TSIC 2009

0401.20*, .40*, 01411*
.50*
0401.20*, .40*, 01412*
.50*
0401.20*, .40*,
.50*
0401.20*, .40*,
.50*
0401.20*, .40*,
.50*
0401.20*, .40*,
.50*

01441*

0407.11
0407.21

01461*
01461*

02321

ไข่ของไก่หรือสัตว์ปีกอื่นๆ ทังเปลือก สด
ไข่ไก่ทังเปลือก สด
ไข่ไก่ทังเปลือก สด สาหรับการฟัก
ไข่ไก่อื่น ๆ ทังเปลือก สด
ไข่สัตว์ปีกอื่น ๆ ทังเปลือก สด ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ไข่สัตว์ปีกอื่น ๆ ทังเปลือก สด สาหรับการฟัก

0407.19

02322

ไข่สัตว์ปีกอื่น ๆ ทังเปลือก สด ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

0407.29

02411

วัตถุเจริญพันธุ์ของสัตว์
เชือพันธุ์
เชือพันธุ์ของสัตว์จาพวกโคกระบือ

01463*,
01469*,
01491*,
01494*,
01496*,
01499*
01463*,
01469*,
01491*,
01494*,
01496*,
01499*

0511.10

02419

เชือพันธุ์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น

0511.99*

01442*
01430*
01420*,
01493*,
01496*,
01499*

01411*,
01412*,
01419*
01420*,
01430*,
01441*,
01442*,
01450*,
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์

0242

029

02420

0291
0292

02910
02920

0293

02930

0294

02941
02942
02943

0295

02944
02951
02952
02953
02954
02955
02959

0296

02960

คำอธิบำย

HS 2017

TSIC 2009
01491*,
01492*,
01493*,
01494*,
01495*,
01496*,
01499*
01411*,
01412*,
01419*,
01420*,
01492*

ตัวอ่อน

0511.99*

ผลิตภัณฑ์จำกสัตว์อื่น ๆ
นาผึงธรรมชาติ
หอยสเนลสด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่
นาเกลือ ยกเว้นหอยสเนลทะเล
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

0409
0307.60,
1605.58
0410

01493*
01499*

วัตถุดิบของสัตว์ที่ใช้ในสิ่งทอ
ขนแกะ ไข รวมถึงขนแกะที่ล้างแบบฟลีซวอช ทีไ่ ด้จากการตัด
ขนแกะ ไข รวมถึงขนแกะที่ล้างแบบฟลีซวอช ที่ได้จากการดึง;
ขนหยาบของสัตว์
ขนละเอียดของสัตว์ไม่ได้สางหรือหวี

5101.11
5101.19,
5102.20
5102.11, .19

01441*
01441*

รังไหมที่เหมาะสาหรับการสาวไหม
หนังดิบและหนังเฟอร์ดิบ
หนังดิบของสัตว์จาพวกโคกระบือ

5001

4101.20*, .50 *,
.90*
หนังดิบของสัตว์จาพวกม้า
4101.20*, .50 *,
.90*
หนังดิบของสัตว์จาพวกแกะหรือลูกแกะ
4102
หนังดิบของสัตว์จาพวกแพะหรือลูกแพะ
4103.90*
หนังเฟอร์ดิบ
4301
หนังดิบของสัตว์อื่น ๆ
4103.20, .30,
.90*
ไขที่ได้จากแมลงและไขปลาวาฬ จะทาให้บริสุทธิ์หรือแต่งสี 1521.90
หรือไม่ก็ตาม

01494*,
01499*

01411*,
01412*,
01419*,
01430*,
01442*,
01491*,
01499*,
01700*
01492*
10111*
10111*
10111*
10111*
10111*
10111*
01492*,
01493*,
10491
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การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย 2563
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์

คำอธิบำย

หมวดย่อย 03
031
0311

03110

ผลิตภัณฑ์ป่ำไม้และผลิตภัณฑ์จำกกำรทำไม้
ไม้ที่ยังไม่แปรรูป
ท่อนไม้จาพวกสน

0312

03120

ท่อนไม้ที่ไม่ใช่ไม้จาพวกสน

0313
03131
03132
032
0321
03211
03219
0322
0323
0324

03220
03230
03241
03249

0325

03250

หมวดย่อย 04
041
0411

ไม้ฟืน เป็นท่อน ดุ้น กิ่ง มัด หรือมีลักษณะที่คล้ายกัน
ไม้ฟืนจากไม้จาพวกสน
ไม้ฟืนจากไม้ที่ไม่ใช่ไม้จาพวกสน
ผลิตภัณฑ์ป่ำไม้ที่ไม่ใช่ไม้
กัมธรรมชาติและเรซิน กัมเรซินและออลีโอเรซิน
บาลาตา กัตตาเปอร์ชา กวายูล ชิเคิล และกัมธรรมชาติที่คล้ายกัน
ในลักษณะขันปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ
ครั่ง เรซิน ชัน หอม กัม ธรรมชาติ และเรซินอื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ไม้ก๊อกธรรมชาติยังไม่ได้จัดทาหรือจัดทาอย่างง่าย ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่บริโภคได้อื่น ๆ จากป่าไม้
ส่วนของพืชที่ไม่มีดอกติด หญ้า มอส และไลเคน ที่เหมาะ
สาหรับจัดทาเป็นช่อดอกไม้หรือเพื่อการประดับ
ต้นคริสต์มาส
ส่วนอื่น ๆ ของพืชที่ไม่มีดอกติด หญ้า มอส และไลเคน ที่เหมาะ
สาหรับจัดทาเป็นช่อดอกไม้หรือเพื่อการประดับ
วัตถุจากพืชชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักสาหรับ ถัก สาน หรือยัดไส้
หรือแผ่นนวม; วัตถุจากพืชดิบชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักในการ
ย้อมสีหรือฟอกหนัง; ผลิตผลจากพืช ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ใน
ที่อื่น

04111

ปลำและผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรประมง
ปลำมีชีวิตที่ไม่เหมำะสำหรับมนุษย์บริโภค
ปลาสวยงาม
ปลาสวยงามในธรรมชาติ

04112

ปลาสวยงามเพาะเลียง

0419
04191
04192

ปลามีชีวิตอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค รวมถึง
เมล็ดพันธุ์และอาหารสาหรับเพาะเลียงพืชและสัตว์นา
ปลามี ชี วิ ต ในธรรมชาติ อื่ น ๆ ที่ ไ ม่ เ หมาะส าหรั บ มนุ ษ ย์
บริโภค รวมทังเมล็ดพันธุ์และอาหารสาหรับเพาะเลียงพืช
และสัตว์นา
ปลามีชีวิตเพาะเลียงอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค
รวมถึงเมล็ดพันธุ์และอาหารสาหรับเพาะเลียงพืชและสัตว์นา

HS 2017

TSIC 2009

4403.21 - .26
4403.41 - .49,
.91 - .99

02100*,
02200*
02100*,
02200*

4401.11
4401.12

02200*
02200*

4001.30

02300*

1301.20, .90

02300*

4501.10
0802.90*

02300*
02300*

0604.20*
0604.20*, .90

01299*
02300*

1401, 1404.90 01292,
01299*

0301.11*, .19* 03111*,
03121*
0301.11*, .19* 03214*,
03225*
0301.91*,
.92*, .93*,
.94*, .95*, .99*
0301.91*,
.92*, .93*,
.94*, .95*, .99*

03111*,
03121*
03211*,
03221*
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
042

คำอธิบำย

04211

ปลำที่เหมำะสำหรับมนุษย์บริโภคมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ปลานาจืดมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ปลานาจืดในธรรมชาติมีชีวิต สด หรือแช่เย็น

04212

ปลานาจืดเพาะเลียงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น

04221

ปลาในวงศ์แซลมอนมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ปลาในวงศ์แซลมอนในธรรมชาติมชี ีวิต สด หรือแช่เย็น

04222

ปลาในวงศ์แซลมอนเพาะเลียงมีชวี ิต สด หรือแช่เย็น

04231

ปลาลินหมามีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ปลาลินหมาในธรรมชาติมีชีวิต สด หรือแช่เย็น

04232

ปลาลินหมาเพาะเลียงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น

04241

ปลาในวงศ์กาดิฟอร์มมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ปลาในวงศ์กาดิฟอร์มในธรรมชาติมีชีวิต สด หรือแช่เย็น

04242

ปลาในวงศ์กาดิฟอร์มเพาะเลียงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น

0421

0422

0423

0424

HS 2017

TSIC 2009

0301.92*,
.93*, .99*,
0302.49*,
.71*, .72*,
.73*, .74*,
.79*, .89*
0301.92*,
.93*, .99*,
0302.49*,
.71*, .72*,
.73*, .74*,
.79*, .89*

03121*

0301.91*,
.99*, 0302.11*
.13*, .14*, .19*
0301.91*,
.99*, 0302.11*
.13*, .14*, .19*

03111*,
03121*

0301.99*,
0302.21*,
.22*, .23*,
.24*, .29*
0301.99*,
0302.21*,
.22*, .23*,
.24*, .29*

03111*

0301.99*,
0302.51*,
.52*, .53*,
.54*, .55*,
.56*, .59*
0301.99*,
0302.51*,
.52*, .53*,
.54*, .55*,
.56*, .59*

03111*

03221*

03211*,
03221*

03211*

03211*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
0425

คำอธิบำย

HS 2017

04311

ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก หรือปลาโอท้องแถบมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก หรือปลาโอท้องแถบในธรรมชาติมี 0301.94*,
ชีวิต สด หรือแช่เย็น
.95*, .99*,
0302.31*,
.32*, .33*,
.34*, .35*,
.36*, .39*
ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก หรือปลาโอท้องแถบเพาะเลียงมีชวี ติ 0301.94*,
สด หรือแช่เย็น
.95*, .99*,
0302.31*,
.32*, .33*,
.34*, .35*,
.36*, .39*
ปลาผิวนาอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ปลาผิวนาในธรรมชาติอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
0301.99*,
0302.41*,
.42*, .43*,
.44*, .45*,
.46*, .47*,
.49*, .89*
ปลาผิวนาเพาะเลียงอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
0301.99*,
0302.41*,
.42*, .43*,
.44*, .45*,
.46*, .47*,
.49*, .89*
ปลาอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ปลาในธรรมชาติอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
0301.99*,
0302.49*,
.81*, .82*,
.83*, .84*,
.85*, .89*, .92*
ปลาเพาะเลียงอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
0301.99*,
0302.49*,
.81*, .82*,
.83*, .84*,
.85*, .89*, .92*
สัตว์นำจำพวกครัสตำเซียมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ปูมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ปูในธรรมชาติมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
0306.33*, .93*

04312

ปูเพาะเลียงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น

04251

04252

0426
04261

04262

0429
04291

04292

043
0431

TSIC 2009
03111*

03211*

03111*

03211*

03111*
03121*

03211*
03221*

03113*,
03129*
0306.33*, .93* 03219*,
03229*
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
0432

คำอธิบำย

04361

ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่น ๆ ในธรรมชาติมีชีวิต สด
หรือแช่เย็น
ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่น ๆ เพาะเลียงมีชีวิต สด
หรือแช่เย็น
ลอบสเตอร์ ชนิด Homarus spp. มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ลอบสเตอร์ ชนิ ด Homarus spp. ในธรรมชาติ มีชีวิต สด
หรือแช่เย็น
ลอบสเตอร์ ชนิด Homarus spp. เพาะเลียงมีชีวิต สด หรือ
แช่เย็น
นอร์เวย์ลอบสเตอร์มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
นอร์เวย์ลอบสเตอร์ในธรรมชาติมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
นอร์เวย์ลอบสเตอร์เพาะเลียงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
กุ้งนาเย็น ชนิด Pandalus spp. (Crangon crangon)
มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
กุ้งนาเย็น ชนิด Pandalus spp. (Crangon crangon)
ในธรรมชาติมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
กุ้งนาเย็น ชนิด Pandalus spp. (Crangon crangon)
เพาะเลียงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
กุ้งอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
กุ้งในธรรมชาติอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น

04362

กุ้งเพาะเลียงอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น

04321
04322
0433
04331
04332
0434
04341
04342
0435
04351
04352
0436

0439
04391
04392
044
0441
04411
04412
0442
04421
04422
0443
04431
04432
0444
04441
04442

HS 2017

TSIC 2009

0306.31*, .91* 03112*
0306.31*, .91* 03212*
0306.32*, .92* 03112*
0306.32*, .92* 03212*
0306.34*, .94* 03112*
0306.34*, .94* 03212*
0306.35*

03112*

0306.35*

03212*

0306.36*

03112*,
03122*
03212*,
03222*

0306.36*

สัตว์นาจาพวกครัสตาเซียอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
สัตว์นาจาพวกครัสตาเซียในธรรมชาติอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือ 0306.39*, .99* 03119*,
แช่เย็น
03129*
สัตว์นาจาพวกครัสตาเซียเพาะเลียงอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น 0306.39*, .99* 03219*,
03229*
สัตว์นำจำพวกโมลลุสก์มชี ีวิต สด หรือแช่เย็น
เป๋าฮือมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
เป๋าฮือในธรรมชาติมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
0307.81*
03115*,
เป๋าฮือเพาะเลียงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
0307.81*
03213*
หอยนางรมมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
หอยนางรมในธรรมชาติมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
0307.11*
03115*
หอยนางรมเพาะเลียงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
0307.11*
03213*
หอยแมลงภูม่ ีชีวิต สด หรือแช่เย็น
หอยแมลงภู่ในธรรมชาติมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
0307.31*
03115*
หอยแมลงภูเ่ พาะเลียงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
0307.31*
03213*
หอยเชลล์มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
หอยเชลล์ในธรรมชาติมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
0307.21*
03115*
หอยเชลล์เพาะเลียงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
0307.21*
03213*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
0445
04451
04452
0446
04461
04462
0447
04471
04472
0449
04491
04492
045
0451
04511
04512
0452
0453
0459

04521
04522
04530
04590

049
0491

04911

04912
04913
0492

04920

คำอธิบำย
หอยลาย หอยกาบ และหอยแครงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
หอยลาย หอยกาบ และหอยแครงในธรรมชาติมีชีวิต สด
หรือแช่เย็น
หอยลาย หอยกาบ และหอยแครงเพาะเลียงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วยมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วยในธรรมชาติมีชีวิต สด
หรือแช่เย็น
ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วยเพาะเลียงมีชีวิต สด
หรือแช่เย็น
ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสายมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสายในธรรมชาติมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสายเพาะเลียงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
สัตว์นาจาพวกโมลลุสก์อื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
สัตว์นาจาพวกโมลลุสก์ในธรรมชาติอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น

HS 2017

TSIC 2009

0307.71*

03115*

0307.71*

03213*

0307.42*

03114*

0307.42*

03219*

0307.51*
0307.51*

03114*
03219*

0307.82*, .91* 03119*,
03129*
สัตว์นาจาพวกโมลลุสก์เพาะเลียงอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น 0307.82*, .91* 03219*,
03229*
สัตว์นำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอืน่ ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ปลิงทะเลมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ปลิงทะเลในธรรมชาติมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
0308.11*
03119*
ปลิงทะเลเพาะเลียงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
0308.11*
03219*
เม่นทะเลมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
เม่นทะเลในธรรมชาติมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
0308.21*
03119*
เม่นทะเลเพาะเลียงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
0308.21*
03219*
แมงกะพรุนมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
0308.30*
03119*
สัตว์นาที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น 0308.90*
03119*,
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
03129*,
03219*,
03229*
พืชและสัตว์นำอืน่ ๆ
หิ น ปะการั งและผลิตภัณฑ์ ที่ คล้า ยกั น เปลื อ กของสัตว์นา
จาพวกโมลลุสก์ ครัสตาเซีย หรือเอคไคโนเดิร์มและลินทะเล;
พื ชและสั ต ว์ น ามี ชีวิ ต เพื่ อ การประดั บ ; พื ชและสั ต ว์ น าใน
ธรรมชาติมีชีวิตเพื่อการประดับ
หิ น ปะการั งและผลิตภัณฑ์ ที่ คล้า ยกั น เปลื อ กของสัตว์นา 0508
03119*,
จาพวกโมลลุสก์ ครัสตาเซีย หรือเอคไคโนเดิร์มและลินทะเล
03129*,
03219*,
03229*
พืชและสัตว์นาในธรรมชาติมีชีวิตเพื่อการประดับ
0602.90*
03119*,
03129*
พืชและสัตว์นาเพาะเลียงมีชีวิตเพือ่ การประดับ
0602.90*
03219*,
03229*
ฟองนาธรรมชาติ
0511.99*
03119*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
0493
04931
04932
04933
04934

คำอธิบำย
สาหร่ายทะเลและสาหร่ายอื่น ๆ สด แช่เย็นจนแข็ง หรือแห้ง
จะบดหรือไม่กต็ าม
สาหร่ายทะเลและสาหร่ายในธรรมชาติอื่น ๆ สด แช่เย็นจนแข็ง
หรือแห้ง จะบดหรือไม่ก็ตาม ที่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค
สาหร่ายทะเลและสาหร่ายเพาะเลียงอื่น ๆ สด แช่เย็นจนแข็ง
หรือแห้ง จะบดหรือไม่ก็ตาม ที่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค
สาหร่ายทะเลและสาหร่ายในธรรมชาติอื่น ๆ สด แช่เย็นจนแข็ง
หรือแห้ง จะบดหรือไม่ก็ตาม ที่ไม่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค
สาหร่ายทะเลและสาหร่ายเพาะเลียงอื่น ๆ สด แช่เย็นจนแข็ง
หรือแห้ง จะบดหรือไม่ก็ตาม ที่ไม่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค

HS 2017

TSIC 2009

1212.21*

03119*,
03129*
03219*,
03229*
03119*,
03129*
03219*,
03229*

1212.21*
1212.29*,
1302.31*
1212.29*,
1302.31*

หมวดใหญ่ 1

แร่และแร่ธำตุ; ไฟฟ้ำ ก๊ำซ และนำ

หมวดย่อย 11
110
1101

11010

ถ่ำนหินและพีต
ถ่ำนหินและพีต
ถ่านหินแข็ง

1102
1103
1104

11020
11030
11040

1105

11050

2701.11, .12,
.19
พาเท้นต์ฟูเอล และเชือเพลิงแข็งที่คล้ายกันซึ่งผลิตจากถ่านหินแข็ง 2701.20
ถ่านหินสีนาตาล
2702.10
ผงถ่านหินสีนาตาลอัดเป็นก้อนรูปเหลี่ยมและเชือเพลิงแข็ง 2702.20
ที่คล้ายกันซึ่งผลิตจากถ่านหินสีนาตาล
พีต
2703

12010
12020
12030

ปิโตรเลียมดิบและก๊ำซธรรมชำติ
ปิโตรเลียมดิบและก๊ำซธรรมชำติ
นามันปิโตรเลียมดิบและนามันดิบที่ได้จากแร่บิทูมินัส
ก๊าซธรรมชาติที่ทาให้เป็นของเหลวหรืออยู่ในสภาพเป็นก๊าซ
หินดินดานบิทูมินสั หรือหินนามัน และทาร์แซนด์

2709
2711.11, .21
2714.10

06100*
06200
06100*

13000

หินแร่และหัวแร่ยูเรเนียมหรือทอเรียม
หินแร่และหัวแร่ยูเรเนียมหรือทอเรียม
หินแร่และหัวแร่ยเู รเนียมหรือทอเรียม

2612

07210

2601.11, .12

07100

2603
2604
2606
2616
2602, 2605,
2607 - 2611,
2613 - 2615,
2617

07299*
07299*
07299*
07299*
07299*

หมวดย่อย 12
120
1201
1202
1203
หมวดย่อย 13
130
1300
หมวดย่อย 14
141
1410
142
1421
1422
1423
1424
1429

14100
14210
14220
14230
14240
14290

สินแร่
สินแร่และหัวแร่เหล็ก นอกจำกแร่เหล็กไพไรต์ที่ย่ำงแล้ว
สินแร่และหัวแร่เหล็ก นอกจากแร่เหล็กไพไรต์ที่ย่างแล้ว
หินแร่และหัวแร่ของโลหะประเภทที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนผสม
หลัก (นอกจำกหินแร่และหัวแร่ยูเรเนียมหรือทอเรียม)
สินแร่และหัวแร่ทองแดง
สินแร่และหัวแร่นิกเกิล
สินแร่และหัวแร่อะลูมิเนียม
สินแร่และหัวแร่ของโลหะมีค่า
หินแร่และหัวแร่ของโลหะประเภทที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนผสม
หลักอื่น ๆ (นอกจากหินแร่และหัวแร่ยูเรเนียมหรือทอเรียม)

05100
19209*
05200
19209*
08920

40
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
หมวดย่อย 15
151
1511
1512

15110
15120

1513

15130

1520

15200

1531
1532

15310
15320

1533

15330

1540

15400

152

153

154
หมวดย่อย 16
161
1611

16110

1612
1619

16120
16190

1620

16200

162

163
1631

16310

1632

16320

คำอธิบำย
หิน ทรำย และดิน
หินที่ใช้ทำอนุสำวรีย์หรือใช้ในกำรก่อสร้ำง
หินชนวน
หินอ่อนและหินอื่น ๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตสาหรับใช้ทา
อนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้าง
หินแกรนิต หินทราย และหินที่ใช้ทาอนุสาวรีย์หรือใช้ในการ
ก่อสร้างอื่น ๆ
ยิปซัม; แอนไฮไดรต์; ไลม์สโตนฟลักซ์; หินปูนและหินอื่น ๆ
ที่มีแคลเซียมคำร์บอเนต ชนิดที่ใช้สำหรับกำรผลิตปูนขำว
หรือซีเมนต์
ยิปซัม; แอนไฮไดรต์; ไลม์สโตนฟลักซ์; หินปูนและหินอื่น ๆ
ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต ชนิดที่ใช้สาหรับการผลิตปูน ขาว
หรือซีเมนต์
ทรำย กรวด หิ น ที่ ย่ อ ยหรื อ โม่ แ ล้ ว แมกคำดั ม บิ ทู เมน
ธรรมชำติและแอสฟัลต์ธรรมชำติ
ทรายธรรมชาติ
กรวด หิ น ที่ ย่ อ ยหรื อ โม่ แ ล้ ว แมกคาดั ม ; ที่ เ ป็ น เม็ ด เป็ น
สะเก็ด และเป็นผง
บิทูเมนธรรมชาติและแอสฟัลต์ธรรมชาติ ; แอสฟัลไตต์และ
หินแอสฟัลต์
ดิน
ดิน

HS 2017

TSIC 2009

2514
2515

08101*
08101*

2506.20, 2516 08101*

2520.10, 2521 08102*

2505
2517.10, .20,
.41, .49
2714.90

08103*
08103*

2507, 2508

08104

แร่อื่น ๆ
แร่เคมีและปุ๋ย
แคลเซียมฟอสเฟตธรรมชาติ อะลูมิเนียมแคลเซียมฟอสเฟต 2510
ธรรมชาติ และฟอสเฟติกชอล์ก
ไอออนไพไรต์ที่ไม่ได้ย่างหรืออบ
2502
แร่เคมีอื่น ๆ
2511, 2528,
2529.21, .22,
2530.20, .90
เกลือและโซเดียมคลอไรด์บริสุทธิ์; นำทะเล
เกลือและโซเดียมคลอไรด์บริสุทธิ์; นาทะเล
2501

08999*

08910*
08910*
08910*

08931,
08932,
10799*

รัตนชำติหรือกึ่งรัตนชำติ ; หินพัมมิส; เอเมอรี; วัตถุขัดถู
ธรรมชำติ; และแร่อื่น ๆ
รัตนชาติ (รวมถึงเพชร แต่ไม่รวมเพชรที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม) 7102.10, .31, 08991*
และกึ่ งรั ตนชาติ ที่ ไม่ ได้ ตกแต่ งหรื อเพี ยงแต่ เลื่ อย ท าเป็ น 7103.10
รูปทรงอย่างหยาบ ๆ
เพชรที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม ที่ไม่ได้ตกแต่งหรือเพียงแต่ 2513, 7102.21 08991*
เลื่อย หรือทาให้แยก; หินพัมมิส; เอเมอรี; รวมทังคอรันดัม
ธรรมชาติ การ์เนตธรรมชาติ และวัตถุขัดถูธรรมชาติอื่น ๆ
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
1633
1639

หมวดย่อย 17
171
1710

คำอธิบำย

16330
16390

ชอล์กและโดโลไมต์
แร่อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

17100

ไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอนำ และนำร้อน
พลังงำนไฟฟ้ำ
พลังงานไฟฟ้า

172

HS 2017

2509, 2518.10 08102*
2504,
08999*
2506.10,
2512, 2519,
2524,
2525.10, .20,
2526,
2529.10, .30,
2530.10

2716

1720

17200

1730

17300

1740

17400

ก๊ำซถ่ำนหิน วอเตอร์ก๊ำซ โพรดิวเซอร์ก๊ำซ และก๊ำซที่คล้ำยกัน
นอกจำกก๊ำซปิโตรเลียมและก๊ำซไฮโดรคำร์บอนอื่น ๆ
ก๊าซถ่านหิน วอเตอร์ก๊าซ โพรดิวเซอร์ก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน 2705
นอกจากก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ
ไอนำและนำร้อน
ไอนาและนาร้อน
2201.90*
นำแข็งและหิมะ
นาแข็งและหิมะ
2201.90*

18000

นำธรรมชำติ
นำธรรมชำติ
นาธรรมชาติ

173
174
หมวดย่อย 18
180
1800

TSIC 2009

35101,
35102
35201,
35202
35302
35301

2201.90*

36001,
36002,
36003,
36009

10111*,
10112*
10111*,
10112*
10111*,
10112*
10111*,
10112*

หมวดใหญ่ 2

ผลิตภัณฑ์อำหำร เครื่องดื่มและยำสูบ ; สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์
เครื่องแต่งกำยและเครื่องหนัง

หมวดย่อย 21
211
2111
21111

เนือสัตว์ เนือปลำ ผลไม้ พืชผัก นำมันและไขมัน
เนือสัตว์และผลิตภัณฑ์จำกเนือสัตว์
เนือสัตว์จาพวกสัตว์เลียงลูกด้วยนม สดหรือแช่เย็น
เนือโคสดหรือแช่เย็น

21112

เนือกระบือสดหรือแช่เย็น

21113

เนือสุกรสดหรือแช่เย็น

0201.10*,
.20*, .30*
0201.10*,
.20*, .30*
0203.11 - .19

21114

เนือกระต่ายและกระต่ายป่าสดหรือแช่เย็น

0208.10*

42
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์

คำอธิบำย

21115

เนือแกะสดหรือแช่เย็น

21116

เนือแพะสดหรือแช่เย็น

21117

เนืออูฐและสัตว์จาพวกอูฐสดหรือแช่เย็น

21118

เนือม้าและสัตว์จาพวกม้าสดหรือแช่เย็น

21119

เนือสัตว์จาพวกสัตว์เลียงลูกด้วยนมอื่น ๆ สดหรือแช่เย็น

2112

21131

เนือสัตว์จาพวกสัตว์ปีกสดหรือแช่เย็น
เนือไก่สดหรือแช่เย็น
เนือเป็ดสดหรือแช่เย็น
เนือห่านสดหรือแช่เย็น
เนือไก่งวงสดหรือแช่เย็น
เนือไก่ต๊อกสดหรือแช่เย็น
เนือสัตว์จาพวกสัตว์เลียงลูกด้วยนมแช่เย็นจนแข็ง
เนือโคแช่เย็นจนแข็ง

21132

เนือกระบือแช่เย็นจนแข็ง

21133

เนือสุกรแช่เย็นจนแข็ง

21134
21135
21136
21137
21138
21139

เนือกระต่ายและกระต่ายป่าแช่เย็นจนแข็ง
เนือแกะแช่เย็นจนแข็ง
เนือแพะแช่เย็นจนแข็ง
เนืออูฐและสัตว์จาพวกอูฐแช่เย็นจนแข็ง
เนือม้าและสัตว์จาพวกม้าแช่เย็นจนแข็ง
เนือสัตว์จาพวกสัตว์เลียงลูกด้วยนมอื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง

21121
21122
21123
21124
21125
2113

2114
21141
21142
21143
21144
21145
2115
21151

เนือสัตว์จาพวกสัตว์ปีกแช่เย็นจนแข็ง
เนือไก่แช่เย็นจนแข็ง
เนือเป็ดแช่เย็นจนแข็ง
เนือห่านแช่เย็นจนแข็ง
เนือไก่งวงแช่เย็นจนแข็ง
เนือไก่ต๊อกแช่เย็นจนแข็ง
ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์จาพวกสัตว์เลียงลูกด้วยนม สด
แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง
ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของโค สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง

HS 2017

TSIC 2009

0204.10 - .23

10111*,
10112*
0204.50*
10111*,
10112*
0208.60*
10111*,
10112*
0205
10111*,
10112*
0208.30*, 40*, 10111*,
.90*
10112*
0207.11, .13*
0207.41, .44*
0207.51, .54*
0207.24, .26*
0207.60*

10120*
10120*
10120*
10120*
10120*

0202.10*,
.20*, .30*
0202.10*,
.20*, .30*
0203.21, .22,
.29
0208.10*
0204.30 - .43
0204.50*
0208.60*
0205.00*
0208.30*,
.40*, .90*

10112*

0207.12, .14*
0207.42, .45*
0207.52, .55*
0207.25, .27*
0207.60*

10120*
10120*
10120*
10120*
10120*

10112*
10112*
10112*
10112*
10112*
10112*
10112*
10112*

0206.10*,
10112*
.21*, .22*,
.29*, 0504.00*

รายละเอียดโครงสร้างและการเปรียบเทียบรหัสระหว่าง TCPC 2020, HS 2017 และ TSIC 2009 43
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
21152
21153
21155
21156
21159

2116

21160

2117

21170

2118
21181
21182
21183
21184
21185
21186

21189

คำอธิบำย

HS 2017

ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของกระบือ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง 0206.10*,
.21*, .22*,
.29*, 0504.00*
ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสุกร สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง 0206.30, .41,
.49, 0504.00*
ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของแกะ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง 0206.80*,
.90*, 0504.00*
ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของแพะ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง 0206.80*,
.90*, 0504.00*
ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์จาพวกสัตว์เลียงลูกด้วยนม สด 0206.80*, .90*,
แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
0208.10*,
30*, .40*,
.60*, .90*
ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์ปีก สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง 0207.13*,
.14*, .26*,
.27*, .43, .44*,
.45*, .53, .54*,
.55*, .60*
เนือและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์อื่น ๆ สด แช่เย็น หรือ 0208.50, .90*
แช่เย็นจนแข็ง
เนือสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ หรือเลือดสัตว์ที่ปรุงแต่งหรือทาไว้
ไม่ให้เสีย
เนือสุกรตัด ใส่เกลือ ทาให้แห้ง หรือรมควัน (เนือเบคอนและ 0210.11 - .19
ขาหลัง)
เนือสัตว์จาพวกโคกระบือใส่เกลือ ทาให้แห้ง หรือรมควัน
0210.20
เนือและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์อื่น ๆ ใส่เกลือ ทาให้แห้ง 0210.91 - .99
หรือรมควัน; รวมถึงเนือหรือส่วนอื่นของสัตว์ที่ป่นซึ่งบริโภคได้
ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทาด้วยเนือสัตว์ ส่วนอื่น 1601.00*
ของสัตว์ หรือเลือดสัตว์
สิ่งสกัดและนาคันที่ได้จากเนือสัตว์ ปลา สัตว์นาจาพวก 1603
ครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือจากสัตว์นาที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ
อาหารสาเร็จรูปที่ทาจากเนือสัตว์
1601.00*,
1602.20*,
.31*, .32*,
.39*, .41*,
.42*, .49*,
.50*, .90*
เนือสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ หรือเลือดสัตว์ที่ปรุงแต่งหรือทาไว้ 1602.20*,
ไม่ให้เสียอื่น ๆ
.31*, .32*,
.39*, .41*,
.42*, .49*,
.50*, .90*

TSIC 2009
10112*
10112*
10112*
10112*
10112*

10120*

10112*

10131*
10131*
10131*
10132*
10799*
10751*,
10752*

10131*,
10132*,
10133,
10134*,
10139
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
2119

21190

212
2121
21211
21212
21213
21214
21215
21216
21219
2122
21221
21222
21223
21224
21225
21226
21227
2123
21231
21232
21233
21234
2124
21241

คำอธิบำย

HS 2017

เนือสัตว์หรือส่วนอื่นของสัตว์ที่ป่น และที่ทาเป็นเพลเลต ซึ่ง 2301.10
ไม่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค; กากมันสัตว์ที่เจียวนามั น
ออกแล้ว
ปลำ สัตว์นำจำพวกครัสตำเซีย โมลลุสก์ หรือสัตว์นำที่ไม่
มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ
ปลาแช่เย็นจนแข็ง (ไม่รวมถึงเนือปลาแบบฟิลเลและเนือปลา)
ปลานาจืดแช่เย็นจนแข็ง
0303.23 - .29,
.59*
ปลาในวงศ์แซลมอนแช่เย็นจนแข็ง
0303.11 - .19
ปลาลินหมาแช่เย็นจนแข็ง
0303.31 - .39
ปลาในวงศ์กาดิฟอร์มแช่เย็นจนแข็ง
0303.63 - .69
ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก หรือปลาโอท้องแถบแช่เย็นจนแข็ง 0303.41 - .49
ปลาในวงศ์เพลาจิคแช่เย็นจนแข็ง
0303.51 - .57,
.59*
ปลาอื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง
0303.81 - .84,
.59*, .92
เนือปลาแบบฟิลเลและเนือปลา; ตับและไข่ปลา
เนือปลาแบบฟิลเลและเนือปลา (จะบดหรือไม่ก็ตาม) สดหรือแช่เย็น 0304.31 - .59
เนือปลาแบบฟิลเลแช่เย็นจนแข็ง
0304.61 - .89
เนือปลา (จะบดหรือไม่ก็ตาม) แช่เย็นจนแข็ง
0304.91 - .99
เนือปลาแบบฟิลเลแห้ง ใส่เกลือหรือแช่นาเกลือ แต่ไม่รมควัน 0305.31 - .39
ตับและไข่ปลาสดหรือแช่เย็น
0302.91
ตับและไข่ปลาแช่เย็นจนแข็ง
0303.91
ตับและไข่ปลาแห้ง รมควัน ใส่เกลือหรือแช่นาเกลือ
0305.20
ปลาแห้ง จะใส่เกลือหรือไม่ก็ตาม หรือแช่ในนาเกลือ; รวมถึง
รมควัน; ปลาป่นที่บริโภคได้
ปลาแห้งแต่ไม่รมควัน ; ปลาใส่เกลือแต่ไม่แห้งหรือรมควัน ; 0305.51 - .69
หรือปลาแช่นาเกลือ
ปลาและเนือปลาแบบฟิลเลรมควัน
0305.41 - .49
ปลาป่นที่บริโภคได้
0305.10
ส่ ว นอื่ น ของปลาที่ บ ริ โ ภคได้ ; ครี บ ปลา หั ว ปลา หางปลา 0305.71 - .79
กระเพาะปลา และส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้
ปลา นอกเหนือจากที่ปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสีย ; คาร์เวียร์
และของที่ใช้แทนคาร์เวียร์
อาหารสาเร็จรูปที่ทาจากปลา โมลลุสก์ และสัตว์นาจาพวก 1604.11*,
ครัสตาเซีย
.12*, .13*,
.14*, .15*,
.16*, .17*,
.18*, .19*,
.20*,
1605.10*,
.21*, .29*,

TSIC 2009
10134*

10211*
10211*
10211*
10211*
10211*
10211*
10211*
10211*
10211*
10211*
10291*
10211*
10211*
10291*
10291*
10291*
10299*
10211*

10751*,
10752*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์

คำอธิบำย

HS 2017
.30*, .40*,
.51*, .52*,
.53*, .54*,
.55*, .56*,
.57*, .59*,
.61*, .62*,
.63*, .69*
1604.11*,
.12*, .13*,
.14*, .15*,
.16*, .17*,
.18*, .19*,
.20*
1604.31, .32

21242

ปลา นอกเหนือจากที่ปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสีย

21243

21255

คาร์เวียร์และของที่ใช้แทนคาร์เวียร์
สัตว์นาจาพวกครัสตาเซียแช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือ
แช่นาเกลือ
ปูแช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่นาเกลือ
0306.14, .33*,
.93*
ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือ 0306.11, .31*,
หรือแช่นาเกลือ
.91*
ลอบสเตอร์แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่นาเกลือ
0306.12, .32*,
.92*
นอร์ เ วย์ ล อบสเตอร์ แ ช่ เ ย็ น จนแข็ ง แห้ ง ใส่ เ กลื อ หรื อ แช่ 0306.15, .34*,
นาเกลือ
.94
กุ้งนาเย็นแช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่นาเกลือ
0306.16, .35*

21256

กุ้งอื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่นาเกลือ

21259

สัตว์นาจาพวกครัสตาเซียอื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือ 0306.19, .39*,
หรือแช่นาเกลือ
.99*
สัตว์นาจาพวกโมลลุสก์และสัตว์นาที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ
แช่เย็นจนแข็ง รมควัน แห้ง ใส่เกลือหรือแช่นาเกลือ
เป๋าฮือแช่เย็นจนแข็ง รมควัน แห้ง ใส่เกลือหรือแช่นาเกลือ 0307.83, .87

2125
21251
21252
21253
21254

2126
21261
21262
21263
21264
21265

หอยนางรมแช่ เ ย็ น จนแข็ ง รมควั น แห้ ง ใส่ เ กลื อ หรื อ แช่
นาเกลือ
หอยแมลงภู่ แ ช่ เย็ น จนแข็ ง รมควั น แห้ ง ใส่ เ กลื อ หรือแช่
นาเกลือ
หอยเชลล์ แ ช่ เ ย็ น จนแข็ ง รมควั น แห้ ง ใส่ เ กลื อ หรื อ แช่
นาเกลือ
หอยลาย หอยกาบ และหอยแครงแช่เย็นจนแข็ง รมควัน
แห้ง ใส่เกลือหรือแช่นาเกลือ

0306.17, .36*

0307.12, .19
0307.32, .39
0307.22, .29
0307.72, .79

TSIC 2009

10221*,
10292*,
10293*,
10299*
10211*
10212*,
10291*
10212*,
10291*
10212*,
10291*
10212*,
10291*
10212*,
10291*
10212*,
10291*
10212*,
10291*
10212*,
10291*
10212*,
10291*
10212*,
10291*
10212*,
10291*
10212*,
10291*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
21266
21267
21268
21269
2127

21270

2128

21280

2129

21291
21299

213
2131
21311
21312
21313
21319
2132
2133

21321
21329
21330

คำอธิบำย
ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วยแช่เย็นจนแข็ง รมควัน
แห้ง ใส่เกลือหรือแช่นาเกลือ
ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสายแช่เย็นจนแข็ง รมควัน แห้ง
ใส่เกลือหรือแช่นาเกลือ
สัตว์นาจาพวกโมลลุสก์อื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง รมควัน แห้ง ใส่
เกลือหรือแช่นาเกลือ
สัตว์นาที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง รมควัน แห้ง
ใส่เกลือหรือแช่นาเกลือ

HS 2017

TSIC 2009

0307.43, .49

10212*,
10291*
10212*,
10291*
10212*,
10291*
10212*,
10291*

0307.52, .59

0307.84, .88,
.92, .99
0308.12, .19,
.22, .29, .30*,
.90*
สัตว์นาจาพวกครัสตาเซีย นอกเหนือจากปรุงแต่งหรือทาไว้ 1605.10*,
ไม่ให้เสีย
.21*, .29*,
.30*, .40*
สัตว์นาจาพวกโมลลุสก์และสัตว์นาที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ 1605.51*,
นอกเหนือจากปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสีย
.52*, .53*,
.54*, .55*,
.56*, .57*,
.59*, .61*,
.62*, .63*, .69*
ปลา สัตว์นาจาพวกครัสตาเซี ย โมลลุสก์ หรือสัตว์นาที่ไม่ มี
กระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ป่น และที่ทาเป็นเพลเลต ที่กินไม่ได้
และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น; ปลา สัตว์นา
จาพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือสัตว์นาที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
อื่น ๆ ที่ไม่มีชีวิต ซึ่งไม่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค
ปลา สัตว์นาจาพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือสัตว์นาที่ไม่มี 2301.20
กระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ป่น และที่ทาเป็นเพลเลต ที่กินไม่ได้
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นของปลา สัตว์นา 0511.91
จาพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือสัตว์นาที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
อื่น ๆ; ปลา สัตว์นาจาพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือสัตว์นาที่
ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ไม่มีชีวิต ซึ่งไม่เหมาะสาหรับมนุษย์
บริโภค
พืชผัก พัลส์ และมันฝรั่งที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย
พืชผัก พัลส์ และมันฝรั่งที่ปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสีย
ถั่วบีนแช่เย็นจนแข็ง
0710.22
ถั่วลันเตาแช่เย็นจนแข็ง
0710.21
มันฝรั่งแช่เย็นจนแข็ง
0710.10
พืชผักอื่น ๆ และพัลส์แช่เย็นจนแข็ง
0710.29 - .90
นาพืชผัก
นามะเขือเทศ
2009.50
นาพืชผักอื่น ๆ
2009.89*, .90*
พืชผักที่ทาไว้ไม่ให้เสียชั่วคราว
0711

10222*,
10291*,
10292*,
10293*,
10299*
10222*,
10292*,
10293*,
10299*

10294*
10299*

10301*
10301*
10301*
10301*
10303*
10303*
10304*
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
2134

HS 2017

TSIC 2009

2001.10, .90*

10304*

21391

พืชผัก พัลส์ และมันฝรั่งที่ทาไว้ไม่ให้เสียโดยใช้นาส้มสายชู
หรือกรดอะซิติก
พืชผัก พัลส์ และมันฝรั่งที่ปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสียอื่น ๆ
อาหารสาเร็จรูปที่ทาจากพืชผัก พัลส์ และมันฝรั่ง

2004.90*

21392
21393

แป้ง แป้งหยาบ ผง เกล็ด เม็ด และเพลเลตที่ทาจากมันฝรั่ง
มันฝรั่งแห้งและพืชผักแห้งอื่น ๆ

1105
0712

21394

มันฝรั่ง นอกจากที่ปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสีย

10751*,
10752*
10306*
10304*,
10306*
10302*,
10306*
10302*,
10304*
10302*,
10304*
10302*,
10304*
10302*,
10304*

21340

2139

21395
21396
21397
21399
214
2141
21411
21412
21419

2142
21421
21422
21423
21424
21429

คำอธิบำย

2004.10,
2005.20
ถั่วบีน นอกจากที่ปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสีย ไม่ได้แช่เย็น 2005.51, .59
จนแข็ง
ถั่วลันเตา นอกจากที่ปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสีย ไม่ได้แช่
2005.40
เย็นจนแข็ง
เห็ดชนิดมัชรูมและชนิดทรัฟเฟิล นอกจากที่ปรุงแต่งหรือ 2003
ทาไว้ไม่ให้เสีย
พื ช ผั ก และพั ล ส์ ที่ ท าไว้ ไ ม่ ใ ห้ เ สี ย โดยวิ ธี อื่ น นอกจากใช้ 2002.10, .90
นาส้มสายชู กรดอะซิติก หรือนาตาล ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ 2004.90*,
ในที่อื่น
2005.60 - .99
ผลไม้และลูกนัตที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย
ผลไม้แห้ง
องุ่นแห้ง
0806.20
พลัมแห้ง
0813.20
ผลไม้แห้งอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
0803.10*,
.90*,
0804.10*,
.20*, .30*,
.40*, .50*,
0805.10*,
.21*, .22* ,
29*, .40*, .50*,
.90*, 0813.10,
.30 - .50
ลูกนัตที่เอาเปลือกออก
ถั่วลิสงที่เอาเปลือกออก
1202.42
เมล็ดอัลมอนด์ที่เอาเปลือกออก
0802.12
เฮเซลนัตทีเ่ อาเปลือกออก
0802.22
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่เอาเปลือกออก
0801.32
ลูกนัตที่เอาเปลือกออกอื่น ๆ
0801.11, .19*,
.22 0802.32,
.42, .52, .62,
.70*, .80*, .90*

10304*
10304*
10304*

10301*
10301*
10301*
10301*
10301*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
2143

คำอธิบำย

HS 2017

TSIC 2009

2009.11, .12,
.19
2009.21, .29
2009.41, .49
2009.61, .69
2009.71, .79
2009.31, .39,
.81, .89*, .90*

10303*

21431

นาผลไม้
นาส้มชนิดออร์เรนจ์

21432
21433
21434
21435
21439

นาเกรปฟรุต้
นาสับปะรด
นาองุ่น
นาแอปเปิ้ล
นาผลไม้อื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

21491

ผลไม้และลูกนัตที่ปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสียอื่นๆ (ยกเว้น
โดยนาตาล)
สับปะรด นอกจากที่ปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสีย
2008.20

21492

ท้อ นอกจากปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสีย

2008.70

21493
21494

ผลไม้และลูกนัตดิบหรือทาให้สุก แช่เย็นจนแข็ง
แยม เยลลี่ผลไม้ แยมผิวส้ม ฟรุ้ ตพิวเรหรือนัตพิวเร และ
ผลไม้กวนหรือลูกนัตกวน
ลูกนัต ถั่วลิสง และเมล็ดพืชอื่น ๆ คั่ว อบหรือปิ้ง ทาให้เค็ม
นอกจากปรุงแต่ง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผลไม้และลูกนัตที่ทาไว้ไม่ให้เสียชั่วคราว ที่ไม่เหมาะสาหรับ
บริโภคทันที
ผลไม้และลูกนัตที่ปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสียอื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น

0811
2007.91, .99

2149

21495
21496
21499

215
2151
21511
21512
21513
21514
21515
21519
2152
21521
21522
21523
21524
21525

ไขมันที่ได้จำกสัตว์
ไขมันที่ได้จากสัตว์ยังไม่เจียว
มันหมูและมันสัตว์ปีกเลียงยังไม่เจียว
ไขมันโคยังไม่เจียว
ไขมันกระบือยังไม่เจียว
ไขมันแกะยังไม่เจียว
ไขมันแพะยังไม่เจียว
ไขมันสัตว์อื่น ๆ ยังไม่เจียว ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ไขมันสัตว์ที่เจียวนามันออกแล้ว
ไขมันหมูที่เจียวนามันออกแล้ว
ไขมันสัตว์ปีกเลียงที่เจียวนามันออกแล้ว
ไขสัตว์ (แทลโล)
นามันตับปลาและแฟรกชันของนามันดังกล่าว
ไขมันและนามัน และแฟรกชันของของดังกล่าวที่ได้จากปลา
นอกเหนือจากนามันตับปลา

2008.11, .19
0812, 0814
1212.99*,
2001.90*,
2008.30 - .60,
.80 - .99

10303*
10303*
10303*
10303*
10303*

10302*,
10304*
10302*,
10304*
10301*
10305*,
10307*
10307*
10304*,
10307*
10304*,
10309*

0209.10, .90
1502.90*
1502.90*
1502.90*
1502.90*
1505.00*,
1506.00*

10111*
10111*
10111*
10111*
10111*
10111*

1501.10, .20
1501.90
1502.10
1504.10
1504.20

10134*
10134*
10491*
10491*
10491*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
21526
21529
2159

21590

216
2161
21611
21612
2162
21621
21622
2163
21631
21632
2164
21641
21642
2165
21651
21652
2166
21661
21662
2167
21671
21672
21673
2168
21681
21682
2169
21691

คำอธิบำย

HS 2017

ไขมั นและน ามั นของสั ตว์ ทะเลจ าพวกเลี ยงลู กด้ วยนมและ 1504.30
แฟรกชันของของดังกล่าว
ไขมันที่ได้จากสัตว์อื่น ๆ ที่เจียวนามันออกแล้ว
1503.00,
1505.00*,
1506.00*
ไขมั น ที่ ไ ด้ จ ากสั ต ว์ แ ละแฟรกชั น ของของดั งกล่ า ว ที่ ผ่ า น 1516.10
กรรมวิ ธี ไ ฮโดรจี เ นชั น เพี ย งบางส่ ว นหรื อ ทั งหมด ที่ ผ่ า น
กรรมวิ ธีอิ น เตอร์เอสเทอริ ฟิเ คชั น รี เ อสเทอริฟิ เคชันหรือ
กรรมวิธีอิเลดิไนเซชัน จะทาให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้อง
ไม่จัดทามากไปกว่านี
นำมันที่ได้จำกพืช
นามันถั่วเหลือง
นามันถั่วเหลืองดิบ
1507.10
นามันถั่วเหลืองที่ทาให้บริสุทธิ์
1507.90
นามันถั่วลิสง
นามันถั่วลิสงดิบ
1508.10
นามันถั่วลิสงที่ทาให้บริสุทธิ์
1508.90
นามันที่ได้จากเมล็ดทานตะวันหรือเมล็ดดอกคาฝอย
นามันดิบเมล็ดทานตะวันหรือเมล็ดดอกคาฝอยดิบ
1512.11
นามันเมล็ดทานตะวันหรือเมล็ดดอกคาฝอยที่ทาให้บริสุทธิ์ 1512.19
นามันเรป นามันโคลซา นามันมัสตาร์ด
นามันเรป นามันโคลซา นามันมัสตาร์ดดิบ
1514.11, .91
นามันเรป นามันโคลซา นามันมัสตาร์ดที่ทาให้บริสุทธิ์
1514.19, .99
นามันปาล์ม
นามันปาล์มดิบ
1511.10
นามันปาล์มที่ทาให้บริสุทธิ์
1511.90
นามันมะพร้าว
นามันมะพร้าวดิบ
1513.11
นามันมะพร้าวที่ทาให้บริสุทธิ์
1513.19
นามันมะกอก
นามันมะกอกดิบ
1509.10
นามันมะกอกที่ทาให้บริสุทธิ์
1509.90
นามันที่ได้จากกากผลมะกอก
1510.00
นามันเมล็ดฝ้าย
นามันเมล็ดฝ้ายดิบ
1512.21
นามันเมล็ดฝ้ายที่ทาให้บริสุทธิ์
1512.29
นามันที่ได้จากพืช ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นามันที่ได้จากพืชดิบหรือทาให้บริสุทธิ์ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ 1513.21, .29
ในที่อื่น
1515

TSIC 2009
10491*
10491*
10491*

10411*
10411*
10419*
10419*
10419*
10419*
10419*
10419*
10420*
10420*
10414*
10414*
10419*
10419*
10419*
10419*
10419*
10419*,
10629*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
21693

217
2170

21700

2180

21800

2191

21910

2192

21920

218
219

2193

21931
21932
หมวดย่อย 22
221
2211
2212
2213
222
2221

22110
22120
22130
22211

คำอธิบำย

HS 2017

น ามั น ที่ ไ ด้ จ ากพื ช และแฟรกชั น ของของดั ง กล่ า ว ที่ ผ่ า น 1516.20
กรรมวิ ธี ไ ฮโดรจี เ นชั น เพี ย งบางส่ ว นหรื อ ทั งหมด ที่ ผ่ า น
กรรมวิ ธีอิ น เตอร์เอสเทอริ ฟิเ คชั น รี เ อสเทอริฟิ เคชันหรือ
กรรมวิธีอิเลดิไนเซชัน จะทาให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้อง
ไม่จัดทามากไปกว่านี
เนยเทียมและของปรุงแต่งที่คล้ำยกัน
เนยเทียมและของปรุงแต่งที่คล้ายกัน
1517.10, .90
ใยฝ้ำย (ลินเตอร์)
ใยฝ้าย (ลินเตอร์)
1404.20
กำกนำมัน (ออยล์เค้ก) และกำกแข็งอื่น ๆ ที่ได้จำกกำร
สกัดไขมันหรือ นำมันที่ได้จำกพืช ; เมล็ดที่ให้นำมันหรือ
ผลไม้ที่ให้นำมัน ที่ป่น และที่ทำเป็นเพลเลต ยกเว้นที่ทำ
จำกมัส ตำร์ด ; ไขที่ได้จ ำกพืช (ยกเว้น ไตรกลีเซอไรด์) ;
ไขเด็ก กรำส; กำกที่เหลือ จำกกำรนำสำรไขมันหรือไขที่
ได้จำกสัตว์หรือพืชไปผ่ำนกรรมวิธี
กากนามัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่น ๆ ที่ได้จากไขมันหรือ 2304 - 2306
นามันที่ได้จากพืช

แป้ งและแป้ งหยาบที่ ท าจากเมล็ดพื ชและผลไม้ที่ มีนามัน 1208.10, .90
นอกจากที่ทาจากมัสตาร์ด
ไขที่ได้จากพืช (ยกเว้นไตรกลีเซอไรด์) ไม่ว่าจะทาให้บริสุทธิ์
หรือแต่งสีหรือไม่ก็ตาม; ไขเด็กกราส; กากที่เหลือจากการนา
สารไขมันหรือไขที่ได้จากสัตว์หรือพืชไปผ่านกรรมวิธี ไขที่ได้
จากพืช (ยกเว้นไตรกลีเซอไรด์) ไม่ว่าจะทาให้บริสุทธิ์หรือ
แต่งสีหรือไม่ก็ตาม
ไขที่ได้จากพืช (นอกจากไตรกลีเซอไรด์) จะทาให้บริสุทธิ์หรือ 1521.10
แต่งสีหรือไม่ก็ตาม
ไขเด็กกราส; กากที่เหลือจากการนาสารไขมันหรือไขที่ได้จาก 1522.00
สัตว์หรือพืชไปผ่านกรรมวิธี
ผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกไข่
นมเหลวผ่ำนกรรมวิธี ครีมสด และหำงนม (เวย์)
นมเหลวผ่านกรรมวิธี
ครีมสด
หางนม (เวย์)
ผลิตภัณฑ์นมอื่น ๆ
นมและครีมในลักษณะของแข็ง
นมผงครบส่วน

TSIC 2009
10411*,
10412*,
10413*,
10414*,
10419*,
10420*
10499*
10419*

10411*,
10412*,
10413*,
10414*,
10419*,
10420*
10499*

10499*
10491*,
10499*

0401.10, .20* 10501*
0401.40*, .50* 10509*
0404.10
10509*
0402.21, .29

10502*,
10509*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์

คำอธิบำย

HS 2017

TSIC 2009
10502*,
10509*
10509*

22212

นมผงขาดมันเนยและหางนมผง (เวย์)

0402.10

22219

0404.90*

22221
22222
22229

นมและครีมในลักษณะของแข็งอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นมและครีม ทาให้เข้มข้นหรือเติมนาตาลหรือสารทาให้หวาน
อื่น ๆ นอกจากในลักษณะของแข็ง
นมข้นจืด
นมข้นหวาน
นมและครีม ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

22230

โยเกิรต์ รวมทังนมและครีมที่หมักหรือทาให้เปรียวอย่างอื่น

22241

เนย ไขมัน และนามันอื่น ๆ ทีไ่ ด้จากนม
เนย ไขมัน และนามันอื่น ๆ ทีไ่ ด้จากนมโค

22242

เนย ไขมัน และนามันอื่น ๆ ทีไ่ ด้จากนมกระบือ

22249

เนย ไขมัน และนามันอื่น ๆ ทีไ่ ด้จากนมของสัตว์อื่นๆ

22251

เนยแข็งสดหรือผ่านกรรมวิธี
เนยแข็งที่ได้จากนมโค สดหรือผ่านกรรมวิธี

22252

เนยแข็งที่ได้จากนมกระบือ สดหรือผ่านกรรมวิธี

22253

เนยแข็งที่ได้จากนมแกะ สดหรือผ่านกรรมวิธี

22254

เนยแข็งที่ได้จากนมแพะ สดหรือผ่านกรรมวิธี

22259

เนยแข็งสดหรือผ่านกรรมวิธี ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2226
2227
2229

22260
22270
22290

2230

22300

เคซีอิน
ไอศกรีมและนาแข็งอื่น ๆ ที่บริโภคได้
ผลิตภัณฑ์นม ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ไข่ทังเปลือก ทำไว้ไม่ให้เสียหรือทำให้สุก
ไข่ทังเปลือก ทาไว้ไม่ให้เสียหรือทาให้สุก

2222

2223
2224

2225

223

0402.91*
10502*
0402.99*
10502*
0402.91*, .99* 10502*,
10509*
0403
10504*,
10509*
0405.10*,
.20*, .90*
0405.10*,
.20*, .90*

10505*

0405.10*,
.20*, .90*

10505*

0406.10*,
.20*, .30*,
.40*, .90*
0406.10*,
.20*, .30*,
.40*, .90*
0406.10*,
.20*, .30*,
.40*, .90*
0406.10*,
.20*, .30*,
.40*, .90*
0406.10*,
.20*, .30*,
.40*, .90*
3501.10
2105
0404.90*

10505*

0407.90

10796*

10505*

10505*
10505*
10505*
10505*
10509*
10503*
10509*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
หมวดย่อย 23
231
2311
2312

23110
23120

2313

23130

2314

23140

2316
23161
2317
2318

23162
23170
23180

2321

23210

2322

23220

2323

23230

232

233
2331
2332

23311
23319
23320

2341

23410

234

คำอธิบำย

HS 2017

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรโม่-สีธัญพืช; สตำร์ชและผลิตภัณฑ์
สตำร์ช; ผลิตภัณฑ์อำหำรอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรโม่-สีธัญพืช
แป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน
1101
แป้งธัญพืชอื่น ๆ
1102

TSIC 2009

10613*
10612*,
10614*,
10615*
เมล็ดหัก แป้งหยาบ และเพลเลตของข้าวสาลีและธัญพืชอื่น ๆ 1103.11 - .20 10611*,
10612*,
10613*,
10614*,
10615*
ผลิตภัณฑ์ธัญพืชอื่นๆ (รวมถึงคอร์นเฟล็ก)
1104, 1904.10 10619*
- .30, .90*
ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทังหมด หรือข้าวกล้อง
ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทังหมด
1006.30, .40 10611*,
10619*
ข้าวกล้อง
1006.20
10611*
แป้งและแป้งหยาบที่ทาจากพืชผักอื่น ๆ
1106
10615*
ของผสมและแป้งที่จัดทาไว้สาหรับทาขนมจาพวกเบเกอรี่
1901.20
10616*
สตำร์ชและผลิตภัณฑ์สตำร์ช; นำตำลและนำเชื่อม ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
กลูโคสและนาเชื่อมกลูโคส; ฟรักโทสและนาเชื่อมฟรักโทส; 1702.11, .19, 10509*
แล็กโทสและนาเชื่อมแล็กโทส; นาตาลอินเวิร์ต; นาตาลและ .30 - .90
10629*,
นาเชื่อม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น; นาผึงเทียม; คาราเมล
10722*,
10723*,
10739*,
10779*
สตาร์ช; อินูลิน; กลูเทนจากข้าวสาลี; เดกซ์ทรินและโมดิไฟด์ 1108, 1109,
10622*,
สตาร์ชอื่น ๆ
3505.10
10623*,
10629*
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มั น ส าปะหลั ง และของที่ ใ ช้ แ ทนผลิ ต ภั ณ ฑ์ 1903
10629*
มันสาปะหลังทาจากสตาร์ช เป็นเกล็ด เป็นเม็ด หรือลักษณะ
ที่คล้ายกัน
ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในกำรเลียงสัตว์; ลูเซอร์น (แอลฟำลฟำ)
ที่เป็นผงหยำบและเพลเลต
ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในการเลียงสัตว์
อาหารสุนัขหรือแมวจัดทาขึนเพื่อการขายปลีก
2309.10
10801*
ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในการเลียงสัตว์ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น 2309.90
10802*
ลูเซอร์น (แอลฟาลฟา) ที่เป็นผงหยาบและเพลเลต
1214.10
10802*
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ
ขนมปังกรอบ; รัสค์ ขนมปังปิ้ง และผลิตภัณฑ์ปิ้งที่คล้ายกัน 1905.10, .40 10712*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์

คำอธิบำย

2342

23420

2343
2349

23430
23490

ขนมปังขิงและขนมปังที่คล้ายกัน; บิสกิตหวาน; แวฟเฟิลและ
เวเฟอร์
เพสทรีและเค้ก
ขนมปังและขนมจาพวกเบเกอรี่อนื่ ๆ

2352

23511
23512
23520

นำตำลและกำกนำตำล
นาตาลทีไ่ ด้จากอ้อยหรือหัวบีตดิบ
นาตาลทีไ่ ด้จากอ้อย
นาตาลทีไ่ ด้จากหัวบีต
นาตาลทรายบริสุทธิ์

2353

23530

2354

23540

2361
2362
2363
2364
2365

23610
23620
23630
23640
23650

2366

23660

2367

23670

235
2351

236

237
2371

23710

2372

นาตาลที่ได้จากอ้อยหรือหัวบีตบริสทุ ธิ์ในลักษณะของแข็ง ที่เติม
สารปรุงกลิ่น รส หรือแต่งสี; นาตาลเมเปิลและนาเชื่อมเมเปิล
กากนาตาล
ขนมที่ทำจำกโกโก้ ช็อกโกแลต และนำตำล
โกโก้เพสต์ จะเอาไขมันออกหรือไม่ก็ตาม
โกโก้บัตเตอร์ ไขมันและนามันของโกโก้
ผงโกโก้ที่ไม่เติมนาตาลหรือสารทาให้หวานอื่น ๆ
ผงโกโก้ที่เติมนาตาลหรือสารทาให้หวานอื่น ๆ
ช็อกโกแลตและของปรุงแต่งอื่น ๆ ที่มีโกโก้เป็นส่วนประกอบ
(ยกเว้ น ผงโกโก้ ที่ เ ติ ม น าตาลหรื อ สารท าให้ ห วานอื่ น ๆ)
ในลักษณะเป็นของกอง
ช็อกโกแลตและของปรุงแต่งอื่น ๆ ที่มีโกโก้เป็นส่วนประกอบ
(ยกเว้ น ผงโกโก้ ที่ เ ติ ม น าตาลหรื อ สารท าให้ ห วานอื่ น ๆ)
นอกจากลักษณะเป็นของกอง
ขนมที่ทาจากนาตาล (รวมถึงช็อกโกแลตขาว) ที่ไม่มีโกโก้ ;
พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต เปลือกผลไม้ และส่วนต่าง ๆ ของพืช
ทาไว้ไม่ให้เสียโดยใช้นาตาล
มักกะโรนี นู้ดเดิล คัสคัส และผลิตภัณฑ์ที่ทำจำกแป้ง
พาสต้าที่ยังไม่ทาให้สุก ไม่ยัดไส้ หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่น

HS 2017

TSIC 2009

1905.20, .31,
.32
1905.90*
1905.90*

10712*,
10713*
10711*
10711*,
10713*

1701.13, .14
1701.12
1701.99
1701.91,
1702.20
1703

10721*
10723*
10722*,
10723*,
10779*
10722*,
10723*
10722*

1803
1804
1805
1806.10
1806.20

10731*
10731*
10731*
10732*
10732*

1806.31 - .90

10732*

1704, 2006

10732*,
10733*,
10734*,
10739*

1902.11, .19

10741*,
10742*,
10749*

23721

พาสต้าที่ทาให้สุก ยัดไส้ หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่น; คัสคัส
พาสต้ า ที่ ท าให้ สุก ยั ด ไส้ หรื อ ปรุ งแต่งโดยวิ ธีอื่ น (ยกเว้น 1902.20*.
อาหารสาเร็จรูป); คัสคัส ยกเว้นอาหารสาเร็จรูป
.30*, .40*

23722

อาหารสาเร็จรูปที่มีพาสต้ายัดไส้; คัสคัสสาเร็จรูป

1902.20*.
.30*, .40*

10741*,
10743*,
10749*
10751*,
10752*

54

การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย 2563
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
239
2391
23911
23912

23913
23914
2392
23921
23922
23923
23924
23925
23926
23927
23928
23929
2399
23991

23992
23993
23994
23995
23996

คำอธิบำย

HS 2017

ผลิตภัณฑ์อำหำร ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
กาแฟและชา
กาแฟ แยกกาเฟอีนออกแล้วหรือคั่ว

0901.12, .21,
.22
ของที่ใช้แทนกาแฟที่มีกาแฟผสม; สิ่งสกัด หัวเชือและสิ่ ง 0901.90*.
เข้มข้นของกาแฟ และของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเชือหรือสิ่ง 2101.11, .12,
เข้มข้นเหล่านีเป็นหลัก หรือที่มีกาแฟเป็นหลัก; ชิโครี่คั่วและ .30
ของอื่ น ๆ คั่ ว ที่ ใ ช้ แ ทนกาแฟ และสิ่ งสกั ด หั ว เชื อและสิ่ง
เข้มข้นของของดังกล่าว
ชาเขียว (ไม่หมัก) ชาดา (หมักแล้ว) และชาที่หมักบ้างแล้ว 0902.10, .30
บรรจุหีบห่อนาหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม
สิ่งสกัด หัวเชือและสิ่งเข้มข้นของชาหรือชามาเต้ และของปรุงแต่ง 2101.20
ที่มีผลิตภัณฑ์เหล่านีเป็นหลัก หรือที่มีชาหรือชามาเต้เป็นหลัก
เครื่องเทศและสารที่มีกลิ่นหอมอืน่ ๆ ผ่านกรรมวิธี
พริกในสกุล Piper ผ่านกรรมวิธี
0904.12
พริกในสกุล Capsicum หรือ สกุล Pimenta spp. ที่แห้ง 0904.22
ผ่านกรรมวิธี
ลูกจันทน์เทศ ดอกจันทน์เทศ และกระวานผ่านกรรมวิธี
0908.12, .22,
.32
เมล็ดยี่หร่า เมล็ดโป๊ยกั๊ก เมล็ดผักชี เมล็ดเทียนขาว เมล็ด 0909.22, .32,
คาราเวย์ เมล็ดเทียนข้าวเปลือก และจูนิเปอร์เบอร์รี่ผา่ นกรรมวิธี .62
อบเชยผ่านกรรมวิธี
0906.20
กานพลูผ่านกรรมวิธี
0907.20
ขิงผ่านกรรมวิธี
0910.12
วานิลาผ่านกรรมวิธี
0905.20
เครื่องเทศและสารที่มีกลิ่นหอมอืน่ ๆ ผ่านกรรมวิธี
0910.20*.
.30*. .91*. .99*
ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ
ของปรุ งแต่ งที่ผสมเข้ าเป็ นเนือเดีย วกั นที่ ท าจากเนือสัตว์ 1602.10,
พื ชผั ก ผลไม้ หรื อ ลู ก นั ต ; ของปรุ งแต่ งที่ ท าจากนม แป้ ง 1901.10,
แป้ งหยาบ สิ่ งสกั ด จากสตาร์ชหรือ มอลต์ ส าหรั บ ใช้เลียง 2005.10,
ทารก ซึ่ ง มิ ไ ด้ จั ด ประเภทไว้ ใ นที่ อื่ น ; อาหารปรุ ง แต่ งที่ มี 2007.10,
ส่วนผสมรวมเข้าเป็นเนือเดียวกัน
2104.20
ซุป ซุปข้น และของปรุงแต่งสาหรับทาซุปดังกล่าว
2104.10
ไข่ที่เอาเปลือกออกแล้วและไข่แดง สด หรือทาไว้ไม่ให้เสีย ; 0408, 3502.11
แอลบูมินที่ได้จากไข่
- .19
นาส้มสายชูและของที่ใช้แทนนาส้มสายชูที่ได้จากกรดอะซิติก 2209
ซอส; ของผสมที่ ใ ช้ ป รุ งรส; ผงละเอี ย ดและผงหยาบของ 2103
มัสตาร์ด; มัสตาร์ดปรุงแต่ง
ยีสต์ (ชนิดทวีตัวได้หรือทวีตัวไม่ได้); จุลินทรีย์เซลล์เดียวอื่น ๆ 2102
ที่ตายแล้ว; ผงฟูปรุงแต่ง

TSIC 2009

10761*
10761*

10762*
10762*
10771*
10771*
10771*
10771*
10771*
10771*
10771*
10771*
10771*
10793*

10793*
10796*
10772*
10772*,
10773*,
10774*
10779*

รายละเอียดโครงสร้างและการเปรียบเทียบรหัสระหว่าง TCPC 2020, HS 2017 และ TSIC 2009 55
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์

หมวดย่อย 24
241
2411

คำอธิบำย

23997

อาหารปรุงแต่งอื่น ๆ

23999

ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

24110

2413
24131
24139
242
2421
2422

24211
24212
24220

2423

24230

2431
2432

24310
24320

2441

24410

2449

24490

243
244

HS 2017

TSIC 2009

1904.90*.
1905.90*
1302.12 - .20,
.31*, .32, .39,
1901.90, 2106

10751*,
10752*
10779*,
10791*,
10792*,
10793*,
10794*,
10799*

เครื่องดื่ม
เอทิลแอลกอฮอล์; สุรำ ลิเคียวร์และเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่เป็นสุรำ
เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพมีความแรงแอลกอฮอล์ 2207.10
โดยปริมาตรตังแต่ร้อยละ 80 ขึนไป
เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพมีความแรงแอลกอฮอล์
โดยปริมาตรน้อยกว่าร้อยละ 80; สุรา ลิเคียวร์และเครื่องดื่ม
อื่น ๆ ที่เป็นสุรา
สุรา ลิเคียวร์และเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่เป็นสุรา ที่มีความแรง 2208.20 - .70
แอลกอฮอล์โดยปริมาตรประมาณร้อยละ 40
เครื่ อ งดื่ ม อื่ น ๆ ที่ เ ป็ น สุ ร า และเอทิ ล แอลกอฮอล์ ที่ ไ ม่ ได้ 2208.90
แปลงสภาพมีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรน้อยกว่ า
ร้อยละ 80 ขึนไป
ไวน์
ไวน์ที่ทาจากองุ่นสด ไม่ว่าจะปรุงกลิ่นรสหรือไม่ก็ตาม; เกรปมัสต์
สปาร์กลิงไวน์ที่ทาจากองุ่นสด
2204.10
ไวน์ที่ทาจากองุ่นสด ยกเว้นสปาร์กลิงไวน์; เกรปมัสต์
2204.21 - .30
เวอร์มุทและไวน์อื่น ๆ ที่ทาจากองุ่นสด ปรุงกลิ่นรสด้วยพืช 2205
หรือสารหอม
ไซเดอร์ เพอร์รี่ มีด และเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ได้จากการหมัก 2206
ยกเว้นไวน์ที่ทาจากองุ่นสดและเบียร์ที่ทาจากมอลต์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ทำจำกมอลต์ และมอลต์
เบียร์ที่ทาจากมอลต์
2203
มอลต์จะคั่วหรือไม่ก็ตาม
1107
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์; นำแร่และนำดื่มบรรจุขวด
นาบรรจุขวดที่ไม่เติมนาตาลหรือสารทาให้หวานอื่น ๆ และ 2201.10, .90*
ไม่ปรุงกลิ่นรส
เครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์
2202

20114*

11011*
11012*

11021*
11021*
11021*
11022*,
11029*
11030*
11030*
11041*
11042*,
11043*,
11044*,
11049*
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การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย 2563
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
หมวดย่อย 25
250
2501
2502

25010
25020

2509

25090

หมวดย่อย 26
261
2611
2613

26110
26130

2614
2615
2616
2617

26140
26150
26160
26170

2619

26190

2621

26210

2622

26220

2631
2632

26310
26320

2633

26330

2634

26340

2635
2636

26350
26360

2637

26370

262

263

คำอธิบำย

HS 2017

ผลิตภัณฑ์ยำสูบ
ผลิตภัณฑ์ยำสูบ
ใบยาสูบที่เอาก้านใบออกเพียงบางส่วนหรือทังหมด
2401.20
ซิการ์ เชอรูต ซิการิลโล และบุหรี่ ที่ทาจากยาสูบหรือทาจาก 2402
ของที่ใช้แทนยาสูบ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบอื่น ๆ; ยาสูบ 2403
ชนิด “โฮโมจีไนส์” หรือชนิด “รีคอนสติติวเตด”; รวมทังสิ่ง
สกัดและหัวเชือที่ได้จากยาสูบ
ด้ำยสิ่งทอหรือเส้นด้ำย; ผ้ำทอและผ้ำสิ่งทอที่ทำปุยแบบทัฟต์
เส้นใยสิ่งทอธรรมชำติที่จัดเตรียมเพื่อใช้สำหรับกำรปั่นด้ำย
ไหมดิบ (ยังไม่เข้าเกลียว)
ขนแกะเอาไขออกแล้วหรือที่ผ่านกรรมวิธีคาร์โบไนซ์ ไม่ได้
สางหรือหวี
เศษขนแกะหรือเศษขนละเอียดของสัตว์ที่ได้จากการหวี
ขนแกะและขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ สางหรือหวีแล้ว
ฝ้ายสางหรือหวี
ปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ
(ไม่รวมถึงป่านลินิน ป่านแท้ และป่านรามี) ผ่านกรรมวิธีแล้ว
แต่ไม่ได้ปั่น; เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของเส้นใยเหล่านี
เส้น ใยสิ่งทอจากพืชอื่น ๆ ผ่า นกรรมวิธีแ ล้ว แต่ไ ม่ได้ปั่น ;
เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของเส้นใยเหล่านี
เส้นใยสันประดิษฐ์ผ่ำนกรรมวิธีสำหรับกำรปั่นด้ำย
เส้นใยสันสังเคราะห์ที่สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่า งอื่ น
สาหรับการปั่นด้าย
เส้นใยสันเทียมที่สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นสาหรับ
การปั่นด้าย
ด้ำยสิ่งทอจำกเส้นใยธรรมชำติ
ด้ายไหมและด้ายที่ปั่นจากเศษไหม; ไส้ตัวไหม
ด้ายทาด้วยขนแกะที่มีขนแกะตังแต่ร้อยละ 85 ขึนไปโดย
นาหนัก ที่ไม่ได้จัดทาขึนเพื่อการขายปลีก
ด้ายทาด้วยขนแกะที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยนาหนัก
ที่ไม่ได้จัดทาขึนเพื่อการขายปลีก
ด้ายทาด้วยขนแกะ ที่ไม่ได้จัดทาขึนเพื่อการขายปลีก; ด้ายทา
ด้วยขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ หรือขนม้า (รวมถึงด้าย
กิมพ์ที่ทาด้วยขนม้า) ไม่ว่าจะจัดทาขึนเพื่อการขายหรือไม่ก็ตาม
ด้ายเย็บทาด้วยฝ้าย
ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายตังแต่ร้อยละ 85 ขึนไป
โดยนาหนัก
ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดย
นาหนัก

TSIC 2009

12001*
12002*
12009*

5002
5101.21, .29,
.30
5103.10
5105
5203
5303.90

13111*
13111*

5301.21, .29,
.30, 5302.90,
5305.00*

13111*

5506

13111*

5507

13111*

5004 - 5006
5106.10,
5107.10
5106.20,
5107.20
5108 - 5110

13112*
13112*

13111*
13111*
13111*
13111*

13112*
13112*

5204
13112*
5205, 5207.10 13112*
5206, 5207.90 13112*
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
2638

26380

2641
2642

26410

264

26421
26422
2643

26430

2644

26440

2645

26450

2646

26461
26462
265
2651
2652

26510
26520

2653

26530

2654

26540

2655

26550

คำอธิบำย
ด้ายทาด้วยเส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่น ๆ นอกจากฝ้าย (รวมถึง
ป่านลินิน ปอกระเจา ใยกาบมะพร้าว และป่านแท้)
ด้ำยสิ่งทอจำกใยยำวประดิษฐ์หรือเส้นใยสันประดิษฐ์
ด้ายเย็บทาด้วยใยยาวประดิษฐ์หรือเส้นใยสันประดิษฐ์
ด้ า ยใยยาวประดิ ษ ฐ์ที่ เ ป็ น ด้า ยควบหรื อ เคเบิ ล (นอกจาก
ด้ายเย็บ ได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทาด้วยโพลิอะไมด์ โพลิ
เอสเทอร์ หรือวิสโคสเรยอน) ที่ไม่ได้จัดทาขึนเพื่อการขายปลีก;
ด้ายใยยาวประดิษฐ์ (นอกเหนือจากด้ายเย็บ) ที่จัดทาขึนเพื่อ
การขายปลีก
ด้ ายใยยาวประดิ ษฐ์ ที่ เป็ นด้ ายควบหรื อเคเบิ ล (นอกจาก
ด้ายเย็บ ได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ ทาด้ วยโพลิอะไมด์ โพลิ
เอสเทอร์ หรือวิสโคสเรยอน) ที่ไม่ได้จัดทาขึนเพื่อการขายปลีก
ด้ายใยยาวประดิษฐ์ (นอกเหนือจากด้ายเย็บ) ที่จัดทาขึนเพื่อ
การขายปลีก
ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทาด้วยเส้นใยสันสังเคราะห์ ที่มีเส้นใย
ดังกล่าวตังแต่ร้อยละ 85 ขึนไปโดยนาหนัก
ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทาด้วยเส้นใยสันสังเคราะห์ ที่มีเส้นใย
ดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยนาหนัก
ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทาด้วยเส้นใยสันเทียม ที่มีเส้นใย
ดังกล่าวตังแต่ร้อยละ 85 ขึนไปโดยนาหนัก ที่ไม่ได้จัดทาขึน
เพื่อการขายปลีก
ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทาด้วยเส้นใยสันเทียม ที่มีเส้นใย
ดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยนาหนัก ที่ไม่ได้จัดทาขึน
เพื่อการขายปลีก; ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทาด้วยเส้นใยสัน
เทียม ที่จัดทาขึนเพื่อการขายปลีก
ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทาด้วยเส้นใยสันเทียม ที่มีเส้นใย
ดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยนาหนัก ที่ไม่ได้จัดทาขึน
เพื่อการขายปลีก
ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทาด้วยเส้นใยสันเทียม ที่จัดทาขึน
เพื่อการขายปลีก
ผ้ำ ทอ (ยกเว้น ผ้ำ ทอพิเ ศษ) ท ำด้ว ยเส้น ใยธรรมชำติ
นอกเหนือจำกฝ้ำย
ผ้าทอทาด้วยไหมหรือเศษไหม
ผ้าทอทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่สางแล้ว ที่มีขน
แกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตังแต่ร้อยละ 85 ขึนไปโดยนาหนัก
ผ้าทอทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่หวีแล้ว ที่มีขน
แกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตังแต่ร้อยละ 85 ขึนไปโดยนาหนัก
ผ้าทอทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ที่มีขนแกะ
หรือขนละเอียดของสัตว์น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยนาหนัก
ผ้าทอทาด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า

HS 2017

TSIC 2009

5306 - 5308

13112*

5401, 5508

13113*

5402.61 - .69,
5403.41 - .49

13113*

5406

13113*

5509.11 - .42,
5511.10
5509.51 - .99,
5511.20
5510.11, .12

13113*

5510.20 - .90

13113*

5511.30

13113*

5007
5111.11, .19

13121*
13121*

5112.11, .19

13121*

5111.20 - .90
5112.20 - .90
5113

13121*

13113*
13113*

13121*
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
2656
2657

26560
26570

2659

26590

2661

26610

2662

26620

2663

26630

2669

26690

2671

26710

2672

26720

2673

26730

2674

26740

2675

26750

2676

26760

2677

26770

2679

26790

266

267

คำอธิบำย

HS 2017

TSIC 2009

5309
5310

13121*
13121*

5311

13121*

5208

13121*

5209

13121*

5210, 5211

13121*

5212

13121*

5407.10 - .30,
5408.10

13122*

5407.41 - .74,
5408.21 - .24
5407.81 - .94,
5408.31 - .34
ผ้าทอทาด้วยใยเส้นใยสันสังเคราะห์ ที่มีใยสันสังเคราะห์ 5512
ตังแต่ร้อยละ 85 ขึนไปโดยนาหนัก
ผ้าทอทาด้วยใยเส้นใยสันเทียม ที่มีใยสันเทียม ตังแต่ร้อยละ 5516.11 - .14
85 ขึนไปโดยนาหนัก
ผ้าทอทาด้วยใยเส้นใยสันประดิษฐ์ ที่มีใยสันประดิษฐ์น้อยกว่า 5513, 5514,
ร้อยละ 85 โดยนาหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
5516.41 - .44
ผ้าทอทาด้วยใยเส้นใยสันประดิษฐ์ ที่มีใยสันประดิษฐ์น้อย 5515.13, .22,
กว่าร้อยละ 85 โดยนาหนัก ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียด 5516.31 - .34
ของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
ผ้าทอทาด้วยใยเส้นใยสันประดิษฐ์อื่น ๆ
5515.11, .12,
.19, .21, .29,
.91, .99,
5516.21 - .24,
.91 - .94

13122*

ผ้าทอทาด้วยป่านลินิน
ผ้าทอทาด้วยปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของ
ต้นไม้อื่น ๆ (ยกเว้นป่านลินิน ป่านแท้ และป่านรามี)
ผ้าทอทาด้วยเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากพืชอื่น ๆ; ผ้าทอทาด้วย
ด้ายกระดาษ
ผ้ำทอ (ยกเว้นผ้ำพิเศษ) ทำด้วยฝ้ำย
ผ้าทอทาด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตังแต่ร้อยละ 85 ขึนไปโดยนาหนัก
และหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร
ผ้าทอทาด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตังแต่ร้อยละ 85 ขึนไปโดยนาหนัก
และหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร
ผ้าทอทาด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยนาหนัก
ผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
ผ้าทอทาด้วยฝ้ายอื่น ๆ
ผ้ำทอ (ยกเว้นผ้ำพิเศษ) ทำด้วยด้ำยใยยำวประดิษฐ์และ
ด้ำยใยสันประดิษฐ์
ผ้าทอทาด้วยด้ายใยยาวประดิษฐ์ ได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่
ทาด้วยไนลอน หรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ หรือโพลิเอสเทอร์ หรือ
วิสโคสเรยอน; ผ้าทอที่ได้จากแถบหรือของที่คล้ายกัน ที่ทา
ด้วยด้ายใยยาวสังเคราะห์; ผ้าทอผ้าที่ประกอบด้วยชันต่าง ๆ
ของด้ายสิ่งทอเรียงตามแนวขนาน พาดซ้อนกันเป็นมุมแหลม
หรือมุมฉาก ชันเหล่ านียึดติดกันที่จุดตัดของด้ายโดยใช้สาร
ยึ ด ติ ด หรื อ ใช้ ค วามร้ อ น ที่ ท าด้ ว ยด้ า ยใยยาวสั ง เคราะห์
(รวมถึงตาข่ายขัด)
ผ้าทอทาด้วยด้ายใยยาวประดิษฐ์อื่น ๆ ที่มีใยยาวประดิษฐ์
ตังแต่ร้อยละ 85 ขึนไปโดยนาหนัก
ผ้าทอทาด้วยด้ายใยยาวประดิษฐ์อนื่ ๆ

13122*
13122*
13122*
13122*
13122*
13122*
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
268
2681

26810

2682

26820

2683

26830

2684

26840

2685

26850

2686
2688
2689

26860
26880
26890

หมวดย่อย 27
271
2711
2712
2713

27110
27120
27130

2714

27140

2715
2716

27150
27160

2717
2718

27170
27180

2719

27190

2721
2722

27210
27220

2723
2729

27230
27290

272

คำอธิบำย
ผ้ำพิเศษ
ผ้ าทอมี ขนแบบไพล์ และแบบเชนิ ลล์ (นอกจากผ้ าทอแบบ
ผ้าขนหนูและผ้าหน้าแคบ) ทาด้วยฝ้าย
ผ้ าทอมี ขนแบบไพล์ และแบบเชนิ ลล์ (นอกจากผ้ าทอแบบ
ผ้าขนหนูและผ้าหน้าแคบ) ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์
ผ้าทอมีขนแบบไพล์และแบบเชนิลล์ อื่ น ๆ (นอกจากผ้ าทอ
แบบผ้าขนหนูและผ้าหน้าแคบ)
ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน (นอกจากผ้าหน้า
แคบ) ทาด้วยฝ้าย
ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน (นอกจากผ้าหน้า
แคบ) อื่น ๆ
ผ้าโปร่ง (นอกจากผ้าหน้าแคบ)
ผ้าสิ่งทอที่ทาปุยแบบทัฟต์ นอกจากพรม
ผ้าทอ (รวมถึงผ้าหน้าแคบ) ที่ทาจากใยแก้ว
ของทำด้วยสิ่งทอ นอกจำกเครื่องแต่งกำย
ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้ว
ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง (ยกเว้นผ้าห่มไฟฟ้า)
ผ้าที่ใช้กับเตียง โต๊ะ ห้องนา และห้องครัว
ม่าน (รวมถึงม่านชนิดจับจีบ) และม่านบังตา รวมทังกะบังม่าน
หรือกะบังเตียง
ของที่ใช้ตกแต่งอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น; ของเป็นชุด
ที่ ป ระกอบด้ ว ยผ้ า ทอและด้า ย ส าหรั บ จั ด ท าเป็ นพรมผืน
เทเพสทรี ผ้าปักที่ทาเป็นผ้าปูโต๊ะหรือผ้าเช็ดมือ หรือจัดทา
เป็นของทาด้วยสิ่งทอที่คล้ายกัน บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก
กระสอบและถุงชนิดที่ใช้บรรจุของ
ผ้าใบคลุมของ ใบเรือสาหรับเรือ ใบเรือ ฯลฯ ผ้าใบบังแดด และ
ม่านกันแดด เต็นท์ และเครื่องแคมปิ้ง (รวมถึงที่นอนชนิดอัดลม)
ร่มชูชีพ
ผ้านวม ผ้านวมขนนก เบาะ พู้ฟฟ์ และหมอน ถุงนอนและ
ของที่คล้ายกัน มีสปริง หรือยัดไส้ หรือติดภายในด้วยวัตถุใด
ก็ตาม หรือทาด้วยยางเซลลูลาร์หรือพลาสติก
ของทาด้วยสิ่งทอที่จัดทาแล้วอื่น ๆ (รวมถึงผ้าเช็ดพืน ผ้าเช็ด
ถ้วยชาม ผ้าปัดฝุ่น และผ้าสาหรับทาความสะอาดคล้ายกัน
เสือชูชีพและเข็มขัดชูชีพ)
พรมและสิ่งทอปูพืนอืน่ ๆ
พรมและสิ่งทอปูพืนอื่น ๆ ทาโดยวิธีผูกปม
พรมและสิ่งทอปูพืนอื่น ๆ ทาโดยวิธีทอ ไม่ได้ทาปุย
แบบทัฟต์หรือแบบฟล็อก
พรมและสิ่งทอปูพืนอื่น ๆ ทาปุยแบบทัฟต์
พรมและสิ่งทอปูพืนอื่น ๆ (รวมถึงที่ทาด้วยสักหลาด)

HS 2017

TSIC 2009

5801.21 - .27

13129*

5801.31 - .37

13129*

5801.10, .90

13129*

5802.11, .19

13129*

5802.20

13129*

5803
5802.30
7019.40 - .59

13129*
13129*
13129*

6301.20 - .90
6302
6303

13921*
13921*
13929*

5805, 6304,
6308

13921*,
13929*

6305
6306

13929*
13922*

8804
9404.30, .90

13922*
13921*

6307

13922*,
13929*

5701
5702

13930*
13930*

5703
5704, 5705

13930*
13930*
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
273
2731
2732

27310
27320

279
2791
27911

27912
27913
2792
27921
27922
2799
27991
27992
27993
27994
27995
27996
27997
27998
27999

คำอธิบำย

HS 2017

เชือกชนิดทไวน์ คอร์เดจ โรป และชนิดเคเบิล และของ
ทำด้วยเชือกดังกล่ำว (รวมถึงตำข่ำย)
เชือกชนิดทไวน์ คอร์เดจ โรป และชนิดเคเบิล
5607
ตาข่ายแบบผูกปมทาด้วยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจหรือ 5608, 5609
ชนิดโรป; ตาข่ายอื่น ๆ ที่จัดทาแล้ว ทาด้วยวัตถุทอ; ของ
ทาด้วยด้าย แถบ เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรป
หรือเคเบิล ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
สิ่งทอ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผ้าโปร่งชนิดทูลล์ ผ้าลูกไม้ ผ้าทอหน้าแคบ ผ้าที่ใช้ตกแต่งและผ้าปัก
ผ้ า ทอหน้ า แคบ; ผ้ า หน้ า แคบที่ มี ด้ า ยยื น โดยไม่ มี ด้ า ยพุ่ ง 5806 - 5808
ประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้สารยึดติด (บอลดัก); ป้าย ตรา
และของที่คล้ายกัน ไม่ได้ปัก ; แถบถักแบบเปียเป็นผืน ; ผ้า
ที่ใช้ตกแต่งเป็นผืนซึ่งไม่ได้ปักและไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบ
โครเชต์; พู่ ตุ้ม และของที่คล้ายกัน
ผ้าโปร่งชนิดทูลล์และผ้าตาข่ายอื่น ๆ ยกเว้นผ้าทอและผ้าถัก 5804
แบบนิตหรือแบบโครเชต์; ผ้าลูกไม้ที่เป็นผืน เป็นแถบ หรือ
เป็นลวดลายสาหรับใช้ประดับ
ผ้าปักเป็นผืน เป็นแถบ หรือเป็นชินลวดลาย
5810
สักหลาดและผ้าไม่ทอ
สักหลาด
5602
ผ้าไม่ทอ
5603
ของทาด้วยสิ่งทออื่น ๆ
แวดดิงทาด้วยวัตถุทอและของทาด้วยแวดดิงดังกล่าว; เส้นใย 5601
สิ่งทอที่มีความยาวไม่เกิน 5 มิลลิเมตร (ฟล็อก) ผงสิ่งทอ และ
มิลเน็ป
ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ดที่หุ้มด้วยสิ่งทอ; ด้ายสิ่งทอ 5604
และแถบที่อาบซึมหรือหุ้มด้วยยางหรือพลาสติก
ด้ายที่มีโลหะอยูด่ ้วย
5605
ผ้าทอทาด้วยด้ายโลหะและผ้าทอทาด้วยด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วย 5809
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ด้ายกิมพ์และแถบที่ทาแบบกิมพ์; ด้ายเชนิลล์; ลูปเวลยาร์น 5606
ผ้าใบยางรถ (ผ้าไทร์คอร์ด) ทาด้วยด้ายทนแรงดึงสูง ซึ่งทา 5902
ด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ ทาด้วยโพลิเอสเทอร์หรือ
วิสโคสเรยอน
ผ้าสิ่งทอที่อาบซึมหรือหุ้ม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
5901, 5903,
5907
ผลิตภัณฑ์และของที่ทาด้วยสิ่งทอเพื่อใช้ทางเทคนิค (รวมถึง 5908 - 5911
ไส้ที่เป็นสิ่งทอ ไส้ตะเกียงเจ้าพายุ ท่ออ่อน สายพานส่งกาลัง
หรือสายพานลาเลียง ผ้าร่อนและผ้ากรอง)
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่บุนวมเป็นผืน ซึง่ มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น 5811

TSIC 2009

13940*
13940*

13992*

13999*
13999*
13999*
13991*
13999*
17091*
13992*
13992*
13992*
13999*
13992*
13992*
13992*
13999*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
หมวดย่อย 28
281
2811

28110

2819

28190

2821

28210

282
2822
28221
28222
28223
28224
28225
28226
28227
28228
28229

2823
28231

คำอธิบำย

HS 2017

ผ้ำถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์; เครื่องแต่งกำย
ผ้ำถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
ผ้าที่มีขนแบบไพล์และผ้าแบบผ้าขนหนูที่ถักแบบนิ ต หรื อ 6001
แบบโครเชต์
ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์อื่น ๆ
6002, 6003,
6004, 6005,
6006
เครื่องแต่งกำย ยกเว้นเครื่องแต่งกำยที่ทำจำกขนสัตว์
ถุงน่องกางเกง เสือกางเกงยืดแนบเนือ ถุงน่องและถุงเท้า 6115
ชนิดต่าง ๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
เครื่องแต่งกายถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
สูท โค้ต แจ็กเก็ต กางเกงขายาว กางเกงขาสัน และสิ่งที่ 6101, 6103
คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
เชิต กางเกงชันใน เสือกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน เสือคลุม 6105, 6107
แต่งตัว และของที่คล้ายกันของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิต
หรือแบบโครเชต์
สูท โค้ต แจ็กเก็ต เสือกระโปรงชุด กระโปรง กางเกงขายาว 6102, 6104
กางเกงขาสัน และของที่คล้ายกันของสตรีหรือเด็กหญิง ถัก
แบบนิตหรือแบบโครเชต์
เสือเบลาส์ เชิต กระโปรงชันใน ชุดนอนยาว เสือคลุมแต่งตัว 6106, 6108
และของที่คล้ายกันของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือ
แบบโครเชต์
ทีเชิต เสือชันในชนิดซิงเกลต และเสือชันในอย่างอื่น ถักแบบ 6109
นิตหรือแบบโครเชต์
เจอร์ซี่ พูลโอเวอร์ เสือชนิดคาร์ดิแกน เสือกั๊ก และเสือที่ 6110
คล้ายกัน ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
เสือผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายของเด็กเล็ก 6111
ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายนา และเสือผ้าอื่น ๆ ถักแบบนิต 6112, 6114
หรือแบบโครเชต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ถุงมือ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอสี่เหลี่ยม ผ้าคลุมหน้า ผ้าผูกคอ 6116, 6117
ผ้าผูกคอแบบกราวัต ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่
จัดทาแล้วอื่น ๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์; ส่วนประกอบ
ของเสือผ้าหรือส่วนประกอบของของที่ใช้ประกอบกับเครื่อง
แต่งกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
เครื่องแต่งกายที่ทาด้วยผ้าสิ่งทอที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบ
โครเชต์; เครื่องยกทรง เครื่องรัดทรง สายโยงถุงน่อง และ
ของที่คล้ายกัน จะถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์หรือไม่ก็ตาม
สูท โค้ต แจ็กเก็ต กางเกงขายาว กางเกงขาสัน และสิ่งที่ 6201, 6203
คล้ายกันของบุรุษหรือเด็กชาย ทาด้วยผ้าสิ่งทอที่ไม่ได้ถัก
แบบนิตหรือแบบโครเชต์

TSIC 2009

13910*
13910*

14302*
14112*
14113*
14112*
14113*
14113*,
14301*
14301*
14114*
14115*
14139*

14111*,
14112*

62

การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย 2563
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
28232

28233

28234

28235
28236

28237

28238

2824
28241
28242
28243

2825

28250

คำอธิบำย
เชิต เสือชันในชนิดซิงเกลต กางเกงชันใน เสือกางเกงชุดนอน
เข้าชุดกัน เสือคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกันของบุรุษหรือ
เด็กชาย ทาด้วยผ้าสิ่งทอที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
สูท โค้ต แจ็กเก็ต เสือกระโปรงชุด กระโปรง กางเกงขายาว
กางเกงขาสัน และของที่คล้ายกันของสตรีหรือเด็กหญิง ทา
ด้วยผ้าสิ่งทอที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
เสือเบลาส์ เชิต เสือชันในชนิดซิงเกลต กระโปรงชันใน กางเกง
ชันใน ชุดนอนยาว เสือคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกันของสตรี
หรือเด็กหญิง ทาด้วยผ้าสิ่งทอที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
เสือผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายของเด็กเล็ก
ทาด้วยผ้าสิ่งทอที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายนา และเสือผ้าอื่น ๆ ทาด้วยผ้า
สิ่งทอที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น
เครื่องยกทรง เครื่องรัดเอวและตะโพก เครื่องรัดทรง สาย
โยงกางเกง สายโยงถุ ง น่ อ ง สายรั ด ถุ ง น่ อ ง และของที่
คล้ายกัน รวมทังส่วนประกอบของของดังกล่าว จะถักแบบ
นิตหรือแบบโครเชต์หรือไม่ก็ตาม
ผ้าเช็ดหน้า ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอสี่เหลี่ยม ผ้าคลุมหน้า ผ้า
ผูกคอ ผ้าผูกคอแบบกราวัต ถุงมือ และของที่ใช้ประกอบกับ
เครื่องแต่งกายที่จัดทาแล้วอื่น ๆ ทาด้วยผ้าสิ่งทอที่ไม่ได้ถัก
แบบนิ ต หรื อ แบบโครเชต์ ; ส่ ว นประกอบของเสื อผ้ า หรื อ
ส่วนประกอบของของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ทา
ด้วยผ้าสิ่งทอที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายทา
ด้วยหนังฟอกหรือหนังอัดหรือพลาสติก
เครื่องแต่งกายทาด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด
ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายทาด้วยหนังฟอกหรือ
หนังอัด ยกเว้นถุงมือกีฬา
เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายทา
ด้วยพลาสติก (รวมถึงถุงมือ)

HS 2017

TSIC 2009

6205, 6207

14113*

6202, 6204

14111*,
14112*

6206, 6208

14113*

6209

14114*

6211

14115*

6212

14113*

6213 - 6217

14139*

4203.10
4203.29 - .40

14116*
14139*

3926.20

14111*,
14112*,
14113*,
14114*,
14115*,
22299*
14115*

เสือผ้าที่ทาด้ายสักหลาดหรือผ้าไม่ทอ; เสือผ้าที่ทาด้วยผ้า 6113, 6210
สิ่งทอที่อาบซึมหรือเคลือบด้วยพลาสติก ยาง หรือวัตถุอื่น
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
2826
28261
28262

28269

283
2831
2832

28310
28320

2833

28330

หมวดย่อย 29
291
2911

29110

2912

29120

2913

29130

2921

29210

2922

29220

2923
2929

29230
29290

292

คำอธิบำย
หมวกและเครื่องสวมศีรษะ
ทรงหมวก ตัวหมวก และฮู๊ด ทาด้วยสักหลาด; พลาโตและมังชอง
ทาด้วยสักหลาด; ทรงหมวกที่สานหรือทาโดยการประกอบแถบ
เข้าด้วยกันทาด้วยวัตถุใดก็ตาม
หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่น ๆ ทาด้วยสักหลาด ที่สานหรือ
ทาโดยการประกอบแถบเข้าด้วยกัน ทาด้วยวัตถุใดก็ตาม
หรือที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ หรือทาจากผืนผ้าลูกไม้
ผ้าสิ่งทออื่น ๆ ที่เป็นผืน; ร่างแหคลุมผม
เครื่องสวมศีรษะอื่น ๆ ยกเว้นเครื่องสวมศีรษะที่ทาด้วยยาง
หรือพลาสติก เครื่องสวมศีรษะเพื่อความปลอดภัย และเครื่อง
สวมศีรษะทาด้วยแอสเบสทอส; แถบรองขอบใน ซับใน สิ่งหุ้ม
พื นทรงหมวก โครงหมวก กระบั ง หน้ า และแถบรั ด คาง
สาหรับเครื่องสวมศีรษะ
หนังเฟอร์ที่ฟอกหรือตกแต่งแล้วและเฟอร์เทียม; ของทำ
ด้วยหนังดังกล่ำว (ยกเว้นเครื่องสวมศีรษะ)
หนังเฟอร์ที่ฟอกหรือตกแต่งแล้ว
เครื่องแต่งกาย ของที่ใช้ประกอบกั บเครื่องแต่งกายและของ
อื่น ๆ ทาด้วยหนังเฟอร์ (ยกเว้นเครื่องสวมศีรษะ)
เฟอร์เทียมและของทาด้วยเฟอร์เทียม (ยกเว้นเครื่องสวมศีรษะ)
หนังฟอกและผลิตภัณฑ์หนังฟอก; รองเท้ำ
หนังอัดที่มีหนังฟอกเป็นหลัก
หนังฟอกชนิดชามัว; หนังฟอกชนิดเพเทนต์และชนิดเพเทนต์
ลามิเนเต็ด; หนังฟอกที่เคลือบด้วยโลหะ
หนังฟอกอื่น ๆ ของสัตว์จาพวกโคกระบือหรือจาพวกม้า ไม่มี
ขนติด
หนังฟอกอื่น ๆ ไม่มีขนติด (รวมถึงหนังแกะ หนังลูกแกะ หนัง
แพะ หรือหนังลูกแพะ); หนังอัดที่มีหนังฟอกหรือเส้นใยหนัง
ฟอกเป็นหลัก
กระเป๋ำเดินทำง กระเป๋ำถือ และที่คล้ำยกัน ; เครื่องอำน
และเครื่องเทียมลำก; ของอื่น ๆ ทำด้วยหนังฟอก
เครื่องอานและเครื่องเทียมลากสาหรับสัตว์ทุกชนิดทาด้วย
วัตถุใดก็ตาม
กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และที่คล้ายกัน ทาด้วยหนังฟอก
หรือหนังอัด แผ่นพลาสติก วัตถุทอ ทาด้วยวัลแคไนซ์ไฟเบอร์
หรือกระดาษแข็ง ; ของใช้ส่วนตัวที่ใช้ในการประเทืองโฉม
การเย็บหรือใช้ในการทาความสะอาดรองเท้าหรือเสือผ้าที่
จัดทาขึนเป็นชุดสาหรับเดินทาง
สายนาฬิกาของนาฬิกาชนิดวอตช์ ยกเว้นโลหะ
ของอื่น ๆ ทาด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด (รวมถึงชนิดที่ ใช้ ใน
เครื่องจักร หรือในเครื่องใช้กล หรือเพื่อใช้ทางเทคนิคอย่างอื่น)

HS 2017

TSIC 2009

6501, 6502

14131*

6504, 6505

14131*

6506.99, 6507 14131*

4302
4303

15110*
14200*

4304

14200*

4114

15110*

4104, 4107

15110*

4105, 4106,
4112, 4113,
4115.10

15110*

4201

15122*

4202, 9605

15121*,
15129*

9113.90
4205

15121*
15122*,
15129*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
293

2931

29310

2932

29320

2933

29330

2934

29340

2941

29410

2942

29420

2949

29490

294

295
2951

29510

2952

29520

2960

29600

296

คำอธิบำย
รองเท้ำที่มีพืนรองเท้ำด้ำนนอกและส่วนบนของรองเท้ำทำ
ด้ ว ยยำงหรื อ พลำสติ ก ท ำด้ ว ยหนั ง ฟอกหรื อ วั ต ถุ ท อ
นอกจำกรองเท้ำกีฬำ รองเท้ำที่มีโลหะป้องกันหัวรองเท้ ำ
ประกอบอยู่ด้วย และรองเท้ำเบ็ดเตล็ดพิเศษ
รองเท้ า กั น น าที่ มี พื นรองเท้ า ด้ า นนอกและส่ ว นบนของ
รองเท้าทาด้วยยางหรือพลาสติก นอกจากรองเท้าที่มีโลหะ
ป้องกันหัวรองเท้าประกอบอยู่ด้วย
รองเท้าที่มีพืนรองเท้าด้านนอกและส่วนบนของรองเท้าทา
ด้ ว ยยางหรื อ พลาสติ ก นอกจากรองเท้ า ที่ มี โ ลหะป้ อ งกั น
หัวรองเท้าประกอบอยู่ด้วย หรือรองเท้ากีฬา
รองเท้าที่มีส่วนบนของรองเท้าทาด้วยหนังฟอก นอกจากรองเท้า
กีฬา รองเท้าที่มีโลหะป้องกันหัวรองเท้าประกอบอยู่ด้วย และ
รองเท้าเบ็ดเตล็ดพิเศษ
รองเท้ า ที่ มี ส่ ว นบนของรองเท้ า ท าด้ ว ยวั ต ถุ ท อ นอกจาก
รองเท้ากีฬา
รองเท้ำกีฬำ ยกเว้นรองเท้ำสเก็ต
รองเท้าสกี รองเท้าสาหรับสโนว์บอร์ด และรองเท้าสาหรับ
สกีแบบครอสคันทรีย์
รองเท้ าเทนนิ ส รองเท้ าบาสเกตบอล รองเท้ ายิ ม รองเท้ า
สาหรับฝึก และรองเท้าที่คล้ายกัน
รองเท้ากีฬาอื่น ๆ ยกเว้นรองเท้าสเก็ต
รองเท้ำอื่น ๆ ยกเว้นรองเท้ำทำด้วยแอสเบสทอส รองเท้ำ
ที่ใช้เพื่อช่วยควำมพิกำรของร่ำงกำย และรองเท้ำสเก็ต
รองเท้าที่มีโลหะป้องกันหัวรองเท้าประกอบอยู่ด้วย ยกเว้น
รองเท้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 29320
รองเท้าไม้ รองเท้าเบ็ดเตล็ดพิเศษ และรองเท้าอื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ส่วนประกอบของรองเท้ำ ; พืนด้ำนในที่ถอดออกได้ เบำะ
รองส้น และของที่คล้ำยกัน ; สนับแข้งเครื่องหุ้มขำ และ
ของที่คล้ำยกัน และส่วนประกอบของของดังกล่ำว
ส่ วนประกอบของรองเท้ า ; พื นด้ านในที่ ถอดออกได้ เบาะ
รองส้น และของที่คล้ายกัน ; รวมทังสนับแข้ง เครื่องหุ้มขา
และของที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว

HS 2017

TSIC 2009

6401.92 - .99

15202*,
15209*

6402.20 - .99

15202*,
15209*

6403.51 - .99,
6405.10

15201*

6404.19, .20,
6405.20

15209*

6402.12,
6403.12
6404.11

32309*

6402.19,
6403.19

15204*

6401.10,
6403.40
6403.20,
6405.90

15209*

6406

15209*,
16299*,
22199*,
22299*

15204*

15203*,
15209*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์

คำอธิบำย

หมวดใหญ่ 3

สินค้ำที่ขนส่งได้อื่น ๆ ยกเว้นผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร
และเครื่องอุปกรณ์

หมวดย่อย 31
311

ผลิตภัณฑ์จำกไม้ ไม้ก๊อก ฟำง และวัตถุถักสำนอืน่ ๆ
ไม้ที่เลื่อยหรือถำกตำมยำว ฝำนหรือลอก มีควำมหนำเกิน 6
มิลลิเมตร; ไม้หมอนรถไฟหรือรถรำงที่ไม่อำบซึมด้วยสำรใด ๆ
ไม้ที่เลื่อยหรือถากตามยาว ฝานหรือลอก มีความหนาเกิน 6
มิลลิเมตร; ไม้หมอนรถไฟหรือรถรางที่ไม่อาบซึมด้วยสารใด ๆ
ไม้ที่เลื่อยหรือถากตามยาว ฝานหรือลอก มีความหนาเกิน 6
มิลลิเมตร ทาด้วยไม้จาพวกสน
ไม้ที่เลื่อยหรือถากตามยาว ฝานหรือลอก มีความหนาเกิน 6
มิลลิเมตร ทาด้วยไม้ที่ไม่ใช่ไม้จาพวกสน
ไม้หมอนรถไฟหรือรถรางที่ไม่อาบซึมด้วยสารใด ๆ
ไม้ที่มีขอบปลำยหรือหน้ำไม้ ทำเป็นรูปทรงอย่ำงต่อเนื่อง;
ฝอยไม้; ผงไม้; ไม้เป็นชินหรือสะเก็ด
ไม้ (รวมถึงแถบไม้และไม้ลวดลายสาหรับปูพืนแบบปาร์เกต์
ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน และทาเป็นคิว และกรอบ) ที่มี
ขอบปลายหรือหน้าไม้ ทาเป็นรูปทรงอย่างต่อเนื่อง
ไม้ (รวมถึงแถบไม้และไม้ลวดลายสาหรับปูพืนแบบปาร์เกต์ยงั ไม่
ประกอบเข้าด้วยกัน และทาเป็นคิว และกรอบ) ที่มีขอบปลาย
หรือหน้าไม้ ทาเป็นรูปทรงอย่างต่อเนื่อง ทาด้วยไม้จาพวกสน
ไม้ (รวมถึงแถบไม้และไม้ลวดลายสาหรับปูพืนแบบปาร์เกต์
ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน และทาเป็นคิว และกรอบ) ที่มีขอบ
ปลายหรือหน้าไม้ ทาเป็นรูปทรงอย่างต่อเนื่อง ทาด้วยไม้ไผ่
ไม้ (รวมถึงแถบไม้และไม้ลวดลายสาหรับปูพืนแบบปาร์เกต์ยัง
ไม่ประกอบเข้าด้วยกัน และทาเป็นคิว และกรอบ) ที่มีขอบ
ปลายหรือหน้าไม้ ทาเป็นรูปทรงอย่างต่อเนื่อง ทาด้วยไม้อื่น ๆ
ฝอยไม้; ผงไม้
ไม้เป็นชินหรือสะเก็ด
ไม้ที่ยังไม่แปรรูป ผ่ำนกรรมวิธีใช้สีทำ สีย้อม ครีโอโซต
หรือสำรรักษำเนือไม้อื่น ๆ; ไม้หมอนรถไฟหรือรถรำงที่
อำบซึม; ไม้รัดถัง ไม้ซีก ไม้ท่อน และที่คล้ำยกัน
ไม้ที่ยังไม่แปรรูป จะถากเปลือกหรือกระพีออกแล้ว หรือทาเป็น
สี่เหลี่ยมอย่างหยาบ ๆ ผ่านกรรมวิธีใช้สีทา สีย้อม ครีโอโซต
หรือสารรักษาเนือไม้อื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม
ไม้หมอนรถไฟหรือรถรางที่อาบซึม
ไม้รัดถัง; ไม้ซีก; รวมทังไม้เสาเข็ม ไม้เสารัว และไม้เสาหลักที่
เสียมปลายแต่ไม่ได้เลื่อยตามยาว; ไม้ท่อนเล็กที่ตกแต่งอย่าง
หยาบ ๆ แต่ยังไม่กลึง ไม่ดัด หรือยังไม่ทาอย่างอื่น เหมาะ
ส าหรั บ ผลิ ต ไม้ เ ท้ า ร่ ม ด้ า มเครื่ อ งมื อ หรื อ ผลิ ต ของที่
คล้ายกัน; ชิปวูดและของที่คล้ายกัน

3110
31101
31102
31109
312
3121
31211
31212
31219
3122
3123

31220
31230

3131

31310

3132
3133

31320
31330

313

HS 2017

TSIC 2009

4407.11 - .19

16101*

4407.21 - .99

16101*

4406.11, .12

16101*

4409.10

16101*

4409.21

16101*

4409.22, .29

16101*

4405
4401.21, .22

16101*
16101*

4403.11, .12

16102*

4406.91, .92
4404

16102*
16102*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
314
3141
31411
31412
3142
31421
31422
3143
31431
31432
31439
3144
31441

3145

31442
31449
31450

315
3151
31511

31512

3152

31520

3160

31600

316

คำอธิบำย

HS 2017

กระดำนและแผง
ไม้อัดพลายวูดประกอบด้วยแผ่นไม้ล้วน ๆ (ยกเว้นทาด้วยไม้ไผ่)
ไม้อัดพลายวูดประกอบด้วยแผ่นไม้ล้วน ๆ ทาด้วยไม้จาพวกสน 4412.39
ไม้อัดพลายวูดประกอบด้วยแผ่นไม้ล้วน ๆ ทาด้วยไม้ที่ไม่ใช่ 4412.31, .33,
ไม้จาพวกสน
.34
ไม้อัดพลายวูด ไม้อัดวีเนียร์และลามิเนเต็ดวูดที่คล้ายกันอื่น ๆ
ยกเว้นไม้ไผ่
ไม้อัดพลายวูด ไม้อัดวีเนียร์และลามิเนเต็ดวูดที่คล้ายกันอื่น ๆ 4412.94, .99
ทาด้วยไม้จาพวกสน
ไม้อัดพลายวูด ไม้อัดวีเนียร์และลามิเนเต็ดวูดที่คล้ายกันอื่น ๆ 4412.94, .99
ทาด้วยไม้ที่ไม่ใช่ไม้จาพวกสน
แผ่ น ชิ นไม้ อั ด (พาร์ ติ เ คิ ล บอร์ ด ) และแผ่ น ไม้ ที่ ค ล้ า ยกั น
ทาด้วยไม้หรือวัตถุอื่น ๆ จาพวกไม้
แผ่นชินไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด)
4410.11
แผ่นชินไม้อัดเรียงแถว (โอเอสบี)
4410.12
แผ่นไม้ที่คล้ายกันทาด้วยไม้หรือวัตถุอื่น ๆ จาพวกไม้
4410.19, .90
ไฟเบอร์บอร์ดที่ทาด้วยไม้หรือวัตถุอื่น ๆ จาพวกไม้
ไฟเบอร์บอร์ดที่มีความหนาแน่นปานกลาง (Medium
4411.12 - .14
Density Fibre board: MDF)
ฮาร์ดบอร์ด (High Density Fibre board: HDF)
4411.92
ไฟเบอร์บอร์ดอื่น ๆ
4411.93, .94
ไม้ อั ด พลายวู ด ไม้ อั ด วี เนี ยร์แ ละลามิเนเต็ด วูดที่คล้ายกัน 4412.10
ทาด้วยไม้ไผ่
แผ่นไม้วีเนียร์; แผ่นไม้พลำยวูด; ไม้เพิ่มควำมแน่น
แผ่นไม้วเี นียร์ และแผ่นไม้พลายวูด และไม้อื่น ๆ ทีเ่ ลือ่ ยตามยาว
ฝาน หรือลอก ที่มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร
แผ่นไม้วีเนียร์ และแผ่นไม้พลายวูด และไม้อื่น ๆ ที่เลื่อยตามยาว 4408.10
ฝาน หรือลอก ที่มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ทาด้วยไม้
จาพวกสน
แผ่นไม้วีเนียร์ และแผ่นไม้พลายวูด และไม้อื่น ๆ ที่เลื่อยตามยาว 4408.31 - .90
ฝาน หรือลอก ที่มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ทาด้วยไม้
ที่ไม่ใช่ไม้จาพวกสน
ไม้เพิ่มความแน่น
4413
เครื่องประกอบอำคำรทำด้วยไม้และเครื่องไม้ที่ใช้ในกำร
ก่อสร้ำง (รวมถึงแผงไม้เซลลูลำร์ แผงไม้ปูพืนที่ประกอบ
แล้ว กระเบืองไม้แบบชิงเกิลและแบบเชก)
เครื่องประกอบอาคารทาด้วยไม้ และเครื่ อ งไม้ที่ ใ ช้ใ นการ 4418
ก่อสร้าง (รวมถึงแผงไม้เซลลูลาร์ แผงไม้ปูพืนที่ประกอบแล้ว
กระเบืองไม้แบบชิงเกิลและแบบเชก)

TSIC 2009

16210*
16210*

16210*
16210*

16210*
16210*
16210*
16210*
16210*
16210*
16210*

16210*

16210*

16210*

16220*
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
317

3170

31700

319
3191
31911
31912
31913

31914
3192
31921

31922
31923
หมวดย่อย 32
321
3211
32111
32112
32113

คำอธิบำย
หี บ กล่ อ ง หี บ โปร่ ง ถั ง ทรงกระบอกและบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่
คล้ำยกัน ทำด้วยไม้; แกนม้วนสำยเคเบิลทำด้วยไม้; พัลเลต
บ๊อกซ์พัลเลต และแผ่นอย่ำงอื่นที่ใช้ขนย้ำยของทำด้วยไม้ ;
ถังไม้แบบคำสก์ บำร์เรล แวต ทับและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ
ช่ำงทำถังไม้ และส่วนประกอบของของดังกล่ำวทำด้วยไม้
(รวมถึงไม้ทำถัง)
หี บ กล่ อ ง หี บ โปร่ ง ถั ง ทรงกระบอกและบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่
คล้ายกัน ทาด้วยไม้; แกนม้วนสายเคเบิลทาด้วยไม้ ; พัลเลต
บ๊อกซ์พัลเลต และแผ่นอย่างอื่นที่ใช้ขนย้ายของทาด้วยไม้ ;
ถังไม้แบบคาสก์ บาร์เรล แวต ทับและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ
ช่างทาถังไม้ และส่วนประกอบของของดังกล่าวทาด้ วยไม้
(รวมถึงไม้ทาถัง)
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทำด้วยไม้; ของทำด้วยไม้ก๊อก วัตถุถักสำน
และฟำง
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทาด้วยไม้
เครื่องมือ ตัวเครื่องมือ ด้ามเครื่องมือ ตัวและด้ามของไม้กวาด
หรือแปรงทาด้วยไม้ รวมทังหุ่นทารองเท้าและหุ่นอัดรองเท้า
ทาด้วยไม้
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องใช้ในครัวทาด้วยไม้
ไม้ที่ฝังหรือประดับด้วยมุก ด้วยงาช้างหรือวัตถุอื่น ๆ หีบและ
กล่องสาหรับเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณหรือของมีคม และ
ของที่คล้ายกัน ทาด้วยไม้ รูปแกะสลัก เครื่องประดับอื่น ๆ ทา
ด้วยไม้
กรอบไม้สาหรับรูปวาด รูปถ่าย กระจกเงา หรือสาหรับของ
ที่คล้ายกัน และของอื่น ๆ ทาด้วยไม้
ของทาด้วยไม้ก๊อกและฟาง หรือวัตถุถักสานอื่น ๆ; เครือ่ งจักสาน
เครื่องสาน
ไม้ก๊อกธรรมชาติที่เอาเปลือกออกหรือทาเป็นรูปสี่เหลี่ยม
อย่างหยาบ ๆ เป็นก้อน แผ่น แผ่นบาง หรือแถบ ที่เป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส ; ไม้ก๊อกที่ทาให้แตก ทา
เป็นเม็ด หรือที่บดแล้ว; เศษไม้ก๊อก
ของทาด้ว ยไม้ก๊อ กธรรมชาติ ; ไม้ก๊อ กอัด และของทาด้วย
ไม้ก๊อกอัด
ผลิตภัณฑ์ทาด้วยฟาง ทาด้วยเอสพาร์โต หรือวัตถุถักสานอื่น
ๆ; เครื่องจักสาน เครื่องสาน
เยื่อไม้ กระดำษ และผลิตภัณฑ์กระดำษ; สิ่งตีพิมพ์และ
ของที่คล้ำยกัน
เยื่อกระดำษ กระดำษ และกระดำษแข็ง
เยื่อไม้หรือเยื่อทีไ่ ด้จากวัตถุจาพวกเส้นใยเซลลูโลสอื่น ๆ
เยื่อไม้เคมี ชนิดละลายได้
เยื่อไม้เคมี นอกจากชนิดละลายได้
เยื่อบดเชิงกล; เยื่อที่ได้จากกรรมวิธีเชิงกลร่วมกับกรรมวิธี
ทางเคมี; เยื่อที่ได้จากวัตถุจาพวกเส้นใยเซลลูโลสนอกจากไม้

HS 2017

TSIC 2009

4415, 4416

16230*

4417

16291*,
16299*

4419
4420

16291*
16291*

4414, 4421

16291*

4501.90, 4502 16299*

4503, 4504

16299*

4601, 4602

16292*

4702
4703, 4704
4701, 4705,
4706

17011*
17011*
17011*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
3212

32121
32122
32129
3213
32131

32132
32133
32134
32135
32136

32137
3214
32141
32142
32143
32149
3215
32151
32152

คำอธิบำย
กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์ กระดาษและกระดาษแข็งชนิด
ทาด้วยมือ และกระดาษและกระดาษแข็งที่ไม่เคลือบชนิดที่ใช้
เพื่อวัตถุประสงค์ทางกราฟิก และบัตรเจาะและกระดาษที่ใช้
ทาเทปเจาะ
กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์
กระดาษและกระดาษแข็งชนิดทาด้วยมือ
กระดาษและกระดาษแข็งที่ไม่เคลือบอื่น ๆ ชนิดที่ใช้สาหรับ
เขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก และบัตรเจาะ
และกระดาษที่ใช้ทาเทปเจาะ
กระดาษชนิดที่ใช้สาหรับทากระดาษชาระ กระดาษคราฟต์ที่
ไม่เคลือบ และกระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ ที่ไม่เคลือบ;
กระดาษอื่น ๆ
กระดาษชนิ ด ที่ ใ ช้ ส าหรั บ ท ากระดาษชาระหรื อ กระดาษ
เช็ดหน้า ทากระดาษเช็ดมือหรือกระดาษเช็ดปาก และทา
กระดาษที่คล้ายกัน เซลลูโลสแวดดิงและแผ่นเยื่อของเส้นใย
เซลลูโลส
คราฟต์ไลเนอร์ที่ไม่เคลือบ
กระดาษคราฟต์ ที่ ไม่ เคลื อบ; กระดาษแซคคราฟต์ ย่ น หรื อ
เป็นลอน
กระดาษฟลู ติ ง รวมถึ ง กระดาษฟลู ติ งท าด้ ว ยฟาง และ
กระดาษฟลูติงกึ่งเคมี
เทสต์ไลเนอร์ (รีไซเคิลไลเนอร์บอร์ด)
ซั ล ไฟต์ แ รปพิ งเพเพอร์ กระดาษและกระดาษแข็ งที่ เ ป็ น
กระดาษกรอง กระดาษและกระดาษแข็ งที่ เ ป็ น กระดาษ
สักหลาด; กระดาษมวนบุหรี่ ที่ไม่ได้ตัดตามขนาด หรือทา
เป็นเล่มเล็กหรือเป็นหลอด
พาร์ชเมนต์ที่ทาจากพืช กระดาษชนิดกันนามัน กระดาษ
ลอกลาย กระดาษแก้วและกระดาษมันอื่น ๆ ชนิดโปร่งใส
หรือโปร่งแสง
กระดาษและกระดาษแข็งที่ผ่านกรรมวิธี
กระดาษอัดและกระดาษแข็งอัดไม่เคลือบผิวหรืออาบซึม
กระดาษและกระดาษแข็งทาให้ย่น ทาเป็นลอนหรือเป็นจีบ
ทาลายดุนหรือปรุรู ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือ บด้ว ยดิน ขาว หรือ ด้ว ย
สารอนินทรีย์อย่างอื่น
กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิง และแผ่นเยื่อของเส้นใย
เซลลูโลสที่เคลือบ อาบซึม มีกัมหรือสารยึดติด หุ้ม แต่งสี
พืนผิว ตกแต่งพืนผิว หรือพิมพ์ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น
กระดาษและกระดาษแข็ งชนิ ด ลู ก ฟู ก และภาชนะบรรจุ
ทาด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง
กระดาษและกระดาษแข็งชนิดลูกฟูก
กระสอบและถุงทาด้วยกระดาษ

HS 2017

TSIC 2009

4801
4802.10
4802.20 - .69

17012*
17012*
17012*

4803

17012*

4804.11, .19
4804.21 - .59,
4808.40
4805.11 - .19

17012*
17012*

4805.24, .25
4805.30 - .93,
4813.90

17012*
17012*

4806

17012*

4807
4808.90

17012*
17012*

4810

17012*

4809, 4811

17012*

4808.10
4819.30, .40

17020*
17020*

17012*
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
32153

คำอธิบำย

3221

32210

หีบ กล่อง ซอง ซองใส่แผ่นเสียง และภาชนะบรรจุอื่น ๆ
(ยกเว้นถุง) ทาด้วยกระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิง
หรือทาด้วยแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส; แฟ้มชนิดกล่อง
ถาดใส่จดหมาย และของที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ในสานักงาน
ร้านค้า หรือสถานที่ที่คล้ายกัน ทาด้วยกระดาษหรือกระดาษ
แข็ง
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทาด้วยกระดาษและกระดาษแข็ง
กระดาษคาร์บอน กระดาษทาสาเนาในตัว และกระดาษอื่น ๆ
ที่ ใช้ ท าส าเนาหรื อใช้ ถ่ ายทอดต้ นแบบ ที่ ไม่ เป็ นของกอง;
กระดาษไขและแผ่นพิมพ์ออฟเซ็ต
ซองจดหมาย ไปรษณียบรรณ ไปรษณียบัตร และบัตรเขียน
จดหมาย ทาด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง; กล่อง กระเป๋า
ซอง และแฟ้ม ทาด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง ที่มีกระดาษ
จาพวกเครื่องเขียนบรรจุอยูด่ ้วย
กระดาษชาระ กระดาษเช็ดหน้า กระดาษเช็ดมือ กระดาษปู
โต๊ะ กระดาษเช็ดปาก แนปคินสาหรับเด็กอ่อน ผ้าอนามัย
แบบสอด และของใช้ที่คล้ายกัน สาหรับใช้ตามบ้านเรือน
ของใช้เพื่อการอนามัยหรือของใช้ในโรงพยาบาล และเครื่อง
แต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่ทาด้วย
เยื่อกระดาษ กระดาษ เซลลูโลสแวดดิง หรือทาด้วยแผ่นเยื่อ
ของเส้นใยเซลลูโลส
กระดาษปิดผนังและสิ่งปิดผนังที่คล้ายกัน กระดาษโปร่งใส
ใช้ติดกระจก
สิ่งปิดผนังทาด้วยสิ่งทอ
ผ้าอนามัย (แพ็ด) และแทมพอน แนปคินและแนปคินไลเนอร์
สาหรับเด็กอ่อน และของที่คล้ายกันทาด้วยวัตถุใดก็ตาม
ป้ายทุกชนิดทาด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง
แท่งกรองและแผ่นกรองทาด้วยเยือ่ กระดาษ
กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิง และแผ่นเยื่อทาด้ วย
เส้นใยเซลลูโลสชนิดอื่น ๆ ที่ตัดตามขนาดหรือตัดเป็นรูปทรง;
กระดาษมวนบุหรี่จะตัดตามขนาด หรือทาเป็นเล่มเล็ก หรือ
เป็นหลอด เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 5 เซนติเมตร; ของอื่น ๆ
ทาด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษ กระดาษแข็ง ทาด้วยเซลลูโลส
แวดดิง หรือแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส
หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม
หนังสือทางการศึกษาที่พิมพ์เป็นเล่ม

3222

32220

หนังสืออ้างอิงทั่วไปที่พิมพ์เป็นเล่ม

3223

32230

นามานุกรมที่พิมพ์เป็นเล่ม

3219
32191
32192

32193

32194
32195
32196
32197
32198
32199

322

HS 2017

TSIC 2009

4819.10, .20,
.50, .60

17020*

4816

17092*

4817

17092*

4818

17091*

4814

17099*

5905
9619

17099*
17091*

4821
4812
4813.10, .20,
4822, 4823.20
- .90

17099*
17099*
17091*,
17099*

4901.10*, .99* 58111*,
58113*
4901.10*, .91, 58111*,
.99*, 4905.91 58113*
4901.10*, .99* 58121,
58122
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
3229
32291
32292
32299
323
3230

32300

3241

32410

3242

32420

3249

32490

324

325
3251
32511

3252
3253

32512
32520
32530

3254

32540

3255

32550

3261

32610

326

คำอธิบำย
หนังสืออื่นๆ ที่พิมพ์เป็นเล่ม
หนังสือสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะด้าน หนังสือเทคนิค
และหนังสือวิชาการที่พิมพ์เป็นเล่ม
หนังสือเด็กที่พิมพ์เป็นเล่ม

HS 2017

4901.10*, .99* 58111*
4901.10*,
58111*
.99*, 4903
4901.10*, .99* 58112*

หนังสืออื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่นที่พิมพ์เป็นเล่ม
หนังสือพิมพ์และนิตยสำรรำยวันที่พิมพ์เป็นเล่ม
หนังสือพิมพ์และนิตยสารรายวันที่พิมพ์เป็นเล่ม
4902.10
หนังสือพิมพ์และนิตยสำรนอกจำกรำยวันที่พิมพ์เป็นเล่ม
หนังสือพิมพ์และนิตยสารในเรื่องทั่วไปที่น่าสนใจนอกจาก 4902.90*
รายวันที่พิมพ์เป็นเล่ม
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสารทางธุรกิจ วิชาชีพ และ 4902.90*
วิชาการที่พิมพ์เป็นเล่ม
หนังสือพิมพ์และนิตยสารอื่น ๆ นอกจากรายวันที่พิมพ์เป็นเล่ม 4902.90*
แผนที่ ที่ ไ ด้ จ ำกกำรพิ ม พ์ ; บทเพลงที่ พิ ม พ์ ห รื อ เขี ย น;
ไปรษณียบัตร บัตรอวยพร ภำพพิมพ์ และแผนที่
แผนที่ แผนภูมิอุทกศาสตร์ หรือแผนภูมิที่คล้ายกันทุกชนิด
(รวมถึงแผนที่แขวนผนัง แปลนแสดงภูมิประเทศ และลูกโลก)
ที่ได้จากการพิมพ์ นอกจากทาเป็นเล่ม
แผนที่ แผนภูมิอุทกศาสตร์ หรือแผนภูมิที่คล้ายกันทุกชนิด
(รวมถึง แผนที่แ ขวนผนัง แปลนแสดงภูมิป ระเทศ และ
แผนที่โลก) ที่ได้จากการพิมพ์ นอกจากทาเป็นเล่ม
ลูกโลก
บทเพลงที่พิมพ์หรือเขียน
ไปรษณียบัตรที่มีข้อความหรือมีภาพประกอบ; รวมทังบัตรพิมพ์
ที่ มี ข้ อความอวยพรหรื อแจ้ งข่ าว จะมี ซองหรื อมี สิ่ งตกแต่ง
หรือไม่ก็ตาม
ภาพพิมพ์ ภาพดีไซน์ และภาพถ่าย

TSIC 2009

58131*
58132*
58131*,
58132*,
58133*
58131*,
58132*,
58133*

4905.99

58112*,
58113*

4905.10
4904
4909

32909*
59202*
58191*,
58192*

4911.91

58191*,
58192*
71101

แปลนและภาพลายเส้ น ที่ เ ป็ น ต้ น ฉบั บ เขี ย นด้ ว ยมื อ เพื่ อ 4906
วั ตถุ ประสงค์ ทางสถาปั ตยกรรม วิ ศวกรรม อุ ตสาหกรรม
พาณิชยกรรม ทางภูมิประเทศหรือวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน ;
หนังสือที่เขียนด้วยมือ; สาเนาของสิ่งดังกล่าวที่ได้จากการถ่าย
ด้วยกระดาษไวแสงและที่ได้จากการใช้กระดาษคาร์บอน
แสตมป์ สมุดเช็ค ธนบัตร ใบเอกสำรสิทธิ ใบสต็อก โบรชัว
และแผ่นปลิว สิ่งพิมพ์โฆษณำและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
ไปรษณียากร อากรแสตมป์หรือแสตมป์ที่คล้ายกัน; กระดาษ 4907
ที่ มี ต ราแสตมป์ ; สมุ ด เช็ ค ; ธนบั ต ร ใบสต็ อ ก ใบหุ้ น หรื อ
พันธบัตร และใบเอกสารสิทธิที่คล้ายกัน

53100*
64110*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
3262

32620

3263

32630

3269

32690

3270

32700

3280

32800

327

328

หมวดย่อย 33

สิ่งพิมพ์โฆษณาทางการค้า แค็ตตาล็อกทางการค้าและของที่ 4911.10
คล้ายกัน
รูปลอกและปฏิทินที่ได้จากการพิมพ์
4908, 4910
สิ่งพิมพ์อื่น ๆ
4911.99
สมุดทะเบียน สมุดบัญชี สมุดบันทึก สมุดฉีกเขียนจดหมำย
ไดอำรี่และของที่คล้ำยกัน กระดำษซับ ปกชนิดไบน์เดอร์
แฟ้ม แบบพิมพ์ และเครื่องเขียนอื่น ๆ ทำด้วยกระดำษ
หรือกระดำษแข็ง
สมุดทะเบียน สมุดบัญชี สมุดบันทึก สมุดฉีกเขียนจดหมาย 4820
ไดอารี่และของที่คล้ายกัน กระดาษซับ ปกชนิดไบน์เดอร์
แฟ้ม แบบพิมพ์ และเครื่องเขียนอื่น ๆ ทาด้วยกระดาษหรือ
กระดาษแข็ง
เพลตหรือลูกกลิงที่เตรียมไว้ในกำรพิมพ์ หินพิมพ์ภำพหรือ
สื่ออื่น ๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว เพื่อใช้ในกำรพิมพ์
เพลตหรือลูกกลิงที่เตรียมไว้ในการพิมพ์ หินพิมพ์ภาพหรือ 8442.50
สื่ออื่น ๆ ที่ทารอยพิมพ์แล้ว เพื่อใช้ในการพิมพ์

TSIC 2009
58191*,
58192*
58191*,
58192*
18119*

17092*

18121*

33311
33312

นามันเบนซินสาหรับเครื่องบิน

2710.12

33320
33330

นามันเบนซินสาหรับเครื่องบินเจ็ท
แนฟทา
เคโรซีน (นามันก๊าด)
เคโรซีนสาหรับเครื่องบินไอพ่น
เคโรซีนอื่น ๆ
ไวต์สปิริตและสปิรติ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่มจี ุดเดือดพิเศษ

2710.12
2710.12, .19

19201*,
19202*
19201*,
19202*
19201*
19201*

2710.19
2710.19
2710.19

19201*
19201*
19201*

3310

33100

3320

33200

332

333

3331

3335

HS 2017

ถ่ำนโค้ก; ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรกลั่นปิโตรเลียม; เชือเพลิง
นิวเคลียร์
โค้กและเซมิโค้กที่ได้จำกถ่ำนหิน ลิกไนต์หรือพีต; รีทอร์ตคำร์บอน
โค้ กและเซมิ โค้ กที่ ได้ จากถ่ านหิ น ลิ กไนต์ หรื อพี ต ; รี ทอร์ ต 2704
คาร์บอน
ทำร์ที่กลั่นจำกถ่ำนหิน จำกลิกไนต์หรือพีต และทำร์อื่น ๆ
ที่ได้จำกแร่
ทาร์ที่กลั่นจากถ่านหิน จากลิกไนต์หรือพีต และทาร์อื่น ๆ ที่ 2706
ได้จากแร่
น ำมั น ปิ โ ตรเลี ย มหรื อ จำกน ำมั น ที่ ไ ด้ จ ำกแร่ บิ ทู มิ นั ส
นอกเหนือจำกนำมันดิบ; สิ่งปรุงแต่งที่ไม่ได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น ซึ่งมีนำมันปิโตรเลียมหรือจำกนำมันที่ได้จำกแร่
บิ ทู มิ นั ส ตั งแต่ ร้อ ยละ 70 ขึ นไปโดยน ำหนั ก ซึ่ ง น ำมั น
เหล่ำนีเป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งปรุงแต่งนัน
นามันเบนซินสาหรับยานยนต์และนามันเบนซินสาหรับเครื่องบิน
นามันเบนซินสาหรับยานยนต์
2710.12

331

3332
3333
3334

คำอธิบำย

33342
33349
33350

19100*

19100*

72

การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย 2563
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
3336

33360

คำอธิบำย
นามันแก๊ส

HS 2017

TSIC 2009

2710.19, .20,
3826.00

19201*,

3337

33370

นามันเชือเพลิง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2710.19

19202*
19201*,
19202*

3338
3339

33380
33390

2710.19
2710.12, .19

19209*
19209*

3341
3342

33410

สารหล่อลื่น
นามันปิโตรเลียมอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ก๊ำซปิโตรเลียมและก๊ำซไฮโดรคำร์บอนอื่น ๆ ยกเว้นก๊ำซ
ธรรมชำติ
โพรเพนและบิวเทนทาให้เป็นของเหลว
เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน และบิวทาไดอีน และก๊าซปิโตรเลียม
และก๊าซไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ
เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน และบิวทาไดอีน
ก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ ยกเว้นก๊าซ
ธรรมชาติ
ปิโตรเลียมเยลลี; รวมทังไขพำรำฟิน ไขไมโครคริสแตลไลน์
ปิโตรเลียม ไขแสล็ก โอโซเคไรต์ ไขลิกไนต์ ไขพีต ไขแร่อื่น ๆ
และผลิตภัณฑ์ที่คล้ำยกัน; ปิโตรเลียมโค้ก ปิโตรเลียมบิทูเมน
และกำกอื่น ๆ ที่ได้จำกนำมันปิโตรเลียมหรือจำกนำมันที่ได้
จำกแร่บิทูมินัส
ปิโตรเลียมเยลลี; รวมทังไขพาราฟิน ไขไมโครคริสแตลไลน์
ปิโตรเลียม ไขแสล็ก โอโซเคไรต์ ไขลิกไนต์ ไขพีต ไขแร่อื่น ๆ
และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน; ปิโตรเลียมโค้ก ปิโตรเลียมบิทูเมน
และกากอื่น ๆ ที่ได้จากนามันปิโตรเลียมหรือจากนามันที่ได้
จากแร่บิทูมินัส
ธำตุกัมมันตรังสี ไอโซโทปกัมมันตรังสี และสำรประกอบ
กัมมันตรังสี; โลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน ผลิตภัณฑ์เซรำมิกและ
ของผสม ซึ่งมีธำตุไอโซโทปหรือสำรประกอบเหล่ำนี ; กำก
กัมมันตรังสี
ยูเรเนียมธรรมชาติและสารประกอบของยูเรเนียมธรรมชาติ;
โลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน ผลิตภัณฑ์เซรามิกและของผสมที่มี
ยูเรเนียมธรรมชาติและสารประกอบของยูเรเนียมธรรมชาติ
ยูเรเนียมที่ทาให้ U235 เข้มขึนและสารประกอบของยูเรเนียม
ดั ง กล่ า ว; พลู โ ตเนี ย มและสารประกอบของพลู โ ตเนี ย ม;
โลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน ผลิตภัณฑ์เซรามิกและของผสม ซึ่งมี
ยูเรเนียมที่ทาให้ U235 เข้มขึน พลูโตเนียมหรือสารประกอบ
ของผลิตภัณฑ์เหล่านี
ยู เ รเนี ย มที่ ท าให้ U235 จางลงและสารประกอบของ
ยูเรเนียมดังกล่าว; ทอเรียมและสารประกอบของทอเรียม;
โลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน ผลิตภัณฑ์เซรามิกและของผสม ซึ่งมี
ยูเรเนียมที่ทาให้ U235 จางลง ทอเรียมหรือสารประกอบ
ของผลิตภัณฑ์เหล่านี

2711.12, .13

19201*

2711.14
2711.19, .29

19201*
19201*

2712, 2713

19209*

2844.10

20113*

2844.20

20113*

2844.30

20113*

334

33421
33429
335

3350

33500

3361

33610

3362

33620

3363

33630

336
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
3369

33690

3371

33710

3372

33720

337

หมวดย่อย 34
341
3411

34110

3412

34120

3413

34131
34139

3414

34140

3415

34150

คำอธิบำย

HS 2017

ธาตุกัมมันตรังสี ไอโซโทปกัมมันตรังสี และสารประกอบ 2844.40
กัมมันตรังสีอื่น ๆ; โลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน ผลิตภัณฑ์เซรามิก
และของผสม ซึ่งมีธาตุไอโซโทป หรือสารประกอบเหล่านี ;
กากกัมมันตรังสี
แท่งเชือเพลิง (คำร์ทริดจ์) สำหรับหรือของเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์
แท่งเชือเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ยังไม่ได้ใช้สาหรับเครื่องปฏิกรณ์ 8401.30
นิวเคลียร์
แท่งเชือเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ใช้แล้ว (แผ่รังสีแล้ว) ของเครื่อง 2844.50
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์
เคมีภัณฑ์ขนมู
ั ลฐำน
เคมีภัณฑ์อินทรีย์ขนมู
ั ลฐำน
ไฮโดรคาร์บอน และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ชนิดซัลโฟ
เนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของไฮโดรคาร์บอน
โมโนคาร์ บ อกซิ ลิ ก แฟตตี แ อซิ ด ที่ ใ ช้ ใ นทางอุ ต สาหกรรม;
แอซิดออยล์ที่ได้จากการกลั่นนามัน
แอลกอฮอล์ ฟีนอล ฟีนอล-แอลกอฮอล์ และอนุพันธ์ชนิด
ฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ด
ของแอลกอฮอล์ ฟี น อล หรื อ ฟี น อล-แอลกอฮอล์ ; แฟตตี
แอลกอฮอล์ที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม
เอทิ ล แอลกอฮอล์ และสุ ร าอื่ น ๆ ที่ แ ปลงสภาพแล้ วจะมี
ความแรงแอลกอฮอล์เท่าใดก็ตาม
แอลกอฮอล์ ฟีนอล ฟีนอล-แอลกอฮอล์ และอนุพันธ์ชนิด
ฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ด
ของแอลกอฮอล์ ฟี น อล หรื อ ฟี น อล-แอลกอฮอล์ อื่ น ๆ;
แฟตตีแอลกอฮอล์ที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม
กรดคาร์บอกซิลิกและแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์
และเพอร์ออกซิแอซิด ของกรดดังกล่าว และอนุพันธ์ชนิด
ฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ด
ของของดังกล่าว ยกเว้นกรดซาลิซิลิกและเกลือของกรดซา
ลิซิลิก และเอสเทอร์และเกลือของของดังกล่าว
สารประกอบอะมีน-ฟังก์ชัน; สารประกอบอะมิโนที่มีออกซิเจน
ฟังก์ชัน ยกเว้นไลซีนและเอสเทอร์ของไลซีน รวมทังเกลือของ
ของดังกล่าว และกรดกลูทามิกและเกลือของกรดกลูทามิก; ยูเร
อี นและอนุ พั นธ์ ของยู เรอี น รวมทั งเกลื อของของดั งกล่ าว;
สารประกอบคาร์บอกซิอิไมด์-ฟังก์ชัน และสารประกอบอิมีนฟังก์ชัน; สารประกอบไนไทรล์-ฟังก์ชัน; สารประกอบไดอะโซ
สารประกอบอะโซหรือสารประกอบอะซอกซิ; อนุพันธ์อินทรีย์
ของไฮดราซี นหรือ ของไฮดรอกซิลามีน ; สารประกอบที่มี
ไนโตรเจนฟังก์ชันอื่น

TSIC 2009
20113*

20113*
35101*

2901 - 2904

20115*

3823.11 - .19

20115*

2207.20

20114*

2905.11 - .44,
2905.49 - .59,
2906 - 2908,
3823.70
2915 - 2917,
2918.11 - .19,
.29 - .99

20115*

20115*

2921, 2922.11 20115*
- .39, .43, .44,
.49, 50,
2924.21, 2925
- 2929,
3102.50
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การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย 2563
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
3416

34160

3417

34170

3418

34180

3421

34210

3422

34220

342

3423

34231

คำอธิบำย
สารประกอบออร์แ กโน-ซัล เฟอร์ และสารประกอบออร์
แกโน-อินออร์แกนิกอื่น ๆ; สารประกอบเฮตเทอโรไซคลิก
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ; กรดนิวคลีอิกและเกลือของ
กรดนิวคลีอิก

HS 2017

2930, 2931,
2932.11 - .19,
.91 - .99,
2933.29 - .49,
.61, .71 - .99,
2934.10, .20,
.91 - .99
อี เ ทอร์ แอลกอฮอล์ เ พอร์ อ อกไซด์ อี เ ทอร์ เ พอร์ อ อกไซด์ 2909 - 2914,
อี พ อกไซด์ อะซี ทั ล และเฮมิ อ ะซี ทั ล และอนุ พั น ธ์ ช นิ ด 2942, 3507
ฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ด
ของของดั ง กล่ า ว; สารประกอบแอลดี ไ ฮด์ ฟั ง ก์ ชั น ;
สารประกอบ คี โ ทน-ฟั ง ก์ ชั น และสารประกอบควิ โ นนฟังก์ชัน; เอนไซม์; เอนไซม์ปรุงแต่ง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่
อื่น; สารประกอบอินทรีย์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ฟอสฟอริ กเอสเทอร์ เกลื อของฟอสฟอริ กเอสเทอร์ หรื อ 2919, 2920
เอสเทอร์ ของกรดอนิ นทรี ย์ อื่ น ๆ (ไม่ รวมถึ งเอสเทอร์ ข อง
ไฮโดรเจนฮาไลด์) และเกลือของเอสเทอร์ของกรดอนินทรีย์
ของอโลหะดังกล่าว; และรวมทังอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด
ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว
เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ขันมูลฐำน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และ 2804.10 - .40,
แร่ก๊าซ; สารประกอบออกซิเจนอนินทรีย์อื่น ๆ ของอโลหะ ซึ่ง 2811.21, .29
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
สังกะสีออกไซด์; สังกะสีเพอร์ออกไซด์; โครเมียมออกไซด์และ 2817, 2819 โครเมียมไฮดรอกไซด์; แมงกานีสออกไซด์; เหล็กออกไซด์และ 2824, 2825.20
เหล็ กไฮดรอกไซด์ ; ดิ นสี ; โคบอลต์ ออกไซด์ และโคบอลต์ - .90
ไฮดรอกไซด์; ไทเทเนียมออกไซด์; ตะกั่วออกไซด์; ตะกั่วแดง
ตะกั่วส้ม; เบสอนินทรีย์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น; ออกไซด์
ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น ยกเว้นปรอท
ธาตุ เ คมี ซึ่ ง มิ ไ ด้ จั ด ประเภทไว้ ใ นที่ อื่ น ; กรดอนิ น ทรี ย์ ;
สารประกอบออกซิเจนอนินทรีย์ของโบรอน ซิลิคอน และ
คาร์บอน; สารประกอบฮาโลเจนหรือซัลเฟอร์ของอโลหะ;
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ; ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของ
แมกนีเซียม; ออกไซด์ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ ข อง
สตรอนเชียมหรือแบเรียม; อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์; ไฮดราซีน
และไฮดรอกซิลามีน และเกลืออนินทรีย์ของของดังกล่าว
ธาตุเคมี ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น; กรดอนินทรีย์ ยกเว้น 2801 - 2803,
กรดฟอสฟอริก กรดไนตริก กรดซัลโฟไนตริก; สารประกอบ 2804.50 - .90,
ออกซิ เ จนอนิ น ทรี ย์ ข องโบรอน ซิ ลิ ค อน และคาร์ บ อน; 2805 - 2807,
สารประกอบฮาโลเจนหรือ ซั ล เฟอร์ ข องอโลหะ; โซเดียม 2809.10,
ไฮดรอกไซด์; ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของแมกนีเซียม; 2810,

TSIC 2009
20115*

20115*

20115*

20111*
20112*

20113*
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์

3424

34232
34233
34240

3425

34250

3426

34260

3427

34270

3428

34280

3429

34290

3431

34310

3432

34320

3433

34330

3434

34340

343

คำอธิบำย

HS 2017

ออกไซด์ไฮดรอกไซด์ และเพอร์ออกไซด์ของสตรอนเชียม 2811.11, .12,
หรื อ แบเรี ย ม; อะลู มิ เ นี ย มไฮดรอกไซด์ ; ไฮดราซี น และ .19, .22, 2812,
ไฮดรอกซิลามีน และเกลืออนินทรีย์ของของดังกล่าว
2813, 2815,
2816,
2818.30,
2825.10
กรดฟอสฟอริก
2809.20
กรดไนตริก กรดซัลโฟไนตริก
2808
ฟอสเฟตของไตรแอมโมเนียม; เกลือและเกลือเพอร์อ อกซิ 2826, 2827.20
ของกรดอนินทรีย์และโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- .60, 2828 2833, 834.29,
2835.10, .22 .39, 2836
เกลือของกรดออกโซเมทัลลิกหรือของกรดเพอร์ออกโซเมทัลลิก; 2841, 2843,
โลหะมีค่าชนิดคอลลอยด์และสารประกอบของของดังกล่าว; 2852, 2853
สารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบอินทรีย์ของปรอท;
สารเคมีอนินทรีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น; อากาศอัด;
โลหะเจือ
ไอโซโทป ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น และสารประกอบของ 2845
ของดังกล่าว (รวมถึงเฮฟวีวอเตอร์)
ไซยาไนด์; ไซยาไนด์ออกไซด์และไซยาไนด์เชิงซ้อน; ฟูลมิเนต 2837, 2840,
ไซยาเนต และไทโอไซยาเนต; ซิลิเกต; บอเรต; เพอร์บอเรต
2842
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์; ฟอสไฟด์; คาร์ไบด์; ไฮไดรด์ ไนไตรด์ 2847 - 2850
อะไซด์ ซิลิไซด์ และบอไรด์
สารประกอบของโลหะแรร์เอิร์ท อิตเทรียม หรือสแคนเดียม 2846
สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหรือย้อมสี ; แทนนิน และอนุพันธ์อื่น ๆ
ของแทนนิน; วัตถุแต่งสี ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุแต่งสีที่เป็นอินทรีย์สังเคราะห์ และสิ่งปรุงแต่งที่มีวัตถุ 3204, 3205
ดังกล่าวเป็นหลัก; ผลิตภัณฑ์อินทรีย์สังเคราะห์ชนิดที่ใช้เป็น
ตั ว ให้ ค วามขาวสว่ า งชนิ ด ฟลู อ อเรสเซนต์ หรื อ ที่ ใ ช้ เ ป็ น
ลูมิโนฟอร์; คัลเลอร์เลกและสิ่งปรุงแต่งที่มีคัลเลอร์เลกเป็นหลัก
สิ่ งสกั ด ที่ใ ช้ ฟ อกหนังซึ่งได้จ ากพื ช ; รวมทั งแทนนิ น เกลือ 3201, 3203
อีเทอร์ เอสเทอร์ และอนุพันธ์อื่น ๆ ของแทนนิน; วัตถุแต่งสี
ที่ได้จากพืชหรือสัตว์ ยกเว้นแอนิมอลแบล็ก ; สิ่งปรุงแต่งที่มี
วัตถุแต่งสีที่ได้จากพืชหรือสัตว์
สารอินทรีย์สังเคราะห์ที่ใช้ฟอกหนัง; สารอนินทรีย์ที่ใช้ฟอก 3202
หนัง; สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ฟอกหนัง สิ่งปรุงแต่งจาพวกเอนไซม์
สาหรับใช้แช่หรือหมักหนังก่อนฟอก
วัตถุแต่งสี ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น; ผลิตภัณฑ์อนินทรีย์ 3206
ชนิดที่ใช้เป็นลูมิโนฟอร์

TSIC 2009

20113*
20122*
20113*

20113*

20113*
20113*
20113*
20113*
20112*

20112*

20112*
20112*

76

การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย 2563
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
344

3440

34400

3451

34510

3452
3453
3454

34520
34530
34540

3455

34550

3456

34560

3457

34570

345

346
3461
34611
34612
34613
34614
34615
34616

คำอธิบำย
ผลิตภัณฑ์แร่ธรรมชำติกัมมันต์; แอนิมอลแบล็ก; ทอลล์ออยล์;
น ำมั นเทอร์ พีนที่ ได้ จำกกำรนำไม้ จำพวกสนผ่ ำนกรรมวิธี ;
ไดเพนที นดิ บ; พำรำไซมี นดิ บ; ไพน์ ออยล์ ; โรซิ นและกรด
เรซิน; และอนุพันธ์ของสิ่งดังกล่ำว; โรซินสปิริต และนำมัน
โรซิน; รันกัม; วูดทำร์; นำมันวูดทำร์; วูดครีโอโซต; วูดแนฟทำ;
พิตซ์ที่ได้จำกพืชผัก; บริวเวอร์พิตซ์
ผลิตภัณฑ์แร่ธรรมชาติกัมมันต์; แอนิมอลแบล็ก; ทอลล์ออยล์;
น ามั นเทอร์ พี นที่ ได้ จากการน าไม้ จ าพวกสนผ่ านกรรมวิ ธี ;
ไดเพนทีนดิบ; พาราไซมีนดิบ; ไพน์ออยล์; โรซินและกรดเรซิน;
และอนุ พั นธ์ ของสิ่งดั งกล่าว; โรซิ นสปิริ ต และน ามั นโรซิน;
รันกัม; วูดทาร์; นามันวูดทาร์; วูดครีโอโซต; วูดแนฟทา; พิตซ์
ที่ได้จากพืชผัก; บริวเวอร์พิตซ์
ผลิตภัณฑ์เคมีขนมู
ั ลฐำนเบ็ดเตล็ด
ถ่านไม้
กามะถัน ยกเว้นชนิดระเหิด ชนิดตกตะกอน และชนิดคอลลอยด์
แร่เหล็กไพไรต์ที่ย่างแล้ว
นามันและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้จากการกลั่นทาร์ชนิด ที่กลั่น
จากถ่านหินที่อุณหภูมิสูง รวมทังผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ; พิตช์
และพิตช์โค้ก ที่ได้จากทาร์ที่กลั่นจากแร่
ไขมันหรือนามันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และแฟรกชันของของ
ดังกล่าว หรือผ่านกรรมวิธีดัดแปลงทางเคมี ยกเว้นที่ผ่าน
กรรมวิ ธี ไ ฮโดรจี เนชั น กรรมวิ ธี อิ น เตอร์ เ อสเทอริ ฟิ เคชัน
กรรมวิธีรีเอสเทอริฟิเคชัน หรือกรรมวิธีอิเลดิไนเซชัน ; ของ
ผสมหรื อ ของปรุ ง แต่ งที่ บ ริ โ ภคไม่ ไ ด้ ซึ่ ง ได้ จ ากไขมั น หรื อ
นามันของสัตว์หรือของพืช
รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการสังเคราะห์หรือทาขึ น
ใหม่ ที่ยังไม่ได้ตกแต่ง
กลีเซอรอล
ปุ๋ยและสำรกำจัดศัตรูพืช
ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุย๋ เคมีทมี่ ีธาตุไนโตรเจน
ยูเรีย
แอมโมเนียมซัลเฟต
แอมโมเนียมไนเตรต
เกลื อ สองเชิ ง และของผสมของแคลเซี ย มไนเตรตและ
แอมโมเนียมไนเตรต
ของผสมของแอมโมเนียมไนเตรตกับแคลเซียมคาร์บอเนต
หรือกับสารอนินทรีย์อื่นที่ไม่ใช่ปุ๋ย
ของผสมของยูเรียกับแอมโมเนียมไนเตรตที่เป็นสารละลาย
ในนาหรือในสารละลายที่มีแอมโมเนีย

HS 2017

TSIC 2009

3802.90,
3803, 3805 3807

20115*

4402
2503.00
2601.20
2707, 2708

02200*,
20115*
20113*
20113*
20115*

1518

20299*

7104.10, .20

23999*

1520, 2905.45 20115*,
20231*
3102.10
3102.21
3102.30
3102.60

20121*
20121*
20121*
20121*

3102.40

20121*

3102.80

20121*
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
34619
3462
3463

34621
34629
34631
34632
34639

3464
34641
34642
34643
34644
34645
34646
34649
3465

34651
34652
34653
34654

คำอธิบำย
ปุ๋ยและของผสมที่มีธาตุไนโตรเจนอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น
ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุย๋ เคมีทมี่ ีธาตุฟอสฟอรัส
ซุปเปอร์ฟอสเฟต
ปุ๋ยมีธาตุฟอสฟอรัสอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุย๋ เคมีทมี่ ีธาตุโพแทสเซียม
โพแทสเซียมคลอไรด์
โพแทสเซียมซัลเฟต
คาร์นัลไลต์ ซิลไวต์และปุ๋ยที่มีธาตุโพแทสเซียมอื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม อย่างน้อยธาตุ 2 ชนิดผสมกัน
ปุ๋ ย ที่ มี ธ าตุ 3 ชนิ ด ผสมกั น : ไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส และ
โพแทสเซียม
ไดแอมโมเนี ยมไฮโดรเจนออร์ โทฟอสเฟต (ไดแอมโมเนี ยม
ฟอสเฟต)
โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต
ปุ๋ยที่มีธาตุ 2 ชนิดผสมกัน: ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
ปุ๋ยที่มีธาตุ 2 ชนิดผสมกัน: ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
โพแทสเซียมไนเตรต
ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมีอื่น ๆ ที่มีธาตุอย่างน้อย 2 ชนิด
ผสมกั น (ไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส โพแทสเซี ยม) ซึ่ งมิ ได้ จั ด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ปุ๋ยอื่น ๆ
แอมโมเนียมชนิดที่ปราศจากนา
แอมโมเนียมชนิดที่เป็นสารละลายในนา
แอมโมเนียมคลอไรด์; ไนไตรต์

HS 2017

TSIC 2009

3102.29, .90

20121*

3103.11, .19
3103.90

20121*
20121*

3104.20
3104.30
3104.90

20121*
20121*
08910*,
20121*

3105.20

20121*

3105.30

20121*

3105.40
3105.51, .59
3105.60
2834.21
3105.90

20121*
20121*
20121*
20122*
20121*

2814.10
2814.20
2827.10
2834.10
อุจจาระสัตว์ที่ใช้ในการทาปุ๋ยคอก/ปุ๋ยและสิ่งปรุงแต่งในการ 3101
ทาเชือเพลิง

20122*
20122*
20122*
01411*,
01412*,
01419*,
01420*,
01430*,
01441*,
01442*,
01450*,
01461*,
01462*,
01463*,
01469*,
01491*,
01494*,
01496*,
08910*
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การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย 2563
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
3466

34659
34661
34662
34663

347

34664
34666
34669
3471
3472
3473

34710
34720
34730

3474

34740

3479

34790

3480

34800

348

หมวดย่อย 35
351
3511

35110

3512

35120

3513
3514

35130
35140

3521
3522

35210
35220

352

คำอธิบำย
ปุ๋ย ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
สารฆ่าแมลง สารฆ่ารา สารฆ่าวัชพืช และสารทาลายเชือ
สารฆ่าแมลง

HS 2017

TSIC 2009

3105.10

20121*

3808.59, .61,
.62, .69, .91
สารฆ่ารา
3808.59, .92
สารฆ่ าวั ชพื ช ผลิ ตภั ณฑ์ ที่ ใช้ ป้ องกั นการงอกของพื ช และ 3808.59, .93
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
สารทาลายเชือ
3808.59, .94
สารกาจัดศัตรูพืชที่เป็นอันตราย
3808.52, .59
สารฆ่าแมลง สารฆ่ารา สารฆ่าวัชพืช และสารทาลายเชืออื่น ๆ 3808.59, .99
พลำสติกในลักษณะขันปฐม
โพลิเมอร์ของเอทิลีนในลักษณะขันปฐม
3901
โพลิเมอร์ของสไตรีนในลักษณะขันปฐม
3903
โพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์หรือของฮาโลเจเนเต็ดโอลีฟินอื่น ๆ 3904
ในลักษณะขันปฐม
โพลิ อ ะซี ทั ล โพลิ อี เ ทอร์ อื่ น ๆ และอี พ อกไซด์ เ รซิ น ใน 3907
ลักษณะขันปฐม; โพลิคาร์บอเนต แอลคิดเรซิน โพลิแอลลิล
เอสเทอร์ และโพลิเอสเทอร์อื่น ๆ ในลักษณะขันปฐม
พลาสติกอื่น ๆ ในลักษณะขันปฐม
3902, 3905,
3906, 3908 3914
ยำงสังเครำะห์และแฟกติชที่ได้จำกนำมัน รวมทังของผสม
ที่ ได้ จ ำกยำงธรรมชำติ แ ละกั ม ธรรมชำติ ที่ ค ล้ ำ ยกั น ใน
ลักษณะขันปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบำง หรือเป็นแถบ
ยางสังเคราะห์และแฟกติชที่ได้จากนามัน รวมทังของผสมที่ 4002
ได้จากยางธรรมชาติและกัมธรรมชาติที่คล้ายกัน ในลักษณะ
ขันปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ
ผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ; เส้นใยประดิษฐ์
สีทำและวำร์นิช และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง; สีที่จิตรกรใช้; หมึก
สีทาและวาร์นิช และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
3207 - 3212,
3214, 3814
สีที่จิตรกร นักเรียน หรือช่างเขียนป้ายใช้ สีแต้ม สีที่ใช้ระบาย 3213
และสีที่คล้ายกัน
หมึกพิมพ์
3215.11, .19
หมึกเขียนหรือหมึกวาดภาพและหมึกอื่น ๆ
3215.90
ผลิตภัณฑ์ทำงเภสัชกรรม
กรดซาลิซิลิกและเกลือของกรดซาลิซิลิก และเอสเทอร์ของกรด 2918.21 - .23
ไลซีนและเอสเทอร์ของไลซีน รวมทังเกลือของของดังกล่าว; 2922.41, .42,
กรดกลูทามิกและเกลือของกรดกลูทามิก; เกลือควอเทอร์นารี 2923, 2924.11
แอมโมเนี ยม และควอเทอร์ นารี แอมโมเนี ยมไฮดรอกไซด์ ; - .19, .23 - .29
เลซิทินและฟอสโฟอะมิโนไลปิดอื่น ๆ; อะไซคลิกอะไมด์ และ
อนุพันธ์ของอะไซคลิกอะไมด์ รวมทังเกลือของของดังกล่าว;
ไซคลิกอะไมด์ (ยกเว้นยูเรอีน) และอนุพันธ์ของไซคลิกอะไมด์
รวมทังเกลือของของดังกล่าว

20210*
20210*
20210*
20210*
20210*
20210*
20131*
20131*
20131*
20131*
20131*

20132

20221*
20221*
20222*
20299*
21001*
21001*

รายละเอียดโครงสร้างและการเปรียบเทียบรหัสระหว่าง TCPC 2020, HS 2017 และ TSIC 2009 79
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
3523

35230

3524

35240

3525

35250

3526

35260

แลคโทน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สารประกอบเฮตเทอโร
ไซคลิกที่มีไนโตรเจนเฮตเทอโรอะตอมเท่านัน ที่ในโครงสร้างมี
อั นฟิ วส์ ไพราโซนริ ง ไพริ มิ ดี นริ ง ไพเพอราซี นริ ง อั นฟิ ว ส์
ไตรอะซีนริง หรือฟีโนไทอะซีนริงซิสเต็ม ที่ไม่ได้ฟิวส์ต่อไป;
ไฮแดนโทอินและอนุพันธ์ของไฮแดนโทอิน; ซัลโฟนาไมด์
นาตาลที่บริสุทธิ์ในทางเคมี ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ;
ชูการ์อีเทอร์ และชูการ์เอสเทอร์ และเกลือของชูการ์อีเทอร์
และชูการ์เอสเทอร์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
โพรไวตามิน ไวตามิน และฮอร์โมน; กลีโคไซด์ และแอลคาลอยด์
ที่ได้จากพืช รวมทังเกลือ อีเทอร์ เอสเทอร์และอนุพันธ์อื่น ๆ
ของของดังกล่าว; ปฏิชีวนะ
ยาสาหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรค

3527

35270

ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมอื่น ๆ

3529

35290

ของอื่น ๆ ซึ่งใช้ในทางการแพทย์หรือศัลยกรรม

353
3531
3532

35310
35321

35322
35323
3533

354

คำอธิบำย

35331
35332
35333
35334

3541

35410

สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำควำมสะอำด หัวนำหอมและสิ่งปรุง
แต่งสำหรับประทินร่ำงกำยหรือประเทืองโฉม
สารอินทรีย์ทเี่ ป็นตัวลดแรงตึงผิว ยกเว้นสบู่
สบู่และสารซักฟอก (ดีเทอร์เจนต์) นาหอม และสิ่งปรุงแต่งที่
ใช้อาบนา
สบู่; ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติ
ลดแรงตึงผิว สาหรับใช้เป็นสบู่ ; กระดาษ แวดดิง สักหลาด
และผ้ า ไม่ ท อที่ อ าบซึ ม เคลื อ บ หรื อ หุ้ ม ด้ ว ยสบู่ หรื อ สาร
ซักฟอก (ดีเทอร์เจนต์)
สารซักฟอก (ดีเทอร์เจนต์) และสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง
หั ว น าหอมและสิ่ ง ปรุ ง แต่ ง ส าหรั บ ประทิ น ร่ า งกายหรื อ
ประเทืองโฉม
สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทาความสะอาดและขัดเงา
สิ่งปรุงแต่งที่ทาให้ห้องมีกลิ่นหอมหรือดับกลิ่น
ไขเทียมและไขปรุงแต่ง
ยาขัดเงาและครีมขัดเงาสาหรับใช้กับรองเท้า เฟอร์นิเจอร์
พืน ตัวถังรถ แก้วหรือโลหะ
เพสต์และผงสาหรับขัดถู และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน
ผลิตภัณฑ์เคมี ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
เอสเซนเชียลออยล์และสิ่งเข้มข้นของเอสเซนเชียลออยล์ นาที่
ได้จากการกลั่นในกรรมวิธีสกัดเอสเซนเชียลออยล์ด้วยไอนา
และสารสะลายของเอสเซนเชียลออยล์ในนา; เรซินอยด์ ;
ผลพลอยได้ที่มีเทอร์พีน ซึ่งได้จากกรรมวิธีแยกเทอร์พีนออก
จากเอสเซนเซียลออยล์; ของผสมของสารที่มีกลิ่นหอมชนิด
ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม

HS 2017

TSIC 2009

2932.20,
2933.11, .19,
.21, .52 - .59,
.69, 2934.30,
2935.10 - .90
2940

21001*

2936 - 2939,
2941

21001*

3003, 3004
3001, 3002,
3005,
3006.20, .30,
.60,
3006.10, .40,
.50, .70

21001*,
21002*
21001*,
21002*

21001*

32501*

3402.11 - .19

20231*

3401

20231*

3402.20, .90
3303 - 3306,
3307.10 - .30,
.90

20231*
20232*

3307.41, .49
3404
3405.10 - .30 ,
.90
3405.40

20231*
20231*
20231*

3301, 3302

20293*

20231*
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การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย 2563
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
3542

35420

3543

35430

3544

35440

3545

35450

3546
3547

35460
35470

3549
35491
35499

355
3551
3552

35510
35520

3553
3554

35530
35540

3555

35550

3556

35560

คำอธิบำย

HS 2017

กาวและเยลาติ น เพปโทนและอนุ พั นธ์ ของเพปโทน และ 3501.90,
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง; เคซีอิเนตและอนุพันธ์อื่น ๆ ของเคซีอิน; 3502.20, .90,
แอลบูมิเนตและอนุพันธ์อื่น ๆ ของแอลบูมิน
3503, 3504,
3505.20, 3506
สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่น และสิ่งปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในกรรมวิธีใช้ 3403, 3811,
น ามั น หรื อ ไขกั บ วั ต ถุ ยกเว้ น ปิ โ ตรเลี ย ม สารเติ ม แต่ ง 3819, 3820
(แอดดิ ทิ ฟ) อื่ น ๆ ที่ ปรุ งแต่ งแล้ ว ส าหรั บใช้ เติ มน ามั นแร่ ;
ของเหลวปรุ งแต่ งอื่ น ๆ ที่ใช้สาหรับการส่ งก าลั งไฮดรอลิ ก
ยกเว้นปิโตรเลียม; สิ่งปรุงแต่งกันการเยือกแข็งและของเหลว
ปรุงแต่งขจัดนาแข็ง
เพสต์ ส าหรั บ ท าแบบ; “ไขที่ ใ ช้ ท างทั น ตกรรม” หรื อ 3407, 3813,
“สารประกอบสาหรับพิมพ์แบบที่ใช้ทางทันตกรรม”; สิ่งปรุง 3821, 3822
แต่งอื่น ๆ สาหรับใช้ทางทันตกรรมที่มีปลาสเตอร์; สิ่งปรุงแต่ง
และสิ่ งดั บเพลิ ง (ชาร์ จ) ส าหรั บเครื่ องดั บเพลิ ง ; ลู กระเบิด
ดั บเพลิ งที่ บรรจุ สิ่ งดั บเพลิ งแล้ ว ; อาหารเพาะเชื อปรุ งแต่ ง
สาหรับเลียงหรือเก็บรักษาจุลินทรีย์ หรือเซลล์พืช เซลล์มนุษย์
หรือเซลล์สัตว์; ตัวทาละลายรีเอเจนต์สาหรับใช้ในการวินิจฉัย
หรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ
วั ต ถุ ร ะเบิ ด ; สายชนวนจุ ด ระเบิ ด ; เชื อจุ ด ระเบิ ด ; แก๊ ป 3601 - 3603
ก้นกระสุนปืนหรือแก๊ปหัวชนวนระเบิด ; เชือจุดระเบิด; เชือ
ปะทุไฟฟ้าสาหรับจุดระเบิด
ของจาพวกดอกไม้เพลิง
3604
ธาตุเคมีและสารประกอบเคมี ที่โด๊ป แล้วส าหรับ ใช้ ใ นทาง 3818
อิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ
ไบโอดีเซล
3826.00*
ผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
3802.10,
3809, 3810,
3812, 3815,
3817, 3824.10
- .40, .60 - .90
เส้นใยประดิษฐ์
กลุ่มใยยาวและเส้นใยสันสังเคราะห์ที่ไม่ได้สางหรือหวี
5501, 5503
ด้ า ยใยยาวสังเคราะห์ (ยกเว้ น ด้ า ยเย็บ และด้ า ยควบหรือ 5402.11 - .59
เคเบิล) ไม่ได้จัดทาขึนเพื่อการขายปลีก
ใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์และแถบทาด้วยวัตถุทอสังเคราะห์
5404
กลุ่มใยยาวและเส้นใยสันเทียมทีไ่ ม่ได้สางหรือหวี
5502.10, .90,
5504
ด้ายใยยาวเทียม (ยกเว้นด้ายเย็บและด้ายควบหรือเคเบิล) 5403.10 - .39
ไม่ได้จัดทาขึนเพื่อการขายปลีก
ใยยาวเดี่ยวเทียมและแถบทาด้วยวัตถุทอเทียม
5405

TSIC 2009
20299*

20299*

20299*,
32502*

20291*
20291*
20299*
20299*
20299*

20300*
20300*
20300*
20300*
20300*
20300*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
หมวดย่อย 36
361
3611
36111
36112
36113
36114
3612

36115
36120

3621
3622

36210
36220

3623
3624

36230
36240

3625
3626

36250
36260

3627

36270

3631

36310

3632

36320

3633

36330

3639

36390

362

363

คำอธิบำย

HS 2017

ผลิตภัณฑ์ยำงและพลำสติก
ยำงและท่อยำง
ยางนอกชนิดอัดลมที่เป็นของใหม่ ยางใน ยางตันหรือยางคูชัน
ดอกยางชนิดสับเปลี่ยนได้ ยางรองยางใน และแถบ “คาเมล
แบล็ก”
ยางนอกชนิดอัดลมที่เป็นของใหม่ ชนิดที่ใช้กับยานยนต์
4011.10
ยางนอกชนิดอัดลมที่เป็นของใหม่ ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ 4011.40, .50
หรือรถจักรยาน
ยางนอกชนิดอัดลมที่เป็นของใหม่อื่น ๆ
4011.20, .30,
.70 - .90
ยางใน ยางตันหรือยางคูชัน ดอกยางชนิดถอดเปลี่ยนได้ และ 4012.90, 4013
ยางรองยางใน
แถบ “คาเมลแบล็ก” สาหรับหล่อดอกยางนอก
4006.10
ยางนอกชนิดอัดลมที่หล่อดอกใหม่
4012.11 - .19
ผลิตภัณฑ์ยำงอื่น ๆ
ยางปรับสภาพ (รีเคลม)
4003
ยางผสม (คอมพาวนด์) ชนิดอันวัลแคไนซ์ ในลักษณะขันปฐม 4005,
หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ; ยางชนิดอันวัลแคไนซ์ 4006.90,
ในรูปแบบที่นอกเหนือจากในลักษณะขันปฐม หรือเป็นแผ่น 4007, 4008
แผ่นบาง หรือเป็นแถบ (ยกเว้นแถบ “คาเมลแบล็ก” สาหรับ
หล่อดอกยางนอก); ยางชนิดอันวัลแคไนซ์ที่เป็นของสาเร็จรูป;
ด้ าย ด้ ายชนิ ดคอร์ ด แผ่ น แผ่ นบาง แถบ เส้ น และรู ปทรง
โพรไฟล์ ทาด้วยยางวัลแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง
หลอดหรือท่อและท่ออ่อนทาด้วยยางวัลแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง 4009
สายพานลาเลียง สายพานส่งกาลัง หรือของที่ใช้เป็นสายพาน 4010
ทาด้วยยางวัลแคไนซ์
ผ้าสิ่งทอปนยาง ยกเว้นผ้าใบยางรถ (ผ้าไทร์คอร์ด)
5906
เครื่ อ งแต่ ง กายและของที่ ใ ช้ ป ระกอบกั บ เครื่ อ งแต่ งกาย 4015
(รวมถึงถุงมือ) ทาด้วยยางวัลแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง
ของอื่น ๆ ทาด้วยยางวัลแคไนซ์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น; 4014, 4016,
ยางแข็ง; ของอื่น ๆ ทาด้วยยางแข็ง
4017
พลำสติกกึ่งสำเร็จรูป
ใยยาวเดี่ยวทาด้วยพลาสติกที่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 3916
มิลลิเมตร เส้น แท่ง และรูปทรงโพรไฟล์ ทาด้วยพลาสติก
หลอด ท่อ และท่ออ่อน รวมทังอุปกรณ์ติดตังของของดังกล่าว 3917
ทาด้วยพลาสติก
แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบ ทาด้วยพลาสติก ชนิดไม่ 3920
ยึ ดติ ดได้ ในตั ว ที่ ไม่ ท าเป็ นแบบเซลลู ล าร์ และไม่ เสริ ม ให้
แข็ งแรง ไม่ อั ดเป็ นชั น ไม่ เสริ มรองหรื อไม่ ประกบโดยวิธีที่
คล้ายกัน ด้วยวัตถุอื่น
แผ่ น แผ่ น บาง ฟิ ล์ ม ฟอยล์ และแถบชนิ ด อื่ น ท าด้ ว ย 3921
พลาสติก

TSIC 2009

22111*
22111*
22111*
22111*,
22112*
22112*
22112*
38300*
22191*

22199*
22199*
22199*
22199*
22193*,
22199*
22230*
22230*
22230*

22230*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
364

36971
36972

ผลิตภัณฑ์บรรจุหีบห่อทำด้วยพลำสติก
กระสอบและถุงทาด้วยพลาสติก
ของที่ใช้ลาเลียงสินค้าหรือบรรจุสินค้า รวมทังจุก ฝา และที่
ปิดครอบอื่น ๆ ทาด้วยพลาสติก
ผลิตภัณฑ์พลำสติกอืน่ ๆ
พลาสติ ก ปู พื นเป็ น ม้ว นหรือ มีลั กษณะเป็ น แผ่น กระเบือง;
รวมทังพลาสติกปิดผนังหรือเพดาน
แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ เทป แถบ และรูปทรงแบนอื่น ๆ
ชนิดยึดติดได้ในตัว ทาด้วยพลาสติก
อ่างอาบนา อ่างล้างหน้า โถส้วมและฝาปิด โถส้วม ถังนาชักโครก
และเครื่องสุขภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทาด้วยพลาสติก
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ของใช้ในบ้านเรือนอื่น ๆ
และของใช้ในห้องนา ทาด้วยพลาสติก
เครื่องประกอบของอาคาร ทาด้วยพลาสติก ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น
ส่วนประกอบซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ของโคมไฟ เครื่อง
ประทีปโคมไฟ เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง
และของที่คล้ายกัน ทาด้วยพลาสติก
เครื่องสวมศีรษะเพื่อความปลอดภัย เครื่องสวมศีรษะอื่น ๆ
ทาด้วยยางหรือพลาสติก
เครื่องสวมศีรษะเพื่อความปลอดภัย
เครื่องสวมศีรษะอื่น ๆ ทาด้วยยางหรือพลาสติก

36980
36990

อุปกรณ์ตดิ ตังที่เป็นฉนวนไฟฟ้า ทาด้วยพลาสติก
ของอื่น ๆ ทาด้วยพลาสติก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

3641
3649

36410
36490

3691

36910

3692

36920

3693

36930

3694

36940

3695

36950

3696

36960

369

3697

3698
3699

คำอธิบำย

หมวดย่อย 37
371
3711
37111
37112
37113
37114
37115
37116

แก้ วและผลิตภั ณฑ์ท ำด้ วยแก้ว และผลิตภัณฑ์อื่ น ๆ ที่
ไม่ได้ทำด้วยโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
แก้วและผลิตภัณฑ์ทำด้วยแก้ว
แก้วที่ไม่ได้ตกแต่ง กระจกแผ่นเรียบ แก้วอัดหรือแก้วหล่อ
เพื่อการก่อสร้าง; กระจกเงา
แก้วที่เป็นก้อน เป็นลูกกลม (ยกเว้นลูกกลมขนาดเล็ก) เป็น
เส้น เป็นหลอด หรือท่อที่ไม่ได้ตกแต่ง
แก้วที่ได้จากการหล่อ การรีด ดึงหรือเป่า เป็นแผ่น ทีไ่ ม่ได้ตกแต่ง
โฟลตกลาสและแก้วที่ขัดผิวหรือขัดมัน เป็นแผ่น
แก้วเป็นแผ่น ที่ทาให้โค้ง แต่งขอบ สลัก เจาะรู เคลือบเอนาเมล
หรือตกแต่งอย่างอื่น แต่ต้องไม่มีกรอบ ฯลฯ
กระจกนิรภัย
กระจกเงา; ฉนวนแบบมัลติเพิลวอลล์ที่ทาด้วยแก้ว

HS 2017

TSIC 2009

3923.21, .29
3923.10, .30 .90

22220*
22220*

3918

22210*

3919

22299*

3922

22210*,
22292*
22291

3924
3925
9405.92

6506.10
6506.91
8547.20
3006.91,
3926.10, .30 .90

22210*,
22292*
22299*

32903*
22199*,
22299*
22299*
22292*,
22299*

7001, 7002

23109*

7003, 7004
7005
7006

23101*
23101*
23101*

7007
7008, 7009

23101*
23101*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
37117

3712
37121
37129
3719
37191
37192
37193

37194

37195
37196
37197
37199

372
3721

37210

3722
37221
37222

คำอธิบำย

HS 2017

TSIC 2009

บล็อกปูพืน อิฐ กระเบือง และของอื่น ๆ ทาด้วยแก้วอัดหรือ
แก้ วหล่ อ ชนิ ดที่ ใช้ กั บ อาคารหรื อ เพื่ อ การก่ อสร้ า ง; แก้ ว
ชนิ ดมั ลติ เซลลู ลาร์ หรื อชนิ ดโฟม ที่ เป็ นบล็ อก แผ่ น หรื อ
ลักษณะที่คล้ายกัน
ใยแก้วและของทาด้วยใยแก้ว ยกเว้นผ้าทอ
สไลเวอร์ สายใย และด้ายทีต่ ัดเป็นเส้นสัน ทาด้วยแก้ว
วอยล์ แผ่นเยื่อ เสื่อ ที่นอน บอร์ด และของทาด้วยใยแก้วอื่น ๆ
ยกเว้นผ้าทอ
ของทาด้วยแก้วอื่น ๆ
ขวด กระปุก ขวดยา และภาชนะอื่น ๆ ทาด้วยแก้วชนิดที่ใช้
ลาเลียงหรือบรรจุของ ยกเว้นแอมพูล จุก ฝา และที่ปิดอื่น ๆ
ทาด้วยแก้ว
กระเปาะแก้วที่มีปลายเปิด และส่วนประกอบของกระเปาะ
ดั ง กล่ า วที่ ท าด้ ว ยแก้ ว ส าหรั บ ใช้ ท าหลอดไฟฟ้ า หลอด
แคโทดเรย์ หรือหลอดที่คล้ายกัน
เครื่ องแก้ วชนิ ด ที่ ใ ช้ บนโต๊ ะ อาหาร ในครั ว ในห้ องน า ใน
สานักงาน ใช้ตกแต่งภายใน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน
ยกเว้ น ขวด กระปุ ก และที่ ค ล้ า ยกั น ที่ ท าด้ ว ยแก้ ว และ
เครื่องประดับอื่น ๆ ทาด้วยแก้วที่ทาเป็นรูปโดยใช้ตะเกียงฟู่
กระจกนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนิดวอตช์ และกระจกที่คล้ายกัน
กระจกแว่นตา ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์; แก้วทรง
กลมกลวงและเซกเมนต์ของแก้วทรงกลมกลวง สาหรับใช้ใน
การผลิตกระจกดังกล่าว
เครื่องแก้วที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการ ในทางอนามัยหรือในทาง
เภสัชกรรม; แอมพูล ทาด้วยแก้ว
ส่วนประกอบซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ของโคมไฟ เครื่อง
ประทีปโคมไฟ เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง
และของที่คล้ายกัน ทาด้วยแก้ว
ฉนวนไฟฟ้า ทาด้วยแก้ว
ของอื่น ๆ ทาด้วยแก้ว ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (รวมถึงจุก
แก้วสาหรับขวดคอคอดสุญญากาศ เครื่องแก้วที่ใช้ให้สัญญาณ
แก้วทาเป็นของขนาดเล็กสาหรับใช้เป็นโมเสก ลูกปัด ลูกกลม
แก้วขนาดเล็ก แก้วที่ทาเป็นรูปโดยใช้ตะเกียงฟู่)
ผลิตภัณฑ์เซรำมิกที่ไม่ได้ใช้ในกำรก่อสร้ำง
อ่างล้างชาม อ่างอาบนา โถส้วม โถชัก และเครื่องสุขภัณฑ์
ติดตังถาวรที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิก
ของใช้ในบ้านเรือนและเครื่องประดับอื่น ๆ ที่ทาจากเซรามิก
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ของใช้ในบ้านเรือนอื่น ๆ
และของใช้ในห้องนา ที่เป็นเซรามิก
รูปปั้นขนาดเล็กและของประดับอื่น ๆ ที่เป็นเซรามิก

7016.90

23109*

7019.11 - .19
7019.31 - .39,
.90

23103*
23103*

7010.20, .90

23102*

7011

23109*

7013

23102*

7015

23109*

7010.10, 7017 23109*
9405.91

23109*

8546.10
7014,
7016.10,
7018, 7020

23109*
23109*

6910

23923

6911, 6912

23931

6913

23932
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
3729
37291

37292
37299
373
3731

37310

3732

37320

3733

37330

3734
3735

37340
37350

3736

37360

3737

37370

3741
3742
3743
3744

37410
37420
37430
37440

3745

37450

3751
3752

37510
37520

374

375

คำอธิบำย
ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ไม่ได้ใช้ในการก่อสร้างอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกสาหรับใช้ตามห้องปฏิบัติการ ใช้ในทาง
เคมี หรือใช้ในทางเทคนิคอื่น ๆ; อ่างและภาชนะรองรับที่
คล้ายกันที่เป็นเซรามิกชนิดที่ใช้ในทางเกษตรกรรม; หม้อ
กระปุก และของที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิก ชนิดที่ใช้สาหรับ
ลาเลียงหรือบรรจุของ
ฉนวนไฟฟ้า ทาด้วยเซรามิก ; อุปกรณ์ติดตัง (ฟิตติง) ที่ เป็น
ฉนวนส าหรั บเครื่อ งจัก รไฟฟ้ า เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ าหรื อเครื่อง
อุปกรณ์ไฟฟ้า ทาด้วยเซรามิก
ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ไม่ได้ใช้ในการก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผลิตภัณฑ์ชนิดทนไฟและผลิตภัณฑ์จำกดินชนิดไม่ทนไฟ
สำหรับใช้ในกำรก่อสร้ำง
อิฐ บล็อก กระเบือง และผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ ทาด้วยดิน
ทราย
อิฐ บล็อก กระเบือง ชนิดทนไฟ และผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิด
ทนไฟที่คล้ายกัน สาหรับใช้ในการก่อสร้าง นอกจากของทา
ด้วยดินทราย
ซีเมนต์ มอร์ทาร์ คอนกรีตและของที่มีส่วนผสมคล้ายกันที่
ทนไฟ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผลิตภัณฑ์ชนิดทนไฟ; ผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดทนไฟอื่น ๆ
อิฐก่อสร้าง บล็อกปูพืน กระเบืองที่ใช้รองหรือใช้เสริม กระเบือง
มุ งหลั งคา ท่ อยอดปล่ องไฟ บั วยอดปล่ องไฟ สิ่ งบุ ปล่ องไฟ
สิ่ งประดั บทางสถาปั ตยกรรม และผลิ ตภั ณฑ์ เซรามิ กอื่ น ๆ
สาหรับใช้ในการก่อสร้าง ที่เป็นเซรามิกชนิดไม่ทนไฟ
หลอดหรือท่อ ท่อนา ราง และอุปกรณ์ติดตังสาหรับหลอด
หรือท่อ ที่เป็นเซรามิกชนิดไม่ทนไฟ
กระเบืองปูพืนและทางเดิน กระเบืองปูพืนเตาหรือกระเบือง
ติดผนัง หินโมเสกและของที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิก
ปลำสเตอร์ ปูนขำว และซีเมนต์
ปลาสเตอร์
ควิกไลม์ สเลกไลม์ และไฮดรอลิกไลม์
ซีเมนต์เม็ด
พอร์ตแลนด์ซีเมนต์ อะลูมินัสซีเมนต์ สแลกซีเมนต์ ซูเปอร์ และ
ไฮดรอลิกซีเมนต์ที่คล้ายกัน ยกเว้นเป็นซีเมนต์เม็ด (คลิงเกอร์)
โดโลไมต์ที่ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนซัน หรือทาให้เกาะ
หรือติดรวมกัน
ของทำด้วยคอนกรีต ซีเมนต์ และปลำสเตอร์
มอร์ทาร์และคอนกรีต ชนิดไม่ทนไฟ
แผ่น ก้อนเหลี่ยม และของที่คล้ายกัน ที่ทาด้วยเส้นใยพืช
ฟาง ขีเลื่อยหรือเศษไม้อื่น ๆ เกาะหรือติดรวมกันด้วยสารยึด
จาพวกแร่อื่น ๆ

HS 2017

TSIC 2009

6909

23939*

8546.20,
8547.10

23933

6914

23932*,
23939*

6901

23921*

6902

23910*

3816

23910*

6815.91, 6903 23910*
6904, 6905
23921*,
23929*
6906

23929*

6907

23922

2520.20
2522
2523.10
2523.21 - .90

23942*
23942*
23941*
23941*

2815.20, .30

23942*

3824.50
6808

23953
23954*

รายละเอียดโครงสร้างและการเปรียบเทียบรหัสระหว่าง TCPC 2020, HS 2017 และ TSIC 2009 85
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
3753

37530

3754

37540

3755

37550

3756
3757

37560
37570

3761

37610

3769

37690

3791

37910

3792

37920

3793
3794

37930
37940

3795

37950

3796
3799

37960
37990

376

379

คำอธิบำย
ของทาด้วยปลาสเตอร์หรือที่มีส่วนผสมของปลาสเตอร์เป็น
หลัก
กระเบือง หินปูพืน อิฐ และของที่คล้ายกัน ทาด้วยซีเมนต์
คอนกรีต หรือทาด้วยหินเทียม
องค์ประกอบของสิ่งก่อสร้างสาเร็จรูปใช้ในการก่อสร้างหรือ
วิศวกรรมโยธา ทาด้วยซีเมนต์ คอนกรีต หรือทาด้วยหินเทียม
ของอื่น ๆ ทาด้วยซีเมนต์ คอนกรีต หรือทาด้วยหินเทียม
ของทาด้วยแอสเบสทอสซีเมนต์ เซลลูโลสไฟเบอร์ซีเมนต์
หรือทาด้วยของที่คล้ายกัน
อนุสำวรีย์หรือหินก่อสร้ำง ของทำด้วยหินดังกล่ำว
หินอ่อน ทราเวอร์ทีน และอะลาบาสเตอร์ ที่จัดทาแล้ว และ
ของทาด้วยหินดังกล่าว (ยกเว้นหินปูถนน หินขอบถนนและ
หินปูพืน กระเบือง ลูกบาศก์ และของที่คล้ายกัน); เม็ด ชิน
และผงของหินอ่อน ทราเวอร์ทีน และอะลาบาสเตอร์ที่แต่งสี
หินปูถนน หินขอบถนนและหินปูพืน ทาด้วยหินธรรมชาติ
(ยกเว้นหินชนวน); หินที่ใช้ทาอนุสาวรีย์หรือหินก่อสร้าง ที่
จัดทาแล้วอื่น ๆ และของทาด้วยหินดังกล่าว; เม็ด ชิน และ
ผงของหินธรรมชาติ (รวมถึงหินชนวน) ที่แต่งสี; ของทาด้วย
หินชนวนอัด
ผลิตภัณฑ์จำพวกแร่ที่ไม่ใช่โลหะอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น
หินโม่ หินบด จานเจียระไน และของที่คล้ายกัน ไม่มีโครง ใช้
สาหรับงานหิน และส่วนประกอบของของดังกล่าวทาด้วยหิน
ธรรมชาติ วัตถุขัดถูธรรมชาติอัดหรือวัตถุขัดถูเทียมอัด หรือ
ทาด้วยเซรามิก; ผงขัดถูหรือเม็ดขัดถู ธรรมชาติหรือเทียม ติด
บนแผ่นรองรับที่ทาด้วยวัตถุทอ กระดาษ หรือวัตถุอื่น ๆ
เส้นใยแอสเบสทอสที่จัดทาแล้ว ของผสมที่มีแอสเบสทอสเป็น
หลักหรือมีแอสเบสทอสกับแมกนีเซียมคาร์บอเนตเป็นหลัก ;
ของทาด้วยของผสมดังกล่าวหรือทาด้วยแอสเบสทอส
ของทาด้วยแอสฟัลต์หรือทาด้วยวัตถุที่คล้ายกัน
ของผสมบิทูมินัส ซึ่งมีแร่หินและบิทูเมน ทังธรรมชาติและ
เทียม แอสฟัลต์ธรรมชาติ หรือสารที่เกี่ยวข้องเป็นสารยึด
(ไบน์เดอร์)
กราไฟต์เทียม; กราไฟต์ชนิดคอลลอยด์หรือกึ่งคอลลอยด์ ;
สิ่งปรุงแต่งที่มีกราไฟต์หรือคาร์บอนอื่น ๆ เป็นหลักในลักษณะ
กึ่งสาเร็จรูป
คอรันดัมประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์จาพวกแร่ที่ไม่ใช่โลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
(รวมถึงใยแร่ วัตถุจาพวกแร่ชนิดเอกซ์แปนเด็ดที่คล้ายกัน ไมกา
ที่ จั ดท าแล้ ว และของท าด้วยไมกา ของท าด้ วยกราไฟต์หรือ
คาร์บอนอื่น ๆ ที่ไม่ใช้งานทางไฟฟ้า และของทาด้วยถ่านพีต)

HS 2017

TSIC 2009

6809
6810.11, .19

23952*,
23959*
23951*

6810.91

23951*

6810.99
6811

23959*
23954*

6802.21, .91

23961*

6801,
23961*,
6802.10, .21, 23969*
.23 - .29, .91 .99, 6803

6804, 6805

23991*

6812, 6813

23999*

6807
23999*
2517.30, 2715 23999*
3801

23999*

2818.10
6806, 6814,
6815.10, .20,
.99

23999*
23999*
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การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย 2563
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
หมวดย่อย 38
381
3811
38111

38112
38119
3812
3813
3814

38121
38122
38130
38140

3815

38150

3816

38160

3821

38210

3822

38220

3823

38230

3824

38240

3825

38250

3831
3832

38310
38320

382

383

คำอธิบำย

HS 2017

เฟอร์นิเจอร์; สินค้ำที่ขนส่งได้อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น
เฟอร์นิเจอร์
ที่นั่ง
ที่นั่งที่มีโครงโลหะเป็นหลัก
9401.10, .20,
.30, .71, .79
ที่นั่งที่มีโครงไม้เป็นหลัก
ที่นั่งอื่น ๆ
เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในสานักงาน
เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ ทาด้วยโลหะ ชนิดที่ใช้ในสานักงาน
เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ ทาด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในสานักงาน
เฟอร์นิเจอร์ไม้อื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในครัว
เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

9401.40 - .69
9401.80

9403.10
9403.30
9403.40
9403.20, .50 .89, 9610
ฐานรองฟูก ฟูก มีสปริง หรือยัดไส้ หรือติดภายในด้วยวัตถุใดก็ 9404.10 - .29
ตาม หรือทาด้วยยางเซลลูลาร์หรือพลาสติก จะหุ้มหรือไม่ก็ตาม
ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์
9401.90,
9403.90
เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของที่เกี่ยวข้อง
ไข่มุกธรรมชาติ หรือไข่มุกเลียงและไม่ได้ตกแต่ง
7101.10, .21

ไข่มุกเลียง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ และรัตนชาติหรือกึ่งรัตน
ชาติที่ได้จากการสังเคราะห์หรือทาขึนใหม่ (ยกเว้นเพชรที่ใช้
ในทางอุตสาหกรรมและพีเอโซอิเล็กทริกควอร์ตซ์) ที่ตกแต่ง
แล้ว (ยกเว้นเพียงแต่เลื่อย ทาให้แยก หรือทาเป็นรูปทรงอย่าง
หยาบ ๆ) แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน
เพชรที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม ตกแต่งแล้ว; ฝุ่นและผงของรัตน
ชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์
เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของอื่น ๆ ทาด้วยโลหะมีคา่
หรือทาด้วยโลหะที่หุ้ มติดด้ วยโลหะมีค่ า ; ของทาด้วยไข่ มุ ก
ธรรมชาติ หรือไข่ มุกเลียง ท าด้ วยรั ตนชาติ หรือกึ่ งรัตนชาติ
(ธรรมชาติ สังเคราะห์ หรือทาขึนใหม่)
เหรียญกษาปณ์
เครื่องดนตรี
เปียโน และเครื่องสายอื่น ๆ ที่มีคยี ์บอร์ด
เครื่องสายอื่น ๆ

7101.22,
7102.39,
7103.91, .99,
7104.90

TSIC 2009

29301,
30200*,
30300*,
31002*
31001*
31009*
31002*
31001*
31001*
31001*
31003
31002*,
31009*
03119*,
03129*,
03219*,
03229*
32113*

7102.29, 7105 32113*
7113, 7114,
32111*
7115.90, 7116
7118

32112*

9201
9202

32209*
32201*,
32209*

รายละเอียดโครงสร้างและการเปรียบเทียบรหัสระหว่าง TCPC 2020, HS 2017 และ TSIC 2009 87
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
3833

38330

3834
3835

38340
38350

3836

38360

3841

38410

3842

38420

3843

38430

3844

38440

3845

38450

3851
3852

38510
38520

3853

38530

3854

38540

3855
3856
3857
3858

38550
38560
38570

384

385

3859

38581
38582
38590

คำอธิบำย

HS 2017

เครื่องดนตรีที่ใช้เป่า (เช่น ออร์แกนแบบท่อ หีบเพลงชั ก 9205
เครื่องดนตรีชนิดบราสวินด์)
เครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้าให้เกิดเสียงหรือขยายเสียง
เครื่องดนตรีอื่น ๆ (เครื่องดนตรีที่ใช้ตี กล่องดนตรี ออร์แกน
ชนิดที่ใช้ตามสวนสนุก (แฟร์กราวด์ ออร์แกน)); เครื่องเลียน
เสี ย งสั ต ว์ ทุ ก ชนิ ด ; นกหวี ด แตรและอุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ที่ ใ ห้
สัญญาณเสียงโดยใช้ปากเป่า
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดนตรี; เครื่องให้
จังหวะดนตรี (เมโทรโนม) ส้อมและหลอดเป่าสาหรับเทียบเสียง
สินค้ำกีฬำ
รองเท้าสกีหิมะ และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สาหรับเล่นสกีหิมะ;
สเก็ตนาแข็งและสเก็ตลูกล้อ
รองเท้าสกีนา กระดานโต้คลื่น กระดานโต้คลื่นชนิดมีใบ และ
เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สาหรับเล่นกีฬาทางนา
ของและเครื่องอุปกรณ์สาหรับใช้ในการเล่นยิมนาสติก หรือ
กรีฑา
ของและเครื่องอุปกรณ์สาหรับใช้ในการเล่นกีฬาอื่น ๆ หรือ
เล่นเกมกลางแจ้ง

9207
9206, 9208

TSIC 2009
32201*,
32209*
32209*
32201*,
32209*

9209

32201*,
32209*

9506.11 - .19,
.70
9506.21, .29

32309*

9506.91

32309*

4203.21,
9506.31 - .39,
.40 - .69, .99
คันเบ็ด เบ็ด และอุปกรณ์อื่น ๆ สาหรับตกเบ็ด ; สวิงจับปลา 9507
สวิงจับผีเสือ และสวิงที่คล้ายกัน; นกเทียมสาหรับล่อนก และ
ของจาเป็นที่คล้ายกันสาหรับล่าสัตว์หรือยิงสัตว์
เกมและของเล่น
รถเข็นสาหรับตุ๊กตา; ของเล่นที่มลี อ้ ที่ออกแบบเพื่อให้เด็กขี่ 9503.00*
ตุ๊กตาที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์ ; ของเล่นที่ลักษณะเหมือน 9503.00*
สัตว์หรือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของตุ๊กตาที่มีลักษณะ 9503.00*
เหมือนมนุษย์
รถไฟไฟฟ้า รวมถึงทางรถไฟ สัญญาณ และอุปกรณ์ประกอบ 9503.00*
อื่น ๆ ของของดังกล่าว ที่เป็นของเล่น; หุ่นจาลองย่อขนาด
(“มาตราส่วน”) ชุดของเล่นประกอบ (คอนสตรักชันเซ็ต)
และของเล่นประกอบ (คอนสตรักชันแนลทอย) อื่น ๆ
ของเล่นสาหรับฝึกสมอง
9503.00*
ของเล่นอื่น ๆ (รวมถึงเครื่องดนตรีของเล่น)
9503.00*
ไพ่
9504.40
วิดีโอเกมชนิดที่ใช้สาหรับเครื่องรับโทรทัศน์
คอนโซลวิดโี อเกม
9504.50*
ตลับซอฟต์แวร์สาหรับคอนโซลวิดโี อเกม
9504.50*
ของสาหรับใช้เล่นเกมในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ บนโต๊ะ 9504.20, .30,
หรือในห้อง (รวมถึงบิลเลียด พินเทเบิล โต๊ะพิเศษสาหรับ .90
เล่นการพนัน และเครื่องอุปกรณ์โบว์ลิงอัตโนมัติ) ยกเว้น
วิดีโอเกมชนิดที่ใช้สาหรับเครื่องรับโทรทัศน์

32302*

32301*,
32309*
32303*,
32309*
32401*
32402*
32402*
32409

32409*
32409*
32409*
26409*
58201*
32409*
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การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย 2563
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
386
3860

38600

387
3870
38701
38702
38703
38704
389
3891
38911

38912

3892
38921
38922
38923
38924
3893
3894

38930
38941
38942

3895

38950

คำอธิบำย

HS 2017

ม้ำหมุน ชิงช้ำ เครื่องเล่นยิงเป้ำ และเครื่องเล่นอื่น ๆ ในสวนสนุก
ม้าหมุน ชิงช้า เครื่องเล่นยิงเป้า และเครื่องเล่นอื่น ๆ ในสวนสนุก 9508
อำคำรสำเร็จรูป
อาคารสาเร็จรูป
อาคารสาเร็จรูปทาด้วยไม้
9406.10*, .90*
อาคารสาเร็จรูปทาด้วยโลหะ
9406.10*, .90*
อาคารสาเร็จรูปทาด้วยพลาสติก
9406.10*, .90*
อาคารสาเร็จรูปทาด้วยคอนกรีต
9406.10*, .90*
ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ปากกา ดินสอ ตราประทับ ริบบินเครื่องพิมพ์ดีดหรือริบบินที่
คล้ายกัน แท่นประทับตรา และของที่คล้ายกัน
ปากกา ดูพ ลิเ กติ งสไตโลส์ ดิน สอ ด้า มปากกา ด้า มจับ 9608, 9609
ดิน สอ และด้า มที ่ค ล้า ยกัน และส่ว นประกอบของของ
ดัง กล่า ว; เครยอน ไส้ ดิ นสอ พาสเทล ถ่ านวาดเขี ยน และ
ชอล์ก
ตราประทับวันที่ ตราผนึกหรือตราประทับเลขที่ และตราที่ 9611 - 9612
คล้ายกัน; ที่ออกแบบสาหรับใช้งานด้วยมือ แท่งเรียงตัวพิมพ์
(คอมโพสซิงสติกค์) ด้วยมือ และชุดเครื่องใช้ในการพิมพ์ด้วย
มือที่มีแท่งเรียงตัวพิมพ์ดังกล่าวประกอบร่วมอยู่ด้วย; ริบบิน
เครื่องพิมพ์ดีดหรือริบบินที่คล้ายกัน เพื่อให้เกิดรอยจากการ
พิมพ์; แท่นประทับตรา
ร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แส้ (วิป) แส้ขี่ม้า
กระดุม กระดุมกดชนิดต่าง ๆ หุ่นกระดุม ซิปหรือของที่ใช้รูดปิด
และส่วนประกอบของของดังกล่าว; กระดุมที่เพียงแต่ขึนรูป
ร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แส้ (วิป) แส้ขี่ม้า 6601, 6602
และที่คล้ายกัน
ส่วนประกอบ สิ่งที่ใช้ตกแต่ง และอุปกรณ์ประกอบของร่ม 6603
ร่มปักกันแดด ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แส้ (วิป) แส้ขี่ม้า และ
ที่คล้ายกัน
กระดุมกดชนิดต่าง ๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว; 9606.10 - .29,
กระดุม; ซิปหรือของที่ใช้รูดปิด
9607.11, .19
หุ่นกระดุม และส่วนประกอบอื่น ๆ ของกระดุม ; กระดุมที่ 9606.30,
เพียงแต่ขึนรูป; ส่วนประกอบของซิปหรือของที่ใช้รูดปิด
9607.20
พรมนามัน
5904
แผ่น ฟิล์ม กระดาษ กระดาษแข็งและสิ่งทอใช้ในการถ่ายรูป
ที่ถ่ายหรืออัดแล้ว
แผ่น ฟิล์ม กระดาษ กระดาษแข็งและสิ่งทอใช้ในการถ่ายรูป 3704
ที่ถ่ายหรืออัดแล้ว แต่ยังไม่ได้ล้าง
แผ่นและฟิล์มใช้ในการถ่ายรูปที่ถ่ายและล้างแล้ว นอกจาก 3705
ฟิล์มภาพยนตร์
ฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายและล้างแล้ว จะบันทึกเสียงด้วยหรือไม่ 3706
ก็ตาม หรือที่บันทึกแต่เสียงเท่านัน

TSIC 2009
28299*
16220*
25112*
22210*
23951*

32902*

32902*

15122*
32909*
32909*
32909*
32909*
22210*
74200*
74200*
59111*

รายละเอียดโครงสร้างและการเปรียบเทียบรหัสระหว่าง TCPC 2020, HS 2017 และ TSIC 2009 89
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
3896

38961
38962
38963

3897
38971
38972

3899
38991
38992
38993

คำอธิบำย
ภาพระบาย ภาพลายเส้น และภาพพาสเทล; ภาพต้นแบบที่ทา
จากรอยแกะสลัก จากแผ่นพิมพ์ หรือพิมพ์หิน; ประติมากรรม
วัตถุหรือรูปปั้น หรือรูปหล่อที่เป็นต้ นแบบทาด้ วยวัตถุ ใดก็
ตาม; ไปรษณียากรหรืออากรแสตมป์ สิ่งที่มีตราประทับแทน
ไปรษณียากร ไปรษณียากรที่ประทับตราวันออกใช้ กระดาษ
ที่มีตราไปรษณีย์ และของที่คล้ายกัน ; ของสะสมและของที่
นั ก สะสมรวบรวม ซึ่ งเกี่ ย วกั บ สั ต วศาสตร์ พฤกษศาสตร์
วิทยาแร่ กายวิภาคศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณ
ชีววิทยา ชาติพันธุ์วรรณา หรือเหรียญโบราณ; โบราณวัตถุ
ภาพระบาย ภาพลายเส้น และภาพพาสเทล; ภาพต้นแบบที่ทา
จากรอยแกะสลัก จากแผ่นพิมพ์ หรือพิมพ์หิน; ประติมากรรม
วัตถุหรือรูปปั้น หรือรูปหล่อที่เป็นต้นแบบทาด้วยวัตถุใดก็ตาม
ไปรษณี ย ากรหรื อ อากรแสตมป์ สิ่ ง ที่ มี ต ราประทั บ แทน
ไปรษณียากร ไปรษณียากรที่ประทับตราวันออกใช้ กระดาษ
ที่มีตราไปรษณีย์ และของที่คล้ายกัน
ของสะสมและของที่นักสะสมรวบรวม ซึ่งเกี่ยวกับสัตวศาสตร์
พฤกษศาสตร์ วิ ทยาแร่ กายวิ ภาคศาสตร์ ประวั ติ ศาสตร์
โบราณคดี โบราณชี ววิ ทยา ชาติ พั นธุ์ วรรณา หรื อเหรี ยญ
โบราณ; โบราณวัตถุ
ผมคน; ขนแกะ ขนสัตว์อื่น ๆ หรือวัตถุทออื่น ๆ; ผมปลอม เครา
ปลอม ขนคิวปลอมและขนตาปลอม แผงผม และของที่คล้ายกัน;
ของทาด้วยผมคน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น; ขนม้า
ผมคนที่ยังไม่ได้จัดทา จะล้างหรือแปรงแล้วหรือไม่ก็ตาม;
รวมทังเศษผมคน
ผมคนที่ตกแต่ง สาง ฟอก หรือจัดทาอย่างอื่น ; รวมทังขน
แกะ ขนสัตว์อื่น ๆ หรือวัตถุทออื่น ๆ ที่จัดเตรียมเพื่อใช้ทา
ผมปลอมหรือของที่คล้ายกัน ; ผมปลอม เคราปลอม ขนคิว
ปลอมและขนตาปลอม แผงผม และของที่คล้ายกัน ที่ทาจาก
ผมคน ขนสัตว์ หรือวัตถุทอ; ของทาด้วยผมคน ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ของอื่น ๆ
ของที่ใช้ในงานเทศกาล งานรื่นเริง หรืองานบันเทิงอื่น ๆ
รวมถึงของที่ใช้ในการแสดงกลและการแสดงชวนหัว
รถเข็นเด็ก และส่วนประกอบของรถดังกล่าว
ไม้กวาด แปรง เครื่องกลสาหรับกวาดพืน โดยใช้แรงคน (ที่
ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์) ไม้ถูพืน (ม้อป) ไม้ปัดฝุ่นทาด้วย
ขนสัตว์ปีก ; ปมและปุยที่จัดเตรียมสาหรับทาไม้กวาดหรือ
แปรง; แพ็ดและลูกกลิงสาหรับทาสี; รวมทังสควีจี (นอกจาก
สควีจีแบบลูกกลิง)

HS 2017

TSIC 2009

9701 - 9703

90001*

9704

53100*

9705 - 9706

91021*

0501

32909*

6703, 6704

32909*

9505

32909*

8715
9603

30922*
32901*
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การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย 2563
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
38994

38995
38996
38997
38998
38999

หมวดย่อย 39
391
3911

39110

3912

39120

3913
3914

39130

3915

39141
39149
39150

3916
3917
3918

39160
39170
39180

คำอธิบำย
ไฟแช็ ก และเครื่ อ งขี ด ไฟอื่ น ๆ; กล้ อ งยาเส้ น (รวมถึ งหั ว
กล้อง) และกล้องซิการ์หรือกล้องบุหรี่ รวมทังส่วนประกอบ
ของของดังกล่าว; หวี ที่จับผมและของที่คล้ายกัน; กิ๊บหนีบ
ผม คีมม้วนผม กิ๊บปากเป็ด ที่ม้วนผม และของที่คล้ายกัน
(ยกเว้นเครื่องใช้ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า) และส่วนประกอบ
ของของดั ง กล่ า ว; ที่ ฉี ด น าหอมและที่ ฉี ด เครื่ อ งประทิ น
ร่างกายหรือประเทืองโฉมที่คล้ายกัน คอต่อ และหัวฉีดของ
ของดังกล่าว; พัฟทาแป้งและแพ็ดสาหรับใช้กับเครื่องสาอาง
หรือสิ่งปรุงแต่งสาหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม
ส่วนประกอบของไฟแช็กและเครื่องขีดไฟอื่น ๆ (ยกเว้นหิน
เหล็กไฟและไส้); แอลลอยที่ทาให้เกิดประกายไฟ; ของทา
จากวัตถุที่สันดาปได้ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
อุปกรณ์ เครื่องอุปกรณ์ และแบบจาลอง ที่ออกแบบเพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการสาธิต
เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม
ไม้ขีดไฟ
ของซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (รวมถึงเทียนไข เทเพอร์
หนังของสัตว์ปีกที่มีขนแข็งติด ดอกไม้เทียม ของที่ให้ความ
บันเทิง แร่งและตะแกรงใช้ร่อนด้วยมือ กระติกสุญญากาศ
หุ่นสาหรับช่างตัดเสือ หุ่นตังแสดงอื่น ๆ ที่ทาคล้ายมีชีวิต ใช้
สาหรับตกแต่งหน้าร้าน และส่วนประกอบซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น)

HS 2017

TSIC 2009

9613.10 - .80,
9614 - 9616

32909*

3606.90,
9613.90

32909*

9023

32909*

7117
3605
3406,
3606.10,
4206, 6701,
6702, 9601,
9602, 9604,
9617, 9618

32120*
20291*
32909*

เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้
ของเสียจำกอุตสำหกรรมอำหำรและยำสูบ
ส่วนอื่นของสัตว์ดิบที่ไม่สามารถบริโภคได้ (รวมถึงเศษขนหมู 0502,
ขนม้า ไส้ของสัตว์ หนังของสัตว์ปีก ขนแข็ง กระดูก และ 0504.00*,
เขียวงา)
0505 0507,
0510,
0511.99*
รา และเศษอื่น ๆ ที่ได้จากการจัดทา การร่อน สี หรือโดยวิธี 2302, 2308
อื่น ของธัญพืชและพืชผัก วงศ์ถั่ว; วัตถุที่ได้จากพืช เศษพืช
กากและผลพลอยได้จากพืช จะทาเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม
ชนิดที่ใช้ในการเลียงสัตว์
กากเหลือจากการผลิตสตาร์ชและกากที่คล้ายกัน
2303.10
กากหัวบีต ชานอ้อยและเศษอื่น ๆ ที่ได้จากการผลิตนาตาล
ชานอ้อย
2303.20*
กากหัวบีต และเศษอื่น ๆ ที่ได้จากการผลิตนาตาล
2303.20*
เปลือกนอก เปลือกใน เยื่อ และส่วนอื่นที่ใช้ไม่ได้ของเมล็ด 0901.90*,
โกโก้; เปลือกและเยื่อของกาแฟ
1802
ขีตะกอนและเศษจากการต้มกลั่น
2302.30
ตะกอนที่ได้จากการหมักและบ่มไวน์; รวมทังอาร์กอล
2307
เศษของยาสูบ
2401.30

n/a
n/a

n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
392
3921
39211
39212
39213
39214
39215
39216
39217
39218
3922
3923

39220
39230

3924
3925

39240
39250

3926
3927
3928

39260
39270
39281
39282

3929

39283
39290

3931

39310

3932

39320

393

3933
39331
39332
3934
3935
3936

39333
39340
39350
39361
39362

คำอธิบำย
เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่ไม่ใช่โลหะ
เศษสิ่งทอเบ็ดเตล็ด
เศษไหม
เศษขนแกะ เศษขนละเอียดหรือเศษขนหยาบของสัตว์
กลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียด
หรือขนหยาบของสัตว์
เศษฝ้าย ยกเว้นกลุ่มใยทีส่ างจากเศษวัตถุที่ทาด้วยฝ้าย
เศษฝ้ายอื่น ๆ; กลุ่มใยทีส่ างจากเศษวัตถุที่ทาด้วยฝ้าย
เศษของเส้นใยประดิษฐ์
เสือผ้าที่ใช้แล้วและของที่ใช้แล้วทาด้วยสิ่งทออื่น ๆ
ผ้าขีริว เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปและเคเบิล ที่
ใช้ไม่ได้ และของที่ใช้จนหมดสภาพแล้วที่ทาด้วยเชือกดังกล่าว
บรรดาที่ทาด้วยวัตถุทอ
เศษอื่น ๆ ของหนังฟอก ฝุ่นหนัง ผงหนัง และหนังป่น
ด่างที่เหลือจากการผลิตเยื่อไม้ รวมถึงลิกนินซัลโฟเนต แต่
ไม่รวมถึงทอลล์ออยล์
เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง
เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นยาง (นอกจากยางแข็ง)
รวมทังผงและเม็ดทีไ่ ด้จากสิ่งดังกล่าว
ยางนอกชนิดอัดลมที่ใช้แล้ว
เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นพลาสติก
ขีเลื่อย เศษไม้ และของที่ใช้ไม่ได้ทาด้วยไม้
วูดเพลเลต
เศษไม้และของที่ใช้ไม่ได้ทาด้วยไม้ ที่เกาะหรือติดรวมกัน
นอกเหนือจากเป็นเพลเลต
เศษไม้และของที่ใช้ไม่ได้ทาด้วยไม้ ที่ไม่เกาะหรือติดรวมกัน
เศษไม้และของที่ใช้ไม่ได้ ทาด้วยไม้อื่น ๆ
เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ทำด้วยโลหะ
ขีแร่ ขีตะกอน สเกลลิงและเศษอื่น ๆ ที่ได้จากการผลิตเหล็ก
หรือเหล็กกล้า
ขีแร่ เถ้าและกาก (ยกเว้นที่ได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า)
ที่มีโลหะ หรือสารประกอบของโลหะ ยกเว้นโลหะมีค่า
เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ทาด้วยโลหะมีค่า
เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ทาด้วยทองหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยทอง
เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ทาด้วยโลหะมีค่า (ยกเว้นทอง) หรือ
โลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า (ยกเว้นทอง)
เถ้าที่มีโลหะมีคา่ หรือสารประกอบโลหะมีค่า
เศษและของที่ใช้ไม่ได้จาพวกเหล็ก
อินกอตที่หลอมจากของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกล้า
เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นโลหะอื่น
เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นทองแดง
เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นนิกเกิล

HS 2017

TSIC 2009

5003
5103.20, .30
5104

n/a
n/a
n/a
n/a

5202.10
5202.91, .99
5505
6309
6310

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

4115.20
3804

n/a
n/a

4707
4004

n/a
n/a

4012.20
3915

n/a

4401.31
4401.39

n/a
n/a
n/a

4401.40
n/a
2525.30, 2621
n/a
2618, 2619
n/a
2620
7112.91
7112.92, .99
7112.30
7204.10 - .49
7204.50
7404
7503

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
39363
39364
39365
39366
39367

39368
3937
3938

39370
39380

399
3991
3992
3993

39910
39920

3994
3995

39931
39939
39940
39950

3999

39990

คำอธิบำย
เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นอะลูมิเนียม
เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นตะกั่ว
เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นสังกะสี
เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นดีบุก
เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นทังสเตน โมลิบดีนัม แทนทาลัม
แมกนีเซียม โคบอลต์ แคดเมียม ไทเทเนียม เซอร์โคเนียม
เบริลเลียม และแทลเลียม

7602
7802
7902
8002
8101.97,
8102.97,
8103.30,
8104.20,
8105.30,
8107.30,
8108.30,
8109.30,
8112.13, .52
เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นพลวงและโครเมียม
8110.20,
8112.22
ยานนาและสิ่งก่อสร้างลอยนาอื่น ๆ สาหรับรือ
8908
เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ของเซลล์ปฐมภูมิ แบตเตอรี่ปฐมภูมิ 8548.10
และหม้อสะสมไฟฟ้า เซลล์ปฐมภูมิที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่ปฐม
ภูมิที่ใช้แล้ว และหม้อสะสมไฟฟ้าที่ใช้แล้ว
เศษและของที่ใช้ไม่ได้อื่น ๆ
ขยะเทศบาล
3825.10
ตะกอนจากนาเสีย
3825.20
ของเสียจากสถานพยาบาล รวมถึงของเสียทางเภสัชกรรม
ของเสียทางเภสัชกรรม
3006.92
ของเสียจากสถานพยาบาล
3825.30
ของเสียที่เป็นตัวทาละลายอินทรีย์
3825.41, .49
ของเสีย จากอุต สาหกรรมเคมีห รือ จากอุต สาหกรรมที่ 2710.91, .99,
เกี่ยวเนื่องกัน
3825.50 - .69
ของเสียอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
3825.90

หมวดใหญ่ 4

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์

หมวดย่อย 41
411
4111

โลหะขันมูลฐำน
เหล็กและเหล็กกล้ำขันมูลฐำน
วัตถุขันปฐมของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
เหล็กถลุงและเหล็กสปิเกล เป็นแท่งถลุง ก้อนเหลี่ยม หรือ
ลักษณะขันปฐมอื่น ๆ
เฟอโรแมงกานีส
เฟอโรโครเมียม
เฟอโรนิกเกิล
สารเจือเหล็ก (เฟอโรแอลลอย) อื่น ๆ

41111
41112
41113
41114
41115

HS 2017

TSIC 2009
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

7201

24101*

7202.11, .19
7202.41, .49
7202.60
7202.21 - .30,
.50, .70 - .99

24101*
24101*
24101*
24101*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
41116

41117
4112
41121
41122
412
4121
41211
41212
41213
41214
4122
41221
41222
41223
41224
4123

คำอธิบำย
ผลิ ตภั ณฑ์ จ าพวกเหล็ กที่ ได้ จากสิ นแร่ เหล็ ก โดยวิ ธี ไดเร็ ก
รีดักชันและผลิตภัณฑ์จาพวกเหล็กอื่น ๆ ที่มีเนือพรุน เป็น
ก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกัน รวมทังเหล็กที่มี
ความบริสุทธิ์อย่างน้อยร้อยละ 99.94 โดยนาหนักเป็นก้อน
เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกัน
เม็ดและผง ของเหล็กถลุง ของเหล็กสปิเกล ของเหล็กหรือ
เหล็กกล้า
เหล็กกล้าดิบ
เหล็กกล้าไม่เจือ เป็นอินกอต หรือมีลักษณะขันปฐมอื่น ๆ
และผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป ทาด้วยเหล็กกล้าไม่เจือ
เหล็กกล้าเจือ เป็นอินกอต หรือมีลักษณะขันปฐมอื่น ๆ และ
ผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป ทาด้วยเหล็กกล้าเจือ
ผลิตภัณฑ์ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำ
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กกล้า ไม่ได้ทามากไปกว่ารีดร้อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตังแต่
600 มิลลิเมตรขึนไป ไม่ได้ทามากไปกว่ารีดร้อน
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กกล้าไม่เจือ ไม่ได้ทามากไป
กว่ารีดร้อน มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กกล้าเจือ (ยกเว้นเหล็กกล้า
ซิลิคอนอิเล็กทริก) ไม่ได้ทามากไปกว่ารีดร้อน มีความกว้าง
ตังแต่ 600 มิลลิเมตรขึนไป
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กกล้าเจือ (ยกเว้นเหล็กกล้า
ซิลิคอนอิเล็กทริก หรือเหล็กกล้ารอบสูง) ไม่ได้ทามากไปกว่า
รีดร้อน มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กกล้า ไม่ได้ทามากไปกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์)
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กกล้าไม่เจือ ไม่ได้ทามากไป
กว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) มีความกว้างตังแต่ 600 มิลลิเมตร
ขึนไป
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กกล้าไม่เจือ ไม่ได้ทามากไปกว่า
รีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กกล้าเจือ (ยกเว้นเหล็กกล้า
ซิลิคอนอิเล็กทริก) ไม่ได้ทามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)
มีความกว้างตังแต่ 600 มิลลิเมตรขึนไป
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กกล้าเจือ (ยกเว้นเหล็กกล้า
ซิลิคอนอิเล็กทริก หรือเหล็กกล้ารอบสูง) ไม่ได้ทามากไปกว่า
รีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กกล้า ไม่ได้ทามากไปกว่ารีด
ร้ อ นหรื อ รี ด เย็ น (โคลด์ รี ดิ ว ส์ ) ; ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ผ่น รี ด ท าด้วย
เหล็กกล้าซิลิคอนอิเล็กทริก หรือเหล็กกล้ารอบสูง ไม่ว่า จะ
ได้ทาหรือไม่ได้ทาก็ตาม

HS 2017

TSIC 2009

7203

24101*

7205

24101*

7206, 7207

24101*

7218, 7224

24101*

7208.10 - .54

24102*

7211.13 - .19

24102*

7219.11 - .24,
7225.30, .40

24102*

7220.11, .12,
7226.91

24102*

7209.15 - .28

24102*

7211.23 - .29

24102*

7219.31 - .35,
7225.50

24102*

7220.20,
7226.92

24102*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
41231

41232
41233
41234
41239
4124
41241
41242
41243
41244
4125

41251
41252
41253
4126

41261

คำอธิบำย

HS 2017

ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กกล้าไม่เจือ หุ้มติด ชุบ เคลือบ 7208.90,
หรือทาด้วยวิธีอื่น
7209.90,
7210,
7211.90, 7212
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม ที่มีการทา 7219.90,
เพิ่มเติม
7220.90
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กกล้าซิลิคอนอิเล็กทริก
7225.11, .19,
7226.11, .19
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กกล้ารอบสูง มีความกว้างน้อย 7226.20
กว่า 600 มิลลิเมตร ไม่ได้ทามากไปกว่ารีดร้อนหรือรีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์)
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กกล้าเจือที่มีการทาเพิ่มเติม ซึ่ง 7225.91, .92,
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
.99, 7226.99
ท่อนและเส้นทีไ่ ด้จากการรีดร้อน ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วนอย่างไม่เป็น 7213
ระเบียบ ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ
ท่อนและเส้นอื่น ๆ ที่ไม่ได้ทามากไปกว่าตี รีดร้อน ดึงร้อน 7214
หรืออัดรีด แต่รวมถึงของดังกล่าวที่บิดตัวหลังจากการรีด ทา
ด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ
ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วนอย่างไม่เป็น 7221, 7227
ระเบียบ ทาด้วยเหล็กกล้าไม่ เป็นสนิมและเหล็กกล้า เจือ
ท่อนและเส้นที่ไม่ได้ทามากไปกว่าตี รีดร้อน ดึงร้อน หรือ 7222.11, .19,
อัดรีด (ยกเว้นท่อนหรือเส้น ทาด้วยเหล็กกล้าซิลิคอนอิเล็กทริก 7228.30, .40
หรือเหล็กกล้ารอบสูง) ทาด้วยเหล็กกล้าเจือ
มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ที่ไม่ได้ทามากไปกว่าตี
รีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่
เจือ; ชีตไพลิงทาด้วยเหล็กกล้า; เหล็กกล้าที่เชื่อมให้เป็นมุม
เป็นรูปทรงและเป็นหน้าตัดรูปต่าง ๆ; วัตถุก่อสร้างรางรถไฟ
หรือรางรถรางทาด้วยเหล็กกล้า
มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ที่ไม่ได้ทามากไปกว่าตี 7216.10 - .50
รีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ
ชีตไพลิงทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ; เหล็กหรือเหล็กกล้าที่ 7301
เชื่อมให้เป็นมุม เป็นรูปทรงและเป็นหน้าตัดรูปต่าง ๆ
วั ต ถุ ก่ อ สร้ า งรางรถไฟหรื อ รางรถราง ท าด้ ว ยเหล็ ก หรื อ 7302
เหล็กกล้า
ท่ อ นและเส้ น มุ ม รู ป ทรง และหน้ า ตั ด รู ป ต่ า ง ๆ ที่ ผ่ า น
กระบวนการเย็นหรือทาเพิ่มเติม ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า;
มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ที่ไม่ได้ทามากไปกว่าตี
รีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ทาด้วยเหล็กกล้าเจือ ; ลวดทา
ด้วยเหล็กกล้า
ท่อนและเส้นขึนรูปขณะเย็น ตกแต่งขณะเย็น หรือทาอย่างอื่น 7215
ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ

TSIC 2009
24102*

24102*
24102*
24102*
24102*
24109*
24109*
24109*
24109*

24109*
24109*
24109*

24109*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
41262
41263
41264
41265
41266
4127

4128

41267

41271
41272
41273
41281
41282
41283
41284
41285
41286
41287
41288
41289

4129
41291
41292
41293

คำอธิบำย
มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ขึนรูปขณะเย็น ตกแต่งขณะ
เย็น หรือทาอย่างอื่น ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ
ลวดทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ
ท่อนและเส้นขึนรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น ทาด้วย
เหล็กกล้าเจือ (ยกเว้นท่อนหรือเส้น ทาด้วยเหล็กกล้าซิลคิ อน
อิเล็กทริก หรือเหล็กกล้ารอบสูง)
ท่อนและเส้นทาด้วยเหล็กกล้าเจือ ที่ทาเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
กระบวนการร้อนหรือเย็น
มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ทาด้วยเหล็กกล้าเจือ
ลวดทาด้วยเหล็กกล้าเจือ
ท่อ นและเส้น ท าด้ว ยเหล็ก กล้า ซิล ิค อนอิเ ล็ก ทริก และ
เหล็กกล้ารอบสูง; ท่อนกลวงและเส้นกลวงที่ใช้ในการเจาะ
ทาด้วยเหล็กกล้า
ท่อนและเส้นทาด้วยเหล็กกล้ารอบสูง
ท่อนและเส้นทาด้วยเหล็กกล้าซิลโิ คแมงกานีส
ท่อนกลวงและเส้นกลวงที่ใช้ในการเจาะ ทาด้วยเหล็กกล้า
หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวง ทาด้วยเหล็กกล้า
ท่ อ ชนิ ด ที่ ใ ช้ เ ป็ น ท่ อ ส่ งน ามั น หรื อ ก๊ า ซ ไร้ ต ะเข็ บ ท าด้ ว ย
เหล็กกล้า
ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) หลอดและท่อเจาะชนิดที่ใช้ในการเจาะ
นามันหรือก๊าซ ไร้ตะเข็บ ทาด้วยเหล็กกล้า
หลอดและท่ออื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ไร้ตะเข็บ
หลอดและท่อที่มีภาคตัดขวางไม่เป็นวงกลม และโพรไฟล์
กลวง ไร้ตะเข็บ ทาด้วยเหล็กกล้า
ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งนามันหรือก๊าซ ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทาด้วย
เหล็กกล้า
ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) และหลอด ชนิดที่ใช้ในการเจาะนามัน
หรือก๊าซ ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทาด้วยเหล็กกล้า
หลอดและท่ออื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ชนิดเชื่อม
ตะเข็บ ทาด้วยเหล็กกล้า
หลอดและท่ อ ที่ มี ภ าคตั ด ขวางไม่ เ ป็ น วงกลม ชนิ ด เชื่ อ ม
ตะเข็บ ทาด้วยเหล็กกล้า
หลอดและท่ออื่น ๆ ชนิดตะเข็บเปิด ยาหมุดหรือติดตะเข็บ
ในลักษณะที่คล้ายกัน
หลอด ท่อ และโพรไพล์กลวง ทาด้วยเหล็กหล่อ และเหล็กกล้า
หล่อ และอุปกรณ์ติดตังที่เกี่ยวข้อง; อุปกรณ์ติดตังของหลอด
หรือท่อ ทาด้วยเหล็กกล้า นอกเหนือจากหล่อ
หลอด ท่อ และโพรไพล์กลวง ทาด้วยเหล็กหล่อ; หลอดและ
ท่อ ทาด้วยเหล็กกล้าหล่อโดยใช้แรงเหวี่ยง
อุ ป กรณ์ ติ ด ตั งของหลอดหรื อ ท่ อ ท าด้ ว ยเหล็ ก หล่ อ หรื อ
เหล็กกล้าหล่อ
อุปกรณ์ติดตังของหลอดหรือท่อ ทาด้วยเหล็กกล้า นอกเหนือ
จากเหล็กกล้าหล่อ

HS 2017

TSIC 2009

7216.61 - .99

24109*

7217
7222.20,
7228.50

24109*
24109*

7222.30,
7228.60
7222.40,
7228.70
7223, 7229

24109*

7228.10
7228.20
7228.80

24109*
24109*
24109*

7304.11 - .19

24312*

7304.22 - .29

24312*

7304.31 - .59
7304.90

24312*
24312*

7305.11 - .19,
7306.11 - .19
7305.20,
7306.21 - .29
7305.31 - .39,
7306.30 - .50
7306.61, .69

24103*

7305.90,
7306.90

24103*

7303

24311*,
24312*
24311*,
24312*
24312*

7307.11, .19
7307.21 - .99

24109*
24109*

24103*
24103*
24103*
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การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย 2563
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
413
4131

41310

4132

41320

4133

41330

4134

41340

4135

41350

414
4141
41411
41412
41413
4142
41421
41422
4143
41431
41432
4144
41441
41442
41443
415
4151
41511
41512
41513
41514

คำอธิบำย
โลหะมีค่ำและโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่ำ
เงิน (รวมถึงเงินชุบด้วยทองคาหรือแพลทินัม) ยังไม่ได้ขึนรูป
(อันรอต) หรืออยู่ในลักษณะกึ่งสาเร็จรูป หรือเป็นผง
ทองค า (รวมถึ งทองค าชุ บ ด้ ว ยแพลทิ นั ม ) ยั งไม่ ไ ด้ ขึ นรู ป
(อันรอต) หรืออยู่ในลักษณะกึ่งสาเร็จรูป หรือเป็นผง
แพลทิ นั ม ยั ง ไม่ ไ ด้ ขึ นรู ป (อั น รอต) หรื อ อยู่ ใ นลั ก ษณะ
กึ่งสาเร็จรูป หรือเป็นผง
โลหะสามัญหรือเงิน ที่หุ้มติดด้วยทองคา ที่ไม่ได้จัดทามาก
ไปกว่าขันกึ่งสาเร็จรูป
โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน และโลหะสามัญ เงินหรือทองคา
ทีห่ ุ้มติดด้วยแพลทินัม ที่ไม่ได้ทามากไปกว่าขันกึ่งสาเร็จรูป
ทองแดง นิกเกิล อะลูมิเนียม อะลูมินำ ตะกั่ว สังกะสี และ
ดีบุก ที่ยังไม่ได้ขึนรูป (อันรอต)
ทองแดงที่ยังไม่ได้ขึนรูป (อันรอต); คอปเปอร์แมตต์; ซีเมนต์
คอปเปอร์
คอปเปอร์แมตต์; ซีเมนต์คอปเปอร์
ทองแดงไม่บริสุทธิ์; รวมทังแอโนดทองแดงสาหรับการทาให้
บริสุทธิ์โดยวิธีทางไฟฟ้า
ทองแดงบริสุทธิ์และทองแดงเจือที่ยังไม่ได้ขึนรูป (อันรอต);
มาสเตอร์แอลลอยของทองแดง
นิกเกิลที่ยังไม่ได้ขึนรูป (อันรอต); ผลิตภัณฑ์ขันกลางอื่น ๆ
ของโลหะกรรมทางนิกเกิล
นิก เกิลแมตต์ นิก เกิลออกไซด์ซินเตอร์ และผลิตภัณฑ์ขัน
กลางอื่น ๆ ของโลหะกรรมทางนิกเกิล
นิกเกิลที่ยังไม่ได้ขึนรูป (อันรอต)
อะลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึนรูป (อันรอต); อะลูมินา
อะลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึนรูป (อันรอต)
อะลูมินา (อะลูมิเนียมออกไซด์) ยกเว้นคอรันดัมประดิษฐ์
ตะกั่ว สังกะสี และดีบุก ที่ยังไม่ได้ขึนรูป (อันรอต)
ตะกั่วที่ยังไม่ได้ขึนรูป (อันรอต)
สังกะสีที่ยังไม่ได้ขึนรูป (อันรอต)
ดีบุกที่ยังไม่ได้ขึนรูป (อันรอต)
ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปทำด้วยทองแดง นิกเกิล อะลูมิเนียม
ตะกั่ว สังกะสี และดีบุก หรือโลหะเหล่ำนีเจือ
ผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูปทาด้วยทองแดงและทองแดงเจือ
ผงทองแดงและเกล็ดทองแดง
ท่อน เส้น และโพรไฟล์ ทาด้วยทองแดง
ลวดทองแดง
แผ่น แผ่นบาง และแถบ ทาด้วยทองแดง มีความหนาไม่เกิน
0.15 มิลลิเมตร

HS 2017

TSIC 2009

7106

24201*

7108

24201*

7110, 7115.10 24201*
7109

24201*

7107, 7111

24201*

7401
7402

24204*
24204*

7403, 7405

24204*

7501

24209*

7502

24209*

7601
2818.20

24202*
24202*

7801
7901
8001

24203*
24203*
24203*

7406
7407
7408
7409

24204*
24204*
24204*
24204*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
41515
41516
4152
41521
41522
41523
41524
4153
41531
41532
41533
41534
41535
41536
4154
41542
41544
41545
41547
416
4160
41601

คำอธิบำย
ฟอยล์ทองแดง มีความหนาไม่เกิน 0.15 มิลลิเมตร
หลอด ท่ อ และอุ ป กรณ์ ติ ด ตั งของหลอดหรือ ท่ อ ท าด้ ว ย
ทองแดง
ผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูปทาด้วยนิกเกิลหรือนิกเกิลเจือ
ผงนิกเกิลและเกล็ดนิกเกิล
ท่อน เส้น และโพรไฟล์ ทาด้วยนิกเกิล
แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ ทาด้วยนิกเกิล
หลอด ท่อ และอุปกรณ์ตดิ ตังของหลอดหรือท่อ ทาด้วย
นิกเกิล
ผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูปทาด้วยอะลูมิเนียมหรืออะลูมิเนียมเจือ
ผงอะลูมเิ นียมและเกล็ดอะลูมเิ นียม
ท่อน เส้น และโพรไฟล์ ทาด้วยอะลูมิเนียม
ลวดอะลูมิเนียม
แผ่น แผ่นบาง และแถบ ทาด้วยอะลูมเิ นียม มีความหนาเกิน
0.2 มิลลิเมตร
ฟอยล์อะลูมิเนียม มีความหนาไม่เกิน 0.2 มิลลิเมตร
หลอด ท่ อ และอุ ป กรณ์ ติ ด ตั งของหลอดหรือ ท่ อ ท าด้ ว ย
อะลูมิเนียม
ผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูปทาด้วยตะกัว่ สังกะสี และดีบุก หรือ
โลหะเหล่านีเจือ
แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ ทาด้วยตะกั่ว ; ผงตะกั่วและ
เกล็ดตะกั่ว
ฝุ่นสังกะสี ผงสังกะสี และเกล็ดสังกะสี
ท่อน เส้น โพรไฟล์ และลวด ทาด้วยสังกะสี; แผ่น แผ่นบาง
แถบ และฟอยล์ ทาด้วยสังกะสี
ท่อน เส้น โพรไฟล์ และลวด ทาด้วยดีบุก
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก อื่น ๆ และของที่ทำด้วยโลหะเหล่ ำ นี
(รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้ของโลหะเหล่ำนี); เซอร์เมต
และของทำด้วยเซอร์เมต
โลหะทีไ่ ม่ใช่เหล็กอื่น ๆ และของทีท่ าด้วยโลหะเหล่านี
ทั ง สเตน โมลิ บ ดี นั ม แทนทาลั ม แมกนี เ ซี ย ม โคบอลต์
แคดเมียม ไทเทเนียม เซอร์โคเนียม เบริลเลียม แกลเลียม
แฮฟเนี ย ม อิ น เดี ย ม ไนโอเบี ย ม รี เ นี ย มและแทลเลี ย ม
เจอร์ เ มเนี ย มและวาเนเดี ย ม ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ขึ นรู ป (อั น รอต)
รวมทังผง ยกเว้นผงของแมกนีเซียม; เศษและของที่ใช้ไม่ได้
ทาด้วยแกลเลียม แฮฟเนียม อินเดียม ไนโอเบียม รีเนียม
เจอร์เมเนียมและวาเนเดียม; โคบอลต์แมตต์และผลิตภัณฑ์
ขันกลางอื่น ๆ ของโลหะกรรมทางโคบอลต์

HS 2017

TSIC 2009

7410
7411, 7412

24204*
24204*

7504
7505
7506
7507

24209*
24209*
24209*
24209*

7603
7604
7605
7606

24202*
24202*
24202*
24202*

7607
7608, 7609

24202*
24202*

7804

24203*

7903
7904, 7905

24203*
24203*

8003

24203*

8101.10, .94,
8102.10, .94,
8103.20,
8104.11 - .19,
8105.20,
8107.20,
8108.20,
8109.20,
8112.12, .51,
.92

24209*
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การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย 2563
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
41602

41603

41604
หมวดย่อย 42
421
4211

42110

4212

42120

4219

42190

4221

42210

4222

42220

4231
4232

42310
42320

422

423

คำอธิบำย

HS 2017

ทัง สเตน โมลิบ ดีน ัม แทนทาลัม แมกนีเ ซีย ม โคบอลต์
แคดเมียม ไทเทเนียม เซอร์โคเนียม เบริลเลียม แกลเลียม
แฮฟเนีย ม อิน เดีย ม ไนโอเบีย ม รีเ นีย มและแทลเลีย ม
เจอร์เมเนียมและวาเนเดียม ที่ขึนรูปแล้ว และของทาด้วย
ของเหล่านี; ผงของแมกนีเซียม

8101.96, .99,
8102.95, .96,
.99, 8103.90,
8104.30, .90,
8105.90,
8107.90,
8108.90,
8109.90,
8112.19, .59,
.99
บิ ส มั ท พลวง แมงกานี ส โครเมี ย ม และของท าด้ ว ยของ 8106,
เหล่ า นี ; รวมถึ ง เศษและของที่ใ ช้ ไม่ได้ ท าด้ ว ยบิสมัทหรือ 8110.10, .90,
แมงกานีส
8111,
8112.21, .29
เซอร์เมตและของทาด้วยเซอร์เมต
8113
ผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์
ผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้ำงและส่วนประกอบของของดังกล่ำว
สะพานและส่ ว นของสะพาน หอคอยและเสาที่ มี โ ครง
ประสานกัน ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
ประตู หน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่าง และธรณีประตู ทา
ด้วยเหล็ก เหล็กกล้า หรืออะลูมเิ นียม
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ (ยกเว้นอาคารสาเร็จรูป) และส่วนประกอบ
ของสิ่งก่อสร้าง ทาด้วยเหล็ก เหล็กกล้า หรืออะลูมิเนียม;
แผ่น เส้น มุม รูปทรงและหน้าตัดรูปต่าง ๆ โพรไฟล์ หลอด
หรื อ ท่ อ และของที่ ค ล้ า ยกั น ที่ จั ด ท าไว้ เ พื่ อ ใช้ ท าเป็ น
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ท าด้ ว ยเหล็ ก เหล็ ก กล้ า หรื อ อะลู มิ เ นี ย ม;
เครื่องใช้และอุปกรณ์ที่คล้ายกันสาหรับนั่งร้าน เหล็กแบบ
เสาคาหรือสิ่งคายันในการก่อสร้าง
แท้งก์ เรเซอวัวร์ และภำชนะบรรจุ ทำด้วยเหล็ก เหล็กกล้ำ
หรืออะลูมิเนียม
เรเซอวัวร์ แท้งก์ แว้ตและภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน (นอกจาก
ก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทาด้วยเหล็ก เหล็กกล้า หรืออะลูมิเนียม
ที่ มี ค วามจุ เ กิ น 300 ลิ ต ร ต้ อ งไม่ มี เ ครื่ อ งอุป กรณ์กลหรือ
เครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย
ภาชนะส าหรั บ บรรจุ ก๊ า ซอั ด หรือ ก๊ า ซเหลว ท าด้ ว ยเหล็ก
เหล็กกล้า หรืออะลูมิเนียม
เครื่องกำเนิดไอนำ (ยกเว้นบอยเลอร์สำหรับกำรทำควำม
ร้อนจำกส่วนกลำง) และส่วนประกอบของของดังกล่ำว
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
บอยเลอร์ ก าเนิ ด ไอน าหรื อ ไออื่ น ๆ (นอกจากบอยเลอร์
สาหรับการทาความร้อนจากส่วนกลาง ซึ่งสามารถผลิตไอนา
ความดันต่าได้ด้วย); บอยเลอร์ทานาร้อนยิ่งยวด

TSIC 2009
2420

24209*

24209*

7308.10, .20

25111*

7308.30,
7610.10
7308.40, .90,
7610.90

25113*

7309, 7611

25129*

7311, 7613

25122*

8401.10
8402.11 - .20

25130*
25130*

25111*,
25113*,
25119*
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
4233

42330

4234
42341
42342
429
4291
42911
42912

42913
42914
42915
42916
4292

42921
42922

คำอธิบำย
เครื่องจักรโรงงานที่เป็นเครื่องช่วยสาหรับใช้งานร่วมกั บบอย
เลอร์; เครื่องควบแน่นสาหรับหน่วยจ่ายกาลังไอนาหรือไออื่น ๆ
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในหมูย่ ่อย 4231 ถึง 4233
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 42310
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 42320 และ
42330
ผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์โลหะชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน
อ่างล้างชาม อ่างล้างหน้า อ่างอาบนา และเครื่องสุขภัณฑ์
และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทาด้วยเหล็ก เหล็กกล้า
ทองแดง หรืออะลูมิเนียม
ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัวหรือของใช้ตามบ้านเรือน
อื่ น ๆ และส่ ว นประกอบของของดั ง กล่ า ว ท าด้ ว ยเหล็ ก
เหล็กกล้า ทองแดง หรืออะลูมิเนียม; อุปกรณ์สาหรับหุงต้ม
หรือให้ความร้อน ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า ทา
ด้ ว ยทองแดง; ของที่ ใ ช้ ขั ด หม้ อ แผ่ น ถุ ง มื อ และของที่
คล้ า ยกัน สาหรับขั ดหรือ ขั ดถู ท าด้ ว ยเหล็กหรือเหล็กกล้า
ทองแดงหรื อ อะลู มิ เ นี ย ม; ฝอยเหล็ ก หรื อ ฝอยเหล็ ก กล้า ;
เครื่องใช้กลที่ใช้แรงคน มีนาหนัก 10 กิโลกรัมหรือน้อยกว่า
ใช้ในการเตรียมหรือทาอาหารหรือเครื่องดื่ม
มีด (ยกเว้นสาหรับใช้กับเครื่องจักร) และกรรไกร รวมทังใบ
กรรไกร
มีดโกนและใบมีดโกน (รวมถึงแถบใบมีดโกนที่เพียงแต่ขึนรูป)
ของมี คมอื่ น ๆ; ชุ ดเครื่ องตกแต่ งและเครื่ องมื อใช้ ส าหรั บ
ตกแต่งเล็บมือและเล็บเท้า
ช้อน ส้อม ทัพพี ทัพพีโปร่ง มีดเสริฟเค้ก มีดปลา มีดเนย คีมคีบ
นาตาล และเครื่องครัวหรือเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่คล้ายกัน
เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ (รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตร
การทาสวน หรือการป่าไม้ เลื่อยมือ ตะไบ คีมและกรรไกร
ตัดโลหะ ประแจที่ใช้งานด้วยมือ ตะเกียงฟู่ และที่จับยึด);
เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ สาหรับเครื่องมือที่ใช้งาน
ด้วยมือ หรือสาหรับเครื่องมือกล รวมถึงแม่พิมพ์ (ดาย) สาหรับ
ดึงหรืออัดรีดโลหะและเครื่องมือสาหรับเจาะหิน หรือเจาะดิน;
มี ด ส าหรับใช้ กั บ เครื่ อ งจั ก ร; แผ่ น แท่ ง ปลาย และของที่
คล้ายกัน ทาด้วยโลหะคาร์ไบด์แบบซินเตอร์ หรือเซอร์เมต
ที่ใช้กับเครื่องมือแต่ยังไม่ได้ประกอบติดกับเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ (รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตร
การทาสวน หรือการป่าไม้ เลื่อยมือ ตะไบ คีมและกรรไกรตัด
โลหะ ประแจที่ใช้งานด้วยมือ ตะเกียงฟู่ และที่จับยึด)
เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ สาหรับเครื่องมือที่ใช้งานด้วย
มือ หรือสาหรับเครื่องมือกล รวมถึงแม่พิมพ์ (ดาย) สาหรับ
ดึงหรืออัดรีดโลหะและเครื่องมือสาหรับเจาะหินหรือเจาะดิน;

HS 2017

TSIC 2009

8404.10, .20

25130*

8401.40
8402.90,
8404.90

25130*
25130*

7324,
25991*,
7418.20,
25992*
7615.20
7323,
25992*
7418.10,
7615.10, 8210

8211, 8213

25931*

8212
8214

25931*
25931*

8215

25939*

8201 - 8206

25939*

8207 - 8209

25939*
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์

4293

42931

42932
4294
42941
42942
42943
42944

42945
42946
4295

42950

4299
42991

คำอธิบำย
มีดสาหรับใช้กับเครื่องจักร; แผ่น แท่ง ปลาย และของที่คล้ายกัน
ท าด้ วยโลหะคาร์ ไบด์ แบบซิ นเตอร์ หรื อเซอร์ เมต ที่ ใ ช้ กั บ
เครื่องมือแต่ยังไม่ได้ประกอบติดกับเครื่องมือ
แท้ ง ก์ คาสก์ ดรั ม กระป๋ อ ง หี บ และภาชนะที่ ค ล้ า ยกั น
(นอกจากก๊าซอัดหรื อก๊ าซเหลว) ทาด้วยเหล็ก เหล็กกล้า
หรืออะลูมิเนียม ที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิตร ต้องไม่มีเครื่อง
อุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย;
จุกและฝา (รวมถึงจุกจีบ) ปลอกหุ้ม ปากขวด ฝาถังชนิด
เกลี ย ว ฝาครอบปากถั ง สิ่ ง ที่ ใ ช้ ปิ ด ผนึ ก และอุ ป กรณ์
ประกอบอย่างอื่นที่ใช้ในการบรรจุ ทาด้วยโลหะสามัญ
แท้ ง ก์ คาสก์ ดรั ม กระป๋ อ ง หี บ และภาชนะที่ ค ล้ า ยกั น
(นอกจาก ก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทาด้วยเหล็ก เหล็กกล้า
หรืออะลูมิเนียม ที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิตร ต้องไม่มีเครื่อง
อุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย
จุกและฝา (รวมถึงจุกจีบ) ปลอกหุ้ม ปากขวด ฝาถังชนิด
เกลี ย ว ฝาครอบปากถั ง สิ่ ง ที่ ใ ช้ ปิ ด ผนึ ก และอุ ป กรณ์
ประกอบอย่างอื่นที่ใช้ในการบรรจุ ทาด้วยโลหะสามัญ
สลักภัณฑ์ทาด้วยโลหะ สปริงและของเบ็ดเตล็ดทาด้วยลวด
โลหะ
ลวดเกลียว โรป เคเบิล แถบถัก สลิง และของที่คล้ายกัน ทา
ด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า
ลวดเกลี ย ว เคเบิ ล แถบถั ก และของที่ ค ล้ า ยกั น ท าด้ ว ย
ทองแดงหรืออะลูมิเนียม ไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า
ของที่มีลักษณะแบบผ้า ตะแกรง ตาข่ายและรัว ทาด้วยลวด
เหล็กหรือลวดเหล็กกล้า; เอกซ์แพนเด็ดเมทัลทาด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้า
ตะปู ตะปูสันหัวใหญ่ ตะปูสองขา (ยกเว้นแถบลวดเย็บ) ตะปู
ควง สลักเกลียว แป้นเกลียว ตะปูเกลียวหัวตะขอ หมุดยา สลัก
สลักผ่า แหวนรอง และของที่คล้ายกัน ทาด้วยเหล็กเหล็กกล้า
ทองแดงหรืออะลูมิเนียม
สปริงและแผ่นที่ใช้เป็นสปริง ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
ลวดหนามทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ; แถบหรือลวดเดี่ยวที่
บิดเป็นเกลียว มีหรือไม่มีหนามและลวดคู่ตีเกลียวหลวม ๆ
ชนิดที่ใช้ทารัว ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
ลวด เส้น หลอด แผ่น อิเล็กโทรด และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน
ทาด้วยโลหะสามัญหรือโลหะคาร์ไบด์ เคลือบหรือทาแกนกลาง
ด้วยวัตถุจาพวกฟลักซ์ชนิด ที่ใช้ในการบัดกรี เป่า แล่น เชื่อม
หรือพอกโลหะหรือโลหะคาร์ไบด์ ; รวมทังลวดและเส้นที่ทา
ด้วยผงโลหะสามัญซึ่งเกาะหรือติดรวมกัน ใช้ในการพ่นโลหะ
สินค้าทาด้วยโลหะอื่น ๆ
โซ่ (ยกเว้นโซ่ชนิดใช้ข้อต่อ (อาร์ทิคิวเลเต็ดลิงก์) ต่อกันเป็น
ข้อ ๆ) และส่วนประกอบของโซ่ ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า

HS 2017

TSIC 2009

7310, 7612

25941*,
25949*

8309

25999*

7312

25951*

7413, 7614

25951*

7314

25951*

7317, 7318,
25952*
7415, 7616.10
7320
7313

25952*
25951*

8311

25951*

7315.20 - .90,
7419.10

25952*

รายละเอียดโครงสร้างและการเปรียบเทียบรหัสระหว่าง TCPC 2020, HS 2017 และ TSIC 2009 101
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
42992

42993

42994

42995

42996
42997

42998
42999

คำอธิบำย
กุญแจสายยูและกุญแจอื่น ๆ ทาด้วยโลหะสามัญ ; แคลส์ป
และโครงพร้ อ มแคลส์ ป ซึ่ งมี กุ ญ แจอยู่ ด้ ว ยท าด้ ว ยโลหะ
สามั ญ ; ลู ก กุ ญ แจส าหรั บของข้ า งต้ นท าด้ ว ยโลหะสามั ญ ;
อุปกรณ์ติดตัง (ฟิตติง) ทาด้วยโลหะสามัญ เหมาะสาหรับใช้
กับเฟอร์นิเจอร์ ประตู เครื่องอาน หรือใช้กับของที่คล้ายกัน
ตู้นิรภัย กาปั่น ประตูห้องมั่นคง และล็อคเกอร์นิรภัย ใช้เก็บ
ของในห้องมั่นคง ที่หุ้มเกราะหรือเสริมให้แข็งแรง หีบใส่เงิน
หรื อ หี บ ใส่ เ อกสารสิ ท ธิ์ แ ละของที่ ค ล้ า ยกั น ท าด้ ว ยโลหะ
สามัญ
ถาดเอกสาร ที่ว างกระดาษ ถาดใส่ป ากกา ขาตั งสาหรับ
แขวนตราประทับ และเครื่อ งอุป กรณ์ที่คล้า ยกัน ที่ใ ช้ใ น
สานัก งานหรือ โต๊ะ ทางาน ทาด้ว ยโลหะสามัญ นอกจาก
เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในสานักงาน
อุป กรณ์ติด ตั ง (ฟิต ติ ง) สาหรับ แฟ้ม เอกสาร; คลิบ หนีบ
จดหมาย มุมเสียบจดหมาย คลิบหนีบกระดาษ ป้ายดัชนี
และของใช้ใ นสานัก งานที่ค ล้า ยกัน ทาด้ว ยโลหะสามัญ ;
แถบลวดเย็บ ทาด้วยโลหะสามัญ
รูปหล่อขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่น ๆ ทาด้วยโลหะสามัญ;
กรอบรูปถ่าย กรอบรูปภาพหรือกรอบที่คล้ายกัน ทาด้วย
โลหะสามัญ รวมทังกระจกเงาทาด้วยโลหะสามัญ
เข็มเย็บ เข็มถักนิต เข็มบอดคิน เข็มถักโครเชต์ เข็มเจาะรู เพื่อ
การปั ก และของที่ คล้ ายกัน ส าหรั บใช้ งานด้ วยมือ ทาด้ วย
เหล็ กหรื อเหล็ กกล้า ; เข็ มซ่ อนปลายและเข็ มอื่ น ๆ ท าด้ วย
เหล็กหรือเหล็กกล้ า ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่ อื่ น ; แคลส์ ป
โครงพร้อมแคลส์ป หัวเข็มขัด หัวเข็มขัดชนิดแคลส์ป ตะขอ
ห่วง ตาไก่ และของที่คล้ายกัน ทาด้วยโลหะสามัญ ชนิดที่ใช้
กับเสือผ้า รองเท้า ผ้าใบบังแดด กระเป๋าถือ ของที่ใช้ในการ
เดินทาง หรือสาหรับของอื่ นที่จัดท าแล้ว ; หมุดยาที่เป็นรู ป
ทรงกระบอกหรือสองขา ทาด้วยโลหะสามัญ; ลูกปัด และเลื่อม
ทาด้วยโลหะสามัญ
ใบจักรเรือและใบของใบจักรเรือ
สินค้าทาด้วยโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

HS 2017

TSIC 2009

8301, 8302

25932*

8303

25993*

8304

25993*

8305

25993*

8306.21 - .30

25999*

7319, 8308

25999*

8487.10
7316, 7325,
7326,
7419.91, .99,
7508,
7616.91, .99,
7806, 7907,
8007,
8306.10,
8307, 8310

25999*
25999*
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การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย 2563
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
หมวดย่อย 43
431
4311

43110

4312
43121
43122
43123
4313

43131
43132
43133
43134
4314
43141
43142
43143
4315
43151

คำอธิบำย

HS 2017

เครื่องจักรที่ใช้งำนทั่วไป
เครื่องยนต์และเครื่องกังหัน และส่วนประกอบของของ
ดังกล่ำว
เครื่ อ งยนต์ สั น ดาปภายในแบบลู ก สู บ นอกจากชนิ ด ที่ ใ ช้ 8407.21, .29,
สาหรับเครื่องยนต์ของยานยนต์ และชนิดที่ใช้ในอากาศยาน .90, 8408.10,
.90
เครื่ อ งยนต์ สั น ดาปภายในแบบลู ก สู บ ชนิ ด ที่ ใ ช้ ส าหรั บ
เครื่องยนต์ของยานยนต์
เครื่ อ งยนต์ สั น ดาปภายในแบบลู ก สู บ ที่ จุ ด ระเบิ ด ด้ ว ย 8407.31 - .33
ประกายไฟ มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์
เซนติเมตร
เครื่ อ งยนต์ สั น ดาปภายในแบบลู ก สู บ ที่ จุ ด ระเบิ ด ด้ ว ย 8407.34
ประกายไฟ มีความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์
เซนติเมตร
เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด 8408.20
ชนิดที่ใช้ขับเคลื่อนยานบก นอกจากชนิดที่ใช้ในรถที่เดินบน
รางรถไฟหรือรางรถราง
มอเตอร์และเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยานและยานอวกาศ;
เครื่องปล่อยอากาศยาน อุปกรณ์บนเรือบรรทุกเครื่องบิน
สาหรับลดความเร็วของอากาศยานหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน
และเครื่องฝึกการบินภาคพืนดิน
เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงหรือลูกสูบ 8407.10
หมุนชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ ชนิดที่ใช้ในอากาศยาน
เครื่องกังหันไอพ่นและเครื่องกังหันใบพัด
8411.11 - .22
เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงปฏิกิริยา (รีแอ็กชันเอนจิน) 8412.10
เครื่ อ งปล่ อ ยอากาศยาน นอกจากเครื่ อ งกั ง หั น ไอพ่ น ; 8805
อุปกรณ์บนเรือบรรทุกเครื่องบิน สาหรับลดความเร็วของ
อากาศยาน; อุปกรณ์ที่คล้ายกัน เครื่องฝึกการบินภาคพืนดิน
เครื่องกังหันไอนาและเครื่องกังหันไออื่น ๆ; เครื่องกังหัน
ไฮดรอลิกและล้อนา; เครื่องกังหันก๊าซ นอกเหนือจากเครื่อง
กังหันไอพ่นหรือเครื่องกังหันใบพัด
เครื่องกังหันไอนาและเครื่องกังหันไออื่น ๆ
8406.10, .81,
.82
เครื่องกังหันไฮดรอลิกและล้อนา
8410.11 - .13
เครื่องกังหันก๊าซ นอกจากเครื่องกังหั นไอพ่น และเครื่อง 8411.81, .82
กังหันใบพัด
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในหมูย่ ่อย 4311 ถึง 4314
ส่ ว นประกอบของเครื่ อ งยนต์ สั น ดาปภายในแบบลู ก สู บ 8409.91, .99
เคลื่อนตรงชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ เครื่องยนต์สันดาป
ภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด หรือเครื่องยนต์
สันดาปภายในแบบลูกสูบหมุนชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ

TSIC 2009

28110

29101*
29101*
29101*

30300*
30300*
30300*
28299*

28110*
28110*
28110*
29302*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
43152
43153
43154
43155
43156
432
4321
43211
43219
4322
4323

43220
43230

4324

43240

4325
43251
43252
43253
43254
433
4331
4332

43310
43320

4333
43331
43332

คำอธิบำย

HS 2017

TSIC 2009

ส่ ว นประกอบของเครื่ อ งยนต์ สั น ดาปภายในแบบลู ก สู บ
เคลื่อนตรงหรือลูกสูบหมุนชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ ที่
ใช้กับอากาศยาน
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 43141
ส่ ว นประกอบของสิ น ค้ า ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ 43142
รวมถึงเครื่องควบคุม (เรกูเลเตอร์)
ส่วนประกอบของเครื่องกังหันไอพ่นและเครื่องกังหันใบพัด
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 43143
เครื่องสูบ เครื่องอัด เครื่องยนต์ที่ใช้กำลังไฮดรอลิกและที่
ใช้กำลังลม และวำล์ว และส่วนประกอบของของดังกล่ำว
เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้กาลังไฮดรอลิกและที่ใช้กาลังลม
เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้กาลังไฮดรอลิกและที่ใช้กาลังลม
เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ)
เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้กาลังไฮดรอลิกและที่ใช้กาลังลม
อื่นๆ
เครื่องสูบของเหลว; เครื่องตักยกของเหลว
เครื่องสูบลมหรือสูบสุญญากาศ; เครือ่ งอัดลมหรืออัดก๊าซอื่น ๆ

8409.10

30300*

8406.90
8410.90

28110*
28110*

8411.91
8411.99

30300*
28110*

8412.21, .31

28120*

8412.29, .39,
.80
8413.11 - .82
8414.10 - .40,
.80
แท้ป ก๊อก วาล์ว และเครื่องใช้ที่คล้ายกัน สาหรับใช้กับหลอด 8481.10 - .80
หรือท่อ เปลือกบอยเลอร์ แท็งก์ แว้ต หรือใช้กับของที่คล้ายกัน
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในหมูย่ ่อย 4321 ถึง 4324
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 43211 และ 8412.90
43219; เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงปฏิกิริยา (รีแอ็กชัน
เอนจิน) นอกจากเครื่องกังหันไอพ่น
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 43220
8413.91, .92
ส่ ว นประกอบของสิ น ค้ า ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ 43230; 8414.90
ส่วนประกอบของพัดลม รวมทังเครื่องระบายอากาศหรือ
เครื่องหมุนเวียนอากาศที่มีพัดลมประกอบร่วมอยู่ด้วย
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 43240
8481.90
แบริ่ ง เกี ย ร์ แ ละเครื่ อ งเกี ย ร์ และส่ วนอื่ น ๆ ของระบบ
ขับเคลื่อน และส่วนประกอบของของดังกล่ำว
บอลล์แบริ่งหรือโรลเลอร์แบริ่ง
8482.10 - .80
เพลาส่งกาลังและข้อเหวี่ยง; ตุ๊กตาและเพลนชาฟต์แบริ่ง ; 7315.11, .12,
เกียร์และเครื่องเกียร์; บอลล์สกรูหรือโรลเลอร์สกรู กระปุก 8483.10 - .60
เกี ย ร์ แ ละเครื่ อ งเปลี่ ย นความเร็ ว อื่ น ๆ; ล้ อ ตุ น แรงและ
พูลเลย์; คลัตช์และประกับเพลา; โซ่ชนิดใช้ข้อต่อ (อาร์ทิคิว
เลเต็ดลิงก์) ต่อกันเป็นข้อ ๆ
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในหมูย่ ่อย 4331 และ 4332
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 43310
8482.91, .99
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 43320
7315.19,
8483.90

28120*
28131*
28131*
28132*
28120*
28131*
28131*
28132*
28140*
28140*

28140*
28140*
28140*

104

การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย 2563
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
434
4341

43410

4342

43420

4343

43430

4351

43510

4352

43520

4353

43530

4354
4355

43540
43550

4356
4357

43560
43570

4358

43580

435

439
4391
43911

43912

คำอธิบำย

HS 2017

TSIC 2009

8416.10 - .30

28150*

8417.10, .80
8514.10 - .40

28150*,
32502*

8416.90,
8417.90,
8514.90
เครื่องอุปกรณ์สำหรับยกหรือขนย้ำยติดอยู่ด้วย และส่วนประกอบ
ของของดังกล่ำว
เครื่องผ่อนแรงที่ใช้ลูกรอกและเครื่องชักรอกนอกจากเครื่อง 8425
ชักรอกแบบสกิป; เครื่องกว้านแบบนอนและแบบตัง; แม่แรง
เดอร์ริก; ปั้นจั่น; โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้ เครื่องขนย้าย 8426
แบบสแตรดเดิล และรถใช้งาน (เวิร์กทรัก) ที่มีปั้นจั่นติดอยู่ด้วย
รถฟอร์กลิฟต์; รถใช้งาน (เวิร์กทรัก) อื่น ๆ ไม่ว่าจะมีเครื่อง 8427,
อุ ป กรณ์ ส าหรั บ ยกหรื อ ขนย้ า ยติ ด อยู่ ด้ ว ยหรื อ ไม่ ก็ ต าม; 8709.11, .19
แทรกเตอร์ชนิดที่ใช้บนชานชลาสถานีรถไฟ
ลิฟต์ เครื่องชักรอกแบบสกิป บันไดเลื่อน และทางเลื่อน
8428.10, .40
เครื่องยกและเครื่องลาเลีย งแบบนิ วเมติ กอื่ น ๆ ที่ทางาน 8428.20, .32 อย่างต่อเนื่อง สาหรับขนส่งของหรือวัตถุ
.39
เครื่องจักรอื่น ๆ สาหรับยก ขนย้าย บรรทุก หรือขนถ่าย
8428.60 - .90
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 43510 ถึง
8431.10 - .39,
43560
8709.90
บักเกต ที่ตัก ที่ตักแบบก้ามปูและแบบกรงเล็บ ที่ใช้สาหรับ 8431.41
ปั้นจั่น เครื่องขุด และที่คล้ายกัน
เครื่องจักรที่ใช้งำนทั่วไปอื่น ๆ และส่วนประกอบของของ
ดังกล่ำว
เครื่ อ งก าเนิ ด ก๊ า ซ; เครื่ อ งจั ก รโรงงานที่ ใ ช้ ใ นการกลั่ น ;
เครื่องปรับอากาศ; เครื่องจักรที่ใช้กรองของเหลว
เครื่องกาเนิดโพรดิวเซอร์ก๊าซหรือวอเตอร์ก๊าซ; เครื่องกาเนิด 8405.10,
ก๊าซอะเซทิลีนและเครื่ องกาเนิดก๊าซชนิดใช้นาที่คล้า ยกัน ; 8419.40 - .60
เครื่องจักรโรงงานที่ใช้ในการกลั่นหรือการกลั่นลาดับส่วน;
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน; เครื่องจักรสาหรับทาอากาศ
หรือก๊าซให้เป็นของเหลว
เครื่องปรับอากาศ
8415.10 - .83

28150*

เตำอบ และเครื่องพ่นหรือฉีดเชือเพลิงของเตำเผำ และ
ส่วนประกอบของของดังกล่ำว
เครื่องพ่นหรือฉีดเชือเพลิงของเตาเผา (เฟอร์เนซเบอร์เนอร์)
สาหรับใช้กับเชือเพลิงเหลว หรือเชือเพลิงป่นหรือก๊าซ เครื่อง
เติมเชือเพลิงที่เป็นเครื่ องกล ตะกรับ เครื่องขับขี เถ้ าที่ เป็ น
เครื่ องกล และเครื่ องใช้ ที่ คล้ ายกั นของเครื่องเติมเชื อเพลิง
ดังกล่าว
เตาเผาและเตาอบชนิดที่ ใ ช้ ในอุ ตสาหกรรมหรือตามห้อง
ปฏิบัติการ ยกเว้นเตาอบเบเกอรี่ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า; เครื่องอุปกรณ์
อื่ น ๆ ชนิ ด ที่ ใ ช้ ใ นอุ ต สาหกรรมหรื อ ตามห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
สาหรับให้ความร้อนกับวัตถุโดยการเหนี่ยวนาหรือโดยการ
สูญเสียไดอิเล็กทริก
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 43410 และ
43420; ส่วนประกอบของเตาอบเบเกอรี่ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า

28160*
28160*
28160*
28160*
28160*
28160*
28160*
28160*

28191*,
28199*

28191*
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
43913
43914

43915
4392
43921

43922
43923

43924
4393
43931
43932
43933
43934
43935
4394
43941

คำอธิบำย
เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ส าหรั บ ท าความเย็ น หรือ ท าให้ เ ย็ น จนแข็ง
และฮีตปั๊ม ยกเว้นเครื่องอุปกรณ์ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน
เครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือก๊าซ
หรื อ ท าให้ ข องเหลวหรื อ ก๊ า ซบริ สุ ท ธิ์ ยกเว้ น เครื่ อ งกรอง
นามันหล่อลื่น เครื่องกรองนามันเชือเพลิง และเครื่องกรอง
อากาศของท่อไอดีสาหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
เครื่ องกรองน ามั นหล่อลื่ น เครื่ องกรองน ามั นเชื อเพลิ ง และ
เครื่องกรองอากาศของท่อไอดีสาหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
เครื่องจักรสาหรับทาให้ขวดสะอาด เครื่องจักรที่ใช้ในการ
บรรจุ และเครื่องชั่ง; เครื่องจักรสาหรับฉีดพ่นของเหลวให้
เป็นละออง
เครื่องจักรสาหรับทาให้ขวดหรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ สะอาด
หรือแห้ง; เครื่องจักรสาหรับบรรจุ ปิด ผนึก หรือปิดป้ายสลาก
ขวด กระป๋อง กล่อง ถุง หรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ; เครื่องจักร
สาหรับบรรจุเครื่องดื่มอั ดลม; เครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้ในการ
บรรจุหรือห่อหุ้ม
เครื่องชั่ง (ไม่รวมถึงเครื่องชั่งที่มคี วามไว 5 เซนติกรัมหรือไวกว่า)
เครื่องดับเพลิง; หัวฉีด (สเปรย์กัน) และเครื่องใช้ที่คล้ายกัน;
เครื่องพ่นไอนาหรือพ่นทรายและเครื่องจักรที่คล้ายกันสาหรับ
ฉี ดพุ่ งให้ เป็ นล า; เครื่ องใช้ กล (จะใช้ แรงคนหรื อไม่ ก็ ตาม)
สาหรับฉีดพ่นของเหลวหรือผงให้พุ่ง เป็นลา เป็นฝอย หรือเป็น
ละออง ยกเว้นชนิดที่ใช้ในการเกษตรหรือการทาสวน
ปะเก็นและแผ่นกันรั่ว
เครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไปอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
พัดลม ยกเว้นชนิดที่ใช้ต ามบ้ านเรื อ น; เครื่องเซ็นตริ ฟิ ว จ์
ยกเว้นเครื่องแยกครีม เครื่องทาให้เสือผ้าแห้ง
เครื่องอุปกรณ์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สาหรับใช้กระทา
กับวัตถุโดยกรรมวิธีที่เกีย่ วข้องกับการเปลีย่ นอุณหภูมิ
เครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีดอื่น ๆ ที่ใช้ลูกกลิง
ยกเว้นเครื่องรีดโลหะหรือแก้ว
เครื่องขายอัตโนมัติ
เครื่องล้างจาน ยกเว้นชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน
ส่วนประกอบของสินค้าในหมู่ย่อย 4391 ถึง 4393
ส่วนประกอบของเครื่องกาเนิดโพรดิวเซอร์ก๊าซหรือวอเตอร์
ก๊าซ; ส่วนประกอบของเครื่องกาเนิดก๊าซอะเซทิลีนและเครื่อง
กาเนิดก๊าซชนิดใช้นาที่คล้ายกัน เครื่องจักรโรงงานที่ใช้ในการ
กลั่นหรือการกลั่นลาดับส่วน; ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ใน
กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ 43912; ส่ ว นประกอบของเครื่ อ งอุ ป กรณ์
ส าหรั บ ท าความเย็ น หรื อ ท าให้ เ ย็ น จนแข็ ง และฮี ต ปั๊ ม ;
ส่วนประกอบของเครื่องอุปกรณ์สาหรับใช้กระทากับวัตถุโดย
กรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอุณหภูมิ

HS 2017

TSIC 2009

8418.50 - .69

28191*

8421.21, .22,
.29, .39

28199*

8421.23, .31

28199*

8422.20 - .40

28199*

8423.10 - .89
8424.10 - .30,
.89

28199*
28199*

8484

28199*

8414.59,
8421.19
8419.89

28191*

8420.10

28199*

8476.21, .29,
.81, .89
8422.19

28199*

8405.90,
8415.90,
8418.91, .99,
8419.90

28199*

28199*

28199*
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
43942

43943

43944

43949
หมวดย่อย 44
441
4411
44111
44112
44113
44114
44115
44119
4412
44121
44122
44123
44124
44125
44126

คำอธิบำย
ส่วนประกอบของเครื่องเซ็นตริฟิวจ์ รวมถึงเครื่องทาให้แห้ง
โดยวิธีหมุนเหวี่ยง; ส่วนประกอบของเครื่องจักรหรือเครื่อง
อุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือก๊าซหรือทาให้ของเหลวหรือ
ก๊าซบริสุทธิ์
ส่ ว นประกอบของสิ น ค้ า ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ 43922,
43923 และ 43933; ตุ้มนาหนักของเครื่องชั่ง; ส่วนประกอบ
ของเครื่องใช้กล (จะใช้แรงคนหรือไม่ก็ตาม) สาหรับฉีดพ่น
ของเหลวหรือผงให้พุ่ ง เป็ น ล า เป็ น ฝอย หรื อ เป็นละออง
ชนิดที่ใช้ในการเกษตรหรือการทาสวน
ส่วนประกอบซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นของเครื่องล้างจาน;
ส่ วนประกอบของเครื่ องจั กรส าหรั บท าให้ ขวดหรื อภาชนะ
บรรจุอื่น ๆ สะอาดหรือแห้ง; ส่วนประกอบของเครื่องจั กร
สาหรับบรรจุ ปิด ผนึก หรือปิดป้ายสลากขวด กระป๋อง กล่อง
ถุ ง หรื อภาชนะบรรจุ อื่ น ๆ และเครื่ องจั กรส าหรั บบรรจุ
เครื่องดื่มอัดลม; ส่วนประกอบของเครื่องจักรอื่น ๆ ที่ ใช้ใน
การบรรจุหรือห่อหุ้ม
ส่วนประกอบของเครื่องจักรที่ไม่ใช้ไฟฟ้า ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น

HS 2017

TSIC 2009

8421.91, .99

28199*

8420.91, .99,
8423.90,
8424.90,
8476.90

28199*

8422.90

28199*

8487.90

28199*

เครื่องจักรที่ใช้ในงำนเฉพำะอย่ำง
เครื่องจักรที่ใช้ในกำรเกษตรและกำรป่ำไม้ และส่วนประกอบ
ของของดังกล่ำว
เครื่องจักรที่ใช้งานเกี่ยวกับดิน (เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร การ
ท าสวน หรื อการป่ าไม้ ส าหรับการเตรียมดินหรือเพาะปลูก;
เครื่องบดสนามหญ้าหรือสนามกีฬา)
เครื่องไถ
8432.10
เครื่องคราด เครื่องพรวนดิน เครื่องกาจัดตอ เครื่องกาจัด 8432.21, .29
วัชพืช และเครื่องขุด
เครื่องหว่านเมล็ด เครื่องปลูกและเครื่องย้ายต้นกล้า
8432.30
เครื่องหว่านปุ๋ยคอกและเครื่องหว่านปุ๋ย
8432.40
ส่วนประกอบของเครื่องจักรที่ใช้งานเกี่ยวกับดิน
8432.90
เครื่องจักรที่ใช้งานเกี่ยวกับดินอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ใน 8432.80
ที่อื่น
เครื่องเก็บเกี่ยวและเครื่องนวด; เครื่องจักรสาหรับทาความ
สะอาด คัดหรือแยกขนาดผลิตผลทางการเกษตร
เครื่องตัดหญ้าสาหรับสนามหญ้า สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬา 8433.11, .19
เครื่องจักรที่มีทังเครื่องเก็บเกี่ยวและเครื่องนวด
8433.51
เครื่องตัดหญ้าอื่น ๆ รวมถึงแผ่นตัด (คัตเตอร์บาร์) สาหรับ 8433.20
ติดตังกับแทรกเตอร์
เครื่องจักรอื่น ๆ สาหรับจัดทาหญ้าแห้ง
8433.30
เครื่องทาฟ่อนฟางหรือฟ่อนหญ้า รวมถึงเครื่องดังกล่าวที่มี 8433.40
เครื่องเก็บ
เครื่องจักรสาหรับเก็บเกี่ยวรากหรือหัวพืช
8433.53

28219*
28219*
28219*
28219*
28219*
28219*

28219*
28219*
28219*
28219*
28219*
28219*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
44127
44128
44129

4413
44131
44132
44139
4414

4415

44141
44142
44149
44150

4416

44160

4419
44191
44192
44193
44194
44198
44199
442
4421
44211

คำอธิบำย

HS 2017

TSIC 2009

เครื่ อ งจั ก รส าหรั บ ท าความสะอาด คั ด หรื อ แยกขนาดไข่
ผลไม้ หรือผลิตผลอื่น ๆ ทางการเกษตร
เครื่องจักรสาหรับทาความสะอาด คัดหรือแยกขนาดเมล็ด
พืช เมล็ดธัญพืช หรือเมล็ดแห้งของพืชผักตระกูลถั่ว
เครื่องจักรอื่น ๆ สาหรับเก็บเกี่ยว เครื่องจักรสาหรับนวด ซึ่ง
มิ ไ ด้ จั ด ประเภทไว้ ใ นที่ อื่ น ; ส่ ว นประกอบของเครื่ อ งจั ก ร
ส าหรั บ เก็ บ เกี่ ย ว เครื่ อ งจั ก รส าหรับ นวด และเครื่ อ งจักร
สาหรับแยกขนาด
เครื่องรีดนมและเครื่องจักรทาผลิตภัณฑ์นม
เครื่องรีดนม
เครื่องจักรทาผลิตภัณฑ์นม
ส่วนประกอบของเครื่องรีดนมและเครื่องจักรทาผลิตภัณฑ์
นม ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
แทรกเตอร์สาหรับใช้ในการเกษตร
แทรกเตอร์เพลาเดี่ยว
แทรกเตอร์ตีนตะขาบ
แทรกเตอร์อื่น ๆ สาหรับใช้ในการเกษตร
เครื่องใช้กล สาหรับฉีดพ่นของเหลวหรือผงให้พุ่ง เป็นลา เป็น
ฝอย หรือเป็นละออง ชนิดที่ใช้ในการเกษตร และทาสวน
รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงที่มีเครื่องขนถ่ายของได้ในตัวสาหรับ
ใช้ในการเกษตร
เครื่องจักรอื่น ๆ สาหรับใช้ในการเกษตร
เครื่องอัด เครื่องคัน และเครื่องจักรที่คล้ายกัน ใช้ในการผลิต
ไวน์ ไซเดอร์ นาผลไม้หรือเครื่องดืม่ ที่คล้ายกัน
เครื่องจักรสาหรับเตรียมอาหารสัตว์
เครื่องฟักไข่และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลียง
เครื่องจักรสาหรับเลียงสัตว์ปีกเลียง
เครื่องจักรอื่น ๆ สาหรับใช้ในการเกษตร ซึ่งมิได้จดั ประเภท
ไว้ในที่อื่น
ส่วนประกอบของเครื่องจักรสาหรับใช้ในการเกษตร

8433.60

28219*

8437.10

28250*

8433.52, .59,
.90

28219*

8434.10
8434.20
8434.90

28219*
28250*
28219*,
28250*

8701.10
8701.30
8701.91 - .95
8424.81

28211*
28240*
28211*
28219*

8716.20

28219*

8435.10

28250*

8436.10
8436.21
8436.29
8436.80

28219*
28219*
28219*
28219*

8435.90,
8436.91, .99

28219*

เครื่องมือกล และส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ
ของดังกล่ำว
เครื่องมือกลสาหรับใช้งานกับโลหะ; เครื่องมือกลสาหรับใช้
งานกับวัตถุใดก็ตาม โดยเอาเนือวัตถุออกด้วยกรรมวิ ธี ใ ช้
ลาแสงเลเซอร์หรือกระบวนการที่คล้ายกัน
เครื่องมือกลสาหรับใช้งานกับวัตถุใดก็ตาม โดยเอาเนือวัตถุ 8456
ออกด้วยกรรมวิธีใช้ลาแสงเลเซอร์หรื อลาแสงอื่น ๆ หรือ
ใช้ โ ฟตอนบี ม อั ล ตราโซนิ ก อี เ ล็ ก โทรดิสชาร์จ เคมีไฟฟ้า
อิ เ ล็ ก ตรอนบี ม ไอออนิ ก บี ม หรื อ พลาสมาอาร์ ก รวมทั ง
เครื่องตัดวัตถุโดยใช้นาแรงดันสูง

28221*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
44212
44213
44214
44215
44216

44217

44218
4422

44221
44222

4423
44231
44232
4424

คำอธิบำย
เครื่องจักรแบบศูนย์ร่วม เครื่องจักรแบบโครงสร้างเดี่ยว (ฐาน
เดี่ยว) และเครื่องจักรแบบหลายฐาน สาหรับใช้ตกแต่งโลหะ
เครื่องกลึงโลหะสาหรับเอาเนือโลหะออก
เครื่องมือกลสาหรับเจาะ คว้าน หรือเซาะ โดยเอาเนือโลหะออก
เครื่องมือกล สาหรับทาเกลียวนอกหรือเกลียวใน โดยเอา
เนือโลหะออก ยกเว้นเครื่องกลึง และเครื่องจักรชนิดเวย์ไทป์
ยูนิตเฮด
เครื่องมือกลสาหรับเกลาตะเข็บ ทาให้คม เจียระไน ลับ ขัด
ขัดมัน หรือตกแต่งอย่างอื่น ใช้กับโลหะหรือเซอร์เมต โดยการ
ใช้หินลับ สิ่งขัดถู หรือผลิตภัณฑ์สาหรับขัดมัน เครื่องมือกลที่
ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นสาหรับไส ขึนรูป ทาร่อง แต่งรู กัด
เฟือง เจียระไนเฟืองหรือตกแต่งเฟือง เลื่อยตัด และเครื่องมือ
กลอื่น ๆ ที่ทางานโดยเอาเนือโลหะหรือเซอร์เมตออก
เครื่องมือกลสาหรับใช้งานกับโลหะโดยการตี ทุบหรือตอก
แบบ; เครื่องมือกล สาหรับใช้งานกับโลหะ โดยการดัดโค้ง
พับ ดัดตรง ทาให้แบน ตัดเฉือน (เชียริ่ง) ตอกรูหรือบาก;
เครื่องอัดสาหรับใช้งานกับโลหะ หรือโลหะคาร์ไบด์
เครื่องมือกลอื่น ๆ สาหรับงานแปรรูปโลหะ โลหะคาร์ไบด์
แบบซินเตอร์ หรือเซอร์เมต โดยไม่เอาเนือวัตถุออก ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
เครื่องมือกลสาหรับงานแปรรูปหิน เซรามิก และที่คล้ายกัน
และสาหรับใช้ในงานแปรรูปไม้ กระดูก พลาสติกแข็ง หรือ
วัตถุแข็งที่คล้ายกัน; เครื่องอัดสาหรับใช้ในการผลิตพาร์ตเิ คิล
บอร์ด และที่คล้ายกัน
เครื่องมือกลสาหรับงานแปรรูปหิน เซรามิก คอนกรีต แอส
เบสทอสซีเมนต์ หรือวัตถุจาพวกแร่ที่คล้ายกัน หรือสาหรับ
ใช้ในงานแปรรูปเย็นของแก้ว
เครื่องมือกลสาหรับใช้ในงานแปรรูปไม้ ไม้ก๊อก กระดูก ยางแข็ง
พลาสติกแข็ง หรือวัตถุแข็งที่คล้ายกัน ; เครื่องอัดสาหรับใช้
ในการผลิตพาร์ติเคิลบอร์ดหรือไฟเบอร์บิลดิงบอร์ด ที่ทา
ด้วยไม้หรือวัตถุจาพวกลิกนินอื่น ๆ และเครื่องจักรอื่น ๆ
สาหรับใช้ในงานไม้หรือไม้ก๊อก
เครื่องมือซึ่งใช้งานด้วยมือ
เครื่ อ งมื อ ซึ่ งใช้ งานด้ ว ยมื อ แบบนิ ว เมติ ก แบบไฮดรอลิก
หรือแบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าหรือที่ไม่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในตัว
เครื่ อ งมื อ ชนิ ด เครื่ อ งกลไฟฟ้ า ซึ่ ง ใช้ ง านด้ ว ยมื อ แบบมี
มอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในตัว
เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สาหรับบัดกรี เป่า แล่นหรือ
เชื ่อ ม; เครื ่อ งจัก รและเครื ่อ งใช้ ส าหรับ การอบคืน ตัว
(เทมเปอริง) ของผิววัตถุโดยใช้ก๊าซ; เครื่องจักรไฟฟ้าและ
เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับใช้ในงานพ่นร้อนโลหะหรือโลหะ
คาร์ไบด์แบบซินเตอร์

HS 2017

TSIC 2009

8457

28221*

8458
8459.10 - .69
8459.70

28221*
28221*
28221*

8460, 8461

28221*

8462

28221*

8463

28221*

8464

28229*

8465, 8479.30 28229*

8467.11, .19,
.81, .89
8467.21, .22,
.29

28180*
28180*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
44241
44242
4425
44251

44252

44253
44255
44256
443
4431

44310

4432

44320

444
4441

44411
44412

คำอธิบำย

HS 2017

TSIC 2009

เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สาหรับบัดกรี เป่าแล่นหรือ
เชื่อมโดยใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
สาหรับใช้ในงานพ่นร้อนโลหะหรือโลหะคาร์ไบด์แบบซินเตอร์
เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สาหรับบัดกรี เป่าแล่นหรือ
เชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า; เครื่องจักรและเครื่องใช้สาหรับการอบ
คืนตัว (เทมเปอริง) ของผิววัตถุโดยใช้ก๊าซ
หั ว จั บ เครื่องมื อ ; ส่ ว นประกอบและอุ ปกรณ์ประกอบของ
สินค้าที่อยู่ในหมู่ย่อย 4421 ถึง 4424
หัว จับ เครื่อ งมือ และหัว จับ ดายชนิด เปิด ได้เ อง หัว จับ
ชิ นงาน ดิไ วดิง ก์เ ฮดและอุป กรณ์เ สริม พิเ ศษอื่น ๆ ที่ใ ช้
กับ เครื่อ งมื อ กล; หัว จับ เครื่อ งมื อ สาหรั บ เครื่ อ งมื อ ซึ่ ง ใช้
งานด้ว ยมือ ; ส่ว นประกอบและอุป กรณ์ป ระกอบของ
สินค้าที่อยู่ในหมู่ย่อย 4421
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของสินค้าที่อยู่ในหมู่ย่อย
44221; ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องมือกล
สาหรับใช้ในงานแปรรูปไม้ กระดูก ยางแข็ง พลาสติกแข็ง
และที่คล้ายกัน
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 44231 และ
44232
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 44241

8515.11 - .80

27909*
28221*

8468.10 - .80

28199*

8466.10 - .30,
.93, .94

28221*,
28229*

8466.91, .92

28229*

8467.91, .92,
.99
8515.90

28180*

ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 44242
เครื่องจักรที่ใช้ในทำงโลหกรรม และส่วนประกอบของของ
ดังกล่ำว
เตาแปรสภาพ (คอนเวอร์เตอร์) เบ้า (แลเดิ ล) แบบหล่อ
อิน กอต และเครื ่อ งหล่อ ชนิด ที ่ใ ช้ใ นทางโลหกรรมหรือ
ในการหล่อโลหะ; เครื่องรีดโลหะที่ใช้ลูกกลิง
ส่ ว นประกอบของสิ น ค้ า ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ 44310
(รวมถึงลูกกลิงของเครื่องรีด)
เครื่องจักรที่ใช้ในกำรทำเหมืองแร่ เหมืองหิน และกำร
ก่อสร้ำง และส่วนประกอบของของดังกล่ำว
เครื่องยกและเครื่องลาเลียง ที่ทางานอย่างต่อเนื่องสาหรับ
ขนส่ ง ของหรื อ วั ต ถุ อ อกแบบเป็ น พิ เ ศษส าหรั บ ใช้ ใ ต้ ดิ น ;
เครื่องตัดถ่านหินหรือหิน และเครื่องจักรสาหรับขุดอุโมงค์ ;
เครื่องจักรอื่น ๆ สาหรับเจาะคว้านหรือขุดเจาะ
เครื่องยกและเครื่องลาเลียง ที่ทางานอย่างต่อเนื่องสาหรับ
ขนส่งของหรือวัตถุ ออกแบบเป็นพิเศษสาหรับใช้ใต้ดิน
เครื่องตัดถ่านหินหรือหิน และเครื่องจักรสาหรับขุดอุโมงค์ ;
เครื่องจักรอื่น ๆ สาหรับเจาะคว้านหรือขุดเจาะ

8468.90

27909*,
28221*
28199*

8454.10 - .30,
8455.10 - .22

28230*

8454.90,
8455.30, .90

28230*

8428.31

28240*

8430.31 - .49

28240*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
4442

44421
44422
44423
44424
44425
44426
44427

4443

44428
44429
44430

4444

44440

4446

44461

44462

คำอธิบำย
เครื่ อ งจั ก รอื่ น ๆ ส าหรั บ เคลื่อ นย้า ย เกรด เกลี่ ย ขู ด ขุ ด
กระทุ้ง อัดแน่น สกัด หรือเจาะคว้าน ชนิดขับเคลื่อนได้ใน
ตัว ที่ใช้กับดิน แร่ธาตุหรือสินแร่ (รวมถึงบูลโดเซอร์ เครื่อง
ตักเชิงกล และเครื่องบดถนน)
บูลโดเซอร์ และแองเกิลโดเซอร์ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว
เครื่องเกรด และเครื่องเกลี่ย ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว
เครื่องขูด ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว
เครื่องกระทุ้ง และเครื่องบดถนน ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว
เครื่องตักย้ายแบบฟรอนต์เอนด์ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว
เครื่ อ งตั ก เชิ ง กล เครื่ อ งขุ ด และเครื่ อ งตั ก ย้ า ย ชนิ ด ที่
โครงสร้างส่วนบนหมุนได้ 360 องศา ยกเว้นเครื่องตักย้าย
แบบฟรอนต์เอนด์
เครื่องตักเชิงกล เครื่องขุด และเครื่องตักย้าย ยกเว้นเครื่องตัก
ย้ายแบบฟรอนต์เอนด์ และเครื่องจักรที่โครงสร้างส่วนบนหมุน
ได้ 360 องศา; เครื่องจักร ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สาหรับ
เคลื่อนย้าย เกรด เกลี่ย ขูด ขุด กระทุ้ง อัดแน่น สกัด หรือเจาะ
คว้าน ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว ที่ใช้กับดิน แร่ธาตุหรือสินแร่
รถดัมพ์ (ดัมเพอร์) ที่ออกแบบเพื่อใช้งานนอกทางหลวง
ใบมีดสาหรับบูลโดเซอร์หรือแองเกิลโดเซอร์
เครื่องตอกเสาเข็มและเครื่องถอนเสาเข็ม ; เครื่องกวาดหิมะ
และเป่าหิมะ; เครื่องจักรสาหรับเคลื่อนย้าย เกรด เกลี่ย ขูด
ขุด กระทุ้ง อัดแน่น สกัด หรือเจาะคว้าน ชนิดขับเคลื่อนได้
ในตัวไม่ได้ ที่ใช้กับดิน แร่ธาตุหรือสินแร่ ; เครื่องจักร ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น สาหรับงานโยธา งานก่อสร้าง หรือ
งานที่คล้ายกัน
เครื่องจักรสาหรับคัด ร่อน แยก ล้าง ย่อย บด ผสมหรือนวด
ดิ น หิ น สิ น แร่ ห รื อ สารจ าพวกแร่ อื่ น ๆ ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น
ของแข็ง; เครื่องจักรสาหรับทาให้เป็นก้อน ให้เป็นรูปทรงหรือ
หล่อแบบ แร่เชือเพลิงแข็ง เซรามิก เพสต์ อันฮาร์ดเดนซีเมนต์
วั ตถุ จ าพวกปลาสเตอร์ หรื อผลิ ตภั ณฑ์ จ าพวกแร่ อื่ น ๆ ที่ มี
ลักษณะเป็นผงหรือเพสต์ ; เครื่องจักรสาหรับ ทาแบบหล่อ
จากทราย
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในหมูย่ ่อย 4441 ถึง 4444
ส่ วนประกอบซึ่ งมิ ได้ จั ดประเภทไว้ ในที่ อื่ นของเครื่ องจั กร
สาหรับเจาะคว้านหรือขุดเจาะ เดอร์ริก ปั้นจั่น โครงยกของ
ชนิดเคลื่อนที่ได้ เครื่องขนย้ายแบบสแตรดเดิล และรถใช้งาน
(เวิร์กทรัก) ที่มีปั้นจั่นติดอยู่ด้วย; ส่วนประกอบซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่นของเครื่องจักร สาหรับเคลื่อนย้าย เกรด
เกลี่ย ขูด ขุด กระทุ้ง อัดแน่น สกัด หรือเจาะคว้าน ที่ใช้กับ
ดิน แร่ธาตุหรือสินแร่; ส่วนประกอบของเครื่องตอกเสาเข็ม
เครื่องถอนเสาเข็ม; ส่วนประกอบของเครื่องกวาดหิมะและ
เครื่องเป่าหิมะ
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 44440

HS 2017

TSIC 2009

8429.11, .19
8429.20
8429.30
8429.40
8429.51
8429.52

28240*
28240*
28240*
28240*
28240*
28240*

8429.59,
8430.50

28240*

8704.10
8431.42
8430.10, .20,
.61, .69,
8479.10

28240*
28240*
28240*

8474.10 - .80

28240*

8431.43, .49

28240*

8474.90

28240*
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
445
4451
44511
44513
44515
44516

44517
44518
4452
44522

44523
446
4461
44611

44612
44613
44614

คำอธิบำย
เครื่องจักรสำหรับใช้ในอุตสำหกรรมปรุงแต่งหรือผลิตอำหำร
เครื่องดื่ม หรือยำสูบ และส่วนประกอบของของดังกล่ำว
เครื่องจักรสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และ
ยาสูบ
เครื่องแยกครีม
เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ใ นอุ ต สาหกรรมการโม่สี หรื อ ที่ ใ ช้ กับเมล็ด
ธัญพืชหรือเมล็ดแห้งของพืชผัก วงศ์ถั่ว นอกจากเครื่องจักร
แบบที่ใช้ในฟาร์ม
เตาอบเบเกอรี่ ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า; เครื่องจักรสาหรับทาเครื่องดื่ม
ร้อนหรือสาหรับหุงต้มหรืออุ่นอาหาร ยกเว้นสาหรับใช้ตาม
บ้านเรือน
เครื่ อ งจั ก ร ซึ่ ง มิ ไ ด้ จั ด ประเภทไว้ ใ นที่ อื่ น ส าหรั บ ใช้ ใ น
อุตสาหกรรมปรุงแต่งหรือผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม (รวมถึง
เครื่องจักรสาหรับใช้สกัดหรือปรุงแต่งไขมันหรือนามันสัตว์
หรือไขมันหรือนามันพืชชนิดระเหยยาก)
เครื่องจักร ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สาหรับเตรียมหรือ
จัดทายาสูบ
เครื่องทาให้แห้ง สาหรับผลิตภัณฑ์เกษตร
ส่วนประกอบของสินค้าในหมู่ย่อย 4451
ส่วนประกอบของเครื่องจักรสาหรับทาความสะอาด คัดหรือ
แยกขนาดเมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช หรือเมล็ดแห้งของพืชผัก
วงศ์ ถั่ ว ; ส่ ว นประกอบซึ่ ง มิ ไ ด้ จั ด ประเภทไว้ ใ นที่ อื่ น ของ
สินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 44513 และ 44516
ส่วนประกอบซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ของเครื่องจักร
สาหรับเตรียมหรือจัดทายาสูบ
เครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิตสิ่งทอ เสือผ้ำ เครื่องแต่งกำย
และเครื่องหนัง และส่วนประกอบของของดังกล่ำว
เครื่องจักรสาหรับเตรียม ปั่น ทอ และถักนิตสิ่งทอ
เครื่องจักรสาหรับอัดรีด ดึง ทาให้เกิดผิวสัมผัส (เทกซ์เจอริง)
หรือตัดวัตถุทอประดิษฐ์; เครื่องจักรสาหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอ
และเครื่องจักร สาหรับผลิตด้ายสิ่งทอ; เครื่องทาเข็ดหรือกรอ
สิ่งทอ และเครื่องจักรสาหรับเตรียมด้ายสิ่งทอเพื่อใช้กับเครื่อง
ทอผ้า เครื่องถักนิต และที่คล้ายกัน
เครื่องทอผ้า
เครื่องถักนิต เครื่องสติตช์บอนดิง และเครื่องจักรสาหรับทา
ด้ายกิมพ์ ผ้าทูลล์ ผ้าลูกไม้ ผ้าปัก ผ้าที่ใช้ตกแต่ง แถบถักแบบ
เปีย หรือทาผ้าตาข่าย และเครื่องจักรสาหรับทาปุยแบบทัฟต์
เครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยสาหรับใช้งานร่วมกับเครื่องจักร
สาหรับอัดรีดสิ่งทอ เครื่องจักรสาหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอ
เครื่องปั่นสิ่งทอ เครื่องทอผ้า เครื่องถักนิต และที่คล้ายกัน

HS 2017

TSIC 2009

8421.11
8437.80

28250*
28250*

8417.20,
8419.81

28250*

8438.10 - .80,
8479.20

28250*

8478.10

28250*

8419.31

28250*

8437.90,
8438.90

28250*

8478.90

28250*

8444, 8445

28261*

8446
8447

28261*
28261*

8448.11, .19

28261*
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การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย 2563
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
4462
44621
44622
44629
4463

44630

4464

44640

4471

44710

4472

44720

4473

44730

4474

44740

4475

44750

4476

44760

447

448
4481

คำอธิบำย
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอ เสือผ้า เครื่องแต่งกายอื่น ๆ
(รวมถึงเครื่องจักรสาหรับเย็บ)
เครื่องจักรสาหรับเย็บ ยกเว้นเครื่องจักรเย็บหนังสือ และ
เครื่องจักรสาหรับเย็บชนิดใช้ตามบ้านเรือน
เครื่องซักผ้าชนิดที่ใ ช้ ในกิจการซักรีด ซึ่งจุผ้าแห้งเกิน 10
กิโลกรัม; เครื่องซักแห้ง; เครื่องทาให้แห้ง สาหรับสิ่งทอหรือ
ของต่าง ๆ ซึ่งจุผ้าแห้งเกิน 10 กิโลกรัม
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอ เสือผ้า เครื่องแต่งกายอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

HS 2017

TSIC 2009

8452.21, .29

28269*

8450.20,
8451.10, .29

28269*

8443.19*,
28269*
8449, 8451.30
- .80
เครื่องจักรสาหรับเตรียม ฟอก หรือตกแต่งหนังดิบหรือหนัง 8453.10 - .80 28269*
ฟอก หรือสาหรับทาหรือซ่อมรองเท้าหรือของอื่น ๆ ที่ทาด้วย
หนังดิบหรือหนังฟอก นอกจากเครื่องจักรสาหรับเย็บ
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในหมู่ย่อย 4461; ส่วนประกอบ 8448.20 - .59, 28269*
ของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 44621 (รวมถึงเข็มจักร 8450.90,
และเครื่องจักรสาหรับเย็บเฟอร์นิเจอร์ ฐาน และฝาครอบ); 8451.90,
ส่ ว นประกอบของสิ น ค้ า ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ 44622; 8452.30 - .90,
ส่ ว นประกอบของสิ น ค้ า ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ 44629 8453.90
ยกเว้นส่วนประกอบของเครื่องจักรสาหรับผลิ ตหรือตกแต่ง
สักหลาดหรือผ้าไม่ทอ รวมทังบล็อกทาหมวก; ส่วนประกอบ
ของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 44630; ส่วนประกอบของ
เครื่องซักผ้าชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือใช้ในกิจการซั กรีด
และเครื่องทาให้สิ่งทอแห้ง ซึ่งจุผ้าแห้งไม่เกิน 10 กิโลกรัม
อำวุธและกระสุนปืน และส่วนประกอบของของดังกล่ำว
รถถั งและยานรบหุ้ม เกราะอื่ น ๆ ที่ ขั บ ด้ ว ยมอเตอร์ และ 8710
30400
ส่วนประกอบของยานดังกล่าว
อาวุธที่ใช้ในทางทหาร นอกจากปืนลูกโม่ ปืนพก กระบี่ และ 9301
25209*
อาวุธที่คล้ายกัน
ปืนลูกโม่ ปืนพก อาวุธปืนอื่น ๆ และกลอุปกรณ์ที่คล้ายกัน ; 9302 - 9304
25209*
อาวุธอื่น ๆ
ระเบิด ระเบิดมือ ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิด ขีปนาวธุ และยุทโธปกรณ์ 9306
25201*
ที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว; รวมทังลูกปืน
กระสุนปืนอื่น ๆ และจรวด และส่วนประกอบของของดังกล่าว
รวมถึงลูกปรายและหมอนลูกปืน
กระบี่ ดาบ ดาบปลายปื น ทวน และอาวุ ธ ที่ ค ล้ า ยกั น 9307
25931*
ส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมทังปลอกและฝักสาหรับ
ของดังกล่าว
ส่วนประกอบของอาวุธที่ใช้ในทางทหารและอาวุธอื่น ๆ
9305
25209*
เครื่องใช้สำหรับใช้ตำมบ้ำนเรือน และส่วนประกอบของ
ของดังกล่ำว
เครื่องใช้สาหรับใช้ตามบ้านเรือนที่ใช้ไฟฟ้า; ตู้เย็นและเครื่อง
ทาให้เสือผ้าแห้งที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
44811
44812
44813
44814
44815
44816

44817

44818
4482
44821
44822
44823
44824
44825
44826
4483

คำอธิบำย

HS 2017

TSIC 2009

8418.10 - .40

27501*

8422.11,
8450.11 - .19,
8451.21
6301.10
8452.10
8414.51, .60

27501*

8508.11,
8509.40 - .80,
8510.10, .20,
.30, 8516.31 .40, .71 - .79
เครื่องทานาร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทานาร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือ 8516.10 - .29,
แบบทานาร้อนเก็บสะสม และเครื่องทาความร้อนด้วยไฟฟ้า .50, .60
แบบจุ่ ม ; เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ท าความร้ อ นด้ ว ยไฟฟ้ า ให้ แ ก่
บรรยากาศรอบ ๆ และเครื่ อ งอุ ป กรณ์ ท าความร้ อ นด้ ว ย
ไฟฟ้าให้แก่ดิน; เตาอบ; เตาที่มีหม้อหุงต้มในตัว แผ่นสาหรับ
หุงต้ม บอยลิงริง เตาย่าง และเตาอบย่าง
ตัวต้านทานสาหรับทาความร้อนด้วยไฟฟ้า ยกเว้นคาร์บอน 8516.80
อุปกรณ์สาหรับทาอาหารและให้ความร้อน สาหรับใช้ตาม
บ้านเรือน ไม่ใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ในการหุงต้มและแผ่นใช้สาหรับอุ่นอาหาร สาหรับ 7321.11 - .19
ใช้ตามบ้านเรือน ไม่ใช้ไฟฟ้า ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
เตา เตาย่าง เตาบราเซียร์ และเครื่องใช้ที่คล้ายกันสาหรับใช้ 7321.81 - .89
ตามบ้านเรือน ไม่ใช้ไฟฟ้า (นอกจากเครื่องใช้ในการหุงต้ม
และแผ่นใช้สาหรับอุ่นอาหาร) ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
เครื่ อ งกระจายความร้ อ นส าหรั บ การท าความร้ อ นจาก 7322.11, .19
ส่วนกลาง ไม่ได้ทาความร้อนด้วยไฟฟ้า ทาด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้า
เครื่องทาอากาศร้อนและเครื่องจ่ายอากาศร้อนที่ไม่ได้ทา 7322.90
ความร้ อ นด้ ว ยไฟฟ้ า พั ด ลมหรื อ เครื่ อ งเป่ า ลมที่ ขั บ ด้ ว ย
มอเตอร์ประกอบร่วมอยู่ด้วย ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
บอยเลอร์สาหรับการทาความร้อนจากส่วนกลาง ซึ่งสามารถ 8403.10
ผลิตนาร้อนหรือไอนาความดันต่า
เครื่องทานาร้อนแบบทานาร้อนชั่วขณะหรือแบบทานาร้อน 8419.11, .19
เก็บสะสมที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
ส่วนประกอบของสินค้าในหมู่ย่อย 4481 และ 4482 (ยกเว้น
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 44814)

27501*

ตู้เย็นและตู้แช่แข็งชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน ที่ใช้ไฟฟ้าหรือ
ไม่ใช้ไฟฟ้า
เครื่ อ งล้ า งจาน เครื่ อ งซั ก เสือผ้าหรือ ผ้า และเครื่อ งทาให้
เสือผ้าหรือผ้าแห้ง ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน ที่ใช้ไฟฟ้าหรือ
ไม่ใช้ไฟฟ้า
ผ้าห่มไฟฟ้า
เครื่องจักรสาหรับเย็บชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน
พั ด ลม รวมทั งเครื่ อ งระบายอากาศหรือ เครื่อ งหมุน เวียน
อากาศชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน
เครื่องใช้สาหรับใช้ตามบ้านเรือน ที่ใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กอื่น ๆ
(รวมถึงเครื่องดูดฝุ่น เครื่องกาจัดของเสียจากห้องครัว เครื่อง
ผสมอาหาร เครื่องโกนหนวด เครื่องเป่าผม เตารีดไฟฟ้า
เครื่องต้มกาแฟ และเครื่องปิ้งขนมปัง)

27502*
28269*
27501*

27502*

27502*
27503*
27503*
25121*
27503*
25121*
27503*
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
44831

44832

44833
449
4491
44911
44912
44913

44914

44915
44916

44917
44918

คำอธิบำย

HS 2017

TSIC 2009

ส่วนประกอบของเครื่องใช้ต่อไปนี : เครื่องใช้กลไฟฟ้าสาหรับ
ใช้ตามบ้านเรื อน เครื่องโกนหนวด ปัตตาเลี่ยนที่มีมอเตอร์
ไฟฟ้าในตัว; เครื่องทานาร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทานาร้อนชั่วขณะ
ที่ใช้หรือแบบทานาร้อนเก็บสะสม และเครื่องทาความร้ อน
ด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม เครื่องอุปกรณ์ทาความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่
บรรยากาศรอบ ๆ และเครื่องอุปกรณ์ทาความร้อนด้วยไฟฟ้า
ให้แก่ดิน; เครื่องอุปกรณ์แต่งผม และเครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้
แห้ง ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า; เตารีดไฟฟ้า; เครื่องใช้อื่น ๆ ที่
ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน
ส่วนประกอบของเตา เตาชุด เตาย่าง เตาที่มีภาชนะหุงต้ม
ในตัว เตาบาร์บีคิว เตาบราเซียร์ หัวเตาแก๊ส แผ่นใช้สาหรับ
อุ่นอาหาร และเครื่องใช้ที่คล้ายกันสาหรับใช้ตามบ้านเรือน
ไม่ใช้ไฟฟ้า และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทาด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้า
ส่วนประกอบของเตาที่มีบอยเลอร์สาหรับการทาความร้อน
จากส่วนกลาง เพื่อผลิตนาร้อนหรือไอนาความดันต่า
เครื่องจักรที่ใช้ในงำนเฉพำะอย่ำงอื่น ๆ และส่วนประกอบ
ของของดังกล่ำว
เครื่องจักรที่ใช้ในงานเฉพาะอย่างอื่น ๆ
เครื่องทาให้เสือผ้าแห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง
เครื่องทาให้แห้ง สาหรับไม้ เยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษ
แข็ง และสาหรับวัตถุอื่น ๆ ยกเว้นผลิตผลทางการเกษตร
เครื่องจักรสาหรับทาเยื่อจากวัตถุ จ าพวกเส้น ใยเซลลู โ ลส
หรื อ ส าหรั บ ท าหรื อ ตกแต่ ง กระดาษหรื อ กระดาษแข็ ง ;
เครื่องจักร (ยกเว้นเครื่องจักรสาหรับเข้าเล่มหนังสือ) สาหรับ
จัดทาของจากเยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็ง
เครื่องจักรสาหรับเข้าเล่มหนังสือ; เครื่องจักรสาหรับเรียงพิมพ์
และที่คล้ายกัน; เครื่องพิมพ์และเครื่องจักรที่ช่วยในการพิมพ์
(ยกเว้นเครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ตที่ป้ อนกระดาษเป็น แผ่ น
ชนิดที่ใช้ในสานักงาน)
เครื่องจักรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สาหรับใช้ในงานแปร
รูปยางหรือพลาสติกหรือสาหรับทาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดังกล่าว
หีบแบบหล่อสาหรับใช้ในงานหล่อโลหะ; ฐานแบบหล่อ; หุ่น
แบบหล่อ; รวมทังแบบหล่อสาหรับใช้กับโลหะ (นอกจากแบบ
หล่ออินกอต) โลหะคาร์ไบด์ แก้ว วัตถุจาพวกแร่ ยาง หรือ
พลาสติก
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และเครื่องโทรสาร แบบเดี่ยว

8508.70,
8509.90,
8510.90,
8516.90

27501*

7321.90

27503*

8403.90

25121*

8421.12
8419.32, .39

28269*
28299*

8439.10 - .30,
8441.10 - .80

28291*

8440.10,
8442.30,
8443.11, .13 .17, .19*
8477.10 - .80

28299*

8480

25939*

8443.32*, .39

26301*,
28170*
28299*

เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ 8486.10 - .40
ใช้สาหรับการผลิตแท่งบูลส์หรือเวเฟอร์กึ่งตัวนา อุปกรณ์
กึ่งตัวนา วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ หรือจอแสดงผลแบบแบน

28292*

รายละเอียดโครงสร้างและการเปรียบเทียบรหัสระหว่าง TCPC 2020, HS 2017 และ TSIC 2009 115
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
44919

4492
44921
44922
44923
44929

หมวดย่อย 45
451
4511
4513

45110
45130

4514
45141

45142
4515

45150

4516

45160

4517

45170

4518

45180

คำอธิบำย
เครื่องจักรที่ใช้ในงานเฉพาะอย่าง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
(รวมถึงเครื่องจักรสาหรับการแยกไอโซโทป เครื่องจักรสาหรับ
ประกอบโคมไฟฟ้าที่เป็นหลอดแก้ว เครื่องจักรสาหรับผลิตหรือ
ใช้ในงานแปรรูปร้อนของเครื่องแก้ว เครื่องทาเชือกชนิดโรป)

HS 2017

TSIC 2009

8401.20,
8475.10, .21,
.29, 8479.40 .89, 8508.19,
.60

28299*

ส่วนประกอบ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สาหรับเครื่องจักรที่
ใช้ในงานเฉพาะอย่าง
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 44913
8439.91, .99,
8441.90
ส่ ว นประกอบของสิ น ค้ า ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ 44914, 8440.90,
44917 และ 45150
8442.40,
8443.91 - .99
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 44918
8486.90
ส่ ว นประกอบของสิ น ค้ า ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ 44915 8475.90,
ส่วนประกอบอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สาหรับ 8477.90,
เครื่องจักรที่ใช้ในงานเฉพาะอย่าง
8479.90
เครื่องใช้สำนักงำน เครื่องทำบัญชี และเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องใช้สำนักงำน และเครื่องทำบัญชี และส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่ำว
เครื่องพิมพ์ดีด และเครื่องประมวลคา
เครื่องคานวณอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องบันทึก ถอด และ
แสดงข้อมูล พร้อมทาหน้าที่คานวณขนาดกระเป๋า
เครื่องทาบัญชี เครื่องบันทึกการรับเงิน เครื่องบริการเงิน
ด่วนอัตโนมัติ เครื่องประทับไปรษณียากร เครื่องจ่ายตั๋วและ
เครื่องจักรที่คล้ายกัน ที่มีอุปกรณ์การคานวณร่วมอยู่ด้วย
เครื่ อ งท าบั ญ ชี เครื่ อ งบั น ทึ ก การรั บ เงิ น เครื่ อ งประทั บ
ไปรษณียากร เครื่องจ่ายตั๋วและเครื่องจักรที่คล้ายกัน ที่มี
อุ ป กรณ์ ก ารค านวณร่ ว มอยู่ ด้ ว ย (ยกเว้ น เครื่ อ งชาระเงิ น
เครื่องบริการเงินด่วนอัตโนมัติ และเครื่องจักรที่คล้ายกัน)
เครื่องชาระเงิน เครื่องบริการเงินด่วนอัตโนมัติ และเครื่องจักร
ที่คล้ายกัน
เครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ตที่ป้อนกระดาษเป็นแผ่น ชนิดที่ใช้
ในสานักงาน
เครื่องจักรอื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในสานักงาน

28291*
26301*,
28170*,
28299*
28299*
28299*

8469
8470.10 - .29

28170*
28170*

8470.30, .50*,
.90

28170*

8470.50*,
8472.90*
8443.12

26201*

8472.10, .30,
.90*
ส่ ว นประกอบและอุ ป กรณ์ ป ระกอบของสิ น ค้ า ในกลุ่ ม 8473.40, .50
ผลิตภัณฑ์ 45110 และ 45130 (ยกเว้นสิ่งคลุม กระเป๋าบรรจุ
และที่คล้ายกัน)
ส่ ว นประกอบและอุ ป กรณ์ ป ระกอบของสิ น ค้ า ในกลุ่ ม 8473.29, .40
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ 45141, 45142 และ 45160 (ยกเว้ น สิ่ งคลุม
กระเป๋าบรรจุ และที่คล้ายกัน)

28170*
28170*
28170*
26201*
28170*
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
452
4522

45220

4523

45230

4524
4525

45240
45250

4526
45261
45262
45263
45264
45265
45266
45269
4527
45271
45272
4528
45281
4529

45289
45290

หมวดย่อย 46
461
4611
46111

คำอธิบำย
เครื่องคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
ของของดังกล่ำว
เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติที่พกพาได้ มีนาหนักไม่เกิน
10 กิโลกรัม เช่น แล็ปท็อป รวมถึงโน้ตบุ๊คและซับโน้ตบุ๊ค
เครื่ อ งประมวลผลข้ อ มู ลอั ตโนมัติ อย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี ห น่วย
ประมวลผลกลาง หน่วยรับเข้า และหน่วยส่งออกรวมอยู่ใน
เรือนเดียวกัน จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม
เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัตนิ าเข้าในลักษณะเป็นระบบ
เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติอื่น ๆ จะมีหน่วยดังต่อไปนี
หนึ่ งหรื อ สองหน่ ว ยอยู่ ใ นเรื อ นเดี ย วกั น หรื อ ไม่ ก็ ต าม คื อ
หน่วยเก็บ หน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก
หน่วยรับเข้าหรือหน่วยส่งออกจะมีหน่วยเก็บอยู่ในเรือน
เดียวกันหรือไม่ก็ตาม ยกเว้นมอนิเตอร์และเครื่องฉาย
(โปรเจกเตอร์)
อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ทาหน้าที่รับเข้า (แป้นพิมพ์ ก้านควบคุม
เมาส์ ฯลฯ)
เครื่องสแกนเนอร์ (ยกเว้นเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์
และ/หรือเครื่องทาสาเนา เครื่องโทรสารที่อยู่รวมกัน)
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ตที่ใช้กับเครื่องประมวลผลข้อมูล
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่ใช้กับเครื่องประมวลผลข้อมูล
เครื่องพิมพ์อื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องประมวลผลข้อมูล
หน่วยที่ทาหน้าที่ดังต่อไปนี สองหน้าที่หรือมากกว่าคือ การ
พิมพ์ การสแกน การทาสาเนา การโทรสาร
อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ที่ทาหน้าที่รบั เข้าหรือส่งออก
หน่วยเก็บ
สื่อบันทึกที่ถอดออกไม่ได้
สื่อบันทึกที่ถอดออกได้
หน่วยอื่น ๆ ของเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
แผ่นวงจรเสียง แผ่นวงจรภาพ แผ่นวงจรเครือข่าย สาหรับ
เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ
หน่วยอื่น ๆ ของเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ของเครื่องจักรที่ใช้
ในการคานวณ

HS 2017

TSIC 2009

8471.30

26201*

8471.41

26201*

8471.49
8471.50

26201*
26201*

8471.60*

26209*

8471.60*

26209*

8443.32*
8443.32*
8443.32*
8443.31

26209*
26209*
26209*
26209*

8471.60*, .90* 26209*
8471.70*
8471.70*

26202*
26202*

8471.80*,
26109*
8517.69*
8471.80*, .90* 26209*
8473.30, .50 26209*

เครื่องจักรและเครื่องมือไฟฟ้ำ
มอเตอร์ไฟฟ้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ และหม้อแปลงไฟฟ้ำ
และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่ำว
มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้า และที่คล้ายกัน
มอเตอร์ที่ให้กาลังไม่เกิน 37.5 วัตต์; มอเตอร์กระแสตรงอื่น ๆ; 8501.10, .31 รวมทังเครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
.34

27101*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
46112
46113
4612
46121
46122
4613
46131
46132
462
4621
46211
46212
46213
46214
46215
4622

46220

4631
4632
4633

46310
46320
46330

4634
4635
4636

46340
46350
46360

463

คำอธิบำย
มอเตอร์ยูนิเวอร์แซลกระแสสลับ/กระแสตรงที่ให้กาลังเกิน
37.5 วัตต์; มอเตอร์กระแสสลับอื่น ๆ; รวมทังเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้ากระแสสลับ (อัลเทอร์เนเตอร์)
ชุด เครื่อ งกาเนิด ไฟฟ้ า และเครื่อ งเปลี่ย นไฟฟ้า ชนิด หมุน
(โรตารี่คอนเวอร์เตอร์)
หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ (สแตติก
คอนเวอร์เตอร์) และตัวเหนี่ยวนา
หม้อแปลงไฟฟ้า
บัลลาสต์ สาหรับหลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ; เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า
ชนิดอยู่คงที่ (สแตติกคอนเวอร์เตอร์) ; รวมทังตัวเหนี่ยวนาอื่น ๆ
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในหมูย่ ่อย 4611 และ 4612
ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้า และที่
คล้ายกัน
ส่วนประกอบของหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิด
อยู่คงที่ (สแตติกคอนเวอร์เตอร์) และตัวเหนี่ยวนา
เครื่องอุปกรณ์จ่ำยไฟฟ้ำและควบคุม และส่วนประกอบ
ของเครื่องดังกล่ำว
เครื่องอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าและควบคุม
เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้ า
หรื อ ส าหรั บ ต่ อ กั บ วงจรไฟฟ้ า หรื อ ต่ อ ภายในวงจรไฟฟ้ า
สาหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 โวลต์
เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้ า
หรื อ ส าหรั บ ต่ อ กั บ วงจรไฟฟ้ า หรื อ ต่ อ ภายในวงจรไฟฟ้ า
สาหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์
แป้ น คอนโซล ตู้ และฐานรองรับอื่ น ๆ ที่ ติ ดตั งด้ วยเครื่อง
อุ ปกรณ์ ตั ดต่ อไฟฟ้ าอื่ น ๆ เพื่ อควบคุ มไฟฟ้ าหรื อเพื่ อจ่ าย
กระแสไฟฟ้า สาหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์
แป้น คอนโซล ตู้ และฐานรองรับอื่น ๆ ที่ติดตังด้วยเครื่อง
อุปกรณ์ตัดต่อไฟฟ้าอื่น ๆ เพื่อควบคุมไฟฟ้าหรือเพื่อจ่าย
กระแสไฟฟ้า สาหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 โวลต์
ขัวต่อสาหรับเส้นใยนาแสง สาหรับกลุ่มเส้นใยนาแสง หรือ
สาหรับเคเบิลเส้นใยนาแสง
ส่ ว นประกอบของอุ ป กรณ์ จ่ า ยไฟฟ้ า หรื อ เครื่ อ งอุ ป กรณ์
ควบคุม
ลวดและเคเบิล ที ่หุ ้ม ฉนวน; รวมทั งเคเบิล ใยนำแสง
(ออปติคัลไฟเบอร์เคเบิล)
ลวดไฟฟ้าสาหรับพัน (ไวน์ดิงวายร์) ที่หุ้มฉนวน
เคเบิลร่วมแกนและตัวนาไฟฟ้าร่วมแกนอื่น ๆ
ชุดสายไฟจุดระเบิดและชุดสายไฟอื่น ๆ ชนิดที่ใช้กับยานบก
อากาศยาน หรือเรือ
ตัวนาไฟฟ้าอื่น ๆ สาหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์
ตัวนาไฟฟ้าอื่น ๆ สาหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 โวลต์
เคเบิลใยนาแสงที่ทาขึนจากกลุ่มเส้นใยที่หุ้มปลอกแต่ละเส้น

HS 2017

TSIC 2009

8501.20, .40 .53, .61 - .64

27101*

8502

27101*

8504.21 - .34
8504.10, .40,
.50

27102*
27102*,
27901*

8503

27101*

8504.90

27102*

8535

27102*

8536.10 - .69,
.90

27103*

8537.10

27103*

8537.20

27103*

8536.70

26109*

8538

27103*

8544.11, .19
8544.20
8544.30

27320*
27320*
27320*
29302*
27320*
27320*
27310*

8544.42 - .49
8544.60
8544.70
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การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย 2563
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
464
4641
4642
4643

46410
46420
46430

4651
4653

46510

465

46531

46532
46539
4654
46541
46542

469
4691

46910

คำอธิบำย
หม้อสะสมไฟฟ้ำ เซลล์ปฐมภูมิ แบตเตอรี่ปฐมภูมิ และ
ส่วนประกอบของของดังกล่ำว
เซลล์ปฐมภูมิ แบตเตอรี่ปฐมภูมิ
หม้อสะสมไฟฟ้า
ส่วนประกอบของหม้อสะสมไฟฟ้า เซลล์ปฐมภูมิ แบตเตอรี่
ปฐมภูมิ (รวมถึงแผ่นกันของของดังกล่าว)
หลอดไฟฟ้ำแบบมีไส้หรือแบบดิสชำร์จ; อำร์กแลมป์; เครื่อง
อุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่ำง; รวมทังส่วนประกอบของเครื่อง
ดังกล่ำว
หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้หรือแบบดิสชาร์จ; อาร์กแลมป์
เครื่องอุปกรณ์สาหรับให้แสงสว่าง
โคมไฟฟ้าชนิดมือถือที่ออกแบบให้ทางานโดยใช้แหล่งพลังงาน
ในตัว (ยกเว้นชนิดที่ใช้กับรถจักรยานหรือยานยนต์); โคมไฟฟ้า
ส าหรั บติ ดเพดานหรื อผนั ง (ยกเว้ นของดั งกล่ าวชนิ ดที่ ใ ช้
สาหรับให้แสงสว่างแก่ที่สาธารณะกลางแจ้งหรือถนนหลวง);
ตะเกียงไฟฟ้าหรือโคมไฟฟ้าชนิดที่ใช้กับโต๊ะ โต๊ะเขียนหนังสือ
ตู้ข้างเตียง หรือตังบนพืน; เครื่องประทีปโคมไฟอื่น ๆ ที่ไม่ใช้
ไฟฟ้า; เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของ
ที่คล้ายกัน
ชุดไฟตกแต่งชนิดที่ใช้กับต้นคริสต์มาส
เครื่องประทีปโคมไฟอื่น ๆ ที่ใช้ไฟฟ้า (รวมถึงเครื่องประทีป
โคมไฟชนิดที่ใช้สาหรับให้แสงสว่างแก่ที่สาธารณะ กลางแจ้ง
หรือถนนหลวง)
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในหมูย่ ่อย 4651 และ 4653
ส่วนประกอบของหลอดไฟฟ้าแบบมีไส้หรือแบบดิสชาร์จ ;
ส่วนประกอบของอาร์กแลมป์
ส่วนประกอบของโคมไฟฟ้าชนิดมือถือที่ออกแบบให้ทางานโดย
ใช้ แหล่ งพลั งงานในตั ว (ยกเว้ นชนิ ดที่ ใช้ กั บรถจั กรยานหรือ
ยานยนต์); ส่วนประกอบของเครื่องประทีปโคมไฟที่ใช้ไฟฟ้า;
ส่วนประกอบซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นของเครื่องหมายที่มี
แสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน
เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่ำงอื่น ๆ และส่วนประกอบ
ของเครื่องดังกล่ำว
เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับจุดระเบิดหรือสตาร์ตเครื่องยนต์
ชนิดสันดาปภายใน ที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟหรือด้วยการอัด;
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าและคัตเอาต์ชนิดที่ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์
ดังกล่าว; เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับให้แสงสว่างหรื อ ให้
สัญญาณ (ยกเว้นหลอดไฟฟ้าแบบมีไส้หรือแบบดิสชาร์จ)
เครื่องปัดนาฝน เครื่องละลายนาแข็ง และเครื่องกาจัดฝ้า
ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานหรือยานยนต์

HS 2017

TSIC 2009

8506.10 - .80
8507.10 - .80
8506.90,
8507.90

27200*
27200*
27200*

8539.10 - .49

27401*

8513.10,
9405.10, .20,
.50, .60

27409*

9405.30
9405.40

27409*
27409*

8539.90

27401*

8513.90,
9405.99

27409*

8511.10 - .80,
8512.10 - .40

27409*
29302*
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
4692

46921
46929

4693

46931
46932
46939

4694

46940

4695

46950

4696

46960

หมวดย่อย 47
471
4711

47110

คำอธิบำย
เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับให้สัญญาณเสียงหรือให้สัญญาณ
ที่เห็นได้ ยกเว้นชนิดที่ใช้กับรถจักรยานหรือยานยนต์ และ
ยกเว้นเครื่องอุปกรณ์กลไฟฟ้าสาหรับควบคุมการจราจรเพื่อ
อานวยความสะดวกในการเดินทาง
เครื่องสัญญาณแจ้งโจรกรรมหรืออัคคีภัยและเครื่องอุปกรณ์
ที่คล้ายกัน
เครื่ องอุ ปกรณ์ไฟฟ้าอื่ น ๆ ส าหรั บให้ สัญญาณเสียงหรือให้
สัญญาณที่เห็นได้ ยกเว้นชนิดที่ใช้กับรถจักรยานหรือยานยนต์
และยกเว้นเครื่องอุปกรณ์กลไฟฟ้าสาหรับควบคุมการจราจร
เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทาง
เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (รวมถึง
แม่เหล็กไฟฟ้า; แม่เหล็กถาวร; แม่เหล็กชั่วคราว; ประกับที่เป็น
แม่เหล็กไฟฟ้า; คลัตช์และเบรก; หัวยกที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า;
เครื่ อ งเร่ ง อนุ ภ าคไฟฟ้ า ; เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ส าหรั บ ให้
สัญญาณ; และเครื่องอุปกรณ์สาหรับการชุบด้วยไฟฟ้า การ
แยกสารด้วยไฟฟ้าหรือ อิเล็กโทรโฟริซิส)
แม่เหล็กถาวรทาด้วยโลหะ
แม่เหล็กถาวรทาด้วยเซรามิกหรือเฟอร์ไรต์
เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า อื่ น ๆ ซึ่ ง มิ ไ ด้ จั ด ประเภทไว้ ใ นที่ อื่ น
(รวมถึงแม่เหล็กไฟฟ้า; ประกับที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า ; คลัตช์
และเบรก; หั ว ยกที่ เ ป็ น แม่ เหล็ก ไฟฟ้ า ; เครื่ อ งเร่ งอนุภาค
ไฟฟ้ า ; เครื่ อ งก าเนิ ด สั ญ ญาณไฟฟ้ า และเครื่ อ งอุ ป กรณ์
สาหรับการชุบด้วยไฟฟ้า การแยกสารด้วยไฟฟ้าหรืออิเล็ก
โทรโฟริซิส)
ฉนวนไฟฟ้า ยกเว้นที่ทาจากแก้วและเซรามิก; อุปกรณ์ติดตัง
(ฟิต ติ ง) ที่เ ป็น ฉนวนสาหรับ เครื่อ งจัก รไฟฟ้า หรือ เครื่อ ง
อุป กรณ์ไฟฟ้า ยกเว้น ที่ทาจากเซรามิก และพลาสติก ; ท่อ
เดินสายไฟฟ้าและข้อต่อของท่อดังกล่าว ทาด้วยโลหะสามัญ
บุภายในด้วยวัตถุที่เป็นฉนวน
คาร์ บ อนอิ เ ล็ ก โทรด แปรงถ่ า น คาร์ บ อนใช้ กั บ หลอดไฟ
คาร์บอนใช้กับแบตเตอรี่ และของอื่น ๆ ทาด้วยกราไฟต์หรือ
คาร์บอนอื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในทางไฟฟ้า
ส่ ว นประกอบของสิ น ค้ า ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ 46910,
46921 และ 46929; รวมทังส่วนประกอบทางไฟฟ้ า ของ
เครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

HS 2017

TSIC 2009

8531.10

26309*

8530.10, .80,
8531.20 - .80

27902*

8505.11
8505.19
8505.20 - .90,
8543.10 - .70

25999*
23939*
27909*

8546.90,
8547.90

27330*,
27909*

8545

27909*

8511.90,
8512.90,
8530.90,
8531.90,
8543.90,
8548.90

26309*,
27409*,
27909*,
29302*

วิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์และเครื่องมือในกำรสื่อสำร
หลอดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ; องค์ ป ระกอบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ;
ส่วนประกอบของเครื่องดังกล่ำว
ตัวเก็บประจุไฟฟ้า
8532.10 - .30

26102*,
27909*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์

คำอธิบำย

HS 2017

TSIC 2009

4712

47120

ตัวต้านทานไฟฟ้า (ยกเว้นตัวต้านทานสาหรับทาความร้อน)

8533.10 - .40

4713
4714

47130
47140

8534
8540.11 - .89

4715

47150

8541.10 - .60

26104*

4716
4717

47160

8542.31 - .39

26104*

47171

วงจรพิมพ์
หลอดเทอร์ มิ โ อนิ ก หลอดโคลด์ แ คโทด หรื อ หลอดโฟโต
แคโทด (รวมถึงหลอดแคโทดเรย์)
ไดโอด ทรานซิสเตอร์และกลอุปกรณ์กึ่งตัวนาที่คล้ายกัน ;
กลอุป กรณ์กึ่ ง ตัว นาแบบไวแสง; ไดโอดเปล่ง แสง; ผลึก
พีเอโซอิเล็กทริกที่ประกอบแล้ว
วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในหมู่ย่อย 4711, 4712 และ
4714 ถึง 4716
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 47110

26102*,
27909*
26103*
26101*

8532.90

47172

ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 47120

8533.90

47173

ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 47140 ถึง 8540.91, .99,
47160
8541.90,
8542.90
เครื่องส่งโทรทัศน์และวิทยุ; กล้องถ่ำยโทรทัศน์ กล้องถ่ำย
บันทึกวิดีโอ และกล้องถ่ำยบันทึกภำพดิจิทัล; เครื่องโทรศัพท์
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จะมีเครื่องรับหรือ
เครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่
ก็ตาม; กล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัล และ
กล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ
เครื่องส่งที่มีเครื่องรับประกอบร่วมอยู่ด้วย
8525.60
เครื่องส่งที่ไม่มีเครื่องรับประกอบร่วมอยู่ด้วย
8525.50
กล้องถ่ายโทรทัศน์
8525.80*
กล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ
8525.80*
กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทลั
8525.80*
เครื่ อ งโทรศั พ ท์ รวมถึ ง เครื่ อ งโทรศั พ ท์ ส าหรั บ เครื อ ข่ า ย
เซลลูลาร์หรือสาหรับเครือข่ายไร้สายอื่น ๆ; เครื่องอุปกรณ์
อื่น ๆ สาหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ
รวมถึงเครื่องอุปกรณ์สาหรับการสื่อสารในระบบเครือข่าย
ทางสายหรือไร้สาย (เช่น เครือข่ายเฉพาะกลุ่ม หรือเครือข่าย
บริเวณกว้าง)
เครื่องโทรศัพท์แบบใช้สายพร้อมด้วยปากพูดหูฟัง (แฮนด์เซต) 8517.11
ไร้สาย
เครื่ อ งโทรศั พ ท์ ส าหรั บ เครื อ ข่ า ยเซลลู ล าร์ ห รื อ ส าหรั บ 8517.12
เครือข่ายไร้สายอื่น ๆ
เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สาหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ 8517.18, .61 หรือข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์สาหรับการสื่อสารใน .62, .69*
ระบบเครือข่ายทางสายหรือไร้สาย (เช่น เครือข่ายเฉพาะ
กลุ่ม หรือเครือข่ายบริเวณกว้าง)

26102*,
27909*
26102*,
27909*
26101*,
26104*,
26109*

472
4721

47211
47212
47213
47214
47215
4722

47221
47222
47223

26303*
26303*
26303*
26402*
26703*

26301*
26302*
26109*,
26302*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
473

HS 2017

TSIC 2009

8527.12 - .19,
.91 - .99

26402*

8527.21, .29

26402*

8528.71 - .73

26401*

8528.49, .59,
.69

26401*

8528.42, .52,
.62

26203*

8519

26402*,
26409*
26402*,
26409*
26403*

47321

เครื่องรับสำหรับวิทยุกระจำยเสียงและเครื่องรับโทรทั ศน์ ;
เครื่องบันทึกเสียงและถอดเสียง และเครื่องบันทึกภำพวิดีโอ
และถอดภำพวิดีโอ; ไมโครโฟน ลำโพง เครื่องขยำยเสียง ฯลฯ
เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงและเครื่องรับโทรทัศน์
เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง (ยกเว้นชนิดที่ใช้กับยานยนต์)
ซึ่ ง ในเรื อ นเดี ย วกั น จะมี เ ครื่ อ งบั น ทึ ก หรื อ ถอดเสี ย งหรื อ
นาฬิกาประกอบอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม
เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงที่ไม่สามารถทางานได้โดยไม่มี
พลังงานจากแหล่งภายนอก ชนิดที่ใช้กับยานยนต์
เครื่ อ งรั บ โทรทั ศ น์ จ ะมี เ ครื่ อ งรั บ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง หรื อ
เครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง หรือเครื่องบันทึกภาพวิดีโอ
หรือถอดภาพวิดีโอ ประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม
มอนิเตอร์และเครื่องฉาย (โปรเจกเตอร์) ไม่มีเครื่องอุปกรณ์
รับสัญญาณโทรทัศน์ประกอบร่วมอยู่ด้วย และไม่ได้ใช้ใน
ระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติเป็นหลัก
มอนิ เ ตอร์ แ ละเครื่ อ งฉาย (โปรเจกเตอร์ ) ที่ ใ ช้ ใ นระบบ
ประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติเป็นหลัก
เครื่องบันทึกเสียงและถอดเสียง และเครื่องบันทึกภาพวิดีโอ
และถอดภาพวิดีโอ
เครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง

47323

เครื่องบันทึกภาพวิดีโอหรือถอดภาพวิดีโอ

47330

ไมโครโฟนและขาตังไมโครโฟน; ลาโพง; หูฟังชนิดครอบหัว 8518.10 - .50
หูฟังชนิดเสียบหู และชุดที่ประกอบด้วยไมโครโฟน/ลาโพง;
เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่สัญญาณเสียง; ชุด
เครื่องขยายเสียงด้วยไฟฟ้า
ส่วนประกอบของสินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 4721 ถึง 4733
และ 4822
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในหมู่ย่อย 4721 ถึง 4733 และ 482
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 47221 ถึง 8517.70
47223

4731
47311
47312
47313
47314
47315
4732

4733

คำอธิบำย

474
4740
47401

47402
47403

8521

26301*
26302*,
26303*,
26309*
ส่ ว นประกอบของสิ น ค้ า ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ 47321, 8518.90, 8522 26402*,
47323 และ 47330
26403*,
26409*
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 47211 ถึง 8529
26303*,
47213, 47311 ถึง 47315 และ 48220
26401*,
26402*,
26511*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
475
4753

47530

4754
4755
4759

47540
47550
47590

4761

47610

4762

47620

476

4769
47691
47692

47699
478
4781
47811
47812
47813
47814
4782
47821
47822
47829
479
4791
4792

47910
47920

คำอธิบำย
จำนบัน ทึก เทป อุป กรณ์ห น่วยเก็บควำมจำแบบไม่ลบ
เลือนชนิดโซลิด -สเตท และสื่ออื่น ๆ ที่ยังไม่ได้บันทึก
สื่อบันทึกที่ใช้แม่เหล็ก ที่ยังไม่ได้บันทึก ยกเว้นบัตรที่มีแถบ
แม่เหล็กประกอบร่วมอยู่ด้วย
สื่อบันทึกที่ใช้แสง ที่ยังไม่ได้บันทึก
อุปกรณ์หน่วยเก็บความจาแบบไม่ลบเลือนชนิดโซลิด-สเตท
สื่อบันทึกอื่น ๆ รวมถึงแม่แบบและต้นแบบสาหรับการผลิต
จานบันทึก
จำน เทปที่ ใช้ บั น ทึ ก เสี ย งหรื อ ภำพ และอื่ น ๆ และสื่ อ
บันทึกทำงกำยภำพอื่น ๆ ที่บันทึกแล้ว
จาน เทป หรือสื่อบันทึกทางกายภาพอื่น ๆ ที่บันทึกเสียง
ดนตรี
จาน เทป หรือสื่อบันทึกทางกายภาพอื่น ๆ ที่บันทึกภาพยนตร์
และวิดีโออื่น ๆ
จาน เทป หรือสื่อบันทึกทางกายภาพอื่น ๆ ที่บันทึกแล้วอื่น ๆ
จาน เทป หรือสื่อบันทึกทางกายภาพอื่น ๆ ที่บันทึกหนังสือ
เสียง
จาน เทป หรือสื่อบันทึกทางกายภาพอื่น ๆ ที่บันทึกข้อความ

จานและเทปอื่น ๆ ที่บันทึกเสียงทีไ่ ม่ใช่เสียงดนตรี
ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ซอฟต์แวร์ระบบสาเร็จรูป
ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการสาเร็จรูป
ซอฟต์แวร์เครือข่ายสาเร็จรูป
ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลสาเร็จรูป
ซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมและภาษา
ชุดคาสั่งสาเร็จรูป
ซอฟต์แวร์ประยุกต์สาเร็จรูป
ซอฟต์แวร์ประยุกต์สาเร็จรูปที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ
หรือที่ใช้ในบ้าน
ซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ซอฟต์แวร์ประยุกต์สาเร็จรูปอื่น ๆ
บัตรที่มีแถบแม่เหล็กประกอบหรือชิพร่วมอยู่ด้วย
บัตรที่มีแถบแม่เหล็กประกอบร่วมอยู่ด้วย
สมาร์ทการ์ด

HS 2017

TSIC 2009

8523.29*

26800*

8523.41
8523.51
8523.59, .80*

26800*
26202*
32909*

8523.29*.
59202*
.49*, .80*
8523.29*, .49* 59111*,
59112*
8523.29*, .49* 58111*
8523.29*, .49* 58111*,
58112*,
58121*,
58131*,
58132*
8523.29*, .49* 59201*
8523.29*, .49*
8523.29*, .49*
8523.29*, .49*
8523.29*, .49*

58202*
58202*
58202*
58202*

8523.29*, .49* 58202*
8523.29*, .49* 58201*
8523.29*, .49* 58202*
8523.21
8523.52

26800*
26104*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
หมวดย่อย 48
481
4811

48110

4812
48121
48122
4813

48130

4814

48140

4815

48150

4816

48160

4817

48171
48172
4818

48180

คำอธิบำย
เครื่องใช้ทำงกำรแพทย์ เครื่องใช้เพื่อควำมแม่นยำและเชิง
ทัศนศำสตร์ นำฬิกำ
เครื่องอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์และศัลยกรรม และเครื่องใช้
ทำงศัลยศำสตร์กระดูก
เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแผ่เอกซเรย์หรือการแผ่รังสีแอลฟา
เบตา หรือแกมมาเป็นหลัก
เครื่องวินิจฉัยโรคด้วยไฟฟ้า และเครื่องรังสีอัลตราไวโอเลต
หรืออินฟราเรด ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม
หรือสัตวแพทย์
เครื่องวินิจฉัยโรคด้วยไฟฟ้า ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม
ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์
เครื่องรังสีอัลตราไวโอเลตหรืออินฟราเรด ที่ใช้ในทางการแพทย์
ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์
อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ (ยกเว้นหลอดฉีดยา เข็มฉีดยา
และของที่คล้ายกัน) ที่ใช้ในทางทันตกรรม
เครื่องสเตอร์รีไลส์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือใช้
ตามห้องปฏิบัติการ
อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม
หรือสัตวแพทย์ (รวมถึงหลอดฉีดยา เข็มฉีดยา หลอดสวน
แกนสอด (แคนู ล า) อุ ป กรณ์แ ละเครื่อ งใช้ อื่ น ๆ เกี่ ย วกับ
นัยน์ตา และอุปกรณ์เครื่องใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์ทางการ
แพทย์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
เครื่องใช้ในการบาบัดโรคโดยวิธีทางกล (เมคาโนเทอราพี) ;
เครื่องนวด; เครื่องทดสอบความถนัดในทางจิตวิทยา; รวมทัง
เครื่องบาบัดโรคด้วยโอโซน ด้วยออกซิเจน ด้วยละอองนายา
เครื่องช่วยการหายใจ หรือเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้บาบัด
โรคทางเดิ น หายใจ; เครื่ อ งใช้ ใ นการหายใจอื่ น ๆ และ
หน้ า กากป้ อ งกั น ไอพิ ษ (ยกเว้ น หน้ า กากป้ อ งกั น ที่ ไ ม่ มี
ส่วนประกอบเชิงกลและไม่มีตัวกรองแบบถอดเปลี่ยนได้)
เครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูก; เฝือกและเครื่องใช้อื่น ๆ ใน
การรั ก ษากระดู ก หั ก ; อวั ย วะเที ย ม; เครื่ อ งช่ ว ยฟั ง และ
เครื่องใช้อื่น ๆ ที่ใช้สวม พก หรือฝังในร่างกาย เพื่อทดแทน
ความผิดปกติหรือความพิการ
เครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูก; เฝือกและเครื่องใช้อื่น ๆ ใน
การรักษากระดูกหัก; อวัยวะเทียม
เครื่องช่วยฟังและเครื่องใช้อื่น ๆ ที่ใช้สวม พก หรือฝังใน
ร่างกาย เพื่อทดแทนความผิดปกติหรือความพิการ
เฟอร์ นิ เ จอร์ ที่ ใ ช้ ใ นทางการแพทย์ ศั ล ยกรรม ทั น ตกรรม
หรือสัตวแพทย์ ; เก้าอีตัดผมและเก้าอีที่คล้ายกันที่มีกลไก
สาหรับหมุน เอนและเลื่อนขึนลงได้

HS 2017

TSIC 2009

9022

26600*

9018.11 - .19

26600*

9018.20

26600*

9018.41, .49

32502*

8419.20

32501*

9018.31 - .39,
.50, .90

32501*

9019, 9020

32501*,
32903*

9021.10 - .39

32501*,
32502*
26600*

9021.40 - .90
9402

32501*,
32502*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
482

4821
48211
48212
48219
4822

48220

4823
48231
48232
48233
4824

48241
48242
48243

48244
48249
4825

คำอธิบำย
อุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับวัด ตรวจสอบ ทดสอบ นำทำง
และวั ต ถุ ป ระสงค์ อื่ น ๆ; เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ค วบคุ ม
กระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม; ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบของของดังกล่ำว
อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งใช้ ที่ ใ ช้ ใ นการเดิ น เรื อ และเดิ น อากาศ
อุตุนิยมวิทยา หรือทางธรณีฟิสิกส์ และที่คล้ายกัน
เข็มทิศสาหรับหาทิศทาง; รวมทังอุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ
ที่ใช้ในการเดินเรือและเดินอากาศ
เครื่องหาพิสัย เครื่องวัดมุมและเครื่องวัดระยะ และเครื่องวัด
ระดับ
อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ ในการสารวจ ใช้ในทางอุทกศาสตร์
สมุทรศาสตร์ อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา หรือทางธรณีฟิสิกส์
เครื่องเรดาร์ เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือเดินอากาศ และ
เครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล
เครื่องชั่ง; อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ การคานวณทาง
คณิตศาสตร์ วัดความยาว และอื่น ๆ
เครื่องชั่ง (บาลานซ์) ที่มีความไว 5 เซนติกรัมหรือไวกว่า
โต๊ะเขียนแบบและเครื่องเขียนแบบ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการ
เขียนแบบ การทาเครื่องหมายหรือการคานวณทางคณิตศาสตร์
อุ ป กรณ์ วั ด ความยาวที่ ใช้ งานด้ว ยมื อ (เช่ น เส้ น หรื อแถบ
สาหรับวัด ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์)
อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สาหรับวัดหรือตรวจสอบปริมาณ
ทางไฟฟ้า ยกเว้นเครื่องวัดปริมาณการผลิตหรือจ่ายไฟฟ้า ;
อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สาหรับวัดหรือตรวจหาการแผ่
รังสีที่ทาให้เกิดไอออไนเซชัน
อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สาหรับวัดหรือตรวจหาการแผ่
รังสีที่ทาให้เกิดไอออไนเซชัน
ออสซิลโลสโกปและออสซิลโลกราฟที่ใช้หลอดรังสีแคโทด
อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ (ยกเว้นออสซิลโลสโกปและออสซิล
โลกราฟที่ใช้หลอดรังสีแคโทด) สาหรับวัดหรือตรวจสอบ
แรงดัน กระแส ความต้านทาน หรือกาลังไฟฟ้า ที่ไม่มีเครื่อง
บันทึก (ยกเว้นเครื่องวัดปริมาณการผลิตหรือจ่ายไฟฟ้า)
อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งอุ ป กรณ์ (ยกเว้ น ออสซิ ล โลสโกปและ
ออสซิลโลกราฟที่ใช้หลอดรังสีแคโทด) สาหรับโทรคมนาคม
อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สาหรับวัดหรือตรวจสอบปริมาณ
ไฟฟ้า ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ไฮโดรมิ เตอร์ และอุ ปกรณ์ ที่ คล้ายกั น เทอร์ โมมิ เตอร์ ไพโร
มิเตอร์ บารอมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์ และไซโครมิเตอร์ อุปกรณ์
และเครื่องอุปกรณ์สาหรับวัดหรือตรวจสอบการไหล ระดับ
ความดัน หรือตัวแปรอื่น ๆ ของของเหลวหรื อก๊าซ ยกเว้ น
อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินเรือและเดินอากาศ
อุทกวิทยา หรืออุตุนิยมวิทยา เครื่องวัดปริมาณการจ่ายก๊าซ

HS 2017

TSIC 2009

9014.10 - .80

26511*

9015.10 - .30
9015.40, .80

26511*,
28199*
26511*

8526

26511*

9016
9017.10, .20

26511*
28199*

9017.30, .80

26511*,
28199*

9030.10

26511*

9030.20
9030.31, .33

26511*
26511*

9030.40

26511*

9030.32, .39,
.82, .89

26511*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์

48251
48252

48253

4826
48261
48262
48263
48264

48266
48269
4828
48281

คำอธิบำย
หรือของเหลว และอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สาหรับบังคับ
หรื อควบคุ มโดยอั ตโนมั ติ และอุ ปกรณ์ และเครื่ องอุ ปกรณ์
สาหรับการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์หรือเคมี อุปกรณ์และเครื่อง
อุปกรณ์สาหรับวัดหรือตรวจสอบความหนืด ความพรุน การ
ขยายตัว แรงตึงผิว หรือที่คล้ายกัน อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์
สาหรับการวัดหรือตรวจสอบปริมาณความร้อน เสียง หรือแสง
ไฮโดรมิเตอร์และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน เทอร์โมมิเตอร์ ไพโร
มิเตอร์ บารอมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์ และไซโครมิเตอร์
อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สาหรับวัดหรือตรวจสอบการไหล
ระดับ ความดัน หรือตัวแปรอื่น ๆ ของของเหลวหรือก๊าซ
ยกเว้นอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินเรือและ
เดินอากาศ อุทกวิทยา หรืออุตุนิยมวิทยา เครื่องวัดปริมาณ
การจ่ายก๊าซหรือของเหลว และอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์
สาหรับบังคับหรือควบคุมโดยอัตโนมัติ
อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สาหรับการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์
หรือเคมี อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สาหรับวัดหรือตรวจสอบ
ความหนืด ความพรุน การขยายตัว แรงตึงผิว หรือที่คล้ายกัน
หรืออุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สาหรับการวัดหรือตรวจสอบ
ปริมาณความร้อน เสียง หรือแสง
อุ ปกรณ์ และเครื่องใช้ อื่น ๆ ที่ ใช้ ในการวั ด ตรวจสอบ และ
ทดสอบ
กล้อ งจุล ทรรศน์ นอกจากกล้ อ งจุล ทรรศน์แ บบใช้เ ลนส์
รวมทังเครื่องดิฟแฟรกชัน
เครื่องจักรและเครื่องใช้สาหรับทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของวัตถุ
เครื่องวัดปริมาณการจ่ายหรือการผลิตก๊าซ ของเหลว หรือไฟฟ้า
เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซี่มิเตอร์ ไมลีโอมิเตอร์
เครื่องนับก้าว และที่คล้ายกัน; เครื่องบอกความเร็ว เครื่องวัด
รอบ (ยกเว้นอุปกรณ์ที่ใช้ในทางอุทกศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา)
รวมทังสตรอโบสโกป
อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สาหรับบังคับหรือ ควบคุม โดย
อัตโนมัติ แบบไฮดรอลิกหรือแบบนิวมาติก
เครื่องใช้ และเครื่องจักรสาหรับวัด ตรวจสอบ บังคับ หรือ
ควบคุม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของสินค้าที่อยู่ในหมู่ย่อย
4821 และ 4823 ถึง 4826
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 48211, 48212, 48232 และ 48233, 48241 ถึง
48249, 48251 ถึง 48253; ไมโครตอม; ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ประกอบซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นของเครื่องจักร
อุปกรณ์ เครื่องอุปกรณ์และเครื่องใช้เชิงทัศนศาสตร์ สาหรับ
ใช้ ใ นการถ่ ายรูปหรือ ถ่า ยภาพยนตร์ ส าหรั บ ใช้เ พื่อความ
แม่นยา สาหรับใช้ในทางการแพทย์หรือศัลยกรรม

HS 2017

TSIC 2009

9025.11 - .80

26511*

9026.10 - .80

26511*

9027.10 - .80

26511*

9012.10

26511*

9024.10, .80
9028.10 - .30
9029.10, .20

26511*
26511*
26511*

9032.81

26511*

9031.10 - .80,
9032.10 - .20,
.89

26511*,
26512*

9014.90,
26511*
9015.90,
9017.90,
9025.90,
9026.90,
9027.90,
9030.90, 9033
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์

คำอธิบำย

HS 2017

TSIC 2009

9012.90

26511*

9028.90,
9029.90
9031.90,
9032.90
9024.90

26511*

9001,
9002.19, .20,
.90

26701*,
27310*

9004
9003.11, .19

32501*
32501*

9005.10, .80,
9011.10 - .80

26702*

9013.10 - .80

26101*,
26702*

9002.11

26701*

48322

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 48261
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 48263 และ 48264
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 48266 และ 48269
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 48262
อุปกรณ์เชิงทัศนศำสตร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรถ่ำยรูป
และส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่ำว
อุปกรณ์เชิงทัศนศาสตร์
เส้นใยนาแสงและกลุ่มเส้นใยนาแสง; เคเบิลใยนาแสง (ยกเว้น
ที่ทาขึนจากกลุ่มเส้นใยที่หุ้มปลอกแต่ละเส้น); แผ่นบางและ
แผ่นทาด้วยวัตถุโพลาไรส์; รวมทังเลนส์ (รวมถึงคอนแทกเลนส์)
ปริซึมกระจกเงา และวัตถุเชิงทัศนศาสตร์อื่น ๆ (นอกจากของ
ดังกล่าวทาด้วยแก้วที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์)
ไม่ว่าจะประกอบหรือไม่ก็ตาม นอกจากสาหรับกล้องถ่าย
เครื่องฉาย หรือเครื่องขยายหรือย่อภาพถ่าย
แว่นตาและแว่นตากันลมกันฝุ่นหรือสาหรับแว่นตาที่คล้ายกัน
กรอบและโครงสาหรับแว่นตาและแว่นตากันลมกันฝุ่นหรือ
สาหรับแว่นตาที่คล้ายกัน
กล้องสองตา กล้องตาเดียว กล้องส่องทางไกลเชิงทัศนศาสตร์
อื่น ๆ; และโครงติดตังของกล้องดังกล่าว รวมทังอุปกรณ์ ทาง
ดาราศาสตร์อื่น ๆ; กล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์เชิงประกอบ
กลอุ ป กรณ์ ท าด้ ว ยผลึ ก เหลวที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ของซึ่ งระบุ ไ ว้ ใ น
ประเภทอื่น; เลเซอร์นอกจากเลเซอร์ไดโอด; รวมทังเครื่องใช้
และอุปกรณ์อื่น ๆ เชิงทัศนศาสตร์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ใน
ที่อื่น
อุปกรณ์ถ่ายรูป
เลนส์ใกล้วัตถุ สาหรับกล้องถ่าย เครื่องฉาย หรือเครื่องขยาย
หรือย่อภาพถ่าย
กล้องถ่ายรูปหรือกล้องถ่ายภาพยนตร์

26703*

48323
48329

เครื่องฉายภาพยนตร์
อุปกรณ์ถ่ายรูปอื่น ๆ

9006.30 - .59,
9007.10
9007.20
9006.61, .69,
9008.50,
9010.10 - .60

48282
48283
48284
48285
483
4831
48311

48312
48313
48314
48315

4832
48321

4834
48341

แผ่นไวแสงและฟิล์มแผ่นไวแสง ใช้ในการถ่ายรูป ที่ยังไม่ได้ถ่าย;
เคมีป รุง แต่ง สาหรับ ใช้ใ นการถ่า ยรูป (นอกจากวาร์นิช
สารยึดติด และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน)
แผ่นไวแสงและฟิล์มแผ่นไวแสง ใช้ในการถ่ายรูป ที่ยังไม่ได้ 3701 - 3703
ถ่าย

26511*,
26512*
26511*

26703*
26703*

20294*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
48342

4835
48351
48352
48353

48354
484
4841

48410

4842
4843

48420
48430

4844
4849

48440
48490

หมวดย่อย 49
491
4911
49111
49112
49113

คำอธิบำย

HS 2017

TSIC 2009

เคมีปรุงแต่งสาหรับใช้ในการถ่ายรูป (นอกจากวาร์นิช สารยึดติด
และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน); รวมทังผลิตภัณฑ์ไม่ผสมสาหรับ
ใช้ในการถ่ายรูปที่จัดทาขึนเพื่อ ใช้ตามสัดส่วนที่กาหนดหรือ
จัดทาขึนเพื่อการขายปลีกในลักษณะที่ใช้ได้ทันที
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในหมูย่ ่อย 4831 ถึง 4833
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 48314
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 48313
ส่ วนประกอบและอุ ปกรณ์ ประกอบของสิ นค้ าที่ อยู่ ในกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์ 48322; ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ
เครื่องฉายภาพยนตร์; ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ
เครื่องไฟแฟลชใช้ในการถ่ายรูป ; ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบของเครื่องฉายภาพนิ่ง (ยกเว้นเครื่องฉายภาพยนตร์)
และเครื่องขยายและเครื่องย่อภาพถ่าย (นอกจากที่ใช้ในทาง
ภาพยนตร์) รูป; ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น ของเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการ
ภาพถ่ า ย; ส่ ว นประกอบและอุป กรณ์ป ระกอบของเครื่อง
เนกาโตสโกป รวมทังจอฉายภาพ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 48315
นำฬิกำชนิดคล็อกและชนิดวอตช์ และส่วนประกอบของ
นำฬิกำดังกล่ำว
นาฬิกาชนิดวอตช์

3707

20294*

9005.90,
9011.90
9003.90
9006.91, .99,
9007.91, .92,
9008.90,
9010.90

26702*

9013.90

26101*,
26702*

9101, 9102

นาฬิกาชนิดคล็อก
เครื่องบันทึกเวลา และเครื่องอุปกรณ์สาหรับวัดหรือบันทึก
หรือบอกช่วงของเวลา มีเครื่องนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนิด
วอตช์หรือมีซินโครนัสมอเตอร์
เครื่องนาฬิกาชนิดวอตช์หรือชนิดคล็อก
ส่วนประกอบอื่น ๆ ของนาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตช์
(รวมถึงเครื่องประดับ ตัวเรือน และสายนาฬิกาที่ทาด้ว ย
โลหะ)

9103 - 9105
9106, 9107

26521*,
26529*
26521*
26529*

9108 - 9110
9111, 9112,
9113.10, .20,
9114

26521*
26521*,
32111*,
32120*

เครื่องอุปกรณ์กำรขนส่ง
ยำนยนต์ รถพ่ ว งและรถกึ่ ง รถพ่ ว ง (เซมิ เ ทรลเลอร์ ) ;
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยำนดังกล่ำว
ยานยนต์
แทรกเตอร์เดินบนถนนสาหรับลากรถกึ่งรถพ่วง
8701.20
ยานยนต์สาธารณะสาหรับขนส่งผูโ้ ดยสาร
8702
รถยนต์ และยานยนต์อื่น ๆ ที่ออกแบบสาหรับขนส่งบุคคล 8703.21 - .90
เป็นหลัก (ยกเว้นยานยนต์สาธารณะสาหรับขนส่งผู้โดยสาร
ยานยนต์ที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อการเดินทางบนหิมะ รวมทัง
รถที่ใช้ในสนามกอล์ฟและยานยนต์ที่คล้ายกัน)

32501*
26703*

29109*
29104*
29102*,
29103*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
49114
49115
49116
49119
4912
49121
49129

492
4921
4922

49210
49221
49222
49229

4923
49231
49232
493
4931
49311
49312
49313
49314

คำอธิบำย
ยานยนต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สาหรับขนส่งสินค้า
รถปั้นจั่น
ยานยนต์ สาหรับขนส่งบุคคล ที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อการ
เดินทางบนหิมะ; รวมทังรถที่ใช้ในสนามกอล์ฟและยานยนต์
ที่คล้ายกัน
ยานยนต์สาหรับใช้งานพิเศษ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์
แชสซีส์ที่มีเครื่องยนต์ติดตัง สาหรับยานยนต์
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ของยานยนต์ ซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (รวมถึงเบรก กระปุกเกียร์ เพลา
ล้อ ระบบกันสะเทือน โช้กอับ หม้อนา หม้อพักท่อไอเสีย
และท่อไอเสีย คลัตช์ พวงมาลัย แกนพวงมาลัย และกระปุก
เกียร์พวงมาลัย (สเตียริงบอกซ์) รวมทังส่วนประกอบของ
ของดังกล่าว)
ตัวถัง (รวมถึงแค้ป ตัวถังรถ) สำหรับยำนยนต์ ; รถพ่วง
และรถกึ่งรถพ่วง (เซมิเทรลเลอร์) ; และส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ประกอบของยำนยนต์ดังกล่ำว
ตัวถัง (รวมถึงแค้ป ตัวถังรถ) สาหรับยานยนต์
รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง (เซมิเทรลเลอร์); คอนเทนเนอร์
คอนเทนเนอร์ ที่ออกแบบและติดตังเป็นพิเศษสาหรับ การ
ขนส่งตังแต่หนึ่งวิธีขึนไป
รถพ่ ว งและรถกึ่งรถพ่ ว ง (เซมิ เ ทรลเลอร์ ) แบบคาราวาน
สาหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่พักแรม
รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง (เซมิเทรลเลอร์) อื่น ๆ (รวมถึงรถ
พ่วงและรถกึ่งรถพ่วง (เซมิเทรลเลอร์) สาหรับขนส่งสินค้า)
ยกเว้นรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงที่มีเครื่องขนถ่ายของได้ในตัว
สาหรับใช้ในการเกษตร
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในหมูย่ ่อย 4921 และ 4922
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 49210
ส่วนประกอบของรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง (เซมิเทรลเลอร์) ;
ส่วนประกอบของยานอื่น ๆ ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนทางกล
เรือ
เรือเพื่อการพาณิชย์และเรือรบ
เรือโดยสาร เรือทัศนาจร และยานนาที่คล้ายกันที่ออกแบบ
สาหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก; รวมถึงเรือข้ามฟากทุกชนิด
เรือบรรทุกของเหลวหรือก๊าซ (แท้งเกอร์)
ยานน าที่ มี ห้ อ งเย็ น ยกเว้ น เรื อ บรรทุ ก ของเหลวหรือก๊าซ
(แท้งเกอร์)
ยานนาอื่น ๆ สาหรับขนส่งของ และยานนาอื่น ๆ สาหรับ
ขนส่งทังบุคคลและของ

HS 2017

TSIC 2009

8704.21 - .90
8705.10
8703.10

29109*
29109*
29109*

8705.20 - .90

29109*

8706
8708.10, .30 .99

29101*
29309*

8707

29201*

8609

29203*

8716.10

29202*

8716.31 - .40

29202*

8708.21, .29

29309*

8716.90

28219*
29309*

8901.10

30110*

8901.20
8901.30

30110*
30110*

8901.90

30110*

รายละเอียดโครงสร้างและการเปรียบเทียบรหัสระหว่าง TCPC 2020, HS 2017 และ TSIC 2009 129
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
49315
49316
49319

4932
4939

49320
49390

4941

49410
49490

494

495
4951
49511
49512
49519
4952

49520

4953
49531
49532

49533
4954

49540

คำอธิบำย
เรือประมง; รวมทังเรือโรงงานและยานนาอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อการ
แปรรูปหรือถนอมผลิตภัณฑ์ประมง
เรือลากจูงและเรือที่ใช้สาหรับดัน
ยานนาอื่น ๆ รวมถึงยานประภาคาร เรือดับเพลิง เรือขุด
ปั้ น จั่ น ลอย อู่ ล อย เรื อ รบและเรื อ ช่ ว ยชี วิ ต นอกจากเรื อ
กรรเชียง ยกเว้นแท่นเจาะ หรือแท่นผลิตแบบลอยนาหรือ
แบบใต้นา
แท่นเจาะ หรือแท่นผลิตแบบลอยนาหรือแบบใต้นา
สิ่งก่อสร้างลอยนาอื่น ๆ
เรือที่ใช้เพื่อควำมสำรำญหรือเกมกีฬำ
เรือใบ (ยกเว้นชนิดพองลม) มีหรือไม่มมี อเตอร์ช่วย
ยานนาอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อความสาราญหรือเกมกีฬา; รวมทังเรือ
กรรเชียงและเรือพาย
หั ว รถจั ก รของรถไฟ รถรำง และรถที่ เ ดิ น บนรำง และ
ส่วนประกอบของหัวรถจักรดังกล่ำว
หัวรถจักร และรถสัมภาระของหัวรถจักร
หัวรถจักรที่ใช้กาลังจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอก
หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า
หัวรถจักรอื่น ๆ; รวมทังรถสัมภาระของหัวรถจักร

HS 2017

TSIC 2009

8902

30110*

8904
8905.10, .90,
8906

30110*
30110*

8905.20
8907

30110*
30110*

8903.91
8903.10, .92,
.99

30120*
30120*

8601.10
8602.10
8601.20,
8602.90
รถโดยสาร รถสินค้าชนิดตู้และชนิดกระบะ ที่เดินบนรางรถไฟ 8603
หรือรางรถราง ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว (ยกเว้นยานซ่อมบารุง)
รถที่เดินบนรางอื่น ๆ; สิ่งติดตังถาวรและอุปกรณ์ติดตังสาหรับ
รางรถไฟหรือรางรถราง; รวมทังเครื่องอุปกรณ์สาหรับควบคุม
การจราจรสาหรับอานวยความสะดวกในการขนส่ง
ยานซ่อมบารุงทางรถไฟหรือทางรถราง จะขับเคลื่อนได้ใน 8604
ตัวหรือไม่ก็ตาม
รถโดยสารที่ เ ดิ น บนรางรถไฟหรื อ รางรถราง ไม่ ใ ช่ ช นิ ด 8605
ขับเคลื่อนได้ในตัว; รวมทังรถบรรทุกสัมภาระ รถที่ทาการ
ไปรษณีย์ และรถที่ ใ ช้ ใ นกิ จการพิ เศษอื่ น ๆ ที่ เ ดิ น บนราง
รถไฟหรือรางรถราง ไม่ใช่ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว (ไม่รวม
ยานซ่อมบารุง)
รถสิ น ค้ า ชนิ ด ตู้ ทึ บ และตู้ โปร่ งที่ เ ดิ นบนรางรถไฟหรื อราง 8606
รถราง ไม่ใช่ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว
ส่วนประกอบของหัวรถจักรของรถไฟหรือรถรางหรือรถที่ 8607, 8608
เดิ น บนราง; สิ่ งติ ด ตั งถาวรและอุ ป กรณ์ติ ดตั งส าหรั บราง
รถไฟหรือราง รถราง รวมทังส่วนประกอบของของดังกล่าว;
เครื่องอุปกรณ์กล (รวมถึงที่เป็นเครื่องกลไฟฟ้า) สาหรับให้
สัญญาณ ให้ความปลอดภัย หรือควบคุมการจราจรสาหรับ
ทางรถไฟ ทางรถราง ถนน แม่นาลาคลอง สถานที่จอดรถ
ท่าเรือ หรือสนามบิน รวมทังส่วนประกอบของของดังกล่าว

30200*
30200*
30200*
30200*

30200*
30200*

30200*
25999*
30200*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
496
4961

49610

4962
49621
49622
49623
49630
49640
499
4991
49911
49912
49913
4992
49921
4993

49922
49930

4994
49941
49942

คำอธิบำย

อำกำศยำน ยำนอวกำศ และส่วนประกอบของยำนดังกล่ำว
บอลลูนและโพยมยาน; รวมทังเครื่องบินร่อน เครื่องร่อน 8801
และอากาศยานอื่น ๆ ที่ไม่ใช้กาลังขับ
เครื่องบิน และเฮลิคอปเตอร์
เฮลิคอปเตอร์
8802.11, .12
เครื่องบินและอากาศยานอื่น ๆ ที่มีนาหนักไม่รวมนาหนัก 8802.20
บรรทุกไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม
เครื่องบินและอากาศยานอื่น ๆ ที่มีนาหนักไม่รวมนาหนัก 8802.30, .40
บรรทุกเกิน 2,000 กิโลกรัม
ยานอวกาศและยานปล่อยยานอวกาศ
8802.60
ส่วนประกอบของอากาศยานและยานอวกาศ
8803
เครื่องอุปกรณ์ขนส่งอื่น ๆ และส่วนประกอบของของดังกล่ำว
รถจักรยานยนต์และรถพ่วงข้าง
รถจั ก รยานยนต์ แ ละรถจั ก รยานที่ ติ ด ตั งมอเตอร์ ช่ ว ย 8711.10
เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุ
ของกระบอกสูบไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร
รถจั ก รยานยนต์ แ ละรถจั ก รยานที่ ติ ด ตั งมอเตอร์ ช่ ว ย มี 8711.20 - .50
เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุ
ของกระบอกสูบเกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร
รถจั ก รยานยนต์ แ ละรถจั ก รยานที่ ติ ด ตั งมอเตอร์ ช่ ว ย 8711.60, .90
นอกเหนื อ จากที่ มี เ ครื่ อ งยนต์ สั น ดาปภายในแบบลู ก สู บ
เคลื่อนตรง; รถพ่วงข้าง
รถจักรยานและรถสาหรับคนพิการ
รถจักรยานสองล้อและรถจักรยานอื่น ๆ ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วย 8712
มอเตอร์
รถสาหรับคนพิการ
8713
ยาน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ไม่ได้ขับเคลื่อนทางกล
8716.80
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในหมู่ย่อย 4991 และ 4992
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของรถจักรยานยนต์ และ 8714.10
รถพ่วงข้าง
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของรถจักรยานสองล้อ 8714.20 - .99
และรถจักรยานอื่น ๆ ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ และรถ
สาหรับคนพิการ

หมวดใหญ่ 5

สิ่งก่อสร้ำงและบริกำรก่อสร้ำง

หมวดย่อย 53
531
5311

สิ่งก่อสร้ำง
อำคำร
อาคารที่อยู่อาศัย
อาคารที่อยู่อาศัยแบบหนึ่งหรือสองครัวเรือน
อาคารที่อยู่อาศัยแบบหลายครัวเรือน

53111
53112

HS 2017

TSIC 2009
30300*
30300*
30300*
30300*
30300*
30300*
30911*
30911*
30911*

30921*
30922*
28160*,
30990*
30912*
30921*,
30922*

41001*
41001*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
5312
53121
53122
53129
532
5321
53211
53212
53213
5322
53221
53222
5323
53231
53232
53233
53234
5324
53241
53242
5325
53251
53252
53253
5326

5327

53261
53262
53269
53270

5329

53290

หมวดย่อย 54
541
5411
54111
54112
5412
54121
54122
54129

คำอธิบำย
อาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย
อาคารอุตสาหกรรม
อาคารพาณิชย์
อาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยอื่น ๆ
งำนวิศวกรรมโยธำ
ทางหลวง (ยกเว้นทางหลวงยกระดับ) ถนน ทางรถไฟ และ
ทางวิ่งของอากาศยาน
ทางหลวง (ยกเว้นทางหลวงยกระดับ) ถนน
ทางรถไฟ
ทางวิ่งของอากาศยาน
สะพาน ทางหลวงยกระดับ และอุโมงค์
สะพานและทางหลวงยกระดับ
อุโมงค์
ท่าเรือ ทางนา เขื่อน ทางชลประทาน และการประปาอื่น ๆ
สะพานส่งนาและรางส่งนาอื่น ๆ ยกเว้นท่อส่งนา
ท่าเรือ ทางนา และสิ่งอานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง
เขื่อน
การชลประทานและการควบคุมนาท่วม
ท่อ สายสื่อสาร และสายไฟ (เคเบิล) ที่มีระยะทางยาว
ท่อที่มีระยะทางยาว
สายสื่อสารและสายไฟ (เคเบิล) ที่มีระยะทางยาว
ท่อและสายเคเบิลในท้องถิ่น และงานที่เกี่ยวข้อง
ท่อในท้องถิ่น
สายเคเบิลในท้องถิ่นและงานที่เกีย่ วข้อง
โรงงานกาจัดสิ่งปฏิกูลและโรงงานบาบัดนาเสีย
เหมืองแร่และโรงงานอุตสาหกรรม
เหมืองแร่
โรงไฟฟ้า
สิ่งอานวยความสะดวกด้านการผลิตอื่น ๆ
สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับกีฬากลางแจ้งและการ
นันทนาการ
งานวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ
บริกำรก่อสร้ำง
บริกำรก่อสร้ำงอำคำร
บริการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย
บริการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยแบบหนึ่งหรือสองครัวเรือน
บริการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยแบบหลายครัวเรือน
บริการก่อสร้างอาคารทีไ่ ม่ใช่ที่อยู่อาศัย
บริการก่อสร้างอาคารอุตสาหกรรม
บริการก่อสร้างอาคารพาณิชย์
บริการก่อสร้างอาคารทีไ่ ม่ใช่ที่อยู่อาศัยอื่น ๆ

HS 2017

TSIC 2009
41002*
41002*
41002*

42101*
42102*
42101*
42101*
42101*
42201*
42901*
42901*
42201*
42201*
42202*
42201*
42202*
42201*
42909*
42202*
42909*
42909*
42909*

41001*
41001*
41002*
41002*
41002*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
542
5421
54211
54212
54213
5422
54221
54222
5423
54231
54232
54233
54234
5424
54241
54242
5425
54251
54252
54253
5426

5427

54261
54262
54269
54270

5429

54290

5431
5432
5433
5434

54310
54320
54330

543

54341
54342
544
5440

54400

คำอธิบำย

HS 2017

บริกำรก่อสร้ำงงำนวิศวกรรมโยธำ
บริการก่อสร้างทางหลวง (ยกเว้นทางหลวงยกระดับ) ถนน
ทางรถไฟ และทางวิ่งของอากาศยาน
บริการก่อสร้างทางหลวง (ยกเว้นทางหลวงยกระดับ) ถนน
บริการก่อสร้างทางรถไฟ
บริการก่อสร้างทางวิ่งของอากาศยาน
บริการก่อสร้างสะพาน ทางหลวงยกระดับ และอุโมงค์
บริการก่อสร้างสะพานและทางหลวงยกระดับ
บริการก่อสร้างอุโมงค์
บริการก่อสร้างท่าเรือ ทางนา เขื่อน ทางชลประทาน และ
การประปาอื่น ๆ
บริการก่อสร้างสะพานส่งนาและรางส่งนาอื่น ๆ ยกเว้นท่อส่งนา
บริการก่อสร้างท่าเรือและงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับนาที่
คล้ายกัน
บริการก่อสร้างเขื่อน
บริการก่อสร้างระบบชลประทานและระบบควบคุมนาท่วม
บริการก่อสร้างท่อ สายสื่อสาร และสายไฟ (เคเบิล) ที่มรี ะยะทางไกล
บริการก่อสร้างท่อที่มีระยะทางไกล
บริการก่อสร้างสายสื่อสารและสายไฟ (เคเบิล) ทีม่ ีระยะทางไกล
บริ ก ารก่ อ สร้ า งท่ อ และสายเคเบิ ล ในท้ อ งถิ่ น และงานที่
เกี่ยวข้อง
บริการก่อสร้างท่อในท้องถิ่น
บริการก่อสร้างสายเคเบิลในท้องถิ่นและงานที่เกี่ยวข้อง
บริการก่อสร้างโรงงานกาจัดสิ่งปฏิกูลและโรงงานบาบัดนาเสีย
บริการก่อสร้างเหมืองแร่และโรงงานอุตสาหกรรม
บริการก่อสร้างเหมืองแร่
บริการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
บริการก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกด้านการผลิตอื่น ๆ
บริการก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับกีฬากลางแจ้ง
และนันทนาการ
บริการก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ
บริกำรเตรียมสถำนที่ก่อสร้ำง
บริการรือถอนสิ่งก่อสร้าง
บริการเตรียมสถานที่ก่อสร้าง
บริการขุดและขนย้ายดิน
บริการขุดเจาะบ่อ บริการติดตังระบบบาบัดนาเสีย
บริการขุดเจาะบ่อ
บริการติดตังระบบบาบัดนาเสีย
กำรประกอบอำคำรสำเร็จรูป
การประกอบอาคารสาเร็จรูป

TSIC 2009

42101*
42102*
42101*
42101*
42101*
42201*
42901*
42901*
42201*
42201*
42202*
42201*
42202*
42201*
42909*
42202*
42909*
42909*
42909*
43110
43120*
43120*
42201*
42201*
41001*,
41002*

รายละเอียดโครงสร้างและการเปรียบเทียบรหัสระหว่าง TCPC 2020, HS 2017 และ TSIC 2009 133
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
545
5451
54511
54512
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5459

54521
54522
54530
54540
54550
54560
54570
54590

546
5461
54611
54612
54613
54614
54619
5462
54621
54622
5463
5464
5465
5469

54631
54632
54640
54650
54691
54699

547
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5479

54710
54720
54730
54740
54750
54760
54770
54790

คำอธิบำย
บริกำรก่อสร้ำงเฉพำะด้ำน
บริการสร้างฐานราก รวมถึงบริการตอกเสาเข็ม
บริการตอกเสาเข็ม
บริการสร้างฐานราก
บริการงานโครงสร้าง
บริการงานโครงสร้างอาคาร
บริการประกอบโครงสร้างหลังคา
บริการมุงหลังคาและงานกันซึม
บริการงานคอนกรีต
บริการประกอบโครงสร้างเหล็ก
บริการก่อหิน
บริการประกอบนั่งร้าน
บริการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่น ๆ
บริกำรติดตัง
บริการติดตังระบบไฟฟ้า
บริการติดตังและเดินสายไฟฟ้า
บริการติดตังระบบสัญญาณแจ้งอัคคีภัย
บริการติดตังระบบสัญญาณกันขโมย
บริการติดตังสายอากาศสาหรับทีอ่ ยูอ่ าศัย
บริการติดตังระบบไฟฟ้าอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
บริการติดตังระบบประปาและระบบระบายนา
บริการติดตังระบบประปา
บริการติดตังระบบระบายนา
บริการติดตังเครื่องอุปกรณ์ทาความร้อนและปรับอากาศ
บริการติดตังเครื่องอุปกรณ์ทาความร้อน
บริการติดตังเครื่องอุปกรณ์ระบายอากาศและปรับอากาศ
บริการติดตังระบบระบบจ่ายก๊าซและเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซ
บริการติดตังฉนวน
บริการติดตังอื่น ๆ
บริการติดตังลิฟต์และบันไดเลื่อน
บริการติดตังอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริกำรตกแต่งอำคำรให้เสร็จสมบูรณ์
บริการติดตังกระจก
บริการฉาบปูน
บริการทาสี
บริการปูพืนและผนังด้วยกระเบือง
บริการปูพืนด้วยวัตถุอื่น ๆ การติดกระดาษปิดผนัง
บริการติดตังประตู หน้าต่าง และงานไม้
บริการติดตังรัว ราวบันได
บริการตกแต่งอาคารให้เสร็จสมบูรณ์อื่น ๆ

HS 2017

TSIC 2009

43901*
43901*
43909*
43909*
43909*
43909*
43909*
43909*
43909*
43909*
43210*
43210*
43210*
43210*
33200*,
43210*
43221*
43221*
43222*
43223*
43222*
43291*
43299*
43309*
43301*
43309*
43303*
43302*
43302*
43309*
43309*
43302*,
43309*
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การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย 2563
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์

คำอธิบำย

หมวดใหญ่ 6

บริ กำรจั ดจ ำหน่ ำย; บริ กำรที่ พั ก อำหำรและเครื่ อ งดื่ ม ;
บริกำรขนส่ง; และบริกำรจ่ำยไฟฟ้ำ ก๊ำซ และนำ

หมวดย่อย 61
611
612
หมวดย่อย 62
621
622
623

บริกำรขำยส่ง
บริกำรขำยส่ง ยกเว้นโดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง
บริกำรขำยส่ง โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง
บริกำรขำยปลีก
บริกำรขำยปลีกสินค้ำทั่วไป
บริกำรขำยปลีกในร้ำนเฉพำะอย่ำง
บริ ก ำรขำยปลี ก โดยรั บ สั่ ง สิ น ค้ ำ ทำงไปรษณี ย์ ห รื อ ทำง
อินเทอร์เน็ต
บริกำรขำยปลีกโดยไม่มีร้ำนอื่น ๆ
บริกำรขำยปลีกโดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

624
625

HS 2017

TSIC 2009

หมายเหตุ : รหัส ***1 ถึง ***99 สัญลักษณ์ *** แทน 610 และ 620 หรือ 611, 612, 621, 622, 623, 624 และ 625 ขึนอยู่กับ
ความต้องการของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม การรวมรหัสอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ทังหมด
***1
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรดิบและสัตว์มีชีวิต
***11
ธัญพืช และเมล็ดพืชและผลไม้ที่มีนามัน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็น
อาหารสัตว์
***12
ดอกไม้และพืช
***13
ยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
***14
สัตว์มีชีวิตและสัตว์เลียง
***15
หนัง หนังฟอก และหนังเฟอร์
***19
วัสดุทางการเกษตรดิบ
***2
ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ
***21
ผลไม้และพืชผัก
***22
ผลิตภัณฑ์น ม ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไข่ และนามันและไขมัน
ที่บริโภคได้
***23
เนือสัตว์ เนือสัตว์จาพวกสัตว์ปีก และสัตว์ล่า
***24
ปลาและอาหารทะเลอื่น ๆ
***25
ขนมที่ทาจากนาตาลและผลิตภัณฑ์ขนมอบ
***26
เครื่องดื่ม
***27
กาแฟ ชา และเครื่องเทศ
***28
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
***29
ผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
***3
สิ่งทอ เสือผ้า และรองเท้า
***31
ด้ายและผ้า
***32
ผ้าที่ใช้ในครัวเรือน ผ้าม่าน ผ้าม่านตาข่าย และของต่าง ๆ
ที่ใช้ในครัวเรือนที่ทาจากสิ่งทอ
***33
เครื่องแต่งกาย ของทาด้วยหนังเฟอร์ และเครื่องประดับเสือผ้า
***34
รองเท้า
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
***4
***41
***42
***43
***44
***45
***46
***5
***51
***52
***53
***54
***55
***56
***59
***6
***61
***62
***63
***64
***65
***7
***71
***72
***73
***74
***75
***76
***8
***81
***82
***83
***84
***85

คำอธิบำย
เครื่องใช้ สิ่งของ และอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน
เฟอร์นิเจอร์ชนิดที่ใช้ในครัวเรือน
เครื่องอุปกรณ์วิทยุและโทรทัศน์ และจานและเทปที่บันทึกเสียง
และภาพแล้ว
เครื่องอุปกรณ์สาหรับให้แสงสว่าง
เครื่องใช้สาหรับใช้ตามบ้านเรือน
ภาชนะ ของมีคม เครื่องถ้วยชาม เครื่องแก้ว เครื่องกระเบือง
และเครื่องปั้นดินเผาชนิดที่ใช้ในครัวเรือน
เครื่องสาน ของทาด้วยไม้ก๊อก ผลิตภัณฑ์ของช่างทาถังไม้
และเครื่องใช้ที่ทาด้วยไม้อื่น ๆ
สินค้าอุปโภคบริโภคเบ็ดเตล็ด
หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และเครื่องเขียน
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ อุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์
และอุปกรณ์ที่ใช้วัดความเที่ยง
เกมและของเล่น
นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตช์ และเครื่องเพชรพลอยและ
รูปพรรณ
สินค้ากีฬา (รวมถึงจักรยาน)
ของและอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการเดินทางที่ทาจากหนัง
สินค้าอุปโภคบริโภคเบ็ดเตล็ด ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
วัสดุก่อสร้างและเครื่องมือ
วัสดุก่อสร้างและกระจกเรียบ
อุปกรณ์ติดตัง (ฟิตติง) สิ่งติดตังถาวร และเครื่องสุขภัณฑ์
ติดตังถาวรที่ทาจากเซรามิก
กระดาษปิดผนังและสิ่งปูพืน
สีทา วาร์นิช และแลกเกอร์
เครื่องมือและเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ
เคมีภณ
ั ฑ์และเภสัชภัณฑ์
เคมีภณ
ั ฑ์อุตสาหกรรมขันมูลฐานและเรซินสังเคราะห์
ปุ๋ยและสารกาจัดศัตรูพืช
เภสัชภัณฑ์
สินค้าทางการแพทย์ และทางศัลยศาสตร์
เครื่องสาอาง ของที่ใช้ประทินร่างกาย และสบู่
วัตถุทาความสะอาด
เครื่องจักร อุปกรณ์และของต่าง ๆ
ยานยนต์ รถจักรยานยนต์ เจ๊ตสกีหิมะ และส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
เครื่องอุปกรณ์ขนส่งอื่น ๆ
เครื่องจักรและอุปกรณ์สานักงาน รวมถึงเฟอร์นิเจอร์สานักงาน
คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องอุปกรณ์สาหรับการสื่อสาร
และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว

HS 2017

TSIC 2009
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การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย 2563
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
***86
***87
***88
***89
***9
***91
***92
***93
***94
***95
***97
***98
***99
หมวดย่อย 63
631
6311
63111
63112
63113
63114
6312
6313

63120
63130

6321

63210

6322

63220

6329

63290

6331
6332
6339

63310
63320

632

633

63391

คำอธิบำย

HS 2017

TSIC 2009

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตรและทาสวน รวมถึง
แทรกเตอร์
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาเหมืองแร่ การก่อสร้าง
และงานวิศวกรรมโยธา
เครื่องจักรและอุปกรณ์เฉพาะทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
เชือเพลิงของแข็ง ของเหลว และก๊าซ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
แร่โลหะและโลหะขันมูลฐาน
ไม้ที่ยังไม่แปรรูป
กระดาษและกระดาษแข็ง
เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ และวัสดุสาหรับรีไซเคิล
ไฟฟ้า
นา
แร่ที่ไม่ใช่โลหะและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริกำรที่พัก บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม
บริกำรที่พักสำหรับนักเดินทำง/นักท่องเที่ยว
บริการห้องพักหรือที่พักสาหรับนักเดินทาง/นักท่องเที่ยว
บริการห้องพักหรือที่พักสาหรับนักเดินทาง/นักท่องเที่ ย ว
ที่มีบริการทาความสะอาดประจาวัน
บริการห้องพักหรือที่พักสาหรับนักเดินทาง/นักท่องเที่ ย ว
ที่ไม่มีบริการทาความสะอาดประจาวัน
บริการห้องพักหรือที่พักประเภทแบ่งเวลาสาหรับนักเดินทาง/
นักท่องเที่ยว
บริการห้องพักหรือที่พักสาหรับนักเดินทาง/นักท่องเที่ ย ว
ที่พักร่วมกันต่อหนึ่งห้อง
บริการสถานที่ตังค่ายพักแรม
บริการค่ายพักแรมเพื่อการนันทนาการและเพื่อการพักผ่อน
บริกำรที่พักอื่น ๆ สำหรับนักเดินทำงและบุคคลอื่น
บริการห้องพักหรือที่พักสาหรับนักเรียนหรือนักศึกษาภายใน
สถานศึกษา
บริการห้องพักหรือที่พักสาหรับคนงานในหอพักหรือค่ายพัก
คนงาน
บริการห้องพักหรือที่พักอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
บริกำรอำหำร
บริการอาหาร พร้อมบริการของร้านอาหารเต็มรูปแบบ
บริการอาหาร พร้อมบริการแบบจากัด
บริการจัดเลียงนอกสถานที่ และบริการอาหารอื่น ๆ
บริการจัดเลียงนอกสถานที่

55101*,
55102*,
55103*
55109*
55109*
55109*
55200*
55200*
55901*
55909*
55909*
56101*
56101*
56210
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
63392
63393
63399

บริการอาหารตามข้อตกลงหรือสัญญาสาหรับผู้ดาเนินงาน
ด้านการขนส่ง
บริการอาหารตามข้อตกลงหรือสัญญาอื่น ๆ
บริการอาหารอื่น ๆ

63400

บริกำรเครื่องดื่ม
บริการเครื่องดื่ม

634
6340

คำอธิบำย

หมวดย่อย 64
641

64115

บริกำรขนส่งผู้โดยสำร
บริ ก ำรขนส่ ง ผู้ โดยสำรในเขตเมื อ งและปริ ม ณฑล และ
บริกำรขนส่งผู้โดยสำรท่องเที่ยวชมทัศนียภำพ
บริการขนส่งผู้โดยสารทางบก ในเขตเมืองและปริมณฑล
บริการขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟ ในเขตเมืองและปริมณฑล
บริการขนส่งผู้โดยสารโดยรถโดยสารประจาทาง ในเขตเมือง
และปริมณฑล
บริการขนส่งผู้โดยสารรูปแบบผสม ในเขตเมืองและปริมณฑล
บริการขนส่งผู้โดยสารโดยรถโดยสารประจาทาง ในพืนที่เฉพาะ
เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ
บริการขนส่งผู้โดยสารโดยรถแท็กซี่

64116

บริการให้เช่ารถโดยสาร พร้อมคนขับ

64117
64118

64133

บริการขนส่งผู้โดยสารโดยยานพาหนะที่ใช้คนหรือสัตว์ลากจูง
บริการขนส่งผู้โดยสารโดยรถบัสและรถโค้ช ในเขตเมืองและ
ปริมณฑล
บริการขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริการขนส่งผู้โดยสารทางนาภายในประเทศ
บริการขนส่งผู้โดยสารทางนาโดยเรือข้ามฟากภายในประเทศ
บริการขนส่งผู้โดยสารทางนาโดยเรือทัศนาจรหรือเรือสาราญ
ภายในประเทศ
บริการขนส่งผู้โดยสารทางนาโดยเรืออื่น ๆ ภายในประเทศ
บริการขนส่งผู้โดยสารท่องเที่ยวชมทัศนียภาพ
บริการขนส่งผู้โดยสารท่องเที่ยวชมทัศนียภาพทางรถไฟ
บริ ก ารขนส่ ง ผู้ โ ดยสารท่ อ งเที่ ย วชมทั ศ นี ย ภาพทางบก
ยกเว้นทางรถไฟ
บริการขนส่งผู้โดยสารท่องเที่ยวชมทัศนียภาพทางนา

64134

บริการขนส่งผู้โดยสารท่องเที่ยวชมทัศนียภาพทางอากาศ

6411
64111
64112
64113
64114

64119
6412
64121
64122
64129
6413
64131
64132

HS 2017

TSIC 2009
56291
56292
56102,
56103
56301,
56302,
56303,
56304

49310*
49201,
49204
49310*
49209*
49321*,
49322*
49321*,
49322*
49329*
49329*
49329*
50211*
50212*
50212*
49110*
49329*
50112*,
50212*
51102*
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
642
6421
6422

64210
64221
64222
64223

6423
64231
64232
64239
6424

6425

64241
64242
64243
64244
64250

หมวดย่อย 65
651
6511
65111
65112
65113
65114
65115
65116
65117
65118
65119
6512
65121
65122
65123
65124
65125
65126
65129

คำอธิบำย

HS 2017

บริกำรขนส่งผู้โดยสำรระยะทำงไกล
บริการขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟระหว่างเมือง
บริการขนส่งผู้โดยสารทางถนนระหว่างเมือง
บริการขนส่งผู้โดยสารโดยรถโดยสารประจาทางระหว่างเมือง
บริการขนส่งผู้โดยสารระหว่างจังหวัดโดยรถโดยสารประจา
ทาง เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ
บริการขนส่งผู้โดยสารระยะทางไกลโดยรถบัสและรถโค้ช
บริการขนส่งผู้โดยสารทางนาระยะทางไกล
บริการขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล
โดยเรือข้ามฟาก
บริการขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล
โดยเรือทัศนาจรหรือเรือสาราญ
บริการขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลอื่น ๆ
บริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ
บริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศที่มีตารางเวลาภายในประเทศ
บริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลาภายในประเทศ
บริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศที่มีตารางเวลาระหว่างประเทศ
บริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลาระหว่างประเทศ
บริการขนส่งผู้โดยสารทางอวกาศ
บริกำรขนส่งสินค้ำ
บริกำรขนส่งสินค้ำทำงบก
บริการขนส่งสินค้าทางถนน
บริก ารขนส่ง สิน ค้า ทางถนนโดยยานยนต์ที่ติด เครื่อ งทา
ความเย็นโดยเฉพาะ
บริการขนส่งสินค้าทางถนนโดยรถบรรทุกหรือรถพ่วงที่ มี
ถังบรรจุเฉพาะ
บริการขนส่งสินค้าทางถนนโดยตูค้ อนเทนเนอร์
บริการขนส่งสินค้าทางถนนโดยยานพาหนะที่ใช้คนหรือสัตว์ลากจูง
บริการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์และของใช้ในครัวเรือน
บริการขนส่งจดหมายและพัสดุทางถนน
บริการขนส่งสินค้าแห้งในปริมาณมากทางถนน
บริการขนส่งสัตว์มีชีวิตทางถนน
บริการขนส่งสินค้าทางถนนอื่น ๆ
บริการขนส่งสินค้าทางระบบราง
บริการขนส่งสินค้าทางระบบรางในตู้ที่ติดเครื่องทาความเย็น
โดยเฉพาะ
บริการขนส่งสินค้าทางระบบรางโดยรถที่มีถังบรรจุเฉพาะ
บริการขนส่งสินค้าทางระบบรางโดยตู้คอนเทนเนอร์
บริการขนส่งจดหมายและพัสดุทางระบบราง
บริการขนส่งสินค้าแห้งในปริมาณมากทางระบบราง
บริการขนส่งสัตว์มีชีวิตทางระบบราง
บริการขนส่งสินค้าทางระบบรางอืน่ ๆ

TSIC 2009
49110*
49202*,
49203*
49209*
49329*
50111
50112*
50119
51101*
51102*
51101*
51102*
51102*

49331*
49332*,
49333*
49334*
49339*
49339*
49339*
49339*
49339*
49339*
49120*
49120*
49120*
49120*
49120*
49120*
49120*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
6513
65131
65139
652
6521
65211
65212
65213
65219
6522

HS 2017

บริการขนส่งสินค้าทางท่อ
บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติทางท่อ
บริการขนส่งสินค้าอื่น ๆ ทางท่อ
บริกำรขนส่งสินค้ำทำงนำ
บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล
บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดย
เรือที่ติดเครื่องทาความเย็นโดยเฉพาะ
บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดย
เรือที่มีถังบรรจุเฉพาะ
บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดย
เรือคอนเทนเนอร์ที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
บริการขนส่งสินค้าอื่น ๆ ทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลอื่น ๆ

65222
65229

บริการขนส่งสินค้าทางนาภายในประเทศ
บริการขนส่งสินค้าทางนาภายในประเทศโดยเรือที่ติดเครื่อง
ทาความเย็นโดยเฉพาะ
บริการขนส่งสินค้าทางนาภายในประเทศโดยเรือที่มีถังบรรจุเฉพาะ
บริการขนส่งสินค้าทางนาอื่น ๆ ภายในประเทศ

65311

บริกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศและอวกำศ
บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ
บริการขนส่งจดหมายและพัสดุทางอากาศ

65319

บริการขนส่งสินค้าอื่น ๆ ทางอากาศ

65320

บริการขนส่งสินค้าทางอวกาศ

66011
66012

บริกำรให้เช่ำยำนพำหนะเพื่อกำรขนส่ง พร้อมผู้ควบคุม
บริกำรให้เช่ำยำนพำหนะเพื่อกำรขนส่ง พร้อมผู้ควบคุม
บริการให้เช่ายานพาหนะทางถนน พร้อมผู้ควบคุม
บริการให้เช่ารถบัสและรถโดยสาร พร้อมผู้ควบคุม
บริการให้เช่ารถบรรทุก พร้อมผู้ควบคุม

65221

653
6531

6532

คำอธิบำย

หมวดย่อย 66
660
6601

6602
66021
66022
66023

บริการให้เช่าเรือ พร้อมผูค้ วบคุม
บริ ก ารให้ เ ช่ า เรื อ ขนส่ งผู้ โ ดยสารทางทะเลและตามแนว
ชายฝั่งทะเล พร้อมผู้ควบคุม
บริการให้เช่าเรือขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่ง
ทะเล พร้อมผู้ควบคุม
บริการให้เช่าเรือขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศ พร้อมผู้ควบคุม

TSIC 2009
49400*
49400*
50121*
50121*
50121*
50121*,
50122*
50221*
50221*
50221*,
50222
51201*,
51202*
51201*,
51202*
51202*

49329*
49331*,
49332*,
49333*,
49334*,
49339*
50112*
50121*
50211*,
50212*,
50219*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
66024
66031
66032

บริการให้เช่าเรือขนส่งสินค้าภายในประเทศ พร้อมผู้ควบคุม
บริการให้เช่าอากาศยาน พร้อมผูค้ วบคุม
บริการให้เช่าอากาศยานขนส่งผูโ้ ดยสาร พร้อมผู้ควบคุม
บริการให้เช่าอากาศยานขนส่งสินค้า พร้อมผู้ควบคุม

67110
67190

บริกำรที่สนับสนุนกำรขนส่ง
บริกำรขนถ่ำยสินค้ำ
บริการขนถ่ายสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์
บริการขนถ่ายสินค้าและสัมภาระอื่น ๆ

67210
67220
67290

บริการคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า
บริการจัดเก็บและสถานทีเ่ ก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง
บริการจัดเก็บและสถานทีเ่ ก็บสินค้าที่เป็นของเหลวและก๊าซ
บริการคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่น ๆ

6603

หมวดย่อย 67
671
6711
6719
672
6721
6722
6729

คำอธิบำย

673
6731
6739

67310
67390

6741
6742
6743
6744
6749

67410
67420
67430
67440
67490

674

675
6751
67511
67512
6752
67521
67522
6753
6759

67531
67532
67590

6761
6762
6763
6764

67610
67620
67630
67640

676

HS 2017

บริกำรที่สนับสนุนกำรขนส่งทำงระบบรำง
บริการดันหรือลากบนระบบราง
บริการที่สนับสนุนการขนส่งทางระบบรางอื่น ๆ
บริกำรที่สนับสนุนกำรขนส่งทำงถนน
บริการสถานีรถโดยสาร
บริการการดาเนินงานบนทางหลวง สะพาน และอุโมงค์
บริการสถานที่จอดยานพาหนะ
บริการรถยก สาหรับยานพาหนะเชิงพาณิชย์และส่วนบุคคล
บริการที่สนับสนุนการขนส่งทางถนนอื่น ๆ
บริกำรที่สนับสนุนกำรขนส่งทำงนำ
บริการดาเนินงานของท่าเรือและทางนา (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า)
บริการดาเนินงานของท่าเรือและทางนาทางทะเลและตาม
แนวชายฝั่งทะเล (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า)
บริ ก ารด าเนิ น งานของท่ า เรื อ และทางน าภายในประเทศ
(ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า)
บริการนาร่องและบริการของท่าเทียบเรือ
บริการนาร่องและบริการของท่าเทียบเรือทางทะเลและตาม
แนวชายฝั่งทะเล
บริการนาร่องและบริการของท่าเทียบเรือภายในประเทศ
บริการกู้เรือ
บริการกู้เรือทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล
บริการกู้เรือภายในประเทศ
บริการสนับสนุนการขนส่งทางนาอื่น ๆ
บริกำรสนับสนุนกำรขนส่งทำงอำกำศหรืออวกำศ
บริการดาเนินงานของสนามบิน (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า)
บริการควบคุมการจราจรทางอากาศ
บริการสนับสนุนการขนส่งทางอากาศอื่น ๆ
บริการสนับสนุนการขนส่งทางอวกาศ

TSIC 2009
50221*
51102*
51202*

52241*
52241*,
52242
52101
52109*
52102,
52109*
52211*
52211*
52212
52219*
52213
52214
52219*
52221*
52221*
52229*
52229*
52229*
52229*
52229*
52231
52239*
52239*
52239*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
679

6791
6799

หมวดย่อย 68
680
6801

6802

หมวดย่อย 69
691
6911

692

6912

67910
67990

68011
68012
68013
68019
68021
68022
68030

69111
69112
69120
69210
69220
69230

คำอธิบำย
บริกำรอื่น ๆ ที่สนับสนุนกำรขนส่ง
บริการของตัวแทนขนส่งสินค้าและบริการขนส่งสินค้าอื่น ๆ
บริการอื่น ๆ ที่สนับสนุนการขนส่ง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

บริกำรไปรษณีย์และรับส่งพัสดุภัณฑ์
บริกำรไปรษณีย์และรับส่งพัสดุภัณฑ์
บริการไปรษณีย์และรับส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ของรัฐ
บริการส่งจดหมายของรัฐ
บริการส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ของรัฐ
บริการของเคาท์เตอร์ที่ทาการไปรษณีย์ของรัฐ
บริการไปรษณีย์อื่น ๆ ของรัฐ
บริการไปรษณีย์และรับส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ที่มิใช่ของรัฐ
บริการไปรษณีย์และรับส่งพัสดุภัณฑ์ภายในประเทศที่มิใช่ของรัฐ
บริการไปรษณีย์และรับส่งพัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศที่มิใช่ของรัฐ
บริการส่งของในพืนที่ระยะใกล้
กำรจ่ำยไฟฟ้ำ ก๊ำซ และนำ (ที่เป็นของตนเอง)
กำรจ่ำยไฟฟ้ำและก๊ำซ (ที่เป็นของตนเอง)
การส่งและจ่ายไฟฟ้า (ที่เป็นของตนเอง)
การส่งไฟฟ้า (ที่เป็นของตนเอง)
การจ่ายไฟฟ้า (ที่เป็นของตนเอง)
การจ่ายก๊าซผ่านท่อ (ที่เป็นของตนเอง)
กำรจ่ำยนำ (ที่เป็นของตนเอง)
การจ่ายนาผ่านท่อ ยกเว้นไอนาและนาร้อน (ที่เป็นของตนเอง)
การจ่ายไอนา นาร้อน และระบบปรับอากาศผ่านท่อ (ที่เป็น
ของตนเอง)
การจ่ายนา ยกเว้นผ่านท่อ (ที่เป็นของตนเอง)

หมวดใหญ่ 7

บริกำรทำงกำรเงินและบริกำรที่เกี่ยวข้อง; บริกำรด้ำน
อสังหำริมทรัพย์; บริกำรให้เช่ำหรือสัญญำเช่ำกำรเงิน

หมวดย่อย 71
711

บริกำรทำงกำรเงินและบริกำรที่เกี่ยวข้อง
บริกำรทำงกำรเงิน ยกเว้นบริกำรของวำณิชธนกิจ บริกำร
ประกันภัย และบริกำรของกองทุนบำเหน็จนำนำญ
บริการของธนาคารกลาง
บริการรับฝากเงิน
บริการรับฝากเงินแก่ผู้ฝากที่เป็นองค์กรหรือสถาบัน

7111
7112

71110
71121

HS 2017

TSIC 2009
52292
52219*,
52291*,
52293*,
52299*,

53100*
53100*
53100*
53100*
53200*
53200*
53200*

35101*
35102*
35202*
36002*
35302*
36003*,
36009*

64110
64191*,
64192*,
64193*,
64194*,
64195*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์

คำอธิบำย

71122

บริการรับฝากเงินแก่ผู้ฝากรายอื่น

71131

บริการให้สินเชื่อ
บริการสินเชื่อสาหรับสินทรัพย์ที่เป็นอยู่อาศัย

71132

บริการสินเชื่อสาหรับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย

71133

บริการเงินกูส้ ่วนบุคคลทีไ่ ม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

71134

บริการให้สินเชื่อบัตรเครดิต

71135

บริการให้เงินกู้โดยไม่ต้องจานองเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

71139

บริการให้สินเชื่ออื่น ๆ

7114

71140

บริการสัญญาเช่าการเงิน

7119

71190

บริการทางการเงินอื่น ๆ ยกเว้นบริการของวาณิชธนกิจ บริการ
ประกันภัย และบริการของกองทุนบาเหน็จบานาญ

7113

HS 2017

TSIC 2009
64191*,
64192*,
64193*,
64194*,
64195*
64191*,
64192*,
64193*,
64194*,
64195*,
64923
64191*,
64192*,
64193*,
64194*,
64195*,
64921*
64191*,
64192*,
64194*,
64195*,
64922,
64925
64191*,
64194*,
64924
64191*,
64195*,
64921*
64191*,
64192*,
64194*,
64195*,
64929*
64911*,
64912*,
64913*
64991*,
64992*,
64999*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
712
7120

71200

713
7131
71311
71312
71313
7132
71321
71322
7133
71331
71332
71333
71334
71335
71336
71337
71339
714
7141
7142
7143

71410
71420
71431
71432
71433
71434
71435
71436
71439

715
7151
71511
71512
71519
7152
71521

คำอธิบำย
บริกำรของวำณิชธนกิจ
บริการของวาณิชธนกิจ
บริกำรประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนำญ (ยกเว้นกำร
ประกันภัยต่อ) ยกเว้นกำรประกันสังคมภำคบังคับ
บริการประกันชีวิตและกองทุนบาเหน็จบานาญ (ยกเว้นการ
ประกันภัยต่อ)
บริการประกันชีวิต
บริการของกองทุนบาเหน็จบานาญแบบส่วนบุคคล
บริการของกองทุนบาเหน็จนานาญแบบกลุ่ม
บริการประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
บริการประกันอุบัติเหตุที่ทาให้เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ
บริการประกันสุขภาพ
บริการประกันวินาศภัยอื่น ๆ (ยกเว้นการประกันภัยต่อ)
บริการประกันภัยยานยนต์
บริการประกันภัยทางทะเล การบิน และอื่น ๆ
บริการประกันภัยสินค้า
บริการประกันภัยทรัพย์สินอื่น ๆ
บริการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
การประกันภัยสินเชื่อทางการค้าและการประกันภัยคาจุน
การประกันภัยการเดินทาง
การประกันวินาศภัยอื่น ๆ
บริกำรประกันภัยต่อ
บริการประกันชีวิตต่อ
บริการประกันอุบัติเหตุและสุขภาพต่อ
บริการประกันวินาศภัยต่ออื่น ๆ
บริการประกันภัยยานยนต์ต่อ
บริการประกันภัยทางทะเล การบิน และอื่น ๆ ต่อ
บริการประกันภัยสินค้าต่อ
บริการประกันภัยทีม่ ีต่อทรัพย์สินอื่น ๆ ต่อ
บริการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั่วไปต่อ
บริการประกันภัยสินเชื่อทางการค้าและการประกันภัยคาจุนต่อ
บริการประกันวินาศภัยต่ออื่น ๆ ซึง่ มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
บริกำรสนับสนุนบริกำรทำงกำรเงิน นอกเหนือจำกกำร
ประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนำญ
บริการที่เกี่ยวข้องกับวาณิชธนกิจ
บริการควบรวมกิจการ
บริการการเงินธุรกิจและร่วมลงทุน
บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาณิชธนกิจ
บริการของนายหน้าซือขายหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์
และที่เกี่ยวข้อง
บริการของนายหน้าซือขายหลักทรัพย์

HS 2017

TSIC 2009
64999*

65110*
65300*
65300*
65110*
65110*,
65120*
65120*
65120*
65120*
65120*
65120*
65120*
65120*
65120*
65200*
65200*
65200*
65200*
65200*
65200*
65200*
65200*
65200*

66191*
66191*
66191*
66121
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์

7153
7154

71522
71523
71530

คำอธิบำย

71551

บริการของนายหน้าซือขายสินค้าโภคภัณฑ์
บริการประมวลผลและเรียกชาระเงินสาหรับธุรกรรมหลักทรัพย์
บริการบริหารพอร์ตลงทุน
บริการของทรัสต์และรับฝากทรัพย์สิน
บริการของทรัสต์
บริการรับฝากทรัพย์สิน
บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตลาดการเงิน
บริการดาเนินงานของตลาดการเงิน

71552
71559

บริการกากับดูแลตลาดการเงิน
บริการจัดการตลาดการเงินอื่น ๆ

71541
71542
7155

7159

HS 2017

7161

71610

บริการอื่น ๆ ที่สนับสนุนบริการทางการเงิน
บริการให้คาปรึกษาด้านการเงิน
บริการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
บริการประมวลผลธุรกรรมทางการเงินและบริการของสานัก
หักบัญชี
บริการอื่น ๆ ที่สนับสนุนบริการทางการเงิน ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น
บริกำรที่สนับสนุนกำรประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนำญ
บริการของนายหน้าหรือตัวแทนประกันภัย

7162
7163
7164
7169

71620
71630
71640
71690

บริการกาหนดค่าสินไหมทดแทน
บริการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย
บริการจัดการกองทุนบาเหน็จบานาญ
บริการอื่น ๆ ที่สนับสนุนการประกันภัยและกองทุนบาเหน็จบานาญ

71701

บริกำรถือครองสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
บริการถือครองสินทรัพย์ทางการเงิน
บริการถือครองความเป็นเจ้าของบริษัทย่อย

71591
71592
71593
71599
716

717
7170
71702

หมวดย่อย 72
721
7211
72111
72112

บริการถือครองหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ๆ ของทรัสต์
กองทุนรวมและตัวกลางทางการเงินที่คล้ายกัน
บริกำรอสังหำริมทรัพย์
บริกำรอสังหำริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่ำจำกผู้อื่น
บริการให้เช่าหรือทาสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่เป็นของตนเอง
หรือเช่าจากผู้อื่น
บริการให้เช่าหรือทาสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่อยู่อาศัยที่เป็ น
ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น
บริการให้เช่าหรือทาสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยที่
เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น

TSIC 2009
66122
66192*
66301
66199*
66193
66111*,
66112*
66113
66111*,
66112*
66191*
66123
66192*
66199*
66221,
66222
66210
66290*
66302
66290*

64201,
64202
64301,
64302,
64309

68103
68104
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
7212

7213

72121
72122
72123
72130

722
7221
72211
72212
72213
7222
72221
72222
72223
7223
7224

72230
72240

หมวดย่อย 73
731
7311
73111
73112
73113
73114
73115

คำอธิบำย
บริการด้านการค้าอาคาร
บริการด้านการค้าอาคารที่อยู่อาศัย
บริการด้านการค้าอาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย
บริการด้านการค้าสินทรัพย์ประเภทแบ่งเวลา
บริการด้านการค้าทีด่ ินเปล่า
บริ กำรอสั งหำริ มทรั พย์ โดยได้ รั บค่ ำตอบแทนหรื อตำม
สัญญำจ้ำง
บริการจัดการสินทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
บริการจัดการสินทรัพย์ที่อยู่อาศัยบนพืนฐานของค่าธรรมเนียม
หรือสัญญา ยกเว้นสินทรัพย์ของตนเองประเภทแบ่งเวลา
บริการจัดการสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย โดยได้รับค่าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง
บริการจัดการสินทรัพย์ประเภทแบ่งเวลา โดยได้รับค่าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง
บริการขายอาคาร โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
บริการขายอาคาร/สิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ยกเว้นสินทรัพย์
ที่เจ้าของนามาแบ่งเวลาเพื่อการอยู่อาศัย
บริการขายอาคาร/สิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดินที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่
อาศัย โดยได้รบั ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
บริการขายสินทรัพย์ประเภทแบ่งเวลา โดยได้รับค่าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง
บริการขายที่ดินเปล่า โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
บริการประเมินค่าสินทรัพย์ โดยได้ รับค่าตอบแทนหรือตาม
สัญญาจ้าง
บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรือให้เช่ำ โดยไม่มีผู้ควบคุม
บริกำรสัญญำเช่ ำ ดำเนิน งำนหรือ ให้เช่ ำ เครื่ องจัก รและ
อุปกรณ์ โดยไม่มีผู้ควบคุม
บริการสัญญาเช่าดาเนินงานหรือให้เช่าเครื่องอุปกรณ์ขนส่ง
โดยไม่มีผู้ควบคุม
บริ ก ารสั ญ ญาเช่ า ด าเนิ น งานหรื อ ให้ เ ช่ า รถยนต์ แ ละรถตู้
ขนาดเล็ก โดยไม่มีผู้ควบคุม
บริการสัญญาเช่าดาเนินงานหรือให้เช่ายานยนต์ขนส่งสินค้า
โดยไม่มีผู้ควบคุม
บริการสัญญาเช่าดาเนินงานหรือให้เช่ายานพาหนะบนระบบราง
โดยไม่มผี ู้ควบคุม
บริการสัญญาเช่าดาเนินงานหรือให้เช่าเครื่องอุปกรณ์ขนส่ง
ทางบกอื่น ๆ โดยไม่มีผู้ควบคุม
บริการสัญญาเช่าดาเนินงานหรือให้เช่าเครื่องอุปกรณ์ ก าร
ขนส่งทางนา โดยไม่มีผู้ควบคุม

HS 2017

TSIC 2009
68101*
68102*
68101*
68101*,
68102*

68202*
68202*
68202*
68201*
68201*
68201*
68201*
68201*

77101
77109*
77301*
77109*,
77301*
77302
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
73116
73117
7312
73121
73122
73123
73124
73125
73129
732
7321

73210

7322

73220

7323
7324

73230
73240

7325
7326

73250
73260

7327

73270

7329

73290

733
7331
73311
73312
7332

73320

คำอธิบำย

HS 2017

บริการสัญญาเช่าดาเนินงานหรือให้เช่าเครื่องอุปกรณ์ ก าร
ขนส่งทางอากาศ โดยไม่มีผู้ควบคุม
บริการสัญญาเช่าดาเนินงานหรือให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์
บริ ก ารสั ญ ญาเช่ า ด าเนิ น งานหรื อ ให้ เ ช่ า เครื่ อ งจั ก รและ
อุปกรณ์อื่น ๆ โดยไม่มีผู้ควบคุม
บริ ก ารสั ญ ญาเช่ า ด าเนิ น งานหรื อ ให้ เ ช่ า เครื่ อ งจั ก รและ
อุปกรณ์ทางการเกษตร โดยไม่มีผู้ควบคุม
บริ ก ารสั ญ ญาเช่ า ด าเนิ น งานหรื อ ให้ เ ช่ า เครื่ อ งจั ก รและ
อุปกรณ์ในการก่อสร้าง โดยไม่มีผู้ควบคุม
บริ ก ารสั ญ ญาเช่ า ด าเนิ น งานหรื อ ให้ เ ช่ า เครื่ อ งจั ก รและ
อุปกรณ์สานักงาน (ยกเว้นคอมพิวเตอร์) โดยไม่มีผู้ควบคุม
บริการสัญญาเช่าดาเนินงานหรือให้เช่าคอมพิวเตอร์ โดยไม่มี
ผู้ควบคุม
บริการสัญญาเช่าดาเนินงานหรือให้เช่าอุปกรณ์โทรคมนาคม
โดยไม่มีผู้ควบคุม
บริ ก ารสั ญ ญาเช่ า ด าเนิ น งานหรื อ ให้ เ ช่ า เครื่ อ งจั ก รและ
อุปกรณ์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น โดยไม่มีผู้ควบคุม
บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรือให้เช่ำสินค้ำอื่น ๆ
บริการสัญญาเช่าดาเนินงานหรือให้เช่าโทรทัศน์ วิทยุ เครื่อง
บันทึกเทปวิดีโอ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และอุปกรณ์ประกอบ
บริการสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อให้เช่ าสื่อบั นทึ กเสียงและ
ภาพ
บริการสัญญาเช่าดาเนินงานหรือให้เช่าและของใช้ในครัวเรือนอื่น ๆ
บริการสัญญาเช่าดาเนินงานหรือให้เช่าเครื่องอุปกรณ์เพื่อ
นันทนาการและการกีฬา
บริการสัญญาเช่าดาเนินงานหรือให้เช่าผ้าชนิดที่ใช้ในครัวเรือน
บริการสัญญาเช่าดาเนินงานหรือให้เช่าสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย
และรองเท้า
บริการสัญญาเช่าดาเนินงานหรือให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
ที่สามารถนาไปใช้งานได้ดว้ ยตนเอง (DIY : do-it-yourself)
บริการสัญญาเช่าดาเนินงานหรือให้เช่าสินค้าอื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริกำรดูแลสิทธิในกำรใช้ทรัพย์สินทำงปัญญำและผลิตภัณฑ์
ที่คล้ำยกัน
บริการดูแลสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล
บริการดูแลสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
บริการดูแลสิทธิในการใช้ฐานข้อมูล
บริการดูแลสิทธิในการใช้ต้นฉบับด้านความบันเทิง วรรณกรรม
หรือศิลปะ

TSIC 2009
77303
77309*
77304
77305
77306*
77306*
77309*
77309*
77299*
77220
77299*
77210
77299*
77299*
77299*
77291
77299*

58203
58121*,
58122*
58114,
58134,
59111*,
59112*,
59121*,
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์

7333
7334
7335
7339

73330
73340
73350
73390

คำอธิบำย

HS 2017

บริการดูแลสิทธิในการใช้ผลิตภัณฑ์วิจัยและพัฒนา
บริการดูแลสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าและแฟรนไชส์
บริการดูแลสิทธิในการสารวจและการประเมินแร่
บริการดูแลสิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ

หมวดใหญ่ 8

บริกำรด้ำนธุรกิจและกำรผลิต

หมวดย่อย 81
811
81111
81112
81113
81114
81115
81116
81119

บริกำรวิจัยและพัฒนำ
บริกำรวิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ
และวิศวกรรม
บริการวิจัยขันพืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิศวกรรม
บริการวิจัยขันพืนฐานด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ
บริการวิจัยขันพืนฐานด้านเคมีและชีววิทยา
บริการวิจัยขันพืนฐานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
บริการวิจัยขันพืนฐานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
บริการวิจัยขันพืนฐานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเภสัชกรรม
บริการวิจัยขันพืนฐานด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร
บริการวิจัยขันพืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอื่น ๆ

81121
81122
81123
81124
81125
81126
81129

บริการวิจัยขันประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิศวกรรม
บริการวิจัยขันประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ
บริการวิจัยขันประยุกต์ด้านเคมีและชีววิทยา
บริการวิจัยขันประยุกต์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
บริการวิจัยขันประยุกต์ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
บริการวิจัยขันประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเภสัชกรรม
บริการวิจัยขันประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร
บริการวิจัยขันประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอื่น ๆ

81131
81132
81133
81134
81135
81136
81139

บริการพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและ
วิศวกรรมศาสตร์
บริการพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ
บริการพัฒนาเชิงทดลองด้านเคมีและชีววิทยา
บริการพัฒนาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
บริการพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
บริการพัฒนาเชิงทดลองด้านการแพทย์และเภสัชกรรม
บริการพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร
บริการพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอื่น ๆ

8111

8112

8113

TSIC 2009
59122*,
59132,
59203,
90001*,
90002*
77400*
77400*
77400*
77400*

72101*
72101*
72102*
72109*
72102*
72101*
72101*,
72109*
72101*
72101*
72102*
72109*
72102*
72101*
72101*,
72109*
72101*
72101*
72102*
72109*
72102*
72101*
72101*,
72109*
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การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย 2563
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
812

81301

81302

บริการวิจัยประยุกต์แบบสหวิทยาการ

81303

บริการพัฒนาเชิงทดลองแบบสหวิทยาการ

81400

ต้นฉบับงำนวิจัยและพัฒนำ
ต้นฉบับงานวิจัยและพัฒนา

82110

บริกำรด้ำนกฎหมำยและกำรบัญชี
บริกำรด้ำนกฎหมำย
บริการให้คาปรึกษาและเป็นตัวแทนเกี่ยวกับกฎหมายอาญา

81211
81212
81213
81214
81219
8122
81221
81222
81223
81224
81229
8123
81231
81232
81233
81234
81239
813
8130

814

หมวดย่อย 82
821
8211

HS 2017

บริกำรวิจัยและพัฒนำเชิงทดลองด้ำนสังคมศำสตร์และ
มนุษยศำสตร์
บริการวิจัยพืนฐานด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
บริการวิจัยพืนฐานด้านจิตวิทยา
บริการวิจัยพืนฐานด้านเศรษฐศาสตร์
บริการวิจัยพืนฐานด้านกฎหมาย
บริการวิจัยพืนฐานด้านภาษาและวรรณคดี
บริการวิจัยพืนฐานด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อื่น ๆ
บริการวิจัยประยุกต์ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
บริการวิจัยประยุกต์ด้านจิตวิทยา
บริการวิจัยประยุกต์ด้านเศรษฐศาสตร์
บริการวิจัยประยุกต์ด้านกฎหมาย
บริการวิจัยประยุกต์ด้านภาษาและวรรณคดี
บริการวิจัยประยุกต์ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อื่น ๆ
บริการพัฒนาเชิงทดลองด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
บริการพัฒนาเชิงทดลองด้านจิตวิทยา
บริการพัฒนาเชิงทดลองด้านเศรษฐศาสตร์
บริการพัฒนาเชิงทดลองด้านกฎหมาย
บริการพัฒนาเชิงทดลองด้านภาษาและวรรณคดี
บริการพัฒนาเชิงทดลองด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อื่น ๆ
บริกำรวิจัยและพัฒนำเชิงทดลองแบบสหวิทยำกำร
บริการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองแบบสหวิทยาการ
บริการวิจัยพืนฐานแบบสหวิทยาการ

8121

8140

คำอธิบำย

TSIC 2009

72200*
72200*
72200*
72200*
72200*
72200*
72200*
72200*
72200*
72200*
72200*
72200*
72200*
72200*
72200*
72101*,
72102*,
72109*,
72200*
72101*,
72102*,
72109*,
72200*
72101*,
72102*,
72109*,
72200*
72101*,
72102*,
72109*,
72200*
69100*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
8212

82120

8213
8219

82130
82191
82199

822
8221
8222

82210
82221
82222
82223

823
8231
8232

82310
82320

8240

82400

824
หมวดย่อย 83

คำอธิบำย
บริการให้คาปรึกษาทางกฎหมายและเป็ นตัวแทนเกี่ยวกับ
กฎหมายอื่น ๆ
บริการเอกสารทางกฎหมายและรับรองเอกสาร
บริการด้านกฎหมายอื่น ๆ
บริการอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาท
บริการด้านกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริกำรวิชำชีพบัญชี กำรตรวจสอบบัญชี และรับทำบัญชี
บริการตรวจสอบงบการเงิน
บริการวิชาชีพบัญชีและรับทาบัญชี
บริการวิชาชีพบัญชี
บริการรับทาบัญชี
บริการให้คาปรึกษาและบริหารระบบเงินเดือน
บริกำรให้คำปรึกษำและดำเนินกำรด้ำนภำษี
บริการให้คาปรึกษาและดาเนินการด้านภาษีนติ ิบุคคล
บริการดาเนินการและวางแผนด้านภาษีบุคคลธรรมดา
บริกำรเกี่ยวกับกำรล้มละลำยและสั่งพิทักษ์ทรัพย์
บริการเกีย่ วกับการล้มละลายและสั่งพิทักษ์ทรัพย์

83131

บริกำรทำงวิชำชีพ เทคนิค และธุรกิจ (ยกเว้นบริกำรวิจัย
พัฒนำ กฎหมำย และกำรบัญชี)
บริ ก ำรให้ ค ำปรึ ก ษำด้ ำ นกำรจั ดกำรและบริ ก ำรบริ ห ำร
จัดกำร; บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
บริการให้คาปรึกษาด้านการจัดการและบริการบริหารจัดการ
บริการให้คาปรึกษาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์
บริการให้คาปรึกษาด้านการจัดการทางการเงิน
บริการให้คาปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล
บริการให้คาปรึกษาด้านการจัดการการตลาด
บริการให้คาปรึกษาด้านการจัดการการผลิตและการดาเนินการ
บริการให้คาปรึกษาด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการ
จัดการอื่น ๆ
บริการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
บริการจัดการสานักงานใหญ่
บริการให้คาปรึกษาทางธุรกิจ
บริการด้านประชาสัมพันธ์
บริการให้คาปรึกษาทางธุรกิจอื่น ๆ
บริการให้คาปรึกษาและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริการให้คาปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

83132

บริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

83141

บริการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
โปรแกรมประยุกต์

831
8311
83111
83112
83113
83114
83115
83116
83117
83118
8312
83121
83129
8313

8314

HS 2017

TSIC 2009
69100*
69100*
69100*
69100*
69200*
69200*
69200*
69200*
69200*
69200*
70202*

70209*
70202
70209*
70209*
70209*
70209*
70209*
70100
70201
70209*
62021*,
62022*
62021*,
62022*
62011*,
62012*

150

การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย 2563
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
83142
83143
8315
83151
83152
83159
8316

8319

83161
83162
83190

832
8321
83211
83212
83213
83214
8322
83221
83222
83223
8323
83231
83232
833
8331
8332

83310
83321
83322
83323
83324
83325

คำอธิบำย

HS 2017

บริการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
เครือข่ายและระบบ
ต้นฉบับซอฟต์แวร์
บริ ก ารโฮสต์ ติ งและจั ด หาโครงสร้ า งพื นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
บริการเว็บโฮสต์ติง
จัดหาบริการโปรแกรมประยุกต์
บริการเว็บโฮสต์ติงและจัดหาโครงสร้างพืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศอื่น ๆ
บริการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครือข่าย
บริการบริหารจัดการเครือข่าย
บริการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์
บริการบริหารจัดการอื่น ๆ ยกเว้นบริการบริหารจัดการ
โครงการก่อสร้าง
บริกำรด้ำนสถำปัตยกรรม บริกำรวำงแผนเมืองและที่ดิน
และภูมิสถำปัตยกรรม
บริ ก ารด้ า นสถาปั ต ยกรรม และบริ ก ารให้ ค าปรึ ก ษาด้าน
สถาปัตยกรรม
บริการให้คาปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม
บริการด้านสถาปัตยกรรมสาหรับโครงการอาคารที่อยู่อาศัย
บริการด้านสถาปัตยกรรมสาหรับโครงการอาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย
บริการด้านสถาปัตยกรรมในการฟื้นฟูทางประวัติศาสตร์
บริการวางผังเมืองและที่ดิน
บริการวางผังเมือง
บริการวางผังที่ดินในเขตชนบท
บริการวางผังงานโครงการก่อสร้าง
บริการด้านภูมิสถาปัตยกรรม และบริการให้คาปรึกษาด้าน
ภูมิสถาปัตยกรรม
บริการให้คาปรึกษาด้านภูมสิ ถาปัตยกรรม
บริการด้านภูมสิ ถาปัตยกรรม
บริกำรด้ำนวิศวกรรม
บริการให้คาปรึกษาด้านวิศวกรรม
บริการด้านวิศวกรรมสาหรับโครงการเฉพาะ
บริการด้านวิศวกรรมสาหรับโครงการก่อสร้างอาคาร
บริการด้านวิศวกรรมสาหรับโครงการอุตสาหกรรมและการผลิต
บริการด้านวิศวกรรมสาหรับโครงการขนส่ง
บริการด้านวิศวกรรมสาหรับโครงการพลังงาน
บริการด้านวิศวกรรมสาหรับโครงการโทรคมนาคมและการ
แพร่ภาพกระจายเสียง

TSIC 2009
62022*
58201*,
58202*
63112*
63112*
63111
63112*
62023*
62023*
70209*

71101*
71101*
71101*
71101*
71101*
71101*
71101*
71101*
71101*
71102*
71102*
71102*
71102*
71102*
71102*
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
83326
83327

834

8333
8341

8342
8343
8344

835

836

83329
83330
83411
83412
83413
83421
83422
83430
83441
83442
83443
83444
83449

8351
8352
8359
8361

8362

83510
83520
83590
83611
83612
83619
83620

8363
83631
83632

คำอธิบำย
บริการด้านวิศวกรรมสาหรับโครงการจัดการของเสีย (ทังที่
เป็นและไม่เป็นอันตราย)
บริการด้านวิศวกรรมสาหรับโครงการนา ท่อนาทิง และการ
ระบายนา
บริการด้านวิศวกรรมสาหรับโครงการอื่น ๆ
บริการบริหารจัดการโครงการสาหรับโครงการก่อสร้าง
บริกำรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคนิคอื่น ๆ
บริการด้านธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ และการตรวจหาแหล่งแร่อื่น ๆ
บริการให้คาปรึกษาด้านธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์
บริการด้านธรณีฟิสิกส์
บริการสารวจและประเมินแหล่งแร่
บริการสารวจภาคพืนดินและทาแผนที่
บริการสารวจภาคพืนดิน
บริการทาแผนที่
บริการพยากรณ์อากาศและอุตุนิยมวิทยา
บริการทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิค
บริการทดสอบและวิเคราะห์องค์ประกอบและความบริสุทธิ์
บริการทดสอบและวิเคราะห์คณ
ุ สมบัติทางกายภาพ
บริการทดสอบและวิเคราะห์ระบบที่มีส่วนประกอบทางกล
และไฟฟ้ารวมอยู่ด้วยกัน
บริการตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค
บริการทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ
บริกำรรักษำสัตว์
บริการรักษาสัตว์เลียง
บริการรักษาสัตว์สาหรับปศุสตั ว์
บริการรักษาสัตว์อื่น ๆ
บริกำรโฆษณำและจัดหำพืนที่หรือเวลำสำหรับโฆษณำ
บริการโฆษณา
บริการโฆษณาแบบครบวงจร
บริการการตลาดทางตรงและจดหมายทางตรง
บริการโฆษณาอื่น ๆ
บริการซือหรือขายพืนที่หรือเวลาโฆษณา โดยได้รับค่าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง
บริการขายพืนที่หรือเวลาโฆษณา (ยกเว้นโดยได้รับค่าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง)
บริ ก ารขายพื นที่ โฆษณาบนสื่อ สิ่งพิ ม พ์ (ยกเว้ น โดยได้รับ
ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง)
บริการขายเวลาโฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ (ยกเว้นโดย
ได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง)

HS 2017

TSIC 2009
71102*
71102*
71102*
71102*
71103*
71103*
71103*
71103*
71103*
74909*
71201*
71201*
71201*
71202
71209
75000*
75000*
75000*
73101*
73101*
73101*
73102

58121*,
58131*,
58132*
60101*,
60102*,
60201*,
60202*,
60203*

152

การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย 2563
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
83633

บริการขายพืนที่โฆษณาทางอินเทอร์เน็ต (ยกเว้นโดยได้รับ
ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง)

83639

บริการขายพืนที่หรือเวลาสาหรับโฆษณาอื่น ๆ (ยกเว้นโดย
ได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง)

837
8370

83700

838
8381

8382

83811
83812
83813
83814
83815
83819
83820

839
8391

8392

83911
83912
83919
83920

8393
83931
83939
8394
8395
8396
8399

คำอธิบำย

83940
83950
83960
83990

หมวดย่อย 84

บริกำรวิจัยตลำดและสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน
บริการวิจัยตลาดและสารวจความคิดเห็นของประชาชน
บริกำรถ่ำยภำพและบริกำรล้ำงและอัดภำพ
บริการถ่ายภาพและถ่ายวิดีทัศน์เหตุการณ์
บริการถ่ายภาพเหมือน
บริการถ่ายภาพโฆษณาและภาพที่เกี่ยวข้อง
บริการถ่ายภาพเหตุการณ์และถ่ายภาพวิดีทัศน์เหตุการณ์
บริการถ่ายภาพพิเศษ
บริการแก้ไขและตกแต่งภาพถ่าย
บริการถ่ายภาพอื่น ๆ
บริการล้างและอัดภาพ
บริกำรทำงวิชำชีพ เทคนิค และธุรกิจอื่น ๆ
บริการออกแบบเฉพาะด้าน
บริการออกแบบตกแต่งภายใน
บริการออกแบบทางอุตสาหกรรม
บริการออกแบบเฉพาะด้านอื่น ๆ
ต้นฉบับงานออกแบบ
บริการให้คาปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคนิค ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
บริการให้คาปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
บริการให้คาปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ต้นฉบับข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่เก็บรวบรวม
บริการแปลและล่าม
เครื่องหมายการค้าและแฟรนไชส์
บริการทางวิชาชีพ เทคนิค และธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น

8411

84110

บริกำรโทรคมนำคม แพร่ภำพกระจำยเสียง และจัดหำ
สำรสนเทศ
บริกำรโทรศัพท์ และบริกำรโทรคมนำคมอื่น ๆ
บริการสื่อสัญญาณเครือข่ายพืนฐาน

8412

84120

บริการระบบโทรศัพท์พืนฐาน

841

HS 2017

TSIC 2009
58133*,
58192*
63112*,
63120*
58111*,
58121*,
73102*
73200
74200*
74200*
74200*
74200*
74200*
74200*
74200*
74101*
74109*
74109*
74101*,
74109*
74902
74909*
58121*
74901
n/a
74909*

61109*,
61209*
61109*
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
8413
84131
84132
84133
84140

บริการระบบโทรคมนาคมเคลื่อนที่
บริการเสียงเคลื่อนที่
บริการข้อความเคลื่อนที่
บริการข้อมูลเคลื่อนที่ ยกเว้นบริการข้อความ
บริการเครือข่ายส่วนบุคคล

84150

บริการส่งข้อมูล

84190

บริการโทรคมนาคมอื่น ๆ

842
8421
8422

8429

คำอธิบำย

84221

บริกำรอินเทอร์เน็ต
บริการเครือข่ายหลักของระบบอินเทอร์เน็ต
บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
บริการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วต่า

84222

บริการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

84290

บริการอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ

84210

843

84331

เนือหำออนไลน์
สารสนเทศที่เป็นตัวอักษรออนไลน์
หนังสือออนไลน์
หนังสือพิมพ์และวารสารออนไลน์
นามานุกรมและรายการชื่อ-ที่อยู่ทางไปรษณีย์ออนไลน์
เนือหาเสียงออนไลน์
ดนตรีที่ดาวน์โหลด
เนือหาเสียงแบบสตรีม
เนือหาวิดีทัศน์ออนไลน์
ภาพยนตร์และวิดีทัศน์อื่น ๆ ที่ดาวน์โหลด

84332

เนือหาวิดีทัศน์แบบสตรีม

8431
84311
84312
84313
8432
84321
84322
8433

HS 2017

TSIC 2009
61201*
61201*
61201*
61109*,
61209*,
61302*,
61900*
61109*,
61209*,
61302*,
61900*
61109*,
61209*,
61302*,
61900*
61101*
61101*,
61202*,
61302*,
61900*
61101*,
61202*,
61302*,
61900*
61101*,
61202*,
61302*,
61900*
58113*
58133*
58122*
59202*
59202*
59111*,
59112*
59111*
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การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย 2563
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
8434

คำอธิบำย

84611

ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลด
ซอฟต์แวร์ระบบที่ดาวน์โหลด
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ดาวน์โหลด
เนือหาออนไลน์อื่น ๆ
เกมออนไลน์
ซอฟต์แวร์ออนไลน์
เนือหาสาหรับผู้ใหญ่ออนไลน์
เนือหาจากการค้นหาของเว็บท่า
เนือหาออนไลน์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
บริกำรของสำนักข่ำว
บริการของสานักข่าวสื่อสิ่งพิมพ์
บริการของสานักข่าวสื่อโสตทัศน์
บริกำรของห้องสมุดและจดหมำยเหตุ
บริการของห้องสมุด
บริการของจดหมายเหตุ
บริกำรแพร่ภำพกระจำยเสียง จัดผังรำยกำร และจัดส่งรำยกำร
ต้นฉบับวิทยุและโทรทัศน์ที่แพร่ภาพกระจายเสียง
ต้นฉบับที่ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง

84612

ต้นฉบับรายการโทรทัศน์ที่แพร่ภาพ

84621

ผังรายการวิทยุและโทรทัศน์
ผังรายการวิทยุ

84622

ผังรายการโทรทัศน์

84631

บริการแพร่ภาพกระจายเสียง และบริการจัดส่งรายการแบบ
หลายช่องทาง
บริการแพร่ภาพกระจายเสียง

84632

บริการจัดส่งรายการโทรทัศน์/วิทยุแพ็คเกจปกติ

84633

บริการจัดส่งรายการโทรทัศน์/วิทยุแพ็คเกจพิเศษ

84634

บริการจัดส่งรายการโทรทัศน์/วิทยุโดยชาระเงินต่อครังเพื่อ
รับบริการ

84341
84342
8439
84391
84392
84393
84394
84399
844
8441
8442

84410
84420

8451
8452

84510
84520

845
846
8461

8462

8463

HS 2017

TSIC 2009
58202*
58202*
58201*
58202*
58192*
63120*
58192*
63911
63912
91011*
91012
60101*,
60102*
60201*,
60202*
60101*,
60102*
60201*,
60202*
60101*,
60102*,
60201*,
60202*,
60203*
61102*,
61209*,
61301*
61102*,
61209*,
61301*
61102*,
61209*,
61301*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
หมวดย่อย 85
851
8511
85111
85112
8512
85121
85122
85123
85124
85125
852
8521
8522
8523
8524
8525
8529

85210
85220
85230
85240
85250
85290

8531
8532
8533
8534

85310
85320
85330
85340

853

854
8540

คำอธิบำย
บริกำรสนับสนุน
บริกำรด้ำนกำรจ้ำงงำน
บริการจัดหาและแนะนาพนักงาน
บริการสรรหาบุคลากรระดับผู้บริหาร
บริการจัดหาพนักงานประจา นอกจากบริการสรรหาบุคลากร
ระดับผู้บริหาร
บริหารจัดหาแรงงาน
บริการจัดหาพนักงานตามสัญญาจ้าง
บริการจัดหาพนักงานเพื่อทางานชั่วคราว
บริการจัดหาพนักงานเพื่อทางานในระยะยาว
บริหารจัดหาพนักงานชั่วคราวเพื่อทางานในระยะยาว
บริการจัดหาพนักงานร่วม
บริกำรสืบสวนและรักษำควำมปลอดภัย
บริการสืบสวน
บริการให้คาปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัย
บริการระบบรักษาความปลอดภัย
บริการรถหุ้มเกราะ
บริการผู้คุ้มกัน
บริการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ
บริกำรทำควำมสะอำด
บริการฆ่าเชือและกาจัดสัตว์รบกวน
บริการทาความสะอาดหน้าต่าง
บริหารทาความสะอาดทั่วไป
บริการทาความสะอาดเฉพาะ

85521

บริกำรบรรจุหีบห่อ
บริการบรรจุหีบห่อ
บริกำรจัดโปรแกรมนำเที่ยว บริกำรของผู้จัดนำเที่ยว และ
กำรบริกำรที่เกี่ยวข้อง
บริการสารองการเดินทาง
บริการสารองการเดินทางทางอากาศ
บริการสารองการเดินทางทางระบบราง
บริการสารองการเดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง
บริการสารองการเดินทางโดยรถเช่า
บริการจัดโปรแกรมนาเที่ยว และการสารองการเดินทางอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริการสารองที่พัก การล่องเรือ และโปรแกรมนาเที่ยวสาเร็จรูป
บริการสารองที่พัก

85522
85523
85524

บริการธุรกิจการจัดสรรแบ่งเวลาในการเข้าใช้ที่พัก
บริการสารองการล่องเรือ
บริการสารองโปรแกรมนาเที่ยวสาเร็จรูป

85400

855
8551
85511
85512
85513
85514
85519
8552

HS 2017

TSIC 2009

78109*
78101*,
78109*
78101*,
78109*
78200*
78300*
78200*
78300*
80300
74909*
80200
80100*
80100*
80100*
81293
81291
81210
81292,
81299*
82920

79110*
79909*
79909*
79909*
79909*
79110*,
79909*
79909*
79110*
79110*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
8553

85991
85999

86111
86112
86113

บริกำรสนับสนุนและบริกำรดำเนินกำรด้ำนกำรเกษตร กำร
ล่ำสัตว์ กำรป่ำไม้ กำรประมง เหมืองแร่ และสำธำรณูปโภค
บริ ก ำรสนั บ สนุนและบริ ก ำรดำเนินกำรด้ ำ นกำรเกษตร
กำรล่ำสัตว์ กำรป่ำไม้ และกำรประมง
บริการสนับสนุนและบริการดาเนินการผลิตพืชผล
บริการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล
บริการจัดการเมล็ดพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์
บริการผลิตพืชผลที่วัตถุดิบเป็นของบุคคลอื่น

85540
85550
85561
85562

859
8591
8592
8593
8594
8595

85910
85920
85931
85939
85940
85951
85952
85953
85954

8596
8597
8599

HS 2017

บริการสารองอื่น ๆ
บริการสารองศูนย์ประชุมและสถานที่จัดแสดงสินค้า
บริการสารองตั๋วเข้าชมงาน บริการเพื่อความบันเทิงและ
นันทนาการ
บริการของผู้จดั นาเที่ยว
บริการของมัคคุเทศก์
บริการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการข้อมูลข่าวสารแก่
นักท่องเที่ยว
บริการส่งเสริมการท่องเที่ยว
บริการข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยว
บริกำรสนับสุนนอื่น ๆ
บริการรายงานข้อมูลเครดิต
บริการของตัวแทนจัดเก็บเงิน
บริการสนับสนุนโดยใช้โทรศัพท์
บริการของศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
บริการสนับสนุนโดยใช้โทรศัพท์อนื่ ๆ
บริการด้านการบริหารสานักงานแบบเบ็ดเสร็จ
บริการเฉพาะด้านทีส่ นับสนุนการดาเนินการของสานักงาน
บริการถ่ายเอกสาร
บริการรวบรวมรายชื่อที่จะจัดส่งทางไปรษณีย์
บริการจัดส่งทางไปรษณีย์
บริการเตรียมเอกสาร และบริการเฉพาะด้านอื่น ๆ ที่สนับสนุน
การดาเนินการของสานักงาน
บริการให้ความช่วยเหลือและจัดการงานประชุมและงานแสดงสินค้า
บริการให้ความช่วยเหลือและจัดการงานประชุม
บริการให้ความช่วยเหลือและจัดการงานแสดงสินค้า
บริการดูแลและรักษาภูมิทัศน์
บริการสารสนเทศและสนับสนุนอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริการสารสนเทศอื่น ๆ
บริการสนับสนุนอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

85531
85539
8854
8555
8556

คำอธิบำย

85961
85962
85970

หมวดย่อย 86
861
8611

TSIC 2009
79909*
79909*
79120
79901
79909*
79909*
82912
82911
82200*
82200*
82110
82191
82199*
82199*
82199*
82301
82302
81300
63990*
74909*,
81100,
82990*

01630
01640
011*,
012*,
013*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์

คำอธิบำย

86119

บริการอื่น ๆ ที่สนับสนุนการผลิตพืชผล

86121
86122

บริการสัตวบาล
บริการสัตวบาลที่วัตถุดิบเป็นของบุคคลอื่น
บริการสนับสนุนในการดาเนินการสัตวบาล

8612

86129
8613
86131
86132
8614
86141
86142
8615
86151

HS 2017

บริการสัตวบาลอื่น ๆ
บริการสนับสนุนและบริการดาเนินการด้านการล่าสัตว์
บริการล่าสัตว์ที่วัตถุดิบเป็นของบุคคลอื่น
บริการสนับสนุนการล่าสัตว์
บริการสนับสนุนและบริการดาเนินการด้านการป่าไม้และการทาไม้
บริการสนับสนุนการป่าไม้และการทาไม้ที่วัตถุดิบเป็น ของ
บุคคลอื่น
บริการสนับสนุนการป่าไม้และการทาไม้
บริการสนับสนุนและบริการดาเนินการด้านการประมง
บริการสนับสนุนด้านการประมงทีเ่ ป็นของบุคคลอื่น

86152

บริการสนับสนุนด้านการเพาะเลียงพืชและสัตว์ในนาที่วัตถุดิบ
เป็นของบุคคลอื่น

86153

บริการสนับสนุนด้านการประมง

TSIC 2009
01611*,
01612*,
01619*
014*
01621*,
01629*
96302
01700*
01700*,
93199*
02100*,
02200*,
02400*
02400*
03111*,
03112*,
03113*,
03114*,
03115*,
03119*,
03121*,
03122*,
03129*
03211*,
03212*,
03213*,
03214*,
03219*,
03221*,
03222*,
03223*,
03224*,
03225*,
03229*
03111*,
03112*,
03113*,
03114*,
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์

คำอธิบำย

86154

บริการสนับสนุนด้านการเพาะเลียงพืชและสัตว์ในนา

86211
86219
86221

บริกำรสนับสนุนและบริกำรดำเนินกำรทำเหมืองแร่
บริการสนับสนุนการทาเหมืองแร่
บริการขุดเจาะนามันและก๊าซ
บริการสนับสนุนการทาเหมืองแร่อื่น ๆ
บริการสนับสนุนการทาเหมืองแร่ที่เป็นของบุคคลอื่น
บริการขุดเจาะนามันและก๊าซที่เป็นของบุคคลอื่น

86229

บริการสนับสนุนการทาเหมืองแร่อื่น ๆ ที่เป็นของบุคคลอื่น

862
8621
8622

863
8631
8632

86311
86312
86320

8633

86330

8634

86340

8635

86350

บริกำรสนับสนุนและบริกำรดำเนินกำรจ่ำยไฟฟ้ำ ก๊ำซ และนำ
บริการสนับสนุนการจ่ายไฟฟ้า ก๊าซ และนา
บริการส่งไฟฟ้า (โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง)
บริการจ่ายไฟฟ้า (โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง)
บริการจ่ายก๊าซผ่านท่อหลัก (โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตาม
สัญญาจ้าง)
บริการจ่ายนาผ่านท่อหลัก (โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตาม
สัญญาจ้าง)
บริ ก ารจ่ า ยไอน า น าร้ อ น ระบบปรั บ อากาศผ่า นท่อหลัก
(โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง)
บริการจ่ายนา ยกเว้นผ่านท่อหลัก (โดยได้รับค่าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง)

HS 2017

TSIC 2009
03115*,
03119*,
03121*,
03122*,
03129*
03211*,
03212*,
03213*,
03214*,
03219*,
03221*,
03222*,
03223*,
03224*,
03225*,
03229*
09100
09900
06100*,
06200*
05*, 07*,
08*

35101*
35102*
35202*
36002*
35302*
36003*,
36009*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
หมวดย่อย 87
871
8711

87110

8712
8713
8714

87120
87130
87141
87142
87143
87149

8715
87151
87152
87153
87154
87155
87156
87157
87159
872
8721
8722

87210
87220

8723

87230

8724

87240

คำอธิบำย
บริกำรบำรุงรักษำ ซ่อม และติดตัง (ยกเว้นกำรก่อสร้ำง)
บริกำรบำรุงรักษำและซ่อมผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์
เครื่องจักรและอุปกรณ์
บริการบารุงรักษาและซ่อมผลิตภัณฑ์ โลหะประดิษฐ์ ยกเว้น
เครื่องจักรและอุปกรณ์
บริการบารุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรสานักงานและบัญชี
บริการบารุงรักษาและซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
บริการบารุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง
บริการบารุงรักษาและซ่อมยานยนต์
บริการบารุงรักษาและซ่อมรถจักรยานยนต์
บริการบารุงรักษาและซ่อมรถพ่วง รถกึ่งรถพ่วง (เซมิเทรล
เลอร์) และยานยนต์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริการบารุงรักษาและซ่อมอุปกรณ์ขนส่งอื่น ๆ
บริการบารุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ
บริการบารุงรักษาและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
บริการบารุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรและเครื่องไฟฟ้า ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริการบารุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรและเครื่องโทรคมนาคม
บริการบารุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ ในทางการแพทย์
อุปกรณ์ที่มีความเที่ยงตรงแม่ นยา และอุปกรณ์ที่ใช้ในทาง
ทัศนศาสตร์
บริ ก ารบ ารุ ง รั ก ษาและซ่ อ มเครื่ อ งใช้ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ น
ครัวเรือน
บริการบารุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรทางการค้ าและทาง
อุตสาหกรรม
บริการบารุงรักษาและซ่อมลิฟต์และบันไดเลื่อน
บริการบารุงรักษาและซ่อมอุปกรณ์อื่น ๆ
บริกำรซ่อมสินค้ำอื่น ๆ
บริการซ่อมรองเท้าและเครื่องหนัง
บริการซ่อมนาฬิกาและเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ
บริ ก ารซ่ อ มเสื อผ้ า เครื่ อ งแต่ ง กายและผ้ า ชนิ ด ที่ ใ ช้ ใ น
ครัวเรือน
บริการซ่อมเฟอร์นิเจอร์

HS 2017

TSIC 2009

33110
33121*
95110
45201*,
45202*,
45203
45405
45201*,
45202*
33151,
33152,
33159
95220
33141,
33142,
33149
95120
33131,
33132,
33133
95210
33121*,
33122*
43299*
33190
95230
95291,
95299*
95292
95240

160

การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย 2563
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
8729

87290

873

คำอธิบำย
บริการบารุงรักษาและซ่อมสินค้าอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น

8734
8735

87331
87332
87333
87340
87350

8736

87360

8739

87390

บริกำรติดตัง (ยกเว้นกำรก่อสร้ำง)
บริการติดตังผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักรและ
อุปกรณ์
บริ ก ารติ ด ตั งเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ชนิ ด ใช้ ใ นทาง
อุตสาหกรรม
บริการติดตังเครื่องทาบัญชีและเครื่องจักรสานักงาน และ
คอมพิวเตอร์
บริการติดตังเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม
บริการติดตังคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง
บริการติดตังเครื่องทาบัญชีและเครื่องจักร
บริการติดตังอุปกรณ์และเครื่องวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสาร
บริการติดตังเครื่องจักรที่ใช้ ในทางการแพทย์ อุปกรณ์ ที่มี
ความเที่ยงตรงแม่นยา และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์
บริการติดตังเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ ไฟฟ้า ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
บริการติดตังผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดย่อย 88
881
8811

88110

บริกำรผลิตเมื่อวัตถุดิบเป็นของบุคคลอื่น
บริกำรผลิตอำหำร เครื่องดื่ม และยำสูบ
บริการแปรรูปเนือสัตว์

8812

88120

บริการแปรรูปสัตว์นา

8731

87310

8732

87320

8733

HS 2017

TSIC 2009
33133*
95293,
95294,
95295,
95299*
33200*
33200*

33200*
62090*
33200*
33200*
33200*
33200*
33200*,
95210*

10111*,
10112*,
10120*,
10131*,
10132*,
10133*,
10134*,
10139*
10211*,
10212*,
10222*,
10291*,
10292*,
10293*,
10294*,
10295*,
10299*

รายละเอียดโครงสร้างและการเปรียบเทียบรหัสระหว่าง TCPC 2020, HS 2017 และ TSIC 2009 161
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์

คำอธิบำย

8813

88130

บริการแปรรูปพืชผักและผลไม้

8814

88140

บริการผลิตนามันและไขมันที่ได้จากพืชผักและสัตว์

8815

88150

บริการผลิตผลิตภัณฑ์นม

88161

บริการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ
บริการผลิตผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จากการโม่-สีธัญพืช

88162

บริการผลิตสตาร์ชและผลิตภัณฑ์สตาร์ช

88163

บริการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ

88164

บริการผลิตนาตาล

8816

HS 2017

TSIC 2009
10301*,
10302*,
10303*,
10304*,
10305*,
10306*,
10307*,
10309*
10411*,
10412*,
10413*,
10414*,
10419*,
10420*,
10491*,
10499*
10501*,
10502*,
10503*,
10504*,
10505*,
10509*
10611*,
10612*,
10613*,
10614*,
10615*,
10616*,
10617*,
10619*
10621*,
10622*,
10623*,
10629*,
10711*,
10712*,
10713*
10721*,
10722*,
10723*

162

การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย 2563
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์

8817

HS 2017

88165

บริการผลิตขนมที่ทาจากโกโก้ ช็อกโกแลต และนาตาล

88166

บริการผลิตมักกะโรนี นู้ดเดิล คัสคัส และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากแป้ง

88167

บริการผลิตอาหารสาเร็จรูป

88169

บริการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

88170

บริการผลิตอาหารสัตว์สาเร็จรูป

88181

บริการผลิตเครื่องดืม่
บริการผลิตเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ที่ได้จากการกลั่น

88182

บริการผลิตไวน์

88183

บริการผลิตมอลต์และเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ที่ทาจากมอลต์

88184

บริการผลิตเครื่องดืม่ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์

88190

บริการผลิตยาสูบ

8818

8819

คำอธิบำย

TSIC 2009
10731*,
10732*,
10733*,
10734*,
10739*
10741*,
10742*,
10743*,
10749*
10751*,
10752*,
10761*,
10762*,
10769*,
10771*,
10772*,
10773*,
10774*,
10775*,
10779*,
10791*,
10792*,
10793*,
10794*,
10796*,
10799*
10801*,
10802*
11011*,
11012*
11021*,
11022*,
11029*
11030*
11041*,
11042*,
11043*,
11044*,
11049*
12001*,
12002*,
12009*
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
882

คำอธิบำย

88211

บริกำรผลิตสิ่งทอ เครื่องแต่งกำย และเครื่องหนัง
บริการผลิตสิ่งทอ
บริการผลิตเส้นใยสิ่งทอ

88212

บริการผลิตผ้าทอ

88213

บริการผลิตสิ่งทอแต่งสาเร็จ

88214
88215

บริการผลิตผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์อื่น
บริการผลิตสิ่งทอสาเร็จรูป

88216
88217
88219

บริการผลิตพรม
บริการผลิตเชือกชนิดคอร์เดจ โรป ทไวน์ และตาข่าย
บริการผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

88221

บริการผลิตเครื่องแต่งกาย
บริการผลิตเครื่องแต่งกาย ยกเว้นเสือผ้าเครื่องแต่งกายที่ทา
จากขนสัตว์

88222
88223

บริการผลิตเครื่องแต่งกายที่ทาจากขนสัตว์
บริการผลิตเครื่องแต่งกายที่ถักแบบนิตหรือโครเชต์

8821

8822

8823
88232

บริการผลิตหนังฟอกและผลิตภัณฑ์หนังฟอก
บริการฟอกหนังและตกแต่งหนัง บริการฟอกขนสัตว์และ
ตกแต่งขนสัตว์
บริการผลิตกระเป๋า

88233

บริการผลิตรองเท้า

88231

HS 2017

TSIC 2009

13111*,
13112*,
13113*
13121*,
13122*,
13129*
13131*,
13132,
13139
13910*
13921*,
13922*,
13929*
13930*
13940*
13991*,
13992*,
13999*
14111*,
14112*,
14113*,
14114*,
14115*,
14116*,
14120,
14131*,
14139*
14200*
14301*,
14302*
15110*
15121*,
15129*
15201*,
15202*,
15203*,
15204*,
15209*

164

การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย 2563
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
883
8831
88311
88312
88313

คำอธิบำย
บริกำรผลิตไม้และกระดำษ
บริการผลิตไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
บริการผลิตไม้

88314
88319

บริการผลิตแผ่นไม้วีเนียร์และแผงไม้เซลลูลาร์
บริการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างและประกอบ
อาคาร
บริการผลิตภาชนะบรรจุที่ทาจากไม้
บริการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทาจากไม้อื่น ๆ

88321

บริการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
บริการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ

88322
88329

บริการผลิตกระดาษและกระดาษแข็งทาเป็นลูกฟูก
บริการผลิตของที่ทาจากกระดาษอื่น ๆ

88411
88412

บริกำรผลิตปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ และเภสัชภัณฑ์
บริการผลิตผลิตภัณฑ์ถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ
กลั่นปิโตรเลียม
บริการผลิตผลิตภัณฑ์ถ่านโค้ก
บริการผลิตผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จากการกลั่นปิโตรเลียม

88421

บริการผลิตเคมีภัณฑ์
บริการผลิตเคมีภัณฑ์ขันมูลฐาน

88422

บริการผลิตปุ๋ย

88423

บริการผลิตพลาสติกและยาง

88424
88425

บริการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร
บริการผลิตสีทา

88426

บริการผลิตสบู่และสารซักฟอก ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในการทา
ความสะอาดและขัดเงา

8832

884
8841

8842

HS 2017

TSIC 2009

16101*,
16102*
16210*
16220*
16230*
16291*,
16292*,
16299*
17011*,
17012*,
17020*
17091*,
17092*,
17099*

19100*
19201*,
19202*,
19209*
20111*,
20112*,
20113*,
20114*,
20115*
20121*,
20122*
20131*,
20132*
20210*
20221*,
20222*
20231*,
20232*
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์

8843

88427

บริการผลิตเคมีภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

88429
88430

บริการผลิตเส้นใยประดิษฐ์
บริการผลิตเภสัชภัณฑ์

88511

บริกำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำง พลำสติก และแร่อโลหะ
บริการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
บริการผลิตยางนอกและยางใน

88512

บริการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ

88520

บริการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

88531

บริการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทาจากแร่อโลหะ
บริการผลิตแก้ว

88532
88533

บริการผลิตผลิตภัณฑ์วสั ดุทนไฟ
บริการผลิตวัสดุก่อสร้างที่ทาจากดินเหนียว

88534

บริการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดพอร์ชเลนและผลิตภัณฑ์
เซรามิกอื่น ๆ

88535

บริการผลิตซีเมนต์ ปูนไลม์ (ปูนขาว) และปูนปลาสเตอร์

88536

บริการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์

88537

บริการตัด ขึนรูป และแต่งสาเร็จหิน

885
8851

8852

คำอธิบำย

8853

HS 2017

TSIC 2009
20291*,
20292*,
20293*,
20294*,
20299*
20300*
21001*,
21002*
22111*,
22112*
22191*,
22199*
22210*,
22220*,
22230*,
22291*,
22292*
23101*,
23102*,
23103*,
23109*
23910*
23921*,
23922*,
23929*
23931*,
23932*,
23933*,
23939*
23941*,
23942*
23951*,
23952*,
23953*,
23954*,
23959*
23961*,
23969*

166

การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย 2563
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
88539
886

บริการผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทาจากแร่อโลหะ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น

88601

บริกำรผลิตโลหะขันมูลฐำน
บริการผลิตโลหะขันมูลฐาน
บริการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขันมูลฐาน

88602

บริการผลิตโลหะมีคา่ และโลหะอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เหล็กขันมูลฐาน

88711

บริกำรผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ เครื่องจักรและอุปกรณ์
บริการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ แท้งก์ เรเซอวัวร์
และเครื่องกาเนิดไอนา
บริการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มโี ครงสร้างโลหะ

88712

บริการผลิตแท้งก์ เรเซอวัวร์ และภาชนะบรรจุทาด้วยโลหะ

88713
88720

บริการผลิตเครื่องกาเนิดไอนา
บริการผลิตอาวุธและกระสุน

8860

887
8871

8872

คำอธิบำย

8873
88731
88732
88733

88739

บริการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่น ๆ และการบริการ
งานโลหะ
บริการตกแต่งและเคลือบโลหะ
บริการกลึง กัด ไส โลหะ
บริการผลิตของใช้ชนิดมีคม เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ และ
เครื่องโลหะทั่วไป
บริการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น

HS 2017

TSIC 2009
23991*,
23992*,
23999*
24101*,
24102*,
24103*,
24201*,
24202*,
24203*,
24204*,
24209*

25111*,
25112*,
25113*,
25119*
25121*,
25122*,
25129*
25130*
25201*,
25209*
25921*
25922*
25931*,
25932*,
25939*
25941*,
25949*,
25951*,
25952*,
25991*,
25992*,
25993*,
25999*
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
8874

คำอธิบำย

88741

บริ ก ารผลิ ต คอมพิ ว เตอร์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์
บริการผลิตชินส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์

88742

บริการผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

88743

บริการผลิตอุปกรณ์สื่อสาร

88744

บริการผลิตเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน

88745

บริการผลิตเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด การทดสอบ การนาร่อง
และการควบคุม
บริการผลิตนาฬิกา

88746
88747
88748
88749
8875
88751
88752
88753
88754

บริการผลิตเครื่องฉายรังสี เครื่องไฟฟ้าทางการแพทย์และ
ทางกายภาพบาบัด
บริ ก ารผลิ ต อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นทางทั ศ นศาสตร์ แ ละอุ ป กรณ์
ถ่ายภาพ
บริการผลิตสื่อแม่เหล็กและสื่อทางแสง
บริการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
บริการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง
ไฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า

88755
88756

บริการผลิตแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า
บริการผลิตเคเบิลใยแก้วนาแสง
บริการผลิตสายไฟและเคเบิลอื่น ๆ ชนิดใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์
และไฟฟ้า
บริการผลิตอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า
บริการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับให้แสงสว่าง

88757

บริการผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน

HS 2017

TSIC 2009

26101*,
26103*,
26104*,
26109*
26201*,
26202*,
26203*,
26209*
26301*,
26302*,
26303*,
26309*
26401*,
26402*,
26403*,
26409*
26511*,
26512*
26521*,
26529*
26600*
26701*,
26702*,
26703*
26800*
27101*,
27102*,
27103*
27200*
27310*
27320*
27330*
27401*,
27409*
27501*,
27502*,
27503*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์

คำอธิบำย

88759

บริการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ

88761
88762
88763

บริการผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป
บริการผลิตเครื่องยนต์และกังหัน
บริการผลิตเครื่องอุปกรณ์ควบคุมกาลังของไหล
บริการผลิตเครื่องสูบ คอมเพรสเซอร์ ก๊อก และวาล์วอื่น ๆ

8876

88764
88765

88771

บริการผลิตตลับลูกปืน เกียร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ขับเคลื่อน
บริ ก ารผลิ ต เตาอบ เตาเผา และเครื่ อ งพ่ น หรื อ เครื่ อ งฉี ด
เชือเพลิงเข้าเตาเผา
บริการผลิตเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับยกและขนย้าย
บริการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ (ยกเว้นคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง)
บริการผลิตเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือชนิดใช้กาลังขับเคลื่อน
บริการผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไปอื่น ๆ
บริการผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง
บริการผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้

88772

บริการผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขึนรูปโลหะและเครื่องมือกล

88773
88774

88779

บริการผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในทางโลหกรรม
บริการผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการทาเหมือ งแร่ เหมืองหิน
และการก่อสร้าง
บริการผลิตเครื่องจักรสาหรับใช้ในการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม
และยาสูบ
บริการผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอ เสือผ้า เครื่อง
แต่งกาย และเครื่องหนัง
บริการผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่างอื่น ๆ

88811

บริกำรผลิตอุปกรณ์ขนส่ง
บริการผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง (เซมิเทรลเลอร์)
บริการผลิตยานยนต์

88812

บริการผลิตรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง (เซมิเทรลเลอร์)

88766
88767
88768
88769
8877

88775
88776

888
8881

HS 2017

TSIC 2009
27901*,
27902*,
27909*
28110*
28120*
28131*,
28132*
28140*
28150*
28160*
28170*
28180*
28199*
28211*,
28219*
28221*,
28229*
28230*
28240*
28250*
28261*,
28269*
28291*,
28292*,
28299*
29101*,
29102*,
29103*,
29104*,
29109*
29201*,
29202*,
29203*
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์

คำอธิบำย

88813

บริการผลิตชินส่วนและอุปกรณ์เสริมสาหรับยานยนต์

88821
88822
88823
88824
88825
88826

บริการผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่น ๆ
บริการต่อเรือ
บริการผลิตเรือที่ใช้เพื่อความสาราญและเกมกีฬา
บริการผลิตหัวรถจักรของรถไฟ รถราง และรถที่เดินบนราง
บริการผลิตอากาศยานและยานอวกาศ
บริการผลิตยานยนต์ทางการทหารเพื่อใช้ในการสู้รบ
บริการผลิตจักรยานยนต์

88827

บริการผลิตจักรยานและรถสาหรับคนพิการ

88829
88901

บริการผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่น ๆ ซึง่ มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
บริกำรผลิตอื่น ๆ
บริการผลิตอื่น ๆ
บริการผลิตเฟอร์นิเจอร์

88902

บริการผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยแท้

88903
88904

บริการผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยเทียม
บริการผลิตเครื่องดนตรี

88905

บริการผลิตอุปกรณ์กีฬา

88906

บริการผลิตเกมและของเล่น

88907

บริการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และทันตกรรม

88909

บริการผลิตอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

8882

889
8890

HS 2017

TSIC 2009
29301,*
29302*,
29309*
30110*
30120*
30200*
30300*
30400*
30911*,
30912*
30921*,
30922*
30990*
31001*,
31002*,
31003*,
31009*
32111,*
32112*,
32113*
32120*
32201*,
32209*
32301*,
32302*,
32303*,
32309*
32401*,
32402*,
32409*
32501*,
32502*
32901*,
32902*,
32903*,
32904*,
32909*

170

การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย 2563
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
หมวดย่อย 89
891
8911

89110

8912

893

894

HS 2017

บริกำรผลิตอื่น ๆ; บริกำรจัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่
บริกำรพิมพ์ บริกำรผลิตซำ; บริกำรนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมำใช้ใหม่
บริกำรจัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่ บริกำรพิมพ์ และ
บริกำรผลิตซำสื่อบันทึกข้อมูล
บริการจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่ โดยได้รับค่าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง

89121

บริการพิมพ์ บริการผลิตซาสื่อบันทึกข้อมูล โดยได้รับค่าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง
บริการพิมพ์

89122

บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์

89123

บริการผลิตซาสื่อบันทึกข้อมูล โดยได้รับค่าตอบแทนหรือ
ตามสัญญาจ้าง
บริกำรขึนรูป กด ปั๊ม อัดรีด พลำสติก และบริกำรผลิ ต
พลำสติกที่คล้ำยกัน
บริการขึนรูป กด ปั๊ม อัดรีด พลาสติก และบริการผลิตพลาสติก
ที่คล้ายกัน

892
8920

คำอธิบำย

89200

8931

89310

8932
8933

89320
89330

8941

89410

8942

89420

บริกำรหล่อขึนรูป ตี ตอกพิมพ์ และกำรบริกำรงำนโลหะที่คล้ำยกัน
บริการหล่อขึนรูปเหล็กและเหล็กกล้า
บริการหล่อขึนรูปโลหะทีไ่ ม่ใช่เหล็ก
บริการตี กด ปั๊ม รีดโลหะ และขึนรูปโลหะผง
บริกำรนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมำใช้ใหม่ (กำรรีไซเคิล) โดย
ได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง
บริการนาเศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นโลหะกลับมาใช้ใหม่
(การรีไซเคิล) โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
บริการนาเศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นอโลหะกลับมาใช้ใหม่
(การรีไซเคิล) โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

TSIC 2009

58111*,
58112*,
58113*,
58121*,
58122*,
58131*,
58132*,
58133*,
58191*,
58192*,
58201*,
58202*,
59201*,
59202*
18111*,
18112*,
18119*
18121*,
18122*
18200*

22291*,
22292*,
22299*
24311*,
24312*
24320*
25910*
38300*
38300*
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์

คำอธิบำย

HS 2017

หมวดใหญ่ 9

บริกำรชุมชน บริกำรทำงสังคม และบริกำรส่วนบุคคล

หมวดย่อย 91

บริหำรรัฐกิจและบริกำรอื่น ๆ แก่ชุมชนโดยรวม; กำรประกัน
สังคมภำคบังคับ
บริกำรบริหำรรำชกำรของภำครัฐ
บริการสาธารณะของภาครัฐโดยรวม
บริการของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
บริการด้านการเงินและการคลัง
บริการด้านการวางแผนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
และบริการทางสถิติ
บริการของภาครัฐเพื่อการวิจัยและพัฒนา
บริการสาธารณะของภาครัฐโดยรวมอื่น ๆ
บริการบริหารรัฐกิจด้านสุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม และ
บริการทางสังคมอื่น ๆ (ยกเว้นการประกันสังคม)
บริการบริหารรัฐกิจด้านการศึกษา
บริการบริหารรัฐกิจด้านสุขภาพ
บริการบริหารรัฐกิจด้านการเคหะและชุมชน
บริการบริหารรัฐกิจด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และศาสนา
บริการบริหารรัฐกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานทางธุรกิจ
บริการบริหารรัฐกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ด้านการเกษตร การป่าไม้ การประมง และการล่าสัตว์
บริการบริหารรัฐกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ด้านเชือเพลิงและพลังงาน
บริการบริหารรัฐกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ด้านการทาเหมืองแร่ การผลิต และการก่อสร้าง
บริการบริหารรัฐกิจด้านการขนส่งและการสื่อสาร
บริการบริหารรัฐกิจด้านการขายส่งและการขายปลีก และ
บริการจัดเตรียมอาหาร โรงแรมและภัตตาคาร
บริการบริหารรัฐกิจด้านการท่องเที่ยว
บริการบริหารรัฐกิจด้านโครงการเพื่อการพัฒนาอเนกประสงค์
บริการบริหารรัฐกิจด้านเศรษฐกิจ พาณิชย์และแรงงาน
บริการบริหารราชการของภาครัฐอื่น ๆ
บริการบริหารราชการด้านบุคลากรของภาครัฐ
บริการบริหารราชการของภาครัฐอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริกำรบริหำรรัฐกิจให้บริกำรแก่สังคมโดยรวม
บริการบริหารรัฐกิจการต่างประเทศ บริการของคณะทูต
และคณะกงสุลที่อยู่ประจาในต่างประเทศ
บริการให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ
บริการให้ความช่วยเหลือด้านการทหารแก่ต่างประเทศ
บริการป้องกันประเทศโดยทหาร
บริการป้องกันประเทศโดยฝ่ายพลเรือน
บริการของตารวจและการป้องกันอัคคีภัย

911
9111
91111
91112
91113
91114
91119
9112
91121
91122
91123
91124
9113
91131
91132
91133
91134
91135
91136
91137
91138
9119
91191
91199
912
9121

91210

9122
9123
9124
9125
9126

91220
91230
91240
91250
91260

TSIC 2009

84111*
84111*
84111*
84111*
84111*
84121
84122
84123
84124
84131
84132
84133
84134
84135*,
84136*
84136*
84137*
84137*
84114*
84114*
84210*
84210*
84210*
84220*
84220*
84231*
84233*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
9127
9128

91270
91280

9129

91290

9131

91310

9132

91320

9133

91330

9134

91340

913

หมวดย่อย 92
921
9210

บริการบริหารรัฐกิจด้านศาล
บริการบริหารรัฐกิจด้านการกักกันและการลงโทษเพื่อฟื้นฟู
แก้ไขผู้กระทาความผิด
บริ ก ารบริ ห ารรั ฐ กิ จ ด้ า นความสงบเรี ย บร้ อ ยและความ
ปลอดภัยของประชาชน
บริกำรบริหำรรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันสังคม
ภำคบังคับ
บริการบริหารราชการที่เกี่ยวข้องกับบริการประกันสังคมภาค
บั งคั บ เกี่ ย วกั บ ประโยชน์ ท ดแทนที่ ผู้ ป ระกั น ตนจะได้ รั บ
เนื่องจากความเจ็บป่วย การคลอดบุตร หรือทุพพลภาพชั่วคราว
บริการบริหารราชการที่เกี่ยวข้องกับบริการประกันสังคมภาค
บั งคั บเกี่ ยวกั บบ าเหน็ จบ านาญข้ าราชการ/ลู กจ้ างของรั ฐ ;
โครงการสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพ
ผู้รอดชีวิต นอกเหนือจากพนักงานของรัฐ
บริการบริหารราชการที่เกี่ยวข้องกับบริการประกันสังคม
ภาคบังคับเกี่ยวกับประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนจะได้รับ
เนื่องจากการว่างงาน
บริการบริหารราชการที่เกี่ยวข้องกับบริการประกันสังคม
ภาคบังคับเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์ครอบครัวและบุตร

92100

บริกำรด้ำนกำรศึกษำ
บริกำรด้ำนกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ
บริการด้านการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

92200

บริกำรด้ำนกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ
บริการด้านการศึกษาระดับประถมศึกษา

922
9220

คำอธิบำย

923
9231

92310

9232

92320

9233

92330

9234

92340

9241

92410

924

บริกำรด้ำนกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ
บริการด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท
สามัญศึกษา
บริการด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท
อาชีวศึกษา
บริการด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท
สามัญศึกษา
บริการด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท
อาชีวศึกษา
บริกำรด้ำนกำรศึกษำระดับสูงกว่ำมัธยมศึกษำตอนปลำย
บริการด้านการศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทสามัญศึกษา

HS 2017

TSIC 2009
84232*
84232*
84231*
84233*
84300*
84300*

84300*
84300*

85601*,
85602*
85101*,
85102*,
85103*
85211*,
85212*,
85213*
85220*
85211*,
85212*,
85213*
85220*
85301*
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
9242

92420

9251
9252

92510
92520

925
929
9291
92911

9292

คำอธิบำย
บริการด้านการศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทอาชีวศึกษา
บริกำรด้ำนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
บริการระดับอุดมศึกษาขันที่หนึ่ง
บริการระดับอุดมศึกษาขันที่สอง
บริกำรด้ำนกำรศึกษำและฝึกอบรมอื่น ๆ และบริกำร
สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ
บริการด้านการศึกษาและฝึกอบรมอื่น ๆ
บริการการศึกษาด้านวัฒนธรรม

92912
92919

บริการการศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ
บริการด้านการศึกษาและฝึกอบรมอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น

92920

บริการสนับสนุนด้านการศึกษา

93111

บริกำรด้ำนสุขภำพและงำนสังคมสงเครำะห์
บริกำรด้ำนสุขภำพมนุษย์
บริการผู้ป่วยใน
บริการด้านศัลยกรรมแก่สาหรับผูป้ ่วยใน

93112

บริการด้านนรีเวชและสูติศาสตร์สาหรับผู้ป่วยใน

93113

บริการด้านจิตเวชสาหรับผู้ป่วยใน

93119

บริการด้านอื่น ๆ สาหรับผู้ป่วยใน

หมวดย่อย 93
931
9311

9312
93121
93122
93123
9319
93191
93192
93193
93194

บริการทางการแพทย์และทันตกรรม
บริการทางการแพทย์ทั่วไป
บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง
บริการทางทันตกรรม
บริการด้านสุขภาพมนุษย์อื่น ๆ
บริการด้านการผดุงครรภ์และที่เกีย่ วข้อง
บริการด้านการพยาบาล
บริการด้านกายภาพบาบัด
บริการของรถพยาบาล

HS 2017

TSIC 2009
85301*
85302
85303

85421,
85422,
85423,
85429
85410
85491,
85492,
85493,
85494,
85495,
85496,
85497,
85499
85500

86101*,
86102*
86101*,
86102*
86101*,
86102*
86101*,
86102*
86201
86202
86203
86901*
86901*
86902
86909*
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
93195
93196
93197
93199
932
9321
9322

93210
93221
93222
93223

933
9330
93301

คำอธิบำย
บริการของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
บริการวินิจฉัยภาพ ที่ไม่มีการวิเคราะห์และแปลผลทางการแพทย์
บริการของธนาคารเลือด ธนาคารอสุจิ และธนาคารปลูกถ่าย
อวัยวะ
บริการด้านสุขภาพอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
บริกำรให้กำรดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้สูงอำยุและผู้พิกำร
บริการดูแลสุขภาพที่ให้ที่พัก นอกเหนือจากโรงพยาบาล
บริการที่พักสาหรับผู้สูงอายุและผูพ้ ิการ
บริการที่พักสาหรับผู้สูงอายุ
บริการที่พักแก่เด็กและเยาวชนที่พิการ
บริการที่พักแก่ผู้ใหญ่ที่พิการ
บริกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงสังคมที่ให้ที่พักอื่น ๆ
บริการให้ความช่วยเหลือทางสังคมที่ให้ที่พักอื่น ๆ
บริ ก ารให้ ก ารดู แ ลที่ ใ ห้ ที่ พั ก แก่ เ ด็ ก ที่ มี ภ าวะปั ญ ญาอ่ อ น
สุขภาพจิตเจ็บป่วยหรือสารเสพติด

93302
93303

บริการทางสังคมอื่น ๆ ที่ให้ที่พักสาหรับเด็ก
บริการให้ การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้ใหญ่ที่มีภาวะปัญญาอ่อน
ความเจ็บป่วยทางจิตหรือการใช้สารเสพติด

93304

บริการทางสังคมอื่น ๆ ที่ให้ที่พักสาหรับผู้ใหญ่

934

9351
9352

93510
93520

9353
9359

93530
93590

บริกำรทำงสังคมที่ไม่ให้ที่พักแก่ผู้สูงอำยุและผู้พิกำร
บริการฟื้นฟูอาชีพ
บริการฟื้นฟูอาชีพแก่ผู้พิการ
บริการฟื้นฟูอาชีพสาหรับผู้ว่างงาน
บริการทางสังคมอื่น ๆ ทีไ่ ม่ให้ที่พกั แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ
บริการทางสังคมอื่น ๆ ทีไ่ ม่ให้ที่พกั แก่ผู้สูงอายุ
บริการทางสังคมอื่น ๆ ทีไ่ ม่ให้ที่พกั แก่เด็กพิการ
บริการทางสังคมอื่น ๆ ทีไ่ ม่ให้ที่พกั แก่ผู้ใหญ่พิการ
บริกำรทำงสังคมอื่น ๆ ที่ไม่ให้ที่พัก
บริการดูแลเด็กเวลากลางวัน
บริการแนะแนวและให้คาปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริการสวัสดิการที่ไม่ให้ที่พัก
บริการทางสังคมอื่น ๆ ที่ไม่ให้ที่พัก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

94110
94120

บริกำรเก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดนำเสียและของเสีย
และบริกำรปกป้องสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
บริกำรระบำยนำเสีย บำบัดนำเสีย และทำควำมสะอำด
ถังบำบัดนำเสีย
บริการระบายและบาบัดนาเสีย
บริการล้างและทาความสะอาดถังบาบัดนาเสีย

9341
93411
93412
9349
93491
93492
93493
935

หมวดย่อย 94
941
9411
9412

HS 2017

TSIC 2009
86903*
86903*
86909*
86909*
87100
87301
87302
87303
87201*,
87202*,
87203*
87901
87201*,
87202*,
87203*
87902,
87909
88102*
88909*
88101
88102*
88102*
88901
88909*
88909*
88909*

37000*
37000*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
942

คำอธิบำย

94321

บริกำรเก็บรวบรวมของเสีย
บริการเก็บรวบรวมของเสียอันตราย
บริการเก็บรวบรวมของเสียทางการแพทย์ที่เป็นอันตราย
และของเสียชีวภาพอันตรายอื่น ๆ
บริการเก็บรวบรวมของเสียทางอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย
(ยกเว้นของเสียทางการแพทย์และชีวภาพ)
บริการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายอื่น ๆ
บริ ก ารเก็ บ รวบรวมของเสี ย ไม่ อั น ตรายชนิ ด สามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ได้
บริ ก ารเก็ บ รวบรวมของเสี ย ไม่ อั น ตรายชนิ ด สามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ได้ในเขตชุมชนหรือที่พักอาศัย
บริ ก ารเก็ บ รวบรวมของเสี ย ไม่ อั น ตรายชนิ ด สามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ได้ในสถานที่อื่น ๆ
บริการเก็บรวบรวมของเสียไม่อันตรายชนิดไม่สามารถนา
กลับมาใช้ใหม่ได้
บริการเก็บรวบรวมของเสียไม่อันตรายชนิดไม่สามารถนา
กลับมาใช้ใหม่ได้ในเขตชุมชนหรือที่พักอาศัย
บริการเก็บรวบรวมของเสียไม่อันตรายชนิดไม่สามารถนา
กลับมาใช้ใหม่ได้ในสถานที่อื่น ๆ
บริกำรบำบัดและกำจัดของเสีย
บริการจัดเตรียม รวบรวม และจัดเก็บของเสีย
การเตรียม รวบรวม และจัดเก็บของเสียอันตราย
บริการแยกชินส่วนซากเรือและเศษซากสิ่งของอื่น ๆ
บริการจัดเตรียม รวบรวม และจัดเก็บของเสียไม่อันตราย
ชนิดสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้
บริการจัดเตรียม รวบรวม และจัดเก็บของเสียไม่อันตรายอื่น ๆ
บริการบาบัดและกาจัดของเสียอันตราย
บริการบาบัดของเสียอันตราย

94322

บริการกาจัดของเสียอันตราย

9421
94211
94212
94219
9422
94221
94229
9423
94231
94239
943
9431
94311
94312
94313
94319
9432

9433

94339

บริการบาบัดและกาจัดของเสียไม่อันตราย
บริการบาบัดและกาจัดของเสียไม่อันตรายโดยการฝังกลบ
อย่างถูกสุขอนามัย
บริการบาบัดและกาจัดของเสียไม่อันตรายโดยวิธีฝังกลบอื่น ๆ
บริการบาบัดและกาจัดของเสียไม่อันตรายโดยการเผาด้วย
เตาเผาขยะ
บริการบาบัดและกาจัดของเสียอันตรายโดยวิธีอื่น ๆ

94411

บริกำรฟื้นฟูพืนที่ปนเปื้อน
บริการฟื้นฟูและทาความสะอาดพืนที่ปนเปื้อน
บริการฟื้นฟูและทาความสะอาดอากาศ

94331
94332
94333

944
9441

HS 2017

TSIC 2009

38120*
38120*
38120*
38110*
38110*

38110*
38110*

38120*
38300*
38110*
38110*
38221*,
38222*
38221*,
38222*
38211
38219*
38212*
38213*,
38219*
39000*

176
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* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์

9442

94412
94413
94420

9443
9449

94430
94490

9451
9459

94510
94590

9490

94900

945
949
หมวดย่อย 95
951

คำอธิบำย
บริการฟื้นฟูและทาความสะอาดผิวนา
บริการฟื้นฟูและทาความสะอาดดินและนาใต้ดิน
บริการจัดการ ควบคุม และติดตาม และบริการฟื้นฟูพืนที่
ปนเปื้อนอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริการฟื้นฟูอาคารที่ปนเปื้อน
บริการฟื้นฟูอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริกำรสุขอนำมัยและที่คล้ำยกัน
บริการกวาดและกาจัดหิมะ
บริการสุขอนามัยอื่น ๆ
บริกำรปกป้องสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริการปกป้องสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ซึง่ มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

95995
95996
95997
95998
95999

บริกำรขององค์กำรสมำชิก
บริกำรขององค์กำรทำงธุรกิจ องค์กำรนำยจ้ำง และองค์กำร
ทำงวิชำชีพ
บริการขององค์การทางธุรกิจและองค์การนายจ้าง
บริการขององค์การทางวิชาชีพ
บริกำรของสหภำพแรงงำน
บริการของสหภาพแรงงาน
บริกำรขององค์กำรสมำชิกอืน่ ๆ
บริการขององค์การทางศาสนา
บริการขององค์การทางการเมือง
บริการขององค์การสมาชิกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริการขององค์การสิทธิมนุษยชน
บริการขององค์การด้านสิ่งแวดล้อม
บริการขององค์การเพื่อการคุม้ ครองกลุ่มชนพิเศษ
บริ ก ารขององค์ ก ารเพื่ อ จั ดการงานบริก ารที่ เ กี่ย วข้ องกับ
ชุมชนและการปรับปรุงเมืองอื่น ๆ
บริการของสมาคมเยาวชน
บริการขององค์การสมาชิก โดยการให้เงินสนับสนุน
บริการของสมาคมด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ
บริการขององค์การประชาคมและสังคมอื่น ๆ
บริการขององค์การสมาชิกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

96111
96112
96113

บริกำรด้ำนนันทนำกำร วัฒนธรรม และกำรกีฬำ
บริกำรงำนโสตทัศน์และบริกำรที่เกี่ยวข้อง
บริการบันทึกเสียงลงบนสื่อ
บริการบันทึกเสียงลงบนสื่อ ยกเว้นบริการบันทึกเสียงสด
บริการบันทึกเสียงสด
ต้นฉบับเสียงบันทึก

9511
9512

95110
95120

9520

95200

9591
9592
9599

95910
95920

952
959

95991
95992
95993
95994

หมวดย่อย 96
961
9611

HS 2017

TSIC 2009
39000*
39000*
39000*
39000*
39000*
81299*
81299*
39000*

94110
94120
94200
94910
94920
94991*
94993
94991*
94991*,
94999*
94992
94999*
94994
94999*
94999*

59201*
59201*
59201*
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
9612

คำอธิบำย

HS 2017

96121

บริการผลิตภาพยนตร์ วิดีทัศน์ รายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุ
บริการผลิตภาพยนตร์ วิดีทัศน์ และรายการโทรทัศน์

96122

บริการผลิตรายการวิทยุ

96123

ต้นฉบับภาพยนตร์ วิดีทัศน์ รายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุ

9613
96131
96132
96133
96134
96135
96136
96137
96139
9614
9615

96140
96150

9621
9622
9623
9629

96210
96220
96230
96290

9631
9632

96310
96320

9633

96330

962

963

บริการหลังการผลิตภาพและเสียง
บริการตัดต่อภาพและเสียง
บริการแปลงรูปแบบของงานภาพยนตร์ วิดีทัศน์ และรายการ
โทรทัศน์ รวมถึงการทาสาเนาต้นฉบับใหม่
บริการปรับเปลี่ยนสีภาพและปรับแต่งฟิล์มภาพยนตร์ วิดีทัศน์
หรือสื่อดิจิทัลให้ดีขึน
บริการทาเทคนิคพิเศษสาหรับฟิล์มภาพยนตร์ วิดีทัศน์ หรือ
สื่อดิจิทัล
บริการทาภาพเคลื่อนไหว
บริการใส่คาบรรยายภาพ ภาพไตเติล และบทบรรยายภาพ
บริการตัดต่อและออกแบบเสียง
บริ ก ารอื่ น ๆ ภายหลั งการผลิ ต ภาพยนตร์ วิ ดี ทั ศ น์ และ
รายการโทรทัศน์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริการเผยแพร่ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ และรายการโทรทัศน์
บริการฉายภาพยนตร์
บริกำรส่งเสริมและจัดงำนแสดงด้ำนศิลปะกำรแสดง
กำรแสดงควำมบันเทิงสด และบริกำรส่งเสริมอื่น ๆ
บริการส่งเสริมและจัดการงานแสดงด้านศิลปะการแสดง
บริการผลิตและนาเสนองานแสดงด้านศิลปะการแสดง
บริการสนับสนุนการดาเนินการด้านศิลปะการแสดง
บริการด้านศิลปะการแสดงและความบันเทิงสดอื่น ๆ
บริกำรของศิลปินด้ำนควำมบันเทิงและศิลปินอื่น ๆ
บริการของศิลปินด้านความบันเทิง
บริ ก ารของนั ก เขี ย น นั ก ประพั น ธ์ เ พลง ประติ ม ากร และ
ศิลปินอื่น ๆ (ยกเว้นศิลปินด้านความบันเทิง)
ผลงานต้นฉบับของนักเขียน นักประพันธ์เพลง และศิลปินอื่น ๆ
ยกเว้นศิลปินด้านความบันเทิง จิตรกร และประติมากร

TSIC 2009
59111*,
59112*,
60201*,
60202*,
60203*
59201*,
60101*,
60102*
59111*,
59112*,
59201*
59121*
59129*
59122*
59122*
59122*
59129*
59201*
59129*
59131
59140
90002*
90002*
90001*
90002*
90002*
90001*
90001*

178

การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย 2563
* บางส่วนของของรหัสดังกล่าว

หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
964
9641
96411
96412
9642
96421
96422
965
9651
96511
9652

96512
96520

9659

96590

9661
9662

96610
96620

966

969
9691
9692

9693
9699

หมวดย่อย 97
971
9711
9712
9713
9714
9715

คำอธิบำย

บริกำรของพิพิธภัณฑ์ และบริกำรด้ำนกำรอนุรักษ์
บริ ก ารของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ และบริ ก ารด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ข อง
โบราณสถานและอาคารทางประวัติศาสตร์
บริการของพิพิธภัณฑ์ ยกเว้นบริการของโบราณสถานและ
อาคารทางประวัติศาสตร์
บริการของโบราณสถานและอาคารทางประวัติศาสตร์
บริการของสวนพฤกษชาติและสวนสัตว์ และบริการอนุรักษ์ธรรมชาติ
บริการของสวนพฤกษชาติและสวนสัตว์
บริการเขตสงวนธรรมชาติ รวมถึงบริการอนุรักษ์สัตว์ป่า
บริกำรด้ำนกำรกีฬำและกีฬำเพื่อกำรนันทนำกำร
บริการขององค์การและส่งเสริมการจัดงานด้านการกีฬาและ
กีฬาเพื่อการนันทนาการ
บริ ก ารส่งเสริ มการจั ดงานด้า นการกี ฬ าและกี ฬาเพื่อการ
นันทนาการ
บริการของสโมสรกีฬา
บริการสนับสนุนการดาเนินการด้านการกีฬาและกีฬาเพื่อ
การนันทนาการ
บริการด้านการกีฬาและกีฬาเพื่อการนันทนาการอื่น ๆ
บริกำรของนักกีฬำและบริกำรสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
บริการของนักกีฬา
บริการสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ

96921

บริกำรของสวนสนุกและบริกำรด้ำนนันทนำกำร
บริการของสวนสนุกและสิ่งดึงดูดใจที่คล้ายกัน
บริการด้านการพนันและการเสี่ยงโชค
บริการดาเนินงานเกี่ยวกับการพนันออนไลน์

96929

บริการด้านการพนันและการเสี่ยงโชคอื่น ๆ

96930
96990

บริการดาเนินการเกี่ยวกับตูเ้ กมหยอดเหรียญ
บริการด้านความบันเทิงและการนันทนาการอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น

96910

97110
97120
97130
97140
97150

HS 2017

บริกำรอื่น ๆ
บริกำรซัก ทำควำมสะอำด และย้อมสี
บริการซักรีดโดยเครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ
บริการซักแห้ง (รวมถึงบริการทาความสะอาดผลิตภัณฑ์ขนสัตว์)
บริการทาความสะอาดสิ่งทออื่น ๆ
บริการอัดกลีบเครื่องแต่งกาย
บริการฟอกและย้อมสี

TSIC 2009

91021*
91022
91031
91032

93191
93120
93111
93112
93199*
93199*
93192,
93199*
93210
92001*,
92009*
92001*,
92009*
93293
93291,
93292,
93299

96202
96201*
96201*
96201*
96203
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หมู่ใหญ่ หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
972

คำอธิบำย
บริกำรด้ำนควำมงำมและเพื่อเสริมสร้ำงสุขภำพร่ำงกำย
บริการตัดแต่งทรงผมและการบริหารของบาร์เบอร์
บริการดูแลความงาม การแต่งเล็บมือและเล็บเท้า
บริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย

9721
9722
9723

97210
97220
97230

9729

97290

9731
9732

97310
97320

9791
9799

97910
97990

บริการเสริมความงามอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริกำรจัดกำรงำนศพ เผำศพ และบริกำรที่เกี่ยวข้อง
บริการที่ฝังศพและเผาศพ
บริการที่เกี่ยวข้อง
บริกำรเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
บริการเพื่อนเที่ยว
บริการเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

98000

บริกำรจ้ำงงำนในครัวเรือนส่วนบุคคล
บริกำรจ้ำงงำนในครัวเรือนส่วนบุคคล
บริการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล

99000

บริกำรขององค์กำรระหว่ำงประเทศและภำคีสมำชิก
บริกำรขององค์กำรระหว่ำงประเทศและภำคีสมำชิก
บริการขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก

973
979

หมวดย่อย 98
980
9800
หมวดย่อย 99
990
9900

HS 2017

TSIC 2009
96103*
96104
96101,
96102
96109
96301*
96301*
96305
96303,
96304,
96309

97000

99001,
99009

ส่วนที่ 4 คำอธิบาย

การจัดประเภท
ผลิตภัณฑ์กลาง
ประเทศไทย ปี 2563

คำอธิบำยกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563 183

หมวดใหญ่ 0
ผลิตภัณฑ์เกษตร ผลิตภัณฑ์ป่าไม้ และผลิตภัณฑ์ประมง
หมวดย่อย 01

ผลิตภัณฑ์เกษตร พืชสวน พืชผัก

หมู่ใหญ่ 011

ธัญพืช ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่
ในหมู่ใหญ่นี้ประกอบด้วยธัญพืช ได้แก่ พืช ปีเดียว1 ซึ่งโดยทั่วไปเป็นพืชกลุ่มในวงศ์หญ้ำที่ให้เมล็ดธัญพืชหรือ
เมล็ดพันธุห์ รือผ่ำนกรรมวิธี เพื่อใช้เป็นอำหำรคน อำหำรสัตว์ เมล็ดพันธุแ์ ละเพื่อวัตถุประสงค์ทำงอุตสำหกรรม
เช่น เอทำนอล เป็นต้น คำว่ำ “ธัญพืช” ควรจำกัดไว้เฉพำะพืชที่เก็บเกี่ยวเพื่อใช้เป็นเมล็ดธัญพืชแห้งเท่ำนั้น
กลุ่มผลิตภัณฑ์ “เมล็ด” จะรวมถึงธัญพืชที่ปลูกเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์จะผ่ำนกรรมวิธีหรือไม่ก็ตำม ซึ่งโดยปกติแล้ว
เมล็ดพันธุ์เหล่ำนี้จะต้องเป็นไปตำมข้อกำหนดด้ำนคุณภำพสำหรับธัญพืชที่ไม่ได้ปลูกเพื่อ ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์นั้น
จะถูกจัดประเภทไว้ใน “อื่น ๆ” แม้ว่ำผลผลิตบำงส่วนอำจใช้เป็นเมล็ดพันธุ์โดยเกษตรกร

0111

ข้าวสาลี
01111 เมล็ดข้าวสาลี (ใช้สาหรับการเพาะปลูก) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ข้ำวสำลี สกุล Triticum ส่วนใหญ่ คือ Triticum aestivum และ Triticum durum และเมสลิน ชนิดที่ใช้
เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับกำรเพำะปลูก จะผ่ำนกรรมวิธีหรือไม่ก็ตำม รวมถึงเมสลิน ซึ่งเป็นกำรผสมกันระหว่ำง
ข้ำวสำลีกับข้ำวไรย์ ในอัตรำส่วน 2 ต่อ 1
ยกเว้น
- ข้ำวสำลีชนิดทีไ่ ม่ได้ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับกำรเพำะปลูก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01112
01112 ข้าวสาลีอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ข้ำวสำลี สกุล Triticum ส่วนใหญ่ คือ Triticum aestivum และ Triticum durum รวมถึงข้ำวสำลีทั่วไป
ชนิดต่ำง ๆ ดังนี้
 ข้ำวสำลีชนิดปลูกต้นฤดูใบไม้ผลิ
 ข้ำวสำลีชนิดปลูกข้ำมฤดูหนำว
 ข้ำวสำลีเมล็ดแข็ง
 ข้ำวสำลีเมล็ดอ่อน
 ข้ำวสำลีเมล็ดสีแดงและขำว
 ข้ำวสำลีดูรัม
- เมสลิน (กำรผสมกันระหว่ำงข้ำวสำลีกับข้ำวไรย์ ในอัตรำส่วน 2 ต่อ 1)
ยกเว้น
- ข้ำวสำลีชนิดที่ใช้เป็นเมล็ดพันธุส์ ำหรับกำรเพำะปลูก ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01111

0112

ข้าวโพด ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- ข้ำวโพดที่เก็บเกี่ยวเพื่อใช้เป็นเมล็ดแห้งเท่ำนั้น
01121 เมล็ดข้าวโพด (ใช้สาหรับการเพาะปลูก) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เมล็ดข้ำวโพด (ใช้สำหรับกำรเพำะปลูก)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1005.10

1

พืชที่มีอำยุสั้นๆ จบชีพจักรภำยในปีเดียว หรือฤดูปลูกเดียว ส่วนมำกเป็นพวกพืชล้มลุก (herbaceous plants) เช่น มะเขือเทศ แตงกวำ (ที่มำ : สำรำนุกรมไทยสำหรับเยำวชนฯ)
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01122 ข้าวโพดอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ข้ำวโพดอื่น ๆ เช่น เมล็ดข้ำวโพดสำหรับคั่ว (ป๊อบคอร์น) เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1005.90
0113

ข้าว
01131 เมล็ดข้าว (ใช้สาหรับการเพาะปลูก) ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ข้ำวเปลือก สกุล Oryza ส่วนใหญ่คือ Oryza sativa (มีปลูกทั่วไปในทุกประเทศ) ชนิดที่ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์
สำหรับกำรเพำะปลูกจะผ่ำนกรรมวิธีหรือไม่ก็ตำม
ยกเว้น
- ข้ำวชนิดที่ไม่ได้ใช้เป็นเมล็ดพันธุส์ ำหรับกำรเพำะปลูก ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01132
01132 ข้าวเปลือกอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ข้ำวเปลือก สกุล Oryza ส่วนใหญ่คือ Oryza sativa
ยกเว้น
- ข้ำวที่ใช้สำหรับกำรเพำะปลูก ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01131
- ข้ำวขำวที่ผ่ำนกำรขัดสำเร็จหรือกึง่ สำเร็จ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23161
- ข้ำวหัก ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 23161
- ข้ำวกล้อง ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 23162

0114

ข้าวซอร์กัม
01141 เมล็ดข้าวซอร์กัม (ใช้สาหรับการเพาะปลูก) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ข้ำวซอร์กัม (ข้ำวฟ่ำง) สกุล Sorghum ชนิดที่ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับกำรเพำะปลูก จะผ่ำนกรรมวิธีหรือไม่
ก็ตำม
ยกเว้น
- ข้ำวซอร์กัม ที่ไม่ได้ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับกำรเพำะปลูก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01142
- ข้ำวซอร์กัม ชนิด Sorghum saccharatum ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 01809
01142 ข้าวซอร์กัมอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ข้ำวซอร์กัม (ข้ำวฟ่ำง) สกุล Sorghum ส่วนใหญ่ คือ vulgare, guineense, dura
ยกเว้น
- ข้ำวซอร์กัม ชนิดที่ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับกำรเพำะปลูก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01141
- ข้ำวซอร์กัมหวำน ชนิด Sorghum saccharatum ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01809

0115

ข้าวบาร์เลย์
01151 เมล็ดข้าวบาร์เลย์ (ใช้สาหรับการเพาะปลูก) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ข้ำวบำร์เลย์ สกุล Hordeum ชนิดที่ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับกำรเพำะปลูก จะผ่ำนกรรมวิธีหรือไม่ก็ตำม
ยกเว้น
- ข้ำวบำร์เลย์ ชนิดที่ไม่ได้ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับกำรเพำะปลูก ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01152
01152 ข้าวบาร์เลย์อื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ข้ำวบำร์เลย์ สกุล Hordeum ซึ่งเป็นไม้ล้มลุก ส่วนใหญ่ คือ ชนิด H. vulgare, H. disticum, H. hexastichon
ยกเว้น
- ข้ำวบำร์เลย์ ชนิดที่ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับกำรเพำะปลูก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01151
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0116

ข้าวไรย์
01161 เมล็ดข้าวไรย์ (ใช้สาหรับการเพาะปลูก) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ข้ำวไรย์ ชนิด Secale cereal ชนิดที่ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับกำรเพำะปลูก จะผ่ำนกรรมวิธีหรือไม่ก็ตำม
ยกเว้น
- ข้ำวไรย์ ชนิดที่ไม่ได้ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับกำรเพำะปลูก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01162
01162 ข้าวไรย์อื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ข้ำวไรย์ ชนิด Secale cereal

0117

0118

0119

ยกเว้น
- ข้ำวไรย์ ชนิดที่ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับกำรเพำะปลูก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01161
ข้าวโอ๊ต
01171 เมล็ดข้าวโอ๊ต (ใช้สาหรับการเพาะปลูก) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ข้ำวโอ๊ต สกุล Avena ชนิดที่ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับกำรเพำะปลูก จะผ่ำนกรรมวิธีหรือไม่ก็ตำม
ยกเว้น
- ข้ำวโอ๊ต ชนิดที่ไม่ได้ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับกำรเพำะปลูก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01172
01172 ข้าวโอ๊ตอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ข้ำวโอ๊ต สกุล Avena ซึ่งเป็นไม้ลม้ ลุก ส่วนใหญ่ คือ ชนิด A. Sativa
ยกเว้น
- ข้ำวโอ๊ต ชนิดที่ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับกำรเพำะปลูก ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01171
ข้าวฟ่างนกเขา
01181 เมล็ดข้าวฟ่างนกเขา (ใช้สาหรับการเพาะปลูก) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ข้ำวฟ่ำงนกเขำ (ข้ำวฟ่ำงเลี้ยงนก) เช่น หญ้ำข้ำวนก (Echinochloa frumentacea) ข้ำวฟ่ำงสำมง่ำม
(Eleusine coracana) ข้ ำ วฟ่ ำ งไม้ ก วำด (Panicum miliaceum) หญ้ ำ ปล้ อ งหิ น (Paspalum
scrobiculatum) หญ้ำไข่มุก (Pennisetum glaucum) และข้ำวฟ่ำงหำงหมำ (Setaria italica) ซึ่งมีชื่อ
ท้องถิ่นหลำยชื่อ ชนิดที่ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับกำรเพำะปลูก จะผ่ำนกรรมวิธีหรือไม่ก็ตำม
ยกเว้น
- ข้ำวฟ่ำงนกเขำ ชนิดที่ไม่ได้ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับกำรเพำะปลูก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01182
- เทฟฟ์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 01199
01182 ข้าวฟ่างนกเขาอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ข้ำวฟ่ำงนกเขำอื่น ๆ (ข้ำวฟ่ำงเลี้ยงนกอื่น ๆ) เช่น หญ้ำข้ำวนก (Echinochloa frumentacea) ข้ำวฟ่ำง
สำมง่ำม (Eleusine coracana) ข้ำวฟ่ำงไม้กวำด (Panicum miliaceum) หญ้ำปล้องหิน (Paspalum
scrobiculatum) หญ้ำไข่มุก (Pennisetum glaucum) และข้ำวฟ่ำงหำงหมำ (Setaria italica) ซึ่งมีชื่อ
ท้องถิ่นหลำยชื่อ
ยกเว้น
- ของที่กล่ำวมำข้ำงต้นที่ปลูกเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุส์ ำหรับกำรเพำะปลูก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01181
- เทฟฟ์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 01199
ธัญพืชอื่น ๆ
01191 ทริติเคลี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ทริติเคลี
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1008.60
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01192 บักวีต ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บักวีต
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1008.10
01193 โฟนิโอ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- โฟนิโอ ชนิด Digitaria exalis
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1008.40
01194 คีนัว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- คีนัว ชนิด Chenopodium quinoa
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1008.50
01195 ข้าวนก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ข้ำวนก ชนิด Phalaris canariensis
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1008.30
01199 เมล็ดธัญพืชอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- คีวีชำ (Amaranthus caudatus)
- แคนนำกัว (Chenopodium pallidicaule)
- ลูกเดือย (Coix lacryma-jobi)
- เทฟฟ์ (Eragrostis abyssinica)
- ข้ำวป่ำยักษ์ (Zizania aquatic)
- ธัญพืชผสม
ยกเว้น
- เมสลิน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01111, 01112
หมู่ใหญ่ 012

พืชผัก ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่
ในหมู่ใหญ่นี้ประกอบด้วย พืชผัก ได้แก่ พืชชั่วครำวที่ปลูกโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสำหรับมนุษย์บริโภค ทั้งที่เป็น
พืชไร่และพืชสวน ในที่เปิดและในที่ปิดครอบป้องกันสำหรับพืชจำพวกหญ้ำและพืชตระกูลถั่ว หำกเก็บเกี่ยว
เป็นธัญพืชแห้งจะจัดเป็นธัญพืชและพัลส์ (เมล็ดพืชที่บริโภคได้) แต่สำหรับพืชผักที่อยู่ในหมู่ใหญ่นี้ จะเก็บเกี่ยว
ในขณะที่มีสีเขียวเพื่อให้ได้เมล็ดสีเขียวหรือฝักสีเขียว (ข้ำวโพดสีเขียว ถั่วลันเตำสีเขียว ถั่วแขกสีเขียว ฯลฯ)
กลุ่มนี้ยังรวมถึง แตง แตงโม และเห็ด ยกเว้นพืชผักที่เพำะปลูกเพื่อเป็นอำหำรสัตว์หรือเพำะปลูกเพื่อ ใช้เป็น
เมล็ดพันธุ์เป็นหลัก
พืชผักที่จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่นี้มีลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ดังนี้ พืชผักรับประทำนใบหรือลำต้น (มีใบ ลำต้น
และ/หรือดอกไม้ซึ่งบริโภคได้ เช่น กะหล่ำปลีและกะหล่ำดอก) พืชผัก รับประทำนผล (มีผลซึ่งบริโภคได้ เช่น
แตง) รำก หัว และหน่อ (มีรำก หัว และ/หรือหน่อซึ่งบริโภคได้ เช่น หัวหอม); ผักวงศ์ถั่ว (ประกอบด้วยธัญพืช
สีเขียวและฝักสีเขียว เช่น ถั่วลันเตำสีเขียว); ผักอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (เช่น ข้ำวโพดสีเขียว เห็ด)

0121

พืชผักสาหรับรับประทานใบหรือลาต้น
01211 หน่อไม้ฝรั่ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หน่อไม้ฝรั่ง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0709.20
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01212 กะหล่าปลี ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- กะหล่ำปลี
 กะหล่ำดำว
 อื่น ๆ เช่น กะหล่ำปลีชนิดกลม ไชนิสมัสตำร์ด เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0704.20, .90
01213 กะหล่าดอกและบรอกโคลี ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- กะหล่ำดอกและบรอกโคลี
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0704.10
01214 ผักกาดหอมและชิโครี่ (Lettuce and chicory) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผักกำดหอม (Lactuca sativa) และชิโครี่ (ชิกคอรี) สกุล Cichorium สดหรือแช่เย็น
- ผักกำดหอม ผักกำดหอมห่อหัวอื่น ๆ
 วิทลูฟ ชิโครี่ (ชิกคอรี) ชนิด Cichorium intybus var. foliosum วงศ์อื่น ๆ เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0705
01215 ผักโขม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผักโขม ชนิด Spinacia oleracea
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0709.70
01216 อาร์ติโชก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อำร์ติโชก (Cynara scolymus)
ยกเว้น
- เยรูซำเล็ม อำร์ติโชก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01599
01219 พืชผักสาหรับรับประทานใบหรือลาต้นอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เชอร์วิล (Anthriscus cerefolium)
- ชำร์ด (Beta vulgaris subsp. vulgaris (Cicla Group))
- ผักชีฝรั่ง (Petroselinum crispum)
- ผักเบี้ยใหญ่ (Portulaca oleracea)
- ซีเคล (Crambe maritima)
- รูบำร์บ (Rheum rhaponticum)
- ซอร์เรล (Rumex acetosa)
- ผักสลัดอื่น ๆ นอกเหนือจำกผักกำดหอม (Lactuca sativa) และชิโครี่ (ชิกคอรี)
- ซัมเมอร์เซเวอร์รีและวินเทอร์เซเวอร์รี (Satureja hortensis)
- แทร์รำกอน (Artemisia dracunculus)
- วอเตอร์เครส (Nasturtium officinale)
ยกเว้น
- พืชที่มีสำรกระตุ้น พืชเครื่องเทศ และพืชทีใ่ ห้กลิ่นหอมให้จดั ประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 016
0122

แตง
01221 แตงโม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- แตงโม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0807.11
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01229 แตงแคนตาลูปและแตงอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แตงแคนตำลูปและแตงอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0807.19
0123

พืชผักสาหรับรับประทานผล
01231 พริกและพริกไทย (สีเขียว) (พริกในสกุล Capsicum และพริกไทยจาไมก้าในสกุล Pimenta) ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- พริกและพริกไทยในสกุล Capsicum และสกุล Pimenta สดหรือแช่เย็น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0709.60
01232 แตงร้านและแตงกวา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แตงร้ำนและแตงกวำ สดหรือแช่เย็น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0707
01233 มะเขือยาว (มะเขือม่วง) ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- มะเขือยำว (มะเขือม่วง) สดหรือแช่เย็น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0709.30
01234 มะเขือเทศ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- มะเขือเทศ สดหรือแช่เย็น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0702
01235 ฟักทอง แตงนาเต้า และฟัก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- พืชผักในสกุล Cucurbita (แตงน้ำเต้ำ ฟักทอง ซูกินี ฯลฯ) และสกุลน้ำเต้ำ (Lagenaria) (ฟัก) รวมถึงสกุล
ชนิด และพันธุ์ต่ำง ๆ ที่อยู่ในวงศ์แตง สดหรือแช่เย็น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0709.93
ยกเว้น
- แตงโมในสกุล Citrullus lanatus ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 01221
- แตงแคนตำลูปและแตงอื่น ๆ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01229
01239 ผักสาหรับรับประทานผลอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผักสำหรับรับประทำนผลอื่น ๆ เช่น
 เคเปอร์ (Capparis spinosa)
 กระเจี๊ยบเขียว (Abelmoschus esculentus)
 ฟักแม้ว (Sechium edule)
 แทมำริลโลส์ (Solanum betaceum)
 โทมำทิลโลส์ มะเขือเทศเม็กซิโก (Physalis philadelphica และ Physalis ixocarpa)
ยกเว้น
- แตงโม ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 01221
- แตงแคนตำลูปและแตงอื่น ๆ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01229
- ผลมะกอก ได้จดั ประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 01450

0124

พืชผักวงศ์ถั่ว (สีเขียว)
01241 ถั่วบีน (สีเขียว) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ถั่วบีน (สกุล Vigna และสกุล Phaseolus)
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เฟรนช์บีน (Phaseolus vulgaris)
 ถั่วฝักยำว (Vigna unquiculata subsp. sesquipedalis)
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0708.20


01242 ถั่วลันเตา (สีเขียว) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ถั่วลันเตำ (Pisum sativum)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0708.10
01243 บรอดบีนและฮอร์สบีน (สีเขียว) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บรอดบีน (Vicia faba var. major)
- ฮอร์สบีน (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)
01249 พืชผักวงศ์ถั่วอื่น ๆ (สีเขียว) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ถั่วลูกไก่ ถั่วมะแฮะ (Cicer arietinum)
- ถั่วเลนส์ (Lens esculenta, Ervum lens)
- กวำร์ (Cyamopsis tetragonoloba)
0125

พืชหัว2 ที่เกิดจากราก กาบใบ หรือต้นใต้ดิน
01251 แคร์รอตและเทอร์นิป ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แคร์รอตและเทอร์นิป สดหรือแช่เย็น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0706.10
01252 กระเทียมหัว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กระเทียม สดหรือแช่เย็น
 หัวสำหรับขยำยพันธุ์
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0703.20
01253 หอมหัวใหญ่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หอมหัวใหญ่และหอมหัวเล็ก สดหรือแช่เย็น
 หัวสำหรับขยำยพันธุ์
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0703.10
01254 ลีกและพืชผักจาพวกหอมกระเทียมอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ลีก (กระเทียมต้น) และพืชผักจำพวกหอมกระเทียมอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0703.90
01259 พืชหัวอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ออยซ์เตอร์ แพลนท์ พืชวงศ์ทำนตะวัน (Asteraceae)
- มันแกว (Pachyrhizus erosus)
- หัวคื่นไช่ฝรั่ง (Apium graveolens var. rapaceum)

2

“หัว” หมำยถึง ส่วนของต้นพืชที่มีลักษณะกลมหรือค่อนข้ำงกลม ซึ่งมีควำมหมำยในภำษำอังกฤษได้หลำยคำ อำจหมำยควำมถึง หัวที่เกิดจำกกำบใบ ( bulb) หัวที่เกิดจำกต้น (tuber)
หัวที่เกิดจำกเหง้ำ (corm) และหัวที่เกิดจำกรำก (fleshy root) ก็ได้ (ที่มำ : http://www.foodnetworksolution.com)
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0126

01260 เมล็ดพืชผัก ยกเว้นเมล็ดบีต ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เมล็ดพืชผัก
 เมล็ดหอมหัวใหญ่
 อื่น ๆ เช่น กระเจี๊ยบเขียว กระเทียมใบ กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก คะน้ำ บรอกโคลี เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1209.91

0127

01270 เห็ดและเห็ดทรัฟเฟิล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เห็ดชนิดมัชรูมและเห็ดชนิดทรัฟเฟิล
 เห็ดในสกุล Agaricus
 อื่น ๆ เช่น เห็ดชนิดทรัฟเฟิล เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0709.51 - .59

0129

01290 พืชผักรับประทานสด ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- พืชผักรับประทำนสด ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น เช่น
 คื่นไช่ (Apium graveolens) นอกจำกหัวคื่นไช่ฝรั่ง (Apium graveolens var. rapaceum)
 ต้นอ่อนของพืชจำพวกถั่วและถั่วงอก
 ใบกระบองเพชร
 แห้วจีน (Eleocharis dulcis)
 เทียนข้ำวเปลือก (ผักชีล้อม) (Anethum graveolens) (ใช้รับประทำนเป็นพืชผัก)
 ถั่วเหลืองงอกหรือถั่วงอกหัวโต (Glycine max)
 ถั่วเหลืองฝักสดหรือถั่วแระญี่ปุ่น (green, Glycine max)
 ถั่วพัลส์ (ถ้ำเก็บเกี่ยวในขณะที่เป็นสีเขียวสำหรับเมล็ดสีเขียวหรือฝักสีเขียว)
 สเกอร์เรต (Sium sisarum)
 ข้ำวโพดหวำน (Zea mays convar. saccarata)
 ข้ ำ วโพดเมล็ ด เขี ย ว (ถ้ ำ เก็ บ เกี่ ย วในขณะที่ เ ป็ น สีเขี ย วเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ช้ เ ป็น อำหำร ส่ ว นใหญ่ คือ
ข้ำวโพดหวำน (Zea mays convar. saccarata)
ยกเว้น
- เมล็ดข้ำวโพดแห้ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01121, 01122
- อำร์ติโชก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01216
- ฟักทอง แตงน้ำเต้ำ ฟัก ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 01235
- หัวคื่นไช่ฝรั่ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01259
- กล้ำย ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 01313
- แห้วจีน กระจับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01379
- ผลมะกอก ได้จดั ประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 01450
- เทียนข้ำวเปลือก (ใช้เป็นเครื่องเทศ) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01654
- ถั่วเมล็ดแห้ง ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01701
- ข้ำวโพดอำหำรสัตว์/หญ้ำหมัก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01911

หมู่ใหญ่ 013

ผลไม้และลูกนัต

0131

ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน
01311 อโวกาโด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อโวกำโด (Persea Americana)
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01312 กล้วย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กล้วย ได้แก่ กล้วยที่สำมำรถบริโภคได้โดยไม่ต้องปรุงแต่งเป็นกล้วยที่เกิดจำกกำรผสมของกล้วยชนิดแท้ 2
ชนิดคือ Musa acuminata และ Musa balbisiana โดยมีกำรแบ่งแยกชนิดจำกจำนวนชุดจีโนม
ยกเว้น
- กล้ำย กล้วยที่ต้องทำให้สุก เพื่อรับประทำน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01313
01313 กล้ายและกล้วยที่เหมาะสาหรับนามารับประทานเมื่อทาให้สุกด้วยความร้อน (ต้ม ปิ้ง เผา) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- กล้ำย
- กล้วยที่ทำให้สุก ได้แก่ กล้วยที่จำเป็นต้องทำให้สุกเพื่อบริโภค โดยทำให้สุกด้วยควำมร้อนหรือเคี่ยว
ยกเว้น
- กล้วย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01312
01314 อินทผลัม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อินทผลัม (Phoenix dactylifera)
01315 มะเดื่อ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- มะเดื่อ ผลไม้ในพืชสกุล Ficus (Ficus carica)
01316 มะม่วง ฝรั่ง และมังคุด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- มะม่วง (Mangifera indica)
- ฝรั่ง คือผลที่ได้จำกต้นในสกุล Psidium ทั้งชนิด Psidium cattleianum และชนิด Psidium guajava
- มังคุด (Garcinia mangostana)
01317 มะละกอ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- มะละกอ (Carica papaya)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0807.20
01318 สับปะรด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- สับปะรด (Ananas comosus)
01319 ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนอืน่ ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ทุเรียน (Durio zibethinus)
- ทุเรียนเทศ (Annona muricata) น้อยหน่ำ (Annona squamosa) และพืชในสกุล Annona
- ตะลิงปลิง (Averrhoa bilimbi)
- มะเฟือง (Averrhoa carambola)
- สำเก (Artocarpus altilis)
- มู่กวำ (Asimina triloba)
- ฟีโจว (Feijoa sellowiana)
- ผลไม้ที่อยู่ในวงศ์เงำะหรือวงศ์ไม้ลำไย
 ลิ้นจี่ (Litchi chinensis)
 ลำไย (Dimocarpus longan)
 พูลำซัน (Nephelium mutabile)
 เงำะ (Nephelium Lappaceum)
- เสำวรสยักษ์ (Passiflora quadrangularis)
- ขนุน (Artocarpus heterophyllus)
- ลำงสำด (Lansium domesticum)
- เสำวรส (Passiflora edulis f. flavicarpa)
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0132

อำคี (Blighia sapida)
ปำปิโน่ (Solanum muricatum)
โรสฮิป (Rosa rubiginosa)
ละมุดฝรั่ง (Manilkara zapota)

ผลไม้จาพวกส้ม
01321 ส้มโอและเกรปฟรุ้ต ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เกรปฟรุ้ต (Citrus x paradise)
- ส้มโอ (Citrus maxima หรือ Citrus grandis)
01322 มะนาวฝรั่งและมะนาว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- มะนำวฝรั่ง (Citrus limon)
- มะนำว (Citrus aurantifolia)
ยกเว้น
- ส้มโอ มะละกอ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01329
01323 ส้ม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส้ม (Citrus x sinensis)
- ส้มเปรี้ยว (Citrus aurantium)
ยกเว้น
- มะกรูด ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01329
- ชินอตโต ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01329
01324 ส้มเขียวหวาน ส้มแมนดาริน และส้มคลีเมนทีน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส้มเขียวหวำน (Citrus reticulata) ส้มแมนดำริน (Citrus reticulata) และส้มคลีเมนทีน (clementines,
Citrus x clementina)
01329 ผลไม้จาพวกส้ม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ส้มซ่ำ (Citrus bergamia)
- คินอตโต (Citrus myrtifolia)
- คัมควอต (Citrus japonica)
ยกเว้น
- มะนำว (Citrus limon) ได้จดั ประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 01322

0133

01330 องุ่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- องุ่น (Vitis vinifera)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0806.10

0134

ผลไม้แบบผลเทียมมีเนือ3 (Pome fruit) และสโตน4 (Stone fruits)
01341 แอปเปิ้ล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- แอปเปิ้ล (Malus domestica)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0808.10

3

ผลสดที่เจริญมำจำกดอกที่มีรังไข่แบบอินฟีเรีย มีหลำยคำร์เพล เนื้อผลส่วนใหญ่มำจำกฐำนดอก หรือส่วนฐำนของกลีบดอก กลีบเลี้ยง และก้ำนเกสรตัวผู้ ซึ่งเชื่อมติดกัน โอบล้อมผนังรังไข่
เนื้อส่วนน้อยที่อยู่ด้ำนในเกิดจำกเพริคำร์ป ส่วนเอนโดคำร์ป จะบำงหรือมีลักษณะกรุบ ๆ คล้ำยกระดูกอ่อน เช่น แอปเปิ้ล สำลี่ ชมพู่
(ที่มำ : https://wutthipong12.wordpress.com/2013/02/11/type-of-fruit)
4
Stone fruit เป็นชื่อเรียกอย่ำงไม่เป็นทำงกำรของผลไม้กลุ่มที่เป็นผลเดี่ยว เป็นผลสดประเภทดรูป (drupe) ที่มีเมล็ดแข็งมำก
(ที่มำ : http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1084/stone-fruit)
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01342 แพร์และควินซ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สำลี่ (Pyrus communis)
- ควินซ์ (Cynodia oblonga)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0808.30, .40
01343 แอปริคอต ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- แอปริคอต (Prunus armeniaca)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0809.10
01344 เชอร์รี่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เชอร์รี่ (Prunus avium)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0809.21, .29
01345 ท้อและเนกทารีน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ท้อและเนกทำรีน (Prunus persiaca)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0809.30
01346 พลัมและสโล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- พลัม (Prunus domestica) และพรุน (Prunus spinosa)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0809.40
01349 ผลไม้แบบผลเทียมมีเนือ และผลไม้เมล็ดแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เมดเลอร์ญี่ปุ่นหรือโลควอต (Eriobotrya japonica)
- เมดเลอร์ (Mespilus germanica)
- พุทรำ (Zizyphus jujube)
0135

เบอร์รี่และผลไม้อื่น ๆ
01351 เคอร์เรนท์และกูสเบอร์รี่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เคอร์เรนท์
 เรดเคอเรนท์และไวท์เคอเรนท์ (Ribes rubrum)
 แบล็กเคอร์แรนต์ (Ribes nigrum)
- กูสเบอร์รี่ (Ribes uva-crispa หรือ Ribes grossularia)
ยกเว้น
- กีวีฟรุ้ต ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01352
01352 กีวีฟรุต้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- กีวีฟรุ้ต (Actinidia deliciosa)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0810.50
01353 ราสพ์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ และโลแกนเบอร์รี่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รำสพ์เบอร์รี่ (Rubus idaeus) แบล็กเบอร์รี่ (Rubus fruticosus) มัลเบอร์รี่ (หม่อน) (Morus alba)
และโลแกนเบอร์รี่ (Rubus x loganobaccus)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0810.20
01354 สตรอเบอร์รี่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สตรอเบอร์รี่ (Fagaria x ananassa)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0810.10
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01355 เบอร์รี่อื่น ๆ และผลไม้ในสกุล Vaccinium ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- แครนเบอร์รี่ บิลเบอร์รี่ และผลไม้ในตระกูลแวกซิเนียมอื่น ๆ เช่น
 แครนเบอร์รี่ (Vaccinium subg. Oxycoccus)
 บิลเบอร์รี่ (Vaccinium myrtillus)
 บลูเบอร์รี่ (Vaccinium sect. Cyanococcus)
 ฟ็อกเบอร์รี่ (Vaccinium vitis-idaea)
 คำวเบอร์รี่ (Vaccinium vitis-idaea)
 เมอร์เทิลเบอร์รี่ (Myrtus communis)
- อำร์บิวทัส (Arbutus unedo)
- บำร์เบอร์รี่ (Berberis vulgaris)
- บอยเซนเบอร์รี่ (Rubus ursinus × Rubus. Idaeus)
- เคปกูสเบอร์รี่ (Physalis peruviana)
- เอลเดอร์เบอร์รี่ (Sambucus nigra)
- โรแวนเบอร์รี่ (Sorbus aucuparia)
- เซอร์วสิ เบอร์รี่ (Sorbus domestica, Sorbus aria)
- ซอร์บหรือซอร์บแอปเปิ้ล (Sorbus domestica)
ยกเว้น
- ผลไม้ที่อยู่ในวงศ์เงำะหรือวงศ์ไม้ลำไย ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนอื่น ๆ เช่น
 ลิ้นจี่ ลำไย อำคี เปบปิโน ได้จด
ั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01319
01356 โลคัสต์บีน (แครอบ) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- โลคัสต์บีน (แครอบ) (Ceratonia siliqua)
01359 ผลไม้อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- พลับ (Diospyros kaki)
- พริกลีแพร์หรือแคคตัสฟิก (Opuntia ficus-indica)
- มะตูม (Aegle marmelos)
- โคมไฟจีน (Physalis alkekengi)
- ผลไม้ในสกุล Diospyros เช่น มะเกลือ (Diospyros mollis)
- ตะขบควำย (Flacourtia cataphracta)
- ซีบัคทอร์น (Hippophae rhamnoides)
- ทับทิม (Punica granatum)
- มะขำม (Tamarindus indica)
- แก้วมังกร (Selenicereus)
ยกเว้น
- ตะลิงปลิง มะเฟือง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01319
- กีวีฟรุ้ต ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01352
0136

01360 เมล็ดผลไม้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เมล็ดผลไม้ทุกชนิดที่ใช้สำหรับกำรเพำะปลูก
ยกเว้น
- เมล็ดของต้นไม้ป่ำ (รวมถึงเมล็ดพืชพวกสน) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01990
- เมล็ดยำสูบ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 01990
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- เมล็ดพันธุ์พืชที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลักในกำรผลิตน้ำหอม ใช้ในทำงเภสัชกรรม หรือเพื่อใช้เป็นยำฆ่ำแมลง
หรือเชื้อรำ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่คล้ำยกัน (รวมถึงโสม โคคำ คำวำ และกัวรำนำ) ได้จดั ประเภทไว้
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01990
0137

ลูกนัตเปลือกแข็งทังเปลือก (ยกเว้นลูกนัตเปลือกแข็งพันธุ์ป่าชนิดที่บริโภคได้และถั่วลิสง) ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- ลูกนัตเปลือกแข็งทั้งเปลือก
ยกเว้น
- เมล็ดถั่วลิสง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0142
- ลูกนัตเปลือกแข็งพันธุ์ป่ำชนิดทีบ่ ริโภคได้ ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 03230
- ลูกนัตเปลือกแข็งที่เอำเปลือกออก ได้จัดประเภทไว้ในหมูย่ ่อย 2142
01371 เมล็ดอัลมอนด์ทังเปลือก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เมล็ดอัลมอนด์ทั้งเปลือก (Prunus dulcis)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0802.11
01372 เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทังเปลือก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เมล็ดมะม่วงหิมพำนต์ทั้งเปลือก (Anacardium occidentale)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0801.31
01373 เมล็ดเกาลัดทังเปลือก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เมล็ดเกำลัดทั้งเปลือก สกุล Castanea
ยกเว้น
- แห้วจีน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01290
- กระจับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 01379
- เกำลัดกระเทำะเปลือก ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21429
- ฮำร์สเชสต์นัต ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 39120
01374 เฮเซลนัตทังเปลือก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เฮเซลนัตทั้งเปลือก (Corylus avellana)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0802.21
01375 พิสตาชิโอทังเปลือก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- พิสตำชิโอทั้งเปลือก (Pistacia vera)
01376 วอลนัตทังเปลือก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- วอลนัต (เมล็ดมันฮ่อ) ทั้งเปลือก (Juglans regia)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0802.31
01377 บราซิลนัตทังเปลือก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บรำซิลนัตทั้งเปลือก (Bertholletia excelsa)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0801.21
01379 ลูกนัตเปลือกแข็งอื่น ๆ ทังเปลือก (ยกเว้นลูกนัตพันธุ์ป่าทีบ่ ริโภคได้เและถั่วลิสง) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลหมำก (Areca catechu)
- แห้ว (Eleocharis dulcis)
- กระจับ (Trapa natans)
- โคลำนัต (Cola acuminata และ Cola nitida)
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-

เมล็ดแปะก๊วย (Ginkgo biloba)
มำคำเดเมียนัต (Macadamia)
ถั่วพีแคน (Carya illinoinensis)
พิกโนเลีย (Pinus pinea)
เมล็ดสน (Pinus)

ยกเว้น
- แห้วจีน ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01290
- ลูกนัตเปลือกแข็งพันธุ์ป่ำทีบ่ ริโภคได้ ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 03230
- ลูกนัตเปลือกแข็งที่เอำเปลือกออกแล้ว ได้จดั ประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2142
หมู่ใหญ่ 014

เมล็ดพืชและผลไม้ทมี่ ีนามัน ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่
ในหมู่ใหญ่นี้รวมถึงพืชน้ำมันที่เป็นพืชปีเดียวและพืชหลำยปี โดยได้น้ำมันจำกผลหรือเปลือกผล ผลเปลือกแข็ง
และเนื้อในของเมล็ด (น้ำมันปำล์ม) ที่ใช้เป็นหลักในกำรสกัดน้ำมันและไขมันในกำรทำอำหำรและอุตสำหกรรม
ยกเว้นน้ำมันหอมระเหย

0141

ถั่วเหลือง
01411 เมล็ดถั่วเหลือง (ใช้สาหรับการเพาะปลูก) ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เมล็ดถั่วเหลือง (Glycine soja, Glycine max) ชนิดทีใ่ ช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับกำรเพำะปลูก
ยกเว้น
- ถั่วเหลืองชนิดที่ไม่ได้ใช้เป็นเมล็ดพันธุส์ ำหรับกำรเพำะปลูก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01412
01412 ถั่วเหลืองอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เมล็ดถั่วเหลือง (Glycine max)
ยกเว้น
- ถั่วเหลืองชนิดที่ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับกำรเพำะปลูก ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01411

0142

ถั่วลิสง ยกเว้นที่เอาเปลือกออก
01421 เมล็ดถั่วลิสง (ใช้สาหรับการเพาะปลูก) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เมล็ดถั่วลิสง (Arachis hypogaea) ชนิดที่ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับกำรเพำะปลูก
ยกเว้น
- ถั่วลิสงชนิดที่ไม่ได้ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับกำรเพำะปลูก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01422
01422 ถั่วลิสงทังเปลือก ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ถั่วลิสงทั้งเปลือก
ยกเว้น
- เมล็ดถั่วลิสง (Arachis hypogaea) ชนิดที่ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับกำรเพำะปลูก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 01421

0143

เมล็ดฝ้าย
01431 เมล็ดฝ้าย (ใช้สาหรับการเพาะปลูก) ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เมล็ดฝ้ำย (Gossypium) ชนิดที่ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับกำรเพำะปลูก
ยกเว้น
- เมล็ดฝ้ำยชนิดที่ไม่ได้ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับกำรเพำะปลูก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01432
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01432 เมล็ดฝ้ายอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เมล็ดฝ้ำย (Gossypium)
ยกเว้น
- เมล็ดฝ้ำยชนิดที่ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับกำรเพำะปลูก ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01431
0144

เมล็ดพืชที่มีนามันอื่น ๆ
01441 ลินสีด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ลินสีด (Linum usitatissimum)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1204
01442 เมล็ดมัสตาร์ด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เมล็ดมัสตำร์ด เป็นเมล็ดของพืชในสกุล Brassica หลำยชนิด
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1207.50
01443 เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เมล็ดเรป (Brassica) หรือเมล็ดโคลซำ (Brassica)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1205
01444 เมล็ดงา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เมล็ดงำ (Sesamum indicum)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1207.40
01445 เมล็ดดอกทานตะวัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เมล็ดดอกทำนตะวัน (Helianthus annuus)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1206
01446 เมล็ดดอกคาฝอย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เมล็ดดอกคำฝอย (Carthamus tinctorius)
01447 เมล็ดละหุ่ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เมล็ดละหุ่ง (Ricinus communis)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1207.30
01448 เมล็ดฝิ่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เมล็ดฝิ่น (Papaver somniferum)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1207.91
01449 เมล็ดพืชที่มีนามันอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เมล็ดละหุ่ง (Ricinus communis) (ทีไ่ ม่ใช่อำหำร)
- เมล็ดแครมเบ (Crambe abyssinica)
- เมล็ดกัญชง (Cannabis sativa)
- เมล็ดพืชที่มีน้ำมันอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

0145

01450 ผลมะกอก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลมะกอก (Olea europaea)

0146

01460 มะพร้าวทังเปลือก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- มะพร้ำวทั้งเปลือก (Cocos nucifera) คือ ทั้งกะลำหรือเปลือกชั้นนอก
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ยกเว้น
- มะพร้ำวที่เอำเปลือกออก ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21429
0149

ผลไม้ที่มีนามันอืน่ ๆ
01491 เมล็ดปาล์มและเนือในเมล็ดปาล์ม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เมล็ดปำล์มและเนื้อในเมล็ดปำล์ม (Elaeis guineensis, Elaeis guineensis)
01492 เนือมะพร้าวแห้ง (โคปรา) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เนื้อมะพร้ำวแห้ง (โคปรำ)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1203.00
01499 ผลไม้ที่มีนามันอืน่ ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- คำไรท์ (Butyrospermum parkii)
- มะเยำหิน (Aleurites fordii)
- โจโจบำ (Simmondsia californica)
- เมล็ดทอลโลทรี (Sapium sebiferum)
- เมล็ดนุ่น (Ceiba pentandra) (รวมเส้นใย)
- แต้ฮั้งฮวย (ชำญี่ปุ่น) (Camellia japonica)
- สะเดำอินเดีย (Azadirachta indica)
- มะซำง (Bassia latifolia)
- ออยชิซีกำ (Licania rigida)
- แครันยำ (Millettia pinnata)
- พังแกม (Pongamia pinnata)

หมู่ใหญ่ 015

รากและหัวที่บริโภคได้ ซึ่งมีปริมาณของสตาร์ชหรืออินูลินสูง ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่
ในหมู่ใหญ่นี้รวมถึงรำกและหัว คือ พืชผักฤดูเดียวที่ให้รำก หัว เหง้ำ และลำต้นที่บริโภคได้ ยกเว้นรำกและหัว
ที่ใช้ในกำรผลิตอำหำรสัตว์ ผ่ำนกรรมวิธีเพื่อผลิตน้ำตำล และเป็นพืชผักเป็นหลัก

0151

01510 มันฝรั่ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- มันฝรั่งสดหรือแช่เย็น (Solanum tuberosum)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0701

0152

01520 มันสาปะหลัง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- มันสำปะหลัง (Manihot esculenta)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0714.10

0153

01530 มันเทศ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- มันเทศ (Impomoea batatas)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0714.20

0154

01540 มันและกลอย ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- หัวจำกพืชวงศ์กลอย (Dioscorea) เช่น
 ไชนีสแยม (Dioscorea batatas)
 มันคัชคัช (Dioscorea trifida)
 มันเสำ (Dioscorea alata)
 มันนก (Dioscorea bulbifera)
 เยลโลแยม (Dioscorea rotunda)
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กินีแยม (Dioscorea cayenensis)
มันมือเสือ (Dioscorea esculenta)
บิทเทอร์แยม (Dioscorea dumetorum)

ยกเว้น
- มันเทศ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01530
0155

01550 เผือกหัวใหญ่ (ทาโร) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เผือกหัวใหญ่ (ทำโร) (Colocasia esculenta)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0714.40

0159

รากและหัวที่บริโภคได้ ซึ่งมีปริมาณของสตาร์ชหรืออินูลินสูงอื่น ๆ
01591 เผือกหัวเล็ก (ยัวเทีย) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เผือกหัวเล็ก (ยัวเทีย) (Xanthosoma sagittifolium)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0714.50
01599 รากและหัวที่รับประทานได้ ซึ่งมีปริมาณของสตาร์ชหรืออินูลินสูงอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- มันสำคู (Marantha arundinacea)
- รำกบัวทีไ่ ด้จำกส่วนต้นลำต้นใต้ดนิ ของ Nelumbo nucifera
- ซำเลป หัวของกล้วยไม้ (Orchis mascula)
- หัวของพืชสกุล Xanthosoma เช่น
 โคโคแยม
 มำแลงกำ
 แทนเนีย
 มำคำโบ
 บอน
- เยรูซำเลมอำร์ตโิ ชก (แก่นตะวัน) (Helianthus tuberosus)
- รำกของรักเร่ (Dahila)
- เท้ำยำยม่อม (Tacca pinnatifida)
ยกเว้น
- บุก ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 01990

หมู่ใหญ่ 016

พืชที่มีสารกระตุ้น เครื่องเทศ และพืชที่มีกลิ่นหอม ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่
ในหมู่ใหญ่นี้ประกอบด้วย สำรกระตุ้น เครื่องเทศ และพืชที่มีกลิ่นหอม
สำรกระตุ้นเป็นต้นไม้หรือพุ่มไม้ถำวรที่มีผลหรือใบเป็นสำรอัลคำลอยด์ เช่น คำเฟอีน ธีโอโบรมีน และธีน
เครื่องเทศ คือ ส่วนประกอบของพืช (เช่น เหง้ำ เปลือก ผล เมล็ด เป็นต้น) ทีม่ ีสำรที่ให้กลิ่นรสและสำรหอมระเหย
ส่วนใหญ่ใช้เป็นเครื่องปรุงรส และใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอำงและยำ โดยพืชเหล่ำนี้ ส่วนใหญ่เป็นพืช
หลำยปี
พืชกลิ่นหอมเป็นพืชที่มีใบและเมล็ดที่มีสำรที่ให้กลิ่นรสน้อยกว่ำเครื่องเทศซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในกำรปรุงอำหำร
ที่ได้มำจำกแหล่งธรรมชำติและไม่ใช่พืชปลูก

0161

01610 กาแฟสดสีเขียว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำแฟสดสีเขียว (กำแฟที่ไม่ได้คั่ว ที่ไม่ได้แยก)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0901.11
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0162

01620 ใบชา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ใบชำ จะปรุงกลิ่นรสหรือไม่ก็ตำม
 ใบชำเขียว (ไม่หมัก)
 ใบชำดำอื่น ๆ (หมักแล้ว) และใบชำอื่น ๆ ที่หมักบ้ำงแล้ว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0902.20, .40

0163

01630 ใบชามาเต้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ใบชำมำเต้
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0903

0164

01640 เมล็ดโกโก้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เมล็ดโกโก้ ทั้งเมล็ดหรือที่แตก ดิบหรือคั่ว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1801

0165

พืชเครื่องเทศและพืชกลิน่ หอม (ดิบ) ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
ในหมู่ย่อยนี้รวมถึง เหง้ำ เปลือก ผล เมล็ด เป็นต้น มีกลิ่นหอม ส่วนใหญ่ใช้เป็นเครื่องปรุงรส และใช้เป็น
ส่วนประกอบในเครื่องสำอำงและยำ โดยพืชเหล่ำนี้ส่วนใหญ่เป็นพืชหลำยปี
01651 พริกไทยในสกุล Piper spp. (ดิบ) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- พริกไทยดิบในสกุล Piper spp. ไม่บดและไม่ป่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0904.11
01652 พริกและพริกไทยแห้ง (สกุล Capsicum spp., สกุล Pimenta spp.) (ดิบ) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลดิบและผลแห้งของพริกในสกุล Capsicum
 พริกหวำน
 พริกเผ็ด
 พริก Capsicum annuum ที่มีควำมเผ็ดน้อย เช่น
 พริกคำยำน
5
 พริกฮำโลเพนยอล
 พริกแอนนำไฮม์
6
 พริกพับพริกำ
 พริกออนโจเพพเพอร์
 พริกปิเมนโต
- พริกในสกุล Pimenta ที่แห้งหรือบดหรือป่นหรือกรรมวิธีอื่น ๆ
7
 ออลสไปซ์ พริกจำไมกำ (Pimenta dioica)
ยกเว้น
- พริกและพริกไทย (สีเขียว) ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01231
- พริกและพริกไทยแห้ง บด ป่น หรือผ่ำนกรรมวิธีอื่น ๆ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23922

5

พริกของชำวเม็กซิกัน กำเนิดที่เมืองจำลำป้ำ (Jalapa) มีสีเขียวไปจนถึงสีแดงตำมอำยุ ขนำดประมำณ 5-9 เซนติเมตร นิยมมำกในอเมริกำ โดยเฉพำะอำหำรเม็ กซิกันเทกซัส (Tex-Mex
cooking) มีระดับควำมเผ็ดปำนกลำง นิยมใส่ในซัลซ่ำหรือทำนทั้งเม็ด หรือนำไปสอดไส้ด้วยครีมชีสแล้วนำไปทอด, แบบดอง, จำลำปิโน้ เยลลี่ (หวำน) พริกจำลำปิโนนิยมทำนกับ เคสซำลิดำส
(quesadilas), เบอริโทส (burritos), ทำโก้ (taco), พิซซ่ำ (pizza) (ที่มำ : http://www.foodietaste.com/FoodPedia_detail.asp?id=157)
6
เครื่องเทศที่มีรสเผ็ดเล็กน้อยหรืออำจไม่เผ็ดเลย มีลักษณะเป็นผง ได้จำกกำรนำเมล็ดพริก (capsicum) มำทำแห้งและบดละเอียด ใช้เป็นสำรให้สี (coloring agent) หรือใช้เป็นสำรให้
กลิ่นรส (flavoring agent) ในรูปของโอลิโอเรซิน (oleoresin) (ที่มำ : http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2236/paprika)
7
เครื่องเทศทำจำกผลอ่อนของต้น Pimenta dioica ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นเขตร้อน มีแหล่งกำเนิดจำกประเทศจำไมกำและประเทศทำงอเมริกำกลำง หลังกำรเก็บเกี่ยวจะนำมำทำแห้ง (drying)
เพื่อลดควำมชื้น อำจนำมำผ่ำนกำรลดขนำดด้วยกำรบดละเอียด ชื่อ “ออลสไปซ์” ได้รับกำรตั้งโดยชำวอังกฤษใน ค.ศ. 1621 เนื่องจำกคิดว่ำมันมีรสชำติของอบเชย จันทน์เทศ และกำนพลู
(ที่มำ : http://www.foodnetworksolution.com)
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01653 ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ และกระวาน (ดิบ) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ที่ได้จำกต้นจันทน์เทศ (Myristica fragrans)
- กระวำน (Elettaria cardamomum) และพืชสกุล Amomum และ Aframomum
ยกเว้น
- ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ และกระวำน ที่ผ่ำนกรรมวิธี ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23923
01654 เมล็ดยี่หร่า เมล็ดโป๊ยกั๊ก เมล็ดผักชี เมล็ดเทียนขาว เมล็ดคาราเวย์ เมล็ดเทียนข้าวเปลือก และจูนิเปอร์เบอร์รี่
(ดิบ) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เมล็ดยี่หร่ำ (Pimpinella anisum)
- เมล็ดโป๊ยกั๊ก (Illicium verum)
- เมล็ดเทียนข้ำวเปลือก (Foeniculum vulgare) (เครื่องเทศ)
- เมล็ดผักชี (Coriandrum sativum)
- เมล็ดเทียนขำว (Cuminum cyminum)
- เมล็ดคำรำเวย์ (Carum carvi)
- จูนิเปอร์เบอร์รี่ (Juniperus communis)
ยกเว้น
- เมล็ดเทียนข้ำวเปลือก (เมื่อใช้เป็นพืชผัก) ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 01290
- เมล็ดยี่หร่ำ เมล็ดเทียนข้ำวเปลือก เมล็ดผักชี เมล็ดเทียนขำว เมล็ดคำรำเวย์ และจูนิเปอร์เบอร์รี่ ผ่ำนกรรมวิธี
ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23924
01655 อบเชยและดอกอบเชย (ดิบ) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อบเชยดิบและดอกอบเชยดิบ ไม่บดและไม่ป่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0906.11, .19
01656 กานพลูดิบ (ลาต้นทังหมด) (ดิบ) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- กำนพลู (Syzygium aromaticum)
ยกเว้น
- กำนพลูผ่ำนกรรมวิธี ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23926
01657 เหง้าขิง (ดิบ) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ขิง (Zingiber officinalie)
ยกเว้น
- ขิงผ่ำนกรรมวิธี รวมถึงเศษขิงและขิงแช่ในน้ำเกลือ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23927
01658 วานิลา (ดิบ) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- วำนิลำดิบทีไ่ ด้จำกกล้วยไม้สำยพันธุ์ Vanilla planifolia8 และ V. fragrans
ยกเว้น
- วำนิลำผ่ำนกรรมวิธี ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23928
01659 ดอกฮ้อป ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ดอกฮ้อป สดหรือแห้ง จะบด ทำเป็นผง หรือทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตำม รวมทั้งผงยำดอกฮ้อป (ลูปลู ิน)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1210
8

กล้วยไม้ที่ฝักหรือผลเป็นสำรแต่งกลิ่นในอำหำร เครื่องดื่ม เครื่องสำอำงและน้ำหอม (ที่มำ : http://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2016081710372540.pdf)
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0169

พืชที่มีสารกระตุ้น เครื่องเทศ และพืชกลิ่นหอม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
01691 รากชิโครี่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รำกชิโครี่ (ชิกคอรี)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1212.94
01699 พืชที่มีสารกระตุ้น เครื่องเทศ และพืชกลิ่นหอมอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หญ้ำฝรั่น (Crocus sativus)
- ขมิ้น ขมิ้นชัน หญ้ำฝรั่นอินเดีย (Curcuma longa)
- ผักชีลำวและเมล็ดผักชีลำว (Anethum graveolens)
- ผงกะหรี่และเพสต์
- ไธม์ (Thymus)
- ใบเบย์ (Laurus nobilis)
- พริกขี้หนูกินนี พริกขี้หนูนีโกร (Xylopia aethiopica)
- ก้ำนตังกุย
ยกเว้น
- โลคัสต์บีน (แครอบ) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01356
- รำกชิโครี่ (ชิกคอรี) ที่ไม่คั่วพันธุ์ Cichorium intybus var. sativum ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01691
- รำกชิโครี่ (ชิกคอรี) ที่ไม่คั่ว นอกจำกพันธุ์ Cichorium intybus var. sativum ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 01961
- อ้อย ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 01802
- ข้ำวซอร์กัม (ข้ำวฟ่ำงหวำน) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01809
- เมล็ดกัวรำนำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01930
- เมล็ดคำวำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 01930
- โหระพำและเมล็ดโหระพำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01930
- เนื้อในของแอปริคอต ท้อ และพลัม ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21499
- เมล็ดชิโครี่ (ชิกคอรี) คั่วและเมล็ดของพืชอื่นคั่วใช้แทนกำแฟ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23912

หมู่ใหญ่ 017

พัลส์ ในหมู่ใหญ่นไี้ ด้แก่
ในหมู่ใหญ่นี้ประกอบด้วยพืชปีเดียววงศ์ถั่วที่เป็นธัญพืชรับประทำนเมล็ดแห้ง โดยเมล็ดมีขนำด รูปร่ำงและสีต่ำง ๆ
ภำยในฝัก

0170

พัลส์ (เมล็ดแห้งของพืชผักวงศ์ถวั่ )
01701 ถั่วบีน (เมล็ดแห้ง) ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ถัว่ สกุล Phaseolus (ถั่วแขก P. vulgsris ถั่วรำชมำษ P. lunatus ถั่วอะซูกิ P. angularis ถั่วแดง P. aureus
ฯลฯ)
- ถั่ว สกุล Vigna (ถั่วอะซูกิ ถั่วเขียวผิวดำ V. mungo ถั่วเขียว P. radiata ถั่วพุ่ม P. unguiculata ฯลฯ)
ยกเว้น
- ถั่วเหลือง ได้จดั ประเภทไว้ในหมู่ยอ่ ย 0141
- ถั่วแขก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01241
- ถั่วเลนส์ (สีเขียว) ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01249
- ถั่วงอก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01290
- โลคัสต์บีน (แครอบ) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01356
- เมล็ดละหุ่ง (ไม่ใช่อำหำร) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01449
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- ถั่วปำกอ้ำและถั่วฮอร์ส ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01702
- ถัว่ มะแฮะ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01703
- ถัว่ แขกแห้ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 01704
01702 บรอดบีนและฮอร์สบีน (เมล็ดแห้ง) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บรอดบีน (Vicia faba var. major) และฮอร์สบีน (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0713.50
01703 ถั่วมะแฮะ (เมล็ดแห้ง) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ถั่วมะแฮะ (กำร์แบนโช) หรือ ถั่วลูกไก่
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0713.20
01704 ถั่วแขก (เมล็ดแห้ง) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ถั่วแขก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0713.40
01705 ถั่วลันเตา (เมล็ดแห้ง) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ถั่วลันเตำ (Pisum sativum)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0713.10
01706 ถั่วพุ่ม (เมล็ดแห้ง) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ถั่วพุ่ม (Vigna unguiculata)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0713.35
01707 ถั่วแระ (เมล็ดแห้ง) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ถั่วแระ (Cajanus cajan)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0713.60
01708 ถั่วแบมบารา (เมล็ดแห้ง) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ถั่วแบมบำรำ (Vigna subterranean หรือ Voandzeia subterranean)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0713.34
01709 พัลส์อื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- พัลส์อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0713.90
หมู่ใหญ่ 018

พืชนาตาล

0180

พืชนาตาล
01801 บีตนาตาล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บีตน้ำตำล
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1212.91
01802 อ้อย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- อ้อย (Saccharum officinarum)
01803 เมล็ดบีตนาตาล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เมล็ดบีตน้ำตำล
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1209.10
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01809 พืชนาตาลอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- พืชน้ำตำลอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น
 เมเปิลน้ำตำล (Acer saccharum)
 ข้ำวซอร์กัม (ข้ำวฟ่ำงหวำน) (Sorghum saccharatum)
 หญ้ำหวำน (Stevia rebaudiana)
ยกเว้น
- โลคัสต์บีน (แครอบ) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01356
- บีตน้ำตำล ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 01801
- อ้อย ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 01802
- เมล็ดบีตน้ำตำล ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01803
หมู่ใหญ่ 019

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ; พืชเส้นใย; พืชที่ใช้ในอุตสาหกรรมนาหอม ใช้ในด้านเภสัชกรรมหรือ
สาหรับพืชฆ่าแมลง พืชฆ่าเชือรา หรือวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน; เมล็ดบีต พืชอาหารสัตว์ และเมล็ดไม้ดอก;
พืชให้นายาง; พืชมีชีวิต; ไม้ตัดดอก; ไม้ดอก; ยาสูบเส้น; วัตถุดิบจากพืชประเภทอื่น ๆ

0191

ผลิตภัณฑ์พืชอาหารสัตว์
01911 ข้าวโพดที่ใช้เป็นอาหารสัตว์และหญ้าหมัก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ข้ำวโพดอำหำรสัตว์ (Zea mays)
01912 ถั่วอัลฟัลฟาอาหารสัตว์และใช้เป็นหญ้าหมัก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ถั่วอัลฟัลฟำอำหำรสัตว์และใช้เป็นหญ้ำหมัก (Medicago sativa)
01913 ฟางและแกลบของธัญพืชที่ไม่ได้จัดทา สับ บด อัด หรือทาเป็นก้อน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ฟำงและแกลบของธัญพืชที่ไม่ได้จดั ทำ สับ บด อัด หรือทำเป็นก้อน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1213
01919 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บีต (Beta vulgaris) ที่ใช้เป็นอำหำรสัตว์
- แคร์รอตอำหำรสัตว์
- เทอร์นปิ อำหำรสัตว์
- ข้ำวฟ่ำงอำหำรสัตว์
- โคลเวอร์อำหำรสัตว์
- เคลอำหำรสัตว์
- ลูพนิ อำหำรสัตว์
- เซนฟอยน์อำหำรสัตว์
- เวตช์อำหำรสัตว์
- เฮย์อำหำรสัตว์
- รูทำบำกำอำหำรสัตว์
ยกเว้น
- ข้ำวโพดที่ใช้เป็นอำหำรสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01911
- อัลฟัลฟำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01912
- พืชที่ไม่ได้ปลูกเพื่อใช้เป็นอำหำรสัตว์ ได้จดั ประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 011, 012
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0192

พืชเส้นใย
01921 ฝ้าย เฉพาะเส้นใยหรือรวมทังสมอฝ้าย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ฝ้ำยไม่ได้สำงหรือหวี
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5201
01922 ปอกระเจา ปอแก้ว และเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ ดิบหรือผ่านกรรมวิธี การแช่หมักเส้นใย
ยกเว้นลินนิ กัญชง และป่านรามี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ปอกระเจำและเส้นใยสิ่งทอจำกเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ ดิบหรือผ่ำนกรรมวิธีเรตติ้ง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5303.10
01929 พืชเส้นใยอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ลินิน ดิบหรือผ่ำนกรรมวิธีกำรแช่หมักเส้นใย
- กัญชง ดิบหรือผ่ำนกรรมวิธีกำรแช่หมักเส้นใย
- เส้นใยมะพร้ำว
- เส้นใยอำบำคำ หรือป่ำนมะนิลำ (Musa textillis)
- เอสปำร์โต
- เส้นใยว่ำนหำงจระเข้
- เส้นใยสับปะรด
- เส้นใยลิ้นมังกร
- คำรัว
- ป่ำนรำมี
- กัญชงแอฟริกำ
- เส้นใยธูปฤำษี
- ป่ำนศรนำรำยณ์

0193

01930 พืชหรือส่วนของพืชรวมถึง เมล็ดและผล ชนิดที่ใช้ทานาหอม ใช้ด้านเภสัชกรรม หรือสาหรับเป็นพืชฆ่า
แมลง พืชฆ่าเชือรา หรือวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- พืชหรือส่วนของพืชรวมถึงเมล็ดและผล ชนิดที่ใช้ทำน้ำหอม ใช้ ด้ำนเภสัชกรรม หรือสำหรับเป็นพืช ฆ่ำ
แมลง พืชฆ่ำเชื้อรำ หรือวัตถุประสงค์ที่คล้ำยกัน สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรือแห้ง จะตัด บด หรือทำ
เป็นผงหรือไม่ก็ตำม
 รำกโสม
 ใบโคคำ
 ต้นฝิ่นแห้ง
 อีเฟดรำ
 อื่น ๆ เช่น กัญชำ รำกระย่อม รำกชะเอม ไพเรทรัม เป็นต้น
- ฝิ่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1211, 1302.11

0194

01940 เมล็ดบีต ยกเว้นเมล็ดบีตนาตาล และเมล็ดของพืชอาหารสัตว์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เมล็ดบีต (ยกเว้นเมล็ดบีตน้ำตำล) และเมล็ดของพืชที่ใช้เป็นอำหำรสัตว์
 เมล็ดหญ้ำลูเซอร์น (หญ้ำแอลฟำลฟำ)
 เมล็ดโคลเวอร์ (ชนิด Trifolium spp.)
 เมล็ดเฟสคิว
 เมล็ดหญ้ำเคนตักกีบลู (Poa pratensis L.)
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เมล็ดหญ้ำไรย์ (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)
 อื่น ๆ เช่น เมล็ดหญ้ำทิโมที (Phleum pratense) เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1209.21 - .29


0195

0196

01950 ยางธรรมชาติในรูปแบบแผ่นหรือแผ่นบาง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ยำงธรรมชำติในรูปแบบแผ่นหรือแผ่นบำง
 น้ำยำงธรรมชำติจะผ่ำนกรรมวิธีพรีวัลแคไนซ์เซชันหรือไม่กต
็ ำม
 ยำงธรรมชำติในลักษณะอื่น
 ยำงแผ่นรมควัน
 ยำงธรรมชำติที่กำหนดไว้ในทำงเทคนิค (ทีเอสเอ็นอำร์)
 อื่น ๆ เช่น ยำงแผ่นผึ่งแห้ง ยำงลำเท็กซ์เครพ ยำงโซลเครพ ยำงรีมิลด์เครพ รวมถึง ยำงแฟลท
บำร์กเครพ ยำงเครพอื่น ๆ ยำงเอสพี ยำงสกิม ไม่ต้องเสียอำกร ยำงก้อนจับตัว (ตำมรอยกรีด
ตกตำมพื้น หรือรมควัน) และยำงก้นถ้วยไม่ต้องเสียอำกร เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4001.10 - .29
พืชมีชีวิต; ดอกไม้; เมล็ดดอกไม้
01961 พืชมีชีวิต; หัว หน่อ และราก กิ่งชาและกิ่งตอน; และส่าเห็ด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หัว รำก เหง้ำ ตะเกียง ที่ยังไม่แตกยอด
- รำกชิโครี่ (ชิกคอรี) ที่ยังไม่คั่ว ยกเว้นพันธุ์ Cichorium intybus var. sativum
- กิ่งชำที่ไม่มีรำกและกิ่งตอน
- ไม้ต้น ไม้พุ่ม รวมต้นทำบกิ่ง ชนิดที่ให้ผลหรือผลเปลือกแข็งที่รับประทำนได้
- กุหลำบพันปี รวมต้นตอนกิ่ง
- กุหลำบ รวมต้นติดตำและตอนกิ่ง
- กิ่งชำและกิ่งตอนของต้นไม้อื่น รวมถึงกำรชำรำก
- เชื้อเห็ด
ยกเว้น
- พืชน้ำ สำหร่ำยทะเล และสำหร่ำยอื่นที่ใช้เป็นไม้ประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04912, 04913
- รำกชิโครี่ (ชิกคอรี) พันธุ์ Cichorium intybus var. sativum ที่ไม่ย่ำง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01691
- รำกชิโครี่ (ชิกคอรี) ที่ย่ำงแล้วและของที่ใช้แทนกำแฟ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23912
01962 ดอกไม้ชนิดที่เหมาะสาหรับจัดทาเป็นช่อดอกไม้ พวงหรีด กระเช้าดอกไม้ และของที่คล้ายกัน ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ดอกไม้ชนิดที่เหมำะสำหรับจัดทำเป็นช่อดอกไม้ พวงหรีด กระเช้ำดอกไม้ และของที่คล้ำยกัน สด แห้ง ย้อมสี
ฟอก อำบซึมหรือจัดทำโดยวิธีอื่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0603
01963 เมล็ดไม้ดอก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เมล็ดพืชลำต้นอ่อนที่ปลูกเพื่อใช้ดอกเป็นส่วนใหญ่
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1209.30

0197

01970 ยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ใบยำสูบที่ไม่เอำก้ำนใบออก
 พันธุเ์ วอร์จิเนีย บ่มด้วยไอร้อน
 พันธุ์เวอร์จิเนีย นอกจำกที่บ่มด้วยไอร้อน
 พันธุ์เบอร์เลย์
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อื่น ๆ บ่มด้วยไอร้อน
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2401.10


0199

01990 วัสดุพืชผักดิบอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- วัสดุพชื ผักดิบอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น
9
 มัยคอโปรตีน
 หัวบุก (Amorphophallus konjac)
- เมล็ดของต้นไม้ป่ำ รวมพืชจำพวกสน
- เมล็ดยำสูบ
- เมล็ดพันธุ์พืชที่ใช้ทำน้ำหอม ใช้ด้ำนเภสัชกรรม ใช้เป็นพืชฆ่ำแมลงหรือพืชฆ่ำเชื้อรำ หรือเพื่อวัตถุประสงค์
อื่น ๆ ที่คล้ำยกัน (รวมถึงโสม, โคคำ, คำวำ, กัวรำนำ)
- เมล็ดพันธุ์อื่นที่ปลูกเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเพำะเมล็ดพันธุ์ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
- เมล็ดของพืชกลุ่มนี้ (ที่ใช้เมล็ดหว่ำน)
 ธัญพืช ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 011
 พืชผัก ได้จัดประเภทไว้ในกลุม
่ ผลิตภัณฑ์ 01260
 ผลไม้ ได้จัดประเภทไว้ในกลุม
่ ผลิตภัณฑ์ 01360
 เมล็ดพืชน้ำมัน ได้จด
ั ประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 014
 พืชเครื่องเทศ ได้จด
ั ประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 016
 พืชวงศ์ถั่วที่บริโภคได้ ได้จด
ั ประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 017
 เมล็ดบีตน้ำตำล ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01803
 พืชอำหำรสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01940
 ไม้ดอก ได้จัดประเภทไว้ในกลุม
่ ผลิตภัณฑ์ 01963

หมวดย่อย 02

สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (ยกเว้นเนือสัตว์)

หมู่ใหญ่ 021

สัตว์มีชีวิต

0211

สัตว์จาพวกโคกระบือมีชีวิต
02111 โค ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- โค สกุล Bos ส่วนใหญ่คือ โคยุโรป โคอินเดีย จำมรี กระทิง หรือเรียกได้หลำยชื่อ คือ วัว วัวซีบู แยค
วัวเกอร์ กำยำล วัวบันเตง ฯลฯ
ยกเว้น
- กระบือ สกุล Bubalus สกุล Syncerus และควำยไบสัน สกุล Bison ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
02112
02112 กระบือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- กระบือ สกุล Bubalus ส่วนใหญ่คือ ควำยป่ำ ควำยอำนัวป่ำต่ำ ควำยแดง (ควำย ควำยป่ำอินเดี ย ควำย
บ้ำนเอเชีย คำรำบำว)

9

มัยคอโปรตีน (Mycoprotein) ที่เกิดจำกกำรหมักบ่มจุลินทรีย์ประเภทฟังกัส (Fungus) ที่มีชื่อว่ำ Fusarium venenatum และขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์อำหำรต่ำง ๆ ที่มีโปรตีนสูง
(ที่มำ : http://www.scimath.org/article-biology/item/1309-quorn)
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- ควำยป่ำแอฟริกำ สกุล Syncerus
- ควำยไบสัน สกุล Bison สำยพันธุ์ยุโรปและอเมริกำ
ยกเว้น
- โค สกุล Bos ส่วนใหญ่ คือ โคยุโรป โคอินเดีย จำมรี กระทิง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02111
02119 สัตว์จาพวกโคกระบืออื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สัตว์จำพวกโคกระบืออื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0102.90
0212

สัตว์เคียวเอืองอื่น ๆ
02121 อูฐและสัตว์จาพวกอูฐ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อูฐสองหนอก (Camelus ferus หรือ Camelus bactrianus)
- อูฐหนอกเดียว (Camelus dromedarius)
- ยำมำ สกุล Lama เช่น
 อัลปำกำ
 ลำมะ
 กัวนำโค
 บีกูญำ
02122 แกะ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แกะ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0104.10
02123 แพะ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- แพะ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0104.20
02129 สัตว์เคียวเอืองอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สัตว์เคีย้ วเอื้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น เช่น
 กวำง
 แอนทิโลป
 เลียงผำและกวำงผำ
 กระจง
 กวำงชะมด

0213

ม้าและสัตว์จาพวกม้า
02131 ม้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ม้ำและสัตว์จำพวกม้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0101.21, .29
02132 ลา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ลำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0101.30
02133 ล่อ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ล่อ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0101.90
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0214

02140 สุกร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- สุกร
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0103

0215

สัตว์ปีก ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- สัตว์ปีกที่เลี้ยงในบ้ำน มีชีวิต
 ไก่ ชนิด Gallus domesticus (ไก่บ้ำนและไก่ตอน)
 ไก่งวง
 ห่ำน
 เป็ด
 ไก่ต๊อก
02151 ไก่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไก่ ชนิด Gallus domesticus
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0105.11, .94
02152 ไก่งวง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไก่งวงทั่วไปและสำยพันธุ์ M. ocellata รวมถึงไก่งวงป่ำ ชนิด Meleagris gallopavo
02153 ห่าน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ห่ำน สกุล Anser ส่วนใหญ่ คือ ห่ำนเทำปำกชมพู ห่ำนหน้ำผำกขำว ห่ำนป่ำ
02154 เป็ด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เป็ด สกุล Anas ส่วนใหญ่ คือ เป็ดแมลลำร์ดหรือเป็ดหัวเขียว
02155 ไก่ต๊อก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ไก่ต๊อก ไก่ต๊อกหมวกเหล็ก

0219

สัตว์มีชีวิตอื่น ๆ
02191 กระต่ายและกระต่ายป่า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- กระต่ำย (Oryctolagus cuniculus)
- กระต่ำยป่ำ สกุล Lepus
02192 สัตว์เลียงลูกด้วยนมอืน่ ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ไพรเมต
- วำฬและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตำเซีย
- แมนำที และพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย)
- หนูชนิดเล็ก หนู กระรอก แฮมเตอร์ และสัตว์แทะอื่น ๆ
- จิงโจ้ โอพอสซัม และสัตว์ที่มีถุงหน้ำท้องอื่น ๆ
- สุนัข สุนัขจิ้งจอก หมำป่ำ และสัตว์ในวงศ์สุนัข
- แมวน้ำ ช้ำงน้ำ และสิงโตทะเล (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับย่อยพินนิพีเดีย)
- แมว สิงโต เสือดำว และสัตว์ในวงศ์เสือและแมว
- ช้ำง สัตว์ในวงศ์ Elephantidae
- มิ้งค์นำก เพียงพอน แบดเจอร์ และสัตว์ในวงศ์เพียงพอน
- หมี หมีขั้วโลก แพนด้ำ สัตว์ในวงศ์หมี
- สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
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02193 นกกระจอกเทศและนกอีมู ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- นกกระจอกเทศ (Struthio camelus) พันธุ์ australis
- นกอีมู (Dromaius novae-hollandiae)
- นกเรีย สกุล Rhea
02194 นกอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- นกพิรำบ (Columba livia)
- นกกระทำญี่ปุ่น (Coturnis)
- นกกระทำขำแดง (Alectoris rufa)
- นกเขำ
- ไก่ฟ้ำ
- นกล่ำเหยื่อ
- นกในกลุ่มนกแก้วทุกชนิด สกุล Psittaciformes รวมถึงนกจำพวก นกแก้ว นกแขกเต้ำ นกมำคอว์ และ
นกกระตั้ว
- นกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
02195 สัตว์เลือยคลาน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สัตว์เลื้อยคลำน (รวมถึง งูและสัตว์จำพวกเต่ำ)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0106.20
02196 ผึง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผึ้ง โดยเฉพำะผึ้งพันธุ์ ผึ้งหลวง ผึ้งมิ้ม ผึ้งโพรง
02199 สัตว์มีชีวิตอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- สัตว์มีชีวิตอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น ที่อยู่ในหมู่ย่อย 0219 รวมถึง
 สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เช่น กบ คำงคก ซำลำแมนเดอร์ เป็นต้น
 แมงมุม
 แมลง เช่น ผีเสื้อกลำงวัน เต่ำทอง ผีเสื้อกลำงคืน หนอนไหม เป็นต้น
 แมงป่อง
 หนอน
 ปลิง
ยกเว้น
- ผึ้ง ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02196
หมูใ่ หญ่ 022

นมดิบ

0221

นมดิบจากสัตว์จาพวกโคกระบือ
02211 นมดิบจากโค ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- นมดิบจำกโค
ยกเว้น
- นมที่มีไขมันไม่เกิน 3.5% ที่เอำมันเนยออกบำงส่วนหรือทั้งหมด ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22110
02212 นมดิบจากกระบือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- นมดิบจำกกระบือ
ยกเว้น
- นมที่มีไขมันไม่เกิน 3.5% ที่เอำมันเนยออกบำงส่วนหรือทั้งหมด ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22110
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0229

นมดิบอื่น ๆ
02291 นมดิบจากแกะ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- นมดิบจำกแกะ
ยกเว้น
- นมที่มีไขมันไม่เกิน 3.5% ที่เอำมันเนยออกบำงส่วนหรือทั้งหมด ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22110
02292 นมดิบจากแพะ ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- นมดิบจำกแพะ
ยกเว้น
- นมที่มีไขมันไม่เกิน 3.5% ที่เอำมันเนยออกบำงส่วนหรือทั้งหมด ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22110
02293 นมดิบจากอูฐ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- นมดิบจำกอูฐ
ยกเว้น
- นมที่มีไขมันไม่เกิน 3.5% ที่เอำมันเนยออกบำงส่วนหรือทั้งหมด ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22110
02299 นมดิบอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- นมดิบจำกสัตว์อื่น ๆ นอกจำก โค กระบือ แกะ แพะ และอูฐ
ยกเว้น
- นมที่มีไขมันไม่เกิน 3.5% ที่เอำมันเนยออกบำงส่วนหรือทั้งหมด ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22110

หมู่ใหญ่ 023

ไข่ของไก่หรือสัตว์ปีกอื่น ๆ ทังเปลือก สด

0231

ไข่ไก่ทังเปลือก สด
02311 ไข่ไก่ทังเปลือก สด สาหรับการฟัก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ไข่ของไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกสั ทั้งเปลือก สด ที่ผสมแล้วสำหรับกำรฟัก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0407.11
02312 ไข่ไก่อื่น ๆ ทังเปลือก สด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไข่ของไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกสั ทัง้ เปลือก สด
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0407.21

0232

ไข่สัตว์ปีกอื่น ๆ ทังเปลือก สด ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
02321 ไข่สัตว์ปีกอื่น ๆ ทังเปลือก สด สาหรับการฟัก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ไข่สัตว์ปีกอื่น ๆ ทั้งเปลือก สด ที่ผสมแล้วสำหรับกำรฟัก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0407.19
02322 ไข่สัตว์ปีกอื่น ๆ ทังเปลือก สด ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ไข่สัตว์ปีกอื่น ๆ ทั้งเปลือก สด ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0407.29

หมู่ใหญ่ 024

วัตถุเจริญพันธุ์ของสัตว์

0241

เชือพันธุ์
02411 เชือพันธุ์ของสัตว์จาพวกโคกระบือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เชื้อพันธุ์ของสัตว์จำพวกโคกระบือ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0511.10
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02419 เชือพันธุ์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เชื้อพันธุ์ของสัตว์ นอกจำกสัตว์จำพวกโคกระบือ เช่น แกะ แพะ ฯลฯ
ยกเว้น
- เชื้อพันธุ์ของสัตว์จำพวกโคกระบือ ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 02411
0242

02420 ตัวอ่อน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ตัวอ่อนของสัตว์
ยกเว้น
- ไข่แมลงตัวอ่อนดักแด้และที่คล้ำยกัน ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 39110

หมู่ใหญ่ 029

ผลิตภัณฑ์จากสัตว์อื่น ๆ

0291

02910 นาผึงธรรมชาติ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้ำผึ้งธรรมชำติ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0409

0292

02920 หอยสเนลสด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่นาเกลือ ยกเว้นหอยสเนลทะเล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- หอยสเนล นอกจำกหอยสเนลทะเล
 มีชีวิต
 สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง
 แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ
 รมควัน
 ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0307.60, 1605.58

0293

02930 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ที่บริโภคได้ ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น
 รังนก
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0410

0294

วัตถุดิบของสัตว์ที่ใช้ในสิ่งทอ
02941 ขนแกะ ไข รวมถึงขนแกะที่ล้างแบบฟลีซวอช ที่ได้จากการตัด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ขนแกะไม่ได้สำงหรือหวี ยังมีไข รวมถึงขนแกะที่ล้ำงแบบฟลีซวอช ที่ได้จำกกำรตัด
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5101.11
02942 ขนแกะ ไข รวมถึงขนแกะที่ล้างแบบฟลีซวอช ที่ได้จากการดึง; ขนหยาบของสัตว์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ขนแกะไม่ได้สำงหรือหวี ยังมีไข รวมถึงขนแกะที่ล้ำงแบบฟลีซวอช ที่ได้จำกกำรดึง
- ขนหยำบของสัตว์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5101.19, 5102.20
02943 ขนละเอียดของสัตว์ไม่ได้สางหรือหวี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ขนละเอียดของสัตว์ไม่ได้สำงหรือหวี
 ของแพะแคชเมียร์
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อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5102.11, .19


02944 รังไหมที่เหมาะสาหรับการสาวไหม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- รังไหมที่เหมำะสำหรับกำรสำวไหม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5001
0295

หนังดิบและหนังเฟอร์ดิบ
02951 หนังดิบของสัตว์จาพวกโคกระบือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- หนังดิบของสัตว์จำพวกโคกระบือ (สด หรือทำไว้ไม่ให้เสีย แต่ไม่ต้องจัดทำมำกไปกว่ำนี้) ที่อยู่ในหมู่ย่อย
0211
02952 หนังดิบของสัตว์จาพวกม้า ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- หนังดิบของสัตว์จำพวกม้ำ (สด หรือทำไว้ไม่ให้เสีย แต่ไม่ต้องจัดทำมำกไปกว่ำนี้) ที่อยู่ในหมู่ย่อย 0213
02953 หนังดิบของสัตว์จาพวกแกะหรือลูกแกะ ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- หนังดิบของสัตว์จำพวกแกะหรือลูกแกะ (สด ใส่เกลือ แห้ง ใส่ปูนขำว หมัก หรือทำไว้ไม่ให้เสีย โดยวิธีอื่น
แต่ต้องไม่ฟอก ไม่ตกแต่งแบบพำร์ชเมนต์ หรือไม่จัดทำมำกไปกว่ำนี้) จะมีขนติดหรือผ่ำหรือไม่ก็ตำม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4102
02954 หนังดิบของสัตว์จาพวกแพะหรือลูกแพะ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หนังดิบของสัตว์จำพวกแพะหรือลูกแพะ (สด หรือทำไว้ไม่ให้เสีย แต่ไม่ต้องจัดทำมำกไปกว่ำนี้) ที่อยู่ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 02123
02955 หนังเฟอร์ดิบ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- หนังเฟอร์ดิบ (รวมถึงหัว หำง อุ้งเท้ำ และชิ้นหรือส่วนตัดอื่น ๆ ที่เหมำะสำหรับใช้ประโยชน์ในกิจกำรหนังเฟอร์)
 หนังมิงค์ทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หำง หรืออุ้งเท้ำ
 หนังลูกแกะชนิดต่อไปนี้ แอสทรำคำน บรอดเทลคำรำคัล เปอร์เซียน และลูกแกะที่คล้ำยกัน ลูกแกะ
อินเดีย จีน มองโกเลียหรือทิเบต ทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หำงหรืออุ้งเท้ำ
 หนังสุนัขจิ้งจอกทั้งตัว มีหรือไม่มห
ี ัว หำงหรืออุ้งเท้ำ
 หนังเฟอร์อื่น ๆ ทั้งตัว มีหรือไม่มห
ี ัว หำงหรืออุ้งเท้ำ
 หัว หำง อุ้งเท้ำ และชิ้นหรือส่วนตัดอื่น ๆ ที่เหมำะสำหรับใช้ประโยชน์ในกิจกำรหนังเฟอร์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4301
02959 หนังดิบของสัตว์อื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หนังดิบของ (สด หรือทำไว้ไม่ให้เสีย แต่ไม่ต้องจัดทำมำกไปกว่ำนี้)
 สัตว์เลื้อยคลำน
 นก
 ปลำ
 สุกรและหมูปำ่
 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น
 กวำง
 เลียงผำ
 สุนัข
 กวำงพันธุ์ใหญ่
 ละมั่ง
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กวำงเรนเดียร์
กวำงโรบัค

ยกเว้น
- หนังดิบ (สด หรือทำไว้ไม่ให้เสีย แต่ต้องไม่จดั ทำมำกไปกว่ำนี้)
 สัตว์จำพวกโคกระบือ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02951
 สัตว์จำพวกม้ำ ได้จด
ั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02952
 แกะ ได้จด
ั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02953
 แพะ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02954
0296

02960 ไขที่ได้จากแมลงและไขปลาวาฬ จะทาให้บริสุทธิ์หรือแต่งสีหรือไม่ก็ตาม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไขที่ได้จำกแมลงและไขปลำวำฬ จะทำให้บริสุทธิ์หรือแต่งสีหรือไม่กต็ ำม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1521.90

หมวดย่อย 03

ผลิตภัณฑ์ปา่ ไม้และผลิตภัณฑ์จากการทาไม้

หมูใ่ หญ่ 031

ไม้ที่ยังไม่แปรรูป

0311

03110 ท่อนไม้จาพวกสน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ท่อนไม้จำพวกสน
 ไม้สน จำพวก Pinus spp. ที่มีขนำดภำคตัดขวำงด้ำนใดด้ำนหนึ่งเท่ำกับ 15 เซนติเมตรหรือมำกกว่ำ
 ไม้สน จำพวก Pinus spp. อื่น ๆ
 ไม้สน จำพวก Abies spp. และไม้สปรูซ จำพวก Picea spp. ที่มีขนำดภำคตัดขวำงด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
เท่ำกับ 15 เซนติเมตรหรือมำกกว่ำ
 ไม้สน จำพวก Abies spp. และไม้สปรูซ จำพวก Picea spp. อื่น ๆ
 อื่น ๆ ที่มีขนำดภำคตัดขวำงด้ำนใดด้ำนหนึ่งเท่ำกับ 15 เซนติเมตรหรือมำกกว่ำ
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4403.21 - .26

0312

03120 ท่อนไม้ที่ไม่ใช่ไม้จาพวกสน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ท่อนไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน ซึ่งเป็นไม้ที่ยังไม่แปรรูป จะถำกเปลือกหรือกระพี้ออกแล้วหรือทำเป็นสี่เหลี่ยม
อย่ำงหยำบ ๆ หรือไม่ก็ตำมที่เป็นไม้เมืองร้อน
 ดำร์กเรดเมอแรนติ ไลต์เรดเมอแรนติ และเมอแรนติบำเคำดำร์กเรดเมอแรนติ ไลต์เรดเมอแรนติ และ
เมอแรนติบำเคำ
 อื่น ๆ
- ไม้ที่ยังไม่แปรรูป จะถำกเปลือกหรือกระพี้ออกแล้วหรือทำเป็นสี่เหลี่ยมอย่ำงหยำบ ๆ หรือไม่ก็ตำมอื่น ๆ
 โอ๊ก จำพวก Quercus spp.
 บีช จำพวก Fagus spp. ที่มีขนำดภำคตัดขวำงด้ำนใดด้ำนหนึ่งเท่ำกับ 15 เซนติเมตรหรือมำกกว่ำ
 บีช จำพวก Fagus spp. อืน
่ ๆ
 เบิร์ช จำพวก Betula spp. ที่มีภำคตัดขวำงด้ำนใดด้ำนหนึ่งเท่ำกับ 15 เซนติเมตรหรือมำกกว่ำ
 เบิร์ช จำพวก Betula spp. อื่น ๆ
 ป๊อปลำร์และแอสเพน จำพวก Populus spp.
 ยูคำลิปตัส จำพวก Eucalyptus
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4403.41 - .49, .91 - .99
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0313

ไม้ฟืน เป็นท่อน ดุ้น กิ่ง มัด หรือมีลักษณะที่คล้ายกัน
03131 ไม้ฟืนจากไม้จาพวกสน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ไม้ฟืนจำกไม้จำพวกสน ซึ่งโดยทั่วไปอยู่ในรูปของ
 ท่อนสั้น ๆ ที่มีเปลือกไม้ตด
ิ อยู่
 ซีกของท่อนหรือดุ้น
 กิ่ง มัดแท่ง เถำ ตอไม้และรำกของต้นไม้
03132 ไม้ฟืนจากไม้ที่ไม่ใช่ไม้จาพวกสน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ไม้ฟืนจำกไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน ซึ่งโดยทั่วไปอยู่ในรูปของ
 ท่อนสั้น ๆ ที่มีเปลือกไม้ตด
ิ อยู่
 ซีกของท่อนหรือดุ้น
 กิ่ง มัดแท่ง เถำ ตอไม้และรำกของต้นไม้

หมู่ใหญ่ 032

ผลิตภัณฑ์ปา่ ไม้ที่ไม่ใช่ไม้

0321

กัมธรรมชาติและเรซิน กัมเรซินและออลีโอเรซิน
03211 บาลาตา กัตตาเปอร์ชา กวายูล ชิเคิล และกัมธรรมชาติที่ค ล้า ยกัน ในลัก ษณะขันปฐม หรือ เป็น แผ่น
แผ่นบาง หรือเป็นแถบ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บำลำตำ กัตตำเปอร์ชำ กวำยูล ชิเคิล และกัมธรรมชำติ ที่คล้ำยกัน ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบำง
หรือเป็นแถบ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4001.30
03219 ครั่ง เรซิน ชันหอม กัมธรรมชาติ และเรซินอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ครั่ง กัมธรรมชำติ เรซิน กัมเรซิน และออลีโอเรซิน (เช่น ชันหอม)
 กัมอะรำบิก
 อื่น ๆ เช่น แคนนำบิสเรซินครั่ง เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1301.20, 1301.90

0322

03220 ไม้ก๊อกธรรมชาติยังไม่ได้จัดทาหรือจัดทาอย่างง่าย ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ไม้ก๊อกธรรมชำติยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่ำงง่ำย ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4501.10

0323

03230 ผลิตภัณฑ์ที่บริโภคได้อื่น ๆ จากป่าไม้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์ที่บริโภคได้ที่มีอยู่ในป่ำไม้เท่ำนั้น
ยกเว้น
- ผลิตภัณฑ์ที่บริโภคได้ที่มีอยู่ในป่ำและปลูกด้วย ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 01

0324

ส่วนของพืชที่ไม่มีดอกติด หญ้า มอส และไลเคน ที่เหมาะสาหรับจัดทาเป็นช่อดอกไม้หรือเพื่อการประดับ
03241 ต้นคริสต์มาส ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ต้นคริสต์มำสเพื่อกำรประดับ
ยกเว้น
- ต้นไม้สำหรับปลูก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01961
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03249 ส่วนอื่น ๆ ของพืชที่ไม่มีดอกติด หญ้า มอส และไลเคน ที่เหมาะสาหรับจัดทาเป็นช่อดอกไม้หรือเพื่อการ
ประดับ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- มอสและไลเคน เหมำะสำหรับจัดทำเป็นช่อดอกไม้หรือเพื่อกำรประดับ
- กิ่งไม้ ใบไม้ และส่วนอื่น ๆ ของพืชที่ไม่มีดอกติดหญ้ำ เหมำะสำหรับจัดทำเป็นช่อดอกไม้หรือเพื่อกำรประดับ
- ต้นไม้วงศ์เหมือดคน (Proteaceae) รวมถึงโพรเทีย และลิวคำเดรนดรอน
- ฝักของธัญพืช
- ส่วนอื่น ๆ ของพืชที่ไม่มีดอกติด
- กระเช้ำดอกไม้ พวงหรีดบูโทเนียร์10 บูเกต์ช่อดอกไม้ และที่คล้ำยกัน
ยกเว้น
- ดอกไม้ หรือกระเช้ำดอกไม้ พวงหรีด ช่อดอกไม้ และดอกไม้ที่คล้ำยกัน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
01962
0325

03250 วัตถุจากพืชชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักสาหรับ ถัก สาน หรือยัดไส้ หรือแผ่นนวม; วัตถุจากพืชดิบชนิดที่ใช้
ประโยชน์หลักในการย้อมสีหรือฟอกหนัง; ผลิตผลจากพืช ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- วัตถุจำกพืชชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักสำหรับ ถัก สำน (เช่น ไม้ไผ่ หวำย อ้อ กก ปำล์ม ฟำงของธัญพืชที่ทำ
ให้สะอำด ฟอกหรือย้อมสี และเปลือกต้นไลม์)
- ผลิตผลจำกพืช ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น เช่น ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักในกำรฟอกหนังหรือย้อมสี นุน่ เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1401, 1404.90

หมวดย่อย 04

ปลาและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการประมง

หมู่ใหญ่ 041

ปลามีชีวิตที่ไม่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค

0411

ปลาสวยงาม ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- ปลำสวยงำมมีชีวิต (น้ำจืดและอื่น ๆ)
ยกเว้น
- พืชและสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04912, 04913
04111 ปลาสวยงามในธรรมชาติ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปลำสวยงำมมีชีวิตในน้ำจืดและอื่น ๆ ที่ได้จำกกำรประมง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03111 03119 และ 03121 - 03129)
04112 ปลาสวยงามเพาะเลียง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ปลำสวยงำมมีชีวิตในน้ำจืดและอื่น ๆ ที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03211 03219 และ 03221 - 03229)

0419

ปลามีชีวิตอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค รวมถึงเมล็ดพันธุ์และอาหารสาหรับเพาะเลียงพืชและ
สัตว์นา ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- ปลำมีชีวิตอื่น ๆ ที่ไม่เหมำะสำหรับมนุษย์บริโภค รวมถึงเมล็ดพันธุ์และอำหำรสำหรับเพำะเลี้ยงพืชและ
สัตว์น้ำ
ยกเว้น
- ปลำสวยงำมมีชีวิต ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0411
- ปลำมีชีวิตที่เหมำะสำหรับมนุษย์บริโภค ได้จดั ประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 042

10

Boutonniere เป็นภำษำฝรั่งเศส มำจำก Buttonhole ที่แปลว่ำ รังดุม เพรำะเป็นดอกไม้ที่เสียบไว้ในรังดุมบนปกเสื้อ (ที่มำ : https://wedding.kapook.com/view29210.html)
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04191 ปลามี ชี วิตในธรรมชาติ อื่ น ๆ ที่ ไม่ เหมาะส าหรั บ มนุษ ย์ บริ โภค รวมถึ ง เมล็ ดพั นธุ์ แ ละอาหารส าหรับ
เพาะเลียงพืชและสัตว์นา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปลำมีชีวิตที่ไม่เหมำะสำหรับมนุษย์บริโภค ที่ได้จำกกำรประมง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03111 03119 และ 03121 - 03129) รวมถึงเมล็ดพันธุ์และอำหำรสำหรับเพำะเลี้ยงพืชและสัตว์น้ำ
ยกเว้น
- ปลำสวยงำมมีชีวิต ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0411
- ปลำมีชีวิตที่เหมำะสำหรับมนุษย์บริโภค ได้จดั ประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 042
04192 ปลามีชีวิตเพาะเลียงอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค รวมถึงเมล็ดพันธุ์และอาหารสาหรับเพาะเลียงพืช
และสัตว์นา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ปลำมีชีวิตที่ไม่เหมำะสำหรับมนุษย์บริโภค ที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม
03211 - 03219 และ 03221 - 03229) รวมถึงเมล็ดพันธุ์และอำหำรสำหรับเพำะเลี้ยงพืชและสัตว์น้ำ
ยกเว้น
- ปลำสวยงำมมีชีวิต ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0411
- ปลำมีชีวิตที่เหมำะสำหรับมนุษย์บริโภค ได้จดั ประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 042
หมู่ใหญ่ 042

ปลาที่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภคมีชีวิต สด หรือแช่เย็น

0421

ปลานาจืดมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- ปลำทิละเพียส ชนิด Oreochromis spp. ปลำแคทฟิช ชนิด Pangasius spp. ชนิด Silurus spp. ชนิด
Clarias spp. และชนิด Ictalurus spp. ปลำคำร์ป (Cyprinus carpio, Carassius carassius และ
Ctenopharyngodon idellus) ชนิด Hypophthalmichthys spp. ชนิด Cirrhinus spp. (Mylopharyngodon
piceus) ปลำไหล ชนิด Anguilla spp. ปลำไนล์เพิร์ช (Lates niloticus) และปลำเสนคเฮด ชนิด
Channa spp. และปลำน้ำจืดอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- ปลำน้ำจืดมีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0411
- ปลำน้ำจืดมีชีวิตที่ไม่เหมำะสำหรับมนุษย์บริโภค รวมถึงเมล็ดพันธุ์ และอำหำรสำหรับเพำะเลี้ยงพืชและ
สัตว์น้ำ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0419
- ปลำในวงศ์แซลมอนมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในหมูย่ ่อย 0422
- ปลำน้ำจืดแช่เย็นจนแข็ง ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21211
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกปลำน้ำจืดผ่ำนกรรมวิธี เช่น
 เนื้อปลำแบบฟิลเลและเนื้อปลำสดหรือแช่เย็น (จะบดหรือไม่ก็ตำม) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
21221
 ตับและไข่ของปลำสดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21225
04211 ปลานาจืดในธรรมชาติมชี ีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปลำทิละเพียส ชนิด Oreochromis spp. ปลำแคทฟิช ชนิด Pangasius spp. ชนิด Silurus spp. ชนิด
Clarias spp. และชนิด Ictalurus spp. ปลำคำร์ป (Cyprinus carpio, Carassius carassius และ
Ctenopharyngodon idellus) ชนิด Hypophthalmichthys spp. ชนิด Cirrhinus spp. (Mylopharyngodon
piceus) ปลำไหล ชนิด Anguilla spp. ปลำไนล์เพิร์ช (Lates niloticus) และปลำเสนคเฮด ชนิด
Channa spp. และปลำน้ำจืดอื่น ๆ ในธรรมชำติที่ได้จำกกำรประมง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม
03111 - 03119 และ 03121 - 03129) มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- ปลำน้ำจืดในธรรมชำติมีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 04111
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- ปลำน้ ำจื ด ในธรรมชำติ มี ชีวิ ต ที่ ไ ม่ เ หมำะส ำหรั บ มนุ ษ ย์ บ ริ โ ภค รวมถึ งเมล็ ด พั น ธุ์ แ ละอำหำรส ำหรั บ
เพำะเลี้ยงพืชและสัตว์น้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04191
- ปลำในวงศ์แซลมอนในธรรมชำติมชี ีวิต สด หรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04221
- ปลำน้ำจืดแช่เย็นจนแข็ง ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21211
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกปลำน้ำจืดผ่ำนกรรมวิธี เช่น
 เนื้อปลำแบบฟิลเลและเนื้อปลำสดหรือแช่เย็น (จะบดหรือไม่ก็ตำม) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
21221
 ตับและไข่ของปลำสดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21225
04212 ปลานาจืดเพาะเลียงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ปลำทิละเพียส ชนิด Oreochromis spp. ปลำแคทฟิช ชนิด Pangasius spp. ชนิด Silurus spp. ชนิด
Clarias spp. และชนิด Ictalurus spp. ปลำคำร์ป (Cyprinus carpio, Carassius carassius และ
Ctenopharyngodon idellus) ชนิด Hypophthalmichthys spp. ชนิด Cirrhinus spp. (Mylopharyngodon
piceus) ปลำไหล ชนิด Anguilla spp. ปลำไนล์เพิร์ช (Lates niloticus) และปลำเสนคเฮด ชนิด
Channa spp. และปลำน้ำจืดอื่น ๆ ที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03211 03219 และ 03221 - 03229) มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- ปลำน้ำจืดเพำะเลี้ยงมีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04112
- ปลำน้ำจืดเพำะเลี้ยงมีชีวิตที่ไม่เหมำะสำหรับมนุษย์บริโภค รวมถึงเมล็ดพันธุ์และอำหำรสำหรับเพำะเลี้ยง
พืชและสัตว์น้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04192
- ปลำในวงศ์แซลมอนเพำะเลี้ยงมีชวี ิต สด หรือแช่เย็น ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04221
- ปลำน้ำจืดแช่เย็นจนแข็ง ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21211
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกปลำน้ำจืดผ่ำนกรรมวิธี เช่น
 เนื้อปลำแบบฟิลเลและเนื้อปลำสดหรือแช่เย็น (จะบดหรือไม่ก็ตำม) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
21221
 ตับและไข่ของปลำสดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21225
0422

ปลาในวงศ์แซลมอนมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- ปลำในวงศ์แซลมอนมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- ปลำในวงศ์แซลมอนมีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จดั ประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0411
- ปลำในวงศ์แซลมอนมีชีวิตที่ไม่เหมำะสำหรับมนุษย์บริโภค รวมถึงเมล็ดพันธุ์และอำหำรสำหรับเพำะเลี้ยง
พืชและสัตว์น้ำ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0419
- ปลำในวงศ์แซลมอนแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 21212
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกปลำน้ำจืดผ่ำนกรรมวิธี เช่น
 เนื้อปลำแบบฟิลเลและเนื้อปลำสดหรือแช่เย็น (จะบดหรือไม่ก็ตำม) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
21221
 ตับและไข่ของปลำสดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21225
04221 ปลาในวงศ์แซลมอนในธรรมชาติมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปลำในวงศ์แซลมอนในธรรมชำติที่ได้จำกกำรประมง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03111 - 03119
และ 03121 - 03129) มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- ปลำในวงศ์แซลมอนในธรรมชำติมชี ีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04111
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- ปลำในวงศ์แซลมอนในธรรมชำติ มีชีวิตที่ไม่เหมำะสำหรับมนุษย์บริ โภค รวมถึงเมล็ดพันธุ์และอำหำร
สำหรับเพำะเลี้ยงพืชและสัตว์น้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04191
- ปลำในวงศ์แซลมอนแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 21212
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกปลำน้ำจืดผ่ำนกรรมวิธี เช่น
 เนื้อปลำแบบฟิลเลและเนื้อปลำสดหรือแช่เย็น (จะบดหรือไม่ก็ตำม) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
21221
 ตับและไข่ของปลำสดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21225
04222 ปลาในวงศ์แซลมอนเพาะเลียงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ปลำในวงศ์แซลมอนที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03211 - 03219 และ
03221 - 03229) มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- ปลำในวงศ์แซลมอนเพำะเลี้ยงมีชวี ิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04112
- ปลำในวงศ์แซลมอนเพำะเลี้ยงมีชีวิตที่ไม่เหมำะสำหรับมนุษย์บริโภค รวมถึงเมล็ดพันธุ์และอำหำรสำหรับ
เพำะเลี้ยงพืชและสัตว์น้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04192
- ปลำในวงศ์แซลมอนแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 21212
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกปลำน้ำจืดผ่ำนกรรมวิธี เช่น
 เนื้อปลำแบบฟิลเลและเนื้อปลำสดหรือแช่เย็น (จะบดหรือไม่ก็ตำม) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
21221
 ตับและไข่ของปลำสดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21225
0423

ปลาลินหมามีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- ปลำในวงศ์ Pleuronectidae วงศ์ Bothidae วงศ์ Cynoglossidae วงศ์ Soleidae วงศ์
Scophthalmidae และวงศ์ Cithatidae และปลำลิ้นหมำอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- ปลำลิ้นหมำมีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในหมูย่ ่อย 0411
- ปลำลิ้นหมำมีชีวิตที่ไม่เหมำะสำหรับมนุษย์บริโภค รวมถึงเมล็ดพันธุ์และอำหำรสำหรับเพำะเลี้ยงพืชและ
สัตว์น้ำ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0419
- ปลำลิ้นหมำแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21213
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกปลำน้ำจืดผ่ำนกรรมวิธี เช่น
 เนื้อปลำแบบฟิลเลและเนื้อปลำสดหรือแช่เย็น (จะบดหรือไม่กต
็ ำม) ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
21221
 ตับและไข่ของปลำสดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21225
04231 ปลาลินหมาในธรรมชาติมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ปลำในวงศ์ Pleuronectidae วงศ์ Bothidae วงศ์ Cynoglossidae วงศ์ Soleidae วงศ์ Scophthalmidae
และวงศ์ Cithatidae และปลำลิ้นหมำในธรรมชำติอื่น ๆ ที่ได้จำกกำรประมง (ที่สอดคล้องกับ TSIC
ในกิจกรรม 03111 - 03119 และ 03121 - 03129) มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- ปลำลิ้นหมำในธรรมชำติมีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 04111
- ปลำลิ้นหมำในธรรมชำติ มีชีวิตที่ไม่เหมำะสำหรับมนุษย์ บริโภค รวมถึงเมล็ดพันธุ์และอำหำรสำหรั บ
เพำะเลี้ยงพืชและสัตว์น้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04191
- ปลำลิ้นหมำแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21213
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกปลำน้ำจืดผ่ำนกรรมวิธี เช่น
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เนื้อปลำแบบฟิลเลและเนื้อปลำสดหรือแช่เย็น (จะบดหรือไม่ก็ตำม) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
21221
ตับและไข่ของปลำสดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21225

04232 ปลาลินหมาเพาะเลียงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ปลำในวงศ์ Pleuronectidae วงศ์ Bothidae วงศ์ Cynoglossidae วงศ์ Soleidae วงศ์
Scophthalmidae และวงศ์ Cithatidae และปลำลิ้นหมำอื่น ๆ ที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง (ทีส่ อดคล้องกับ
TSIC ในกิจกรรม 03211 - 03219 และ 03221 - 03229) มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- ปลำลิ้นหมำเพำะเลีย้ งมีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 04112
- ปลำลิ้ น หมำเพำะเลี้ ย งมี ชีวิ ต ที่ ไ ม่ เ หมำะส ำหรั บ มนุ ษ ย์ บ ริ โ ภค รวมถึ งเมล็ ด พั น ธุ์ แ ละอำหำรส ำหรั บ
เพำะเลี้ยงพืชและสัตว์น้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04192
- ปลำลิ้นหมำแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21213
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกปลำน้ำจืดผ่ำนกรรมวิธี เช่น
 เนื้อปลำแบบฟิลเลและเนื้อปลำสดหรือแช่เย็น (จะบดหรือไม่ก็ตำม) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
21221
 ตับและไข่ของปลำสดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21225
0424

ปลาในวงศ์กาดิฟอร์มมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- ปลำในวงศ์ Bregmacerotidae วงศ์ Euclichthyidae วงศ์ Gadidae วงศ์ Macrouridae วงศ์
Melanonidae วงศ์ Merlucciidae วงศ์ Moridae วงศ์ Muraenolepididae และปลำในวงศ์กำดิฟอร์ม
อื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- ปลำในวงศ์กำดิฟอร์มมีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ยอ่ ย 0411
- ปลำในวงศ์กำดิฟอร์มมีชีวิตที่ไม่เหมำะสำหรับมนุษย์บริโภค รวมถึงเมล็ดพันธุ์และอำหำรสำหรับเพำะเลี้ยง
พืชและสัตว์น้ำ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0419
- ปลำในวงศ์กำดิฟอร์มแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21214
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกปลำน้ำจืดผ่ำนกรรมวิธี เช่น
 เนื้อปลำแบบฟิลเลและเนื้อปลำสดหรือแช่เย็น (จะบดหรือไม่ก็ตำม) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
21221
 ตับและไข่ของปลำสดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21225
04241 ปลาในวงศ์กาดิฟอร์มในธรรมชาติมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ปลำในวงศ์ Bregmacerotidae วงศ์ Euclichthyidae วงศ์ Gadidae วงศ์ Macrouridae วงศ์
Melanonidae วงศ์ Merlucciidae วงศ์ Moridae วงศ์ Muraenolepididae และปลำในวงศ์กำดิฟอร์ม
ในธรรมชำติอื่น ๆ ที่ได้จำกกำรประมง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03111 - 03119 และ 03121 03129) มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- ปลำในวงศ์กำดิฟอร์มในธรรมชำติมีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04111
- ปลำในวงศ์กำดิฟอร์มในธรรมชำติมีชีวิตที่ไม่เหมำะสำหรับมนุษย์บริโภค รวมถึงเมล็ดพันธุ์และอำหำร
สำหรับเพำะเลี้ยงพืชและสัตว์น้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04191
- ปลำในวงศ์กำดิฟอร์มแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21214
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกปลำน้ำจืดผ่ำนกรรมวิธี เช่น
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เนื้อปลำแบบฟิลเลและเนื้อปลำสดหรือแช่เย็น (จะบดหรือไม่ก็ตำม) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
21221
ตับและไข่ของปลำสดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21225

04242 ปลาในวงศ์กาดิฟอร์มเพาะเลียงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปลำในวงศ์ Bregmacerotidae วงศ์ Euclichthyidae วงศ์ Gadidae วงศ์ Macrouridae วงศ์
Melanonidae วงศ์ Merlucciidae วงศ์ Moridae วงศ์ Muraenolepididae และปลำในวงศ์กำดิฟอร์ม
อื่น ๆ ที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง (ทีส่ อดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03211 - 03219 และ 03221 - 03229)
มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- ปลำในวงศ์กำดิฟอร์มเพำะเลี้ยงมีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04112
- ปลำในวงศ์กำดิฟอร์มเพำะเลี้ยงมีชีวิตที่ไม่เหมำะสำหรับมนุษย์บริโภค รวมถึงเมล็ดพันธุ์และอำหำรสำหรับ
เพำะเลี้ยงพืชและสัตว์น้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04192
- ปลำในวงศ์กำดิฟอร์มแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21214
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกปลำน้ำจืดผ่ำนกรรมวิธี เช่น
 เนื้อปลำแบบฟิลเลและเนื้อปลำสดหรือแช่เย็น (จะบดหรือไม่ก็ตำม) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
21221
 ตับและไข่ของปลำสดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21225
0425

ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก หรือปลาโอท้องแถบมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- ปลำทูนำ สกุล Thunnus ปลำสคิปแจ็ก หรือปลำโอท้องแถบ (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)
มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- ปลำทูนำ ปลำสคิปแจ็ก หรือปลำโอท้องแถบมีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0411
- ปลำทูนำ ปลำสคิปแจ็ก หรือปลำโอท้องแถบมีชีวิตที่ไม่เหมำะสำหรับมนุษย์บริโภค รวมถึงเมล็ดพันธุ์และ
อำหำรสำหรับเพำะเลี้ยงพืชและสัตว์น้ำ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0419
- ปลำทูนำ ปลำสคิปแจ็ก หรือปลำโอท้องแถบแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21215
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกปลำน้ำจืดผ่ำนกรรมวิธี เช่น
 เนื้อปลำแบบฟิลเลและเนื้อปลำสดหรือแช่เย็น (จะบดหรือไม่ก็ตำม) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
21221
 ตับและไข่ของปลำสดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21225
04251 ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก หรือปลาโอท้องแถบในธรรมชาติมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปลำทูนำ สกุล Thunnus ปลำสคิปแจ็ก หรือปลำโอท้องแถบ (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)
ในธรรมชำติที่ได้จำกกำรประมง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03111 - 03119 และ 03121 - 03129)
มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- ปลำทูนำ ปลำสคิปแจ็ก หรือปลำโอท้องแถบในธรรมชำติมีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 04111
- ปลำทูนำ ปลำสคิปแจ็ก หรือปลำโอท้องแถบในธรรมชำติมีชีวิตที่ไม่เหมำะสำหรับมนุษย์บริโภค รวมถึง
เมล็ดพันธุ์และอำหำรสำหรับเพำะเลี้ยงพืชและสัตว์น้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04191
- ปลำทูนำ ปลำสคิปแจ็ก หรือปลำโอท้องแถบแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21215
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกปลำน้ำจืดผ่ำนกรรมวิธี เช่น
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เนื้อปลำแบบฟิลเลและเนื้อปลำสดหรือแช่เย็น (จะบดหรือไม่ก็ตำม) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
21221
ตับและไข่ของปลำสดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21225

04252 ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก หรือปลาโอท้องแถบเพาะเลียงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปลำทูนำ สกุล Thunnus ปลำสคิปแจ็ก หรือปลำโอท้องแถบ (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)
ที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง (ทีส่ อดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03211 - 03219 และ 03221 - 03229) มีชีวิต
สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- ปลำทูนำ ปลำสคิปแจ็ก หรือปลำโอท้องแถบเพำะเลี้ยงมีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 04112
- ปลำทูนำ ปลำสคิปแจ็ก หรือปลำโอท้องแถบเพำะเลี้ยงมีชีวิตที่ไม่เหมำะสำหรับมนุษย์บริโภค รวมถึง
เมล็ดพันธุ์และอำหำรสำหรับเพำะเลี้ยงพืชและสัตว์น้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04192
- ปลำทูนำ ปลำสคิปแจ็ก หรือปลำโอท้องแถบแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21215
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกปลำน้ำจืดผ่ำนกรรมวิธี เช่น
 เนื้อปลำแบบฟิลเลและเนื้อปลำสดหรือแช่เย็น (จะบดหรือไม่ก็ตำม) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
21221
 ตับและไข่ของปลำสดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21225
0426

ปลาผิวนาอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- ปลำเฮอร์ริง (Clupea harengus, Clupea pallasii) ปลำแอนโชวี ชนิด Engraulis ปลำซำร์ดีน (Sardina
pilchardus) ชนิด Sardinops spp. ปลำซำร์ดิเนลล่ำ ชนิด Sardinella spp. ปลำบริสลิ่งหรือปลำสแปรต
(Sprattus sprattus) ปลำแมคเคอเรล (Scomber scombrus, Scomber australasicus และ Scomber
japonicus) ปลำแจคแมคเคอเรลและปลำฮอร์ ส แมคเคอเรล ชนิ ด Trachurus spp. ปลำโคเบี ย
(Rachycentron canadum) และปลำซอร์ดฟิช (Xiphias gladius) และปลำผิวน้ำอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ใน
หมู่ย่อย 0425 มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- ปลำผิวน้ำมีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0411
- ปลำผิวน้ำมีชีวิตที่ไม่เหมำะสำหรับมนุษย์บริโภค รวมถึงเมล็ดพันธุ์และอำหำรสำหรับเพำะเลี้ยงพืชและ
สัตว์น้ำ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0419
- ปลำผิวน้ำแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21216
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกปลำน้ำจืดผ่ำนกรรมวิธี เช่น
 เนื้อปลำแบบฟิลเลและเนื้อปลำสดหรือแช่เย็น (จะบดหรือไม่ก็ตำม) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
21221
 ตับและไข่ของปลำสดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21225
04261 ปลาผิวนาในธรรมชาติอื่น ๆ มีชวี ิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปลำเฮอร์ริง (Clupea harengus, Clupea pallasii) ปลำแอนโชวี ชนิด Engraulis ปลำซำร์ดีน (Sardina
pilchardus) ชนิด Sardinops spp. ปลำซำร์ดิเนลล่ำ ชนิด Sardinella spp. ปลำบริสลิ่งหรือปลำสแปรต
(Sprattus sprattus) ปลำแมคเคอเรล (Scomber scombrus, Scomber australasicus และ Scomber
japonicus) ปลำแจคแมคเคอเรลและปลำฮอร์ ส แมคเคอเรล ชนิ ด Trachurus spp. ปลำโคเบี ย
(Rachycentron canadum) และปลำซอร์ดฟิช (Xiphias gladius) และปลำผิวน้ำอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ใน
หมู่ย่อย 0425 ในธรรมชำติที่ได้จำกกำรประมง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03111 - 03119 และ
03121 - 03129) มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
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ยกเว้น
- ปลำผิวน้ำในธรรมชำติมีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 04111
- ปลำผิ ว น้ ำในธรรมชำติ มี ชีวิ ต ที่ ไ ม่ เ หมำะส ำหรั บ มนุ ษ ย์ บ ริ โ ภค รวมถึ งเมล็ ด พั น ธุ์ แ ละอำหำรส ำหรั บ
เพำะเลี้ยงพืชและสัตว์น้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04191
- ปลำผิวน้ำแช่เย็นจนแข็ง ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21216
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกปลำน้ำจืดผ่ำนกรรมวิธี เช่น
 เนื้อปลำแบบฟิลเลและเนื้อปลำสดหรือแช่เย็น (จะบดหรือไม่ก็ตำม) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
21221
 ตับและไข่ของปลำสดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21225
04262 ปลาผิวนาเพาะเลียงอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปลำเฮอร์ริง (Clupea harengus, Clupea pallasii) ปลำแอนโชวี ชนิด Engraulis ปลำซำร์ดีน (Sardina
pilchardus) ชนิด Sardinops spp. ปลำซำร์ดิเนลล่ำ ชนิด Sardinella spp. ปลำบริสลิ่งหรือปลำสแปรต
(Sprattus sprattus) ปลำแมคเคอเรล (Scomber scombrus, Scomber australasicus และ Scomber
japonicus) ปลำแจคแมคเคอเรลและปลำฮอร์ ส แมคเคอเรล ชนิ ด Trachurus spp. ปลำโคเบี ย
(Rachycentron canadum) และปลำซอร์ดฟิช (Xiphias gladius) และปลำผิวน้ำอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ใน
หมู่ย่อย 0425 ที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03211 - 03219 และ 03221 03229) มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- ปลำผิวน้ำเพำะเลี้ยงมีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04112
- ปลำผิวน้ำเพำะเลี้ยงมีชีวิตที่ไม่เหมำะสำหรับมนุษย์บริโภค รวมถึงเมล็ดพันธุ์และอำหำรสำหรับเพำะเลี้ยง
พืชและสัตว์น้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04192
- ปลำผิวน้ำแช่เย็นจนแข็ง ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21216
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกปลำน้ำจืดผ่ำนกรรมวิธี เช่น
 เนื้อปลำแบบฟิลเลและเนื้อปลำสดหรือแช่เย็น (จะบดหรือไม่ก็ตำม) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
21221
 ตับและไข่ของปลำสดหรือแช่เย็น ได้จด
ั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21225
0429

ปลาอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- ปลำอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- ปลำมีชีวิตอื่น ๆ เพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0411
- ปลำมีชีวิตอื่น ๆ ที่ไม่เหมำะสำหรับมนุษย์บริโภค รวมถึงเมล็ดพันธุ์และอำหำรสำหรับเพำะเลี้ยงพืชและ
สัตว์น้ำ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0419
- ปลำอื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21219
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกปลำน้ำจืดผ่ำนกรรมวิธี เช่น
 เนื้อปลำแบบฟิลเลและเนื้อปลำสดหรือแช่เย็น (จะบดหรือไม่ก็ตำม) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
21221
 ตับและไข่ของปลำสดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21225
04291 ปลาในธรรมชาติอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ปลำในธรรมชำติอื่น ๆ ที่ได้จำกกำรประมง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03111 - 03119 และ
03121 - 03129) มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
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ยกเว้น
- ปลำในธรรมชำติอื่น ๆ มีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 04111
- ปลำในธรรมชำติ อื่ น ๆ มี ชีวิ ต ที่ ไ ม่ เ หมำะสำหรับ มนุ ษ ย์ บ ริโภค รวมถึ งเมล็ ดพั น ธุ์ แ ละอำหำรสำหรับ
เพำะเลี้ยงพืชและสัตว์น้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04191
- ปลำอื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21219
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกปลำน้ำจืดผ่ำนกรรมวิธี เช่น
 เนื้อปลำแบบฟิลเลและเนื้อปลำสดหรือแช่เย็น (จะบดหรือไม่ก็ตำม) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
21221
 ตับและไข่ของปลำสดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21225
04292 ปลาเพาะเลียงอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ปลำอื่น ๆ ที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง (ทีส่ อดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03211 - 03219 และ 03221 - 03229)
มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- ปลำเพำะเลี้ยงอื่น ๆ มีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04112
- ปลำเพำะเลี้ยงอื่น ๆ มีชีวิตที่ไม่เหมำะสำหรับมนุษย์บริโภค รวมถึงเมล็ดพันธุ์และอำหำรสำหรับเพำะเลี้ยง
พืชและสัตว์น้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04192
- ปลำอื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21219
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกปลำน้ำจืดผ่ำนกรรมวิธี เช่น
 เนื้อปลำแบบฟิลเลและเนื้อปลำสดหรือแช่เย็น (จะบดหรือไม่ก็ตำม) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
21221
 ตับและไข่ของปลำสดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21225
หมูใ่ หญ่ 043

สัตว์นาจาพวกครัสตาเซียมีชีวิต สด หรือแช่เย็น

0431

ปูมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- ปูจะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- ปูมีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 04912, 04913
- ปูแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21251
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกปูผำ่ นกรรมวิธีอื่น ๆ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21270
04311 ปูในธรรมชาติมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ปูในธรรมชำติที่ได้จำกกำรประมง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03111 - 03119 และ 03121 - 03129)
จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
04312 ปูเพาะเลียงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ปูที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง (ทีส่ อดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03211 - 03219 และ 03221 - 03229) จะเอำ
เปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น

0432

ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอืน่ ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่น ๆ รวมถึง ชนิด Palinurus spp. ชนิด Panulirus spp. และ ชนิด Jasus
spp. จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่น ๆ มีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04912, 04913
- ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21252
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- ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ได้จ ำกร็อ กลอบสเตอร์แ ละกุ้ งหั วโขนอื่ น ๆ ผ่ ำ นกรรมวิ ธี อื่ น ๆ ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 21270
04321 ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอืน่ ๆ ในธรรมชาติมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่น ๆ ในธรรมชำติ รวมถึง ชนิด Palinurus spp. ชนิด Panulirus spp.
และ ชนิด Jasus spp. ที่ได้จำกกำรประมง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03111 - 03119 และ
03121 - 03129) จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
04322 ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอืน่ ๆ เพาะเลียงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่น ๆ รวมถึง ชนิด Palinurus spp. ชนิด Panulirus spp. และ ชนิด Jasus
spp. ที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03211 - 03219 และ 03221 - 03229)
จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำมมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
0433

ลอบสเตอร์ ชนิด Homarus spp. มีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- ลอบสเตอร์ ชนิด Homarus spp. จะเอำเปลือกออกหรือไม่กต็ ำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- ลอบสเตอร์ ชนิด Homarus spp. มีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04912,
04913
- ลอบสเตอร์ ชนิด Homarus spp. แช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21253
- ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จำกลอบสเตอร์ (ชนิดโฮมำรัส) ผ่ำนกรรมวิธอี ื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21270
04331 ลอบสเตอร์ ชนิด Homarus spp. ในธรรมชาติมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ลอบสเตอร์ ชนิด Homarus spp. ในธรรมชำติที่ได้ จำกกำรประมง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม
03111 - 03119 และ 03121 - 03129) จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
04332 ลอบสเตอร์ ชนิด Homarus spp. เพาะเลียงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ลอบสเตอร์ ชนิด Homarus spp. ที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง (ทีส่ อดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03211 - 03219
และ 03221 - 03229) จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น

0434

นอร์เวย์ลอบสเตอร์มีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในหมู่ย่อยนีไ้ ด้แก่
- นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (Nephrops norvegicus) จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- นอร์เวย์ลอบสเตอร์มีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04912, 04913
- นอร์เวย์ลอบสเตอร์แช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21254
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกนอร์เวย์ลอบสเตอร์ผ่ำนกรรมวิธี ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21270
04341 นอร์เวย์ลอบสเตอร์ในธรรมชาติมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (Nephrops norvegicus) ในธรรมชำติที่ได้จำกกำรประมง (ที่สอดคล้องกับ TSIC
ในกิจกรรม 03111 - 03119 และ 03121 - 03129) จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำมมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
04342 นอร์เวย์ลอบสเตอร์เพาะเลียงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (Nephrops norvegicus) ที่ได้จำกกำรเพำะเลีย้ ง (ทีส่ อดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม
03211 - 03219 และ 03221 - 03229) จะเอำเปลือกออกหรือไม่กต็ ำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น

0435

กุ้งนาเย็น ชนิด Pandalus spp. (Crangon crangon) มีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- กุ้งน้ำเย็น ชนิด Pandalus spp. (Crangon crangon) จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือ
แช่เย็น
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ยกเว้น
- กุ้งน้ำเย็นมีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04912, 04913
- กุ้งน้ำเย็นแช่เย็นจนแข็ง ได้จดั ประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 21255
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกุ้งน้ำเย็นผ่ำนกรรมวิธอี ื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21270
04351 กุ้งนาเย็น ชนิด Pandalus spp. (Crangon crangon) ในธรรมชาติมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กุ้งน้ำเย็น ชนิด Pandalus spp. (Crangon crangon) ในธรรมชำติที่ได้จำกกำรประมง (ที่สอดคล้องกับ
TSIC ในกิจกรรม 03111 - 03119 และ 03121 - 03129) จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือ
แช่เย็น
04352 กุ ้ง น าเย็น ชนิด Pandalus spp. (Crangon crangon) เพาะเลี ยงมีช ีวิต สด หรือ แช่เ ย็น ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กุ้งน้ำเย็น ชนิด Pandalus spp. (Crangon crangon) ที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง (ทีส่ อดคล้องกับ TSIC ใน
กิจกรรม 03211 - 03219 และ 03221 - 03229) จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
0436

กุ้งอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- กุ้งอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- กุ้งอื่น ๆ มีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04912, 04913
- กุ้งอื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 21256
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกุ้งอื่น ๆ ผ่ำนกรรมวิธอี ื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21270
04361 กุ้งในธรรมชาติอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- กุ้งในธรรมชำติอื่น ๆ ที่ได้จำกกำรประมง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03111 - 03119 และ 03121
- 03129) จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
04362 กุ้งเพาะเลียงอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กุ้งอื่น ๆ ที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง (ทีส่ อดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03211 - 03219 และ 03221 - 03229)
จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น

0439

สัตว์นาจาพวกครัสตาเซียอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- สัตว์น้ำจำพวกครัสตำเซียอื่น ๆ จะเอำเปลือกออกหรือไม่กต็ ำม มีชวี ิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- สัตว์น้ำจำพวกครัสตำเซียอื่น ๆ มีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04912, 04913
- สัตว์น้ำจำพวกครัสตำเซียอื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21259
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกสัตว์น้ำจำพวกครัสตำเซียอื่น ๆ ที่ผ่ำนกรรมวิธีอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
21270
04391 สัตว์นาจาพวกครัสตาเซียในธรรมชาติอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- สัตว์น้ำจำพวกครัสตำเซียในธรรมชำติอื่น ๆ ที่ได้จำกกำรประมง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03111
- 03119 และ 03121 - 03129) จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
04392 สัตว์นาจาพวกครัสตาเซียเพาะเลียงอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- สัตว์น้ำจำพวกครัสตำเซียอื่น ๆ ที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง (ทีส่ อดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03211 - 03219
และ 03221 - 03229) จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
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หมู่ใหญ่ 044

สัตว์นาจาพวกโมลลุสก์มชี ีวิต สด หรือแช่เย็น

0441

เป๋าฮือมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- เป๋ำฮื้อ ชนิด Haliotis spp. จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- เป๋ำฮื้อ ชนิด Haliotis spp. มีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04912, 04913
- เป๋ำฮื้อ ชนิด Haliotis spp. แช่เย็นจนแข็ง รมควัน แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 21261
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกเป๋ำฮื้อ (ชนิดฮำลิโอทิส) ผ่ำนกรรมวิธีอื่น ๆ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21280
04411 เป๋าฮือในธรรมชาติมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เป๋ำฮื้อ ชนิด Haliotis spp. ในธรรมชำติที่ได้จำกกำรประมง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03111 03119 และ 03121 - 03129) จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
04412 เป๋าฮือเพาะเลียงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เป๋ำฮื้อ ชนิด Haliotis spp. ที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03211 - 03219
และ 03221 - 03229) จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น

0442

หอยนางรมมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- หอยนำงรมจะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- หอยนำงรมมีชีวิตเพื่อกำรประดับ จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04912, 04913
- หอยนำงรม แช่เย็นจนแข็ง รมควัน แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21262
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกหอยนำงรมผ่ำนกรรมวิธีอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21280
04421 หอยนางรมในธรรมชาติมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หอยนำงรมในธรรมชำติที่ได้จำกกำรประมง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03111 - 03119 และ
03121 - 03129) จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
04422 หอยนางรมเพาะเลียงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หอยนำงรมที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง (ทีส่ อดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03211 - 03219 และ 03221 - 03229)
จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น

0443

หอยแมลงภู่มชี ีวิต สด หรือแช่เย็น ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- หอยแมลงภู่ ชนิด Mytilus spp. และ ชนิด Perna spp. จะเอำเปลือกออกหรือไม่กต็ ำม มีชีวิต สด หรือ
แช่เย็น
ยกเว้น
- หอยแมลงภู่ ชนิด Mytilus spp. และ ชนิด Perna spp. มีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 04912, 04913
- หอยแมลงภู่ ชนิด Mytilus spp. และ ชนิด Perna spp. แช่เย็นจนแข็ง รมควัน แห้ง ใส่เกลือหรือแช่
น้ำเกลือ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21263
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกหอยแมลงภู่ ชนิด Mytilus spp. และ ชนิด Perna spp. ผ่ำนกรรมวิธีอื่น ๆ ได้จัด
ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21280
04431 หอยแมลงภู่ในธรรมชาติมชี ีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- หอยแมลงภู่ รวมถึ ง ชนิ ด Mytilus spp. และ ชนิ ด Perna spp. ในธรรมชำติ ที่ ไ ด้ จ ำกกำรประมง
(ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03111 - 03119 และ 03121 - 03129) จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม
มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
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04432 หอยแมลงภู่เพาะเลียงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- หอยแมลงภู่ รวมถึง ชนิด Mytilus spp. และ ชนิด Perna spp. ที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยงที่สอดคล้องกับ
TSIC ในกิจกรรม 03211 - 03219 และ 03221 - 03229) จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือ
แช่เย็น
0444

หอยเชลล์มชี ีวิต สด หรือแช่เย็น ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- หอยเชลล์ และหอยควีนสแกลลอปของสกุล Pecten สกุล Chlamys หรือ สกุล Placopecten จะเอำเปลือก
ออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- หอยเชลล์มีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04912, 04913
- หอยเชลล์แช่เย็นจนแข็ง รมควัน แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21264
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกหอยเชลล์ผ่ำนกรรมวิธีอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21280
04441 หอยเชลล์ในธรรมชาติมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หอยเชลล์ และหอยควี น สแกลลอปของหอยเชลล์ และหอยควี น สแกลลอปของสกุ ล Pecten สกุล
Chlamys หรือ สกุล Placopecten ในธรรมชำติที่ได้จำกกำรประมง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม
03111 - 03119 และ 03121 - 03129) จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
04442 หอยเชลล์เพาะเลียงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- หอยเชลล์ และหอยควีนสแกลลอปของหอยเชลล์ และหอยควีนสแกลลอปของสกุล Pecten สกุล Chlamys
หรือ สกุล Placopecten ที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03211 - 03219 และ
03221 - 03229) จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น

0445

หอยลาย หอยกาบ และหอยแครงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- หอยลำย หอยกำบ และหอยแครง จะเอำเปลือกออกหรือไม่กต็ ำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- หอยลำย หอยกำบ และหอยแครงมีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04912, 04913
- หอยลำย หอยกำบ และหอยแครงแช่เย็นจนแข็ง รมควัน แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ ได้จัดประเภทไว้ใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 21265
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกหอยลำย หอยกำบ และหอยแครงผ่ำนกรรมวิธีอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
21280
04451 หอยลาย หอยกาบ และหอยแครงในธรรมชาติมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- หอยลำย หอยกำบ และหอยแครงในธรรมชำติที่ได้จำกกำรประมง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม
03111 - 03119 และ 03121 - 03129) จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
04452 หอยลาย หอยกาบ และหอยแครงเพาะเลียงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- หอยลำย หอยกำบ และหอยแครงที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง (ทีส่ อดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03211 - 03219
และ 03221 - 03229) จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น

0446

ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วยมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- ปลำหมึกกระดองและปลำหมึกกล้วย จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- ปลำหมึกกระดองและปลำหมึกกล้วยมีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04912, 04913
- ปลำหมึกกระดองและปลำหมึกกล้วยแช่เย็นจนแข็ง รมควัน แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ ได้จัดประเภทไว้
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21266
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- ผลิ ต ภัณฑ์ ที่ ได้จำกปลำหมึก กระดองและปลำหมึกกล้ ว ยผ่ำ นกรรมวิ ธี อื่น ๆ ได้ จั ดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 21280
04461 ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วยในธรรมชาติมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปลำหมึกกระดองและปลำหมึกกล้วยในธรรมชำติที่ได้จำกกำรประมง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม
03111 - 03119 และ 03121 - 03129) จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
04462 ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วยเพาะเลียงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ปลำหมึกกระดองและปลำหมึกกล้วยที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง (ทีส่ อดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03211 - 03219
และ 03221 - 03229) จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
0447

ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสายมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- ปลำหมึกยักษ์หรือปลำหมึกสำย ชนิด Octopus spp. จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- ปลำหมึกยักษ์หรือปลำหมึกสำยมีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04912, 04913
- ปลำหมึกยักษ์หรือปลำหมึกสำยแช่เย็นจนแข็ง รมควัน แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ ได้จัดประเภทไว้ใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 21267
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกปลำหมึกยักษ์ หรือปลำหมึ กสำยผ่ำนกรรมวิธี อื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภั ณฑ์
21280
04471 ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสายในธรรมชาติมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ปลำหมึกยักษ์หรือปลำหมึกสำย ชนิด Octopus spp. ในธรรมชำติที่ได้จำกกำรประมง (ที่สอดคล้องกับ TSIC
ในกิจกรรม 03111 - 03119 และ 03121 - 03129) จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
04472 ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสายเพาะเลียงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ปลำหมึกยักษ์หรือปลำหมึกสำย ชนิด Octopus spp. ที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง (ที่สอดคล้องกับ TSIC
ในกิจกรรม 03211 - 03219 และ 03221 - 03229) จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น

0449

สัตว์นาจาพวกโมลลุสก์อนื่ ๆ มีชวี ิต สด หรือแช่เย็น ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- สัตว์น้ำจำพวกโมลลุสก์อื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- สัตว์น้ำจำพวกโมลลุสก์อื่น ๆ มีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04912, 04913
- สัตว์น้ำจำพวกโมลลุสก์อื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง รมควัน แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 21268
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกสัตว์น้ำจำพวกโมลลุสก์อื่น ๆ ผ่ำนกรรมวิธีอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21280
04491 สัตว์นาจาพวกโมลลุสก์ในธรรมชาติอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- สัตว์นำจ
้ ำพวกโมลลุสก์ในธรรมชำติอื่น ๆ ทีไ่ ด้จำกกำรประมง (ทีส่ อดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03111 - 03119
และ 03121 - 03129) จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
04492 สัตว์นาจาพวกโมลลุสก์เพาะเลียงอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สัตว์น้ำจำพวกโมลลุสก์ กำรเพำะเลี้ยงอื่น ๆ ที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม
03211 - 03219 และ 03221 - 03229) จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น

หมู่ใหญ่ 045

สัตว์นาที่ไม่มีกระดูกสันหลังอืน่ ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น

0451

ปลิงทะเลมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- ปลิงทะเลมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
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ยกเว้น
- ปลิงทะเลมีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04912, 04913
- ปลิงทะเลแช่เย็นจนแข็ง รมควัน แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21269
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกปลิงทะเลผ่ำนกรรมวิธีอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21280
04511 ปลิงทะเลในธรรมชาติมชี ีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ปลิงทะเลในธรรมชำติที่ได้จำกกำรประมง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03111 - 03119 และ
03121 - 03129) จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
04512 ปลิงทะเลเพาะเลียงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ปลิงทะเลทีไ่ ด้จำกกำรเพำะเลีย้ ง (ทีส่ อดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03211 - 03219 และ 03221 - 03229)
จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
0452

เม่นทะเลมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- เม่นทะเลมีชีวิต สด หรือแช่เย็น จะเอำเปลือกออกหรือไม่กต็ ำม มีชวี ิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- เม่นทะเลมีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04912, 04913
- เม่นทะเลแช่เย็นจนแข็ง รมควัน แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21269
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกเม่นทะเลผ่ำนกรรมวิธีอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21280
04521 เม่นทะเลในธรรมชาติมชี ีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เม่นทะเลในธรรมชำติที่ได้จำกกำรประมง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03111 - 03119 และ
03121 - 03129) จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
04522 เม่นทะเลเพาะเลียงมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เม่นทะเลที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง (ทีส่ อดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03211 - 03219 และ 03221 - 03229)
จะเอำเปลือกออกหรือไม่ก็ตำม มีชีวิต สด หรือแช่เย็น

0453

04530 แมงกะพรุนมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- แมงกะพรุนมีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- แมงกะพรุนมีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04912, 04913
- สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง รมควัน แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ ได้จัดประเภทไว้ใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 21269
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกแมงกะพรุนผ่ำนกรรมวิธีอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21280

0459

04590 สัตว์นาที่ไม่มีกระดูกสันหลังอืน่ ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น
ยกเว้น
- สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ มีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04912, 04913
- สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง รมควัน แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ ได้จัดประเภทไว้ใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 21269
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ผ่ำนกรรมวิธีอนื่ ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์
21280
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หมู่ใหญ่ 049
0491

พืชและสัตว์นาอืน่ ๆ

หินปะการังและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน เปลือกของสัตว์นาจาพวกโมลลุสก์ ครัสตาเซีย หรือเอคไคโนเดิร์ม
และลินทะเล; พืชและสัตว์นา มีชีวิต เพื่อการประดับ; พืชและสัตว์นาในธรรมชาติมีชีวิตเพื่อการประดับ
04911 หินปะการังและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน เปลือกของสัตว์นาจาพวกโมลลุสก์ ครัสตาเซีย หรือเอคไคโนเดิร์ม
และลินทะเล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หินปะกำรังและสิ่งที่คล้ำยกัน ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่ำงง่ำย ๆ แต่ต้องไม่จัดทำมำกไปกว่ำนี้ เปลือกของ
สัตว์น้ำจำพวกโมลลุสก์ ครัสตำเซีย หรือเอคไคโนเดิร์ม และลิ้นทะเล ยังไม่ได้จัดทำ หรือจัดทำอย่ำงง่ำย ๆ แต่
ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้ง ผงและเศษของสิ่งดังกล่ำว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0508
04912 พืชและสัตว์นาในธรรมชาติมีชีวติ เพื่อการประดับ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- พืชและสัตว์น้ำในธรรมชำติมีชีวิตเพื่อกำรประดับ ที่ได้จำกกำรประมง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม
03111 - 03119 และ 03121 - 03129)
ยกเว้น
- ปลำสวยงำมในธรรมชำติ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04111
- พืชและสัตว์น้ำเพำะเลี้ยงมีชีวิตเพือ่ กำรประดับ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04913
04913 พืชและสัตว์นาเพาะเลียงมีชีวิตเพื่อการประดับ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- พืชและสัตว์น้ำที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยงมีชีวิตเพื่อกำรประดับ (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03211 03219 และ 03221 – 03229)
ยกเว้น
- ปลำสวยงำมเพำะเลี้ยง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04112
- พืชและสัตว์น้ำในธรรมชำติมีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04912

0492
0493

04920 ฟองนาธรรมชาติ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ฟองน้ำธรรมชำติ
สาหร่ายทะเลและสาหร่ายอื่น ๆ สด แช่เย็นจนแข็ง หรือแห้ง จะบดหรือไม่ก็ตาม
04931 สาหร่ายทะเลและสาหร่ายในธรรมชาติอื่น ๆ สด แช่เย็นจนแข็งหรือแห้ง จะบดหรือไม่ก็ตาม ที่เหมาะ
สาหรับมนุษย์บริโภค ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สำหร่ำยทะเลและสำหร่ำยในธรรมชำติอื่น ๆ ที่ได้จำกกำรประมง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม
03111 - 03119 และ 03121 - 03129) สด แช่แข็ง แช่เย็นจนแข็งหรือแห้ง จะบดหรือไม่ก็ตำม ที่เหมำะ
สำหรับมนุษย์บริโภค
ยกเว้น
- พืชและสัตว์น้ำในธรรมชำติมีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04912
- สำหร่ำยทะเลและสำหร่ำยในธรรมชำติอื่น ๆ สด แช่เย็นจนแข็งหรือแห้ง จะบดหรือไม่ก็ตำม ที่ไม่เหมำะ
สำหรับมนุษย์บริโภค ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04933
04932 สาหร่ายทะเลและสาหร่ายเพาะเลียงอื่น ๆ สด แช่เย็นจนแข็งหรือแห้ง จะบดหรือไม่ก็ตาม ที่เหมาะสาหรับ
มนุษย์บริโภค ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สำหร่ำยทะเลและสำหร่ำยอื่น ๆ ที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03211 - 03219
และ 03221 - 03229) สด แช่เย็นจนแข็งหรือแห้ง จะบดหรือไม่ก็ตำม ที่เหมำะสำหรับมนุษย์บริโภค
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ยกเว้น
- พืชและสัตว์น้ำเพำะเลี้ยงมีชีวิตเพือ่ กำรประดับ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04913
- สำหร่ำยทะเลและสำหร่ำยเพำะเลี้ยงอื่น ๆ สด แช่เย็นจนแข็งหรือแห้ง จะบดหรือไม่ก็ตำม ที่ไม่เหมำะ
สำหรับมนุษย์บริโภค ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04934
04933 สาหร่ายทะเลและสาหร่ายในธรรมชาติอื่น ๆ สด แช่เย็นจนแข็งหรือแห้ง จะบดหรือไม่ก็ตาม ที่ไม่เหมาะ
สาหรับมนุษย์บริโภค ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สำหร่ำยทะเลและสำหร่ำยในธรรมชำติ อื่น ๆ ที่ได้จำกกำรประมง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม
03111 - 03119 และ 03121 - 03129) สด แช่แข็ง แช่เย็นจนแข็งหรือแห้ง จะบดหรือไม่ก็ตำม ที่ไม่เหมำะ
สำหรับมนุษย์บริโภค และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทำงอุตสำหกรรม ทำงกำรแพทย์ หรือไม่ใช้เป็นอำหำร
ยกเว้น
- พืชและสัตว์น้ำในธรรมชำติ มีชีวิตเพื่อกำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04912
04934 สาหร่ายทะเลและสาหร่ายเพาะเลียงอื่น ๆ สด แช่เย็นจนแข็งหรือแห้ง จะบดหรือไม่ก็ตาม ที่ไม่เหมาะ
สาหรับมนุษย์บริโภค ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สำหร่ำยทะเลและสำหร่ำยอื่น ๆ ที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง (ที่สอดคล้องกับ TSIC ในกิจกรรม 03211 - 03219
และ 03221 - 03229) สด แช่แข็ง แช่เย็นจนแข็งหรือแห้ง จะบดหรือไม่ก็ตำม ที่ไม่เหมำะสำหรับมนุษย์
บริโภค และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทำงอุตสำหกรรม ทำงกำรแพทย์ หรือไม่ใช้เป็นอำหำร
ยกเว้น
- พืชและสัตว์น้ำเพำะเลี้ยงมีชีวิตเพือ่ กำรประดับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04913
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หมวดใหญ่ 1
แร่และแร่ธาตุ; ไฟฟ้า ก๊าซ และนา
หมวดย่อย 11

ถ่านหินและพีต

หมู่ใหญ่ 110

ถ่านหินและพีต

1101 11010

ถ่านหินแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ถ่ำนหินที่มีค่ำควำมร้อนขั้นต้น (ควำมชื้นและปรำศจำกเถ้ำ) ไม่น้อยกว่ำ 24 MJ/kg หรือน้อยกว่ำ 24 MJ/kg
โดยมีค่ำสะท้อนแสงของวิทริไนต์ มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 0.6 เปอร์เซ็นต์
ถ่ำนหินแข็งประกอบด้วย
 แอนทรำไซต์ คือ ถ่ำนหินที่มีค่ำศักดิ์สูงและมีค่ำควำมร้อนขั้นต้น (ควำมชื้นและปรำศจำกเถ้ำ) มำกกว่ำ
หรือเท่ำกับ 24 MJ/kg และมีค่ำสะท้อนแสงของวิทริไนต์มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 2.0 เปอร์เซ็นต์
 ถ่ำ นหิน บิทูมินัส คือ ถ่ำ นหิน ที่มีค่ำ ศัก ดิ์ก ลำงและมีค่ำ ควำมร้อ นขั้น ต้น (ควำมชื้น และปรำศจำกเถ้ำ)
ไม่น้อยกว่ำ 24 MJ/kg และมีค่ำสะท้อนแสงของวิทริไนต์ น้อยกว่ำ 2.0 เปอร์เซ็นต์ หรือมีค่ำควำมร้อน
ขั้นต้น (ควำมชื้นและปรำศจำกเถ้ำ) น้อยกว่ำ 24 MJ/kg และมีค่ำสะท้อนแสงของวิทริไนต์ มำกกว่ำหรือ
เท่ำกับ 0.6 เปอร์เซ็นต์ ถ่ำนหินบิทูมินัส รวมถึง
 โค้กกิ้งโคล
11
 สตีมโคล
ยกเว้น
- ถ่ำนหินสีน้ำตำล ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 11030

1102 11020

พาเท้นต์ฟูเอล12 และเชือเพลิงแข็งที่คล้ายกันซึ่งผลิตจากถ่านหินแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- พำเท้นต์ฟูเอล คือ เชื้อเพลิงที่ได้จำกผงถ่ำนหินแข็งอัดเป็นก้อนรูปเหลี่ยมโดยมีสำรยึดเกำะ เรียกว่ำ ถ่ำนหินแข็ง
อัดแท่ง
- เชื้อเพลิงแข็งอื่น ๆ ซึ่งผลิตจำกถ่ำนหินแข็ง
ยกเว้น
- ผงถ่ำนหินสีน้ำตำลอัดเป็นก้อนรูปเหลี่ยม (BKB) และเชื้อเพลิงแข็งที่คล้ำยกันซึ่ งผลิตจำกถ่ำนหินสีน้ำตำล
ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 11040

1103 11030

ถ่านหินสีนาตาล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ถ่ำนหินที่มีค่ำควำมร้อนขั้นต้น (ควำมชื้นและปรำศจำกเถ้ำ) น้อยกว่ำ 24 MJ/kg และมีค่ำสะท้อนแสงของ
วิทริไนต์ น้อยกว่ำ 0.6 เปอร์เซ็นต์
ถ่ำนหินสีน้ำตำลประกอบด้วย
 ถ่ำนหินซับบิทูมินัส คือ ถ่ำนหินสีน้ำตำลที่มีค่ำควำมร้อนขั้นต้น (ควำมชื้นและปรำศจำกเถ้ำ) มำกกว่ำ
หรือเท่ำกับ 20 MJ/kg แต่น้อยกว่ำ 24 MJ/kg
 ลิกไนต์ คือ ถ่ำนหินสีน้ำตำลที่มีค่ำควำมร้อนขั้นต้น (ควำมชื้นและปรำศจำกขี้เถ้ำ) น้อยกว่ำ 20 MJ/kg
ยกเว้น
- ถ่ำนหินแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 11010

11

Steam coal หรือ thermal coal เหมำะสำหรับกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ ถ่ำนหินไอน้ำถูกบดเป็นผงละเอียดที่เผำไหม้ได้อย่ำงรวดเร็วที่ควำมร้อนสูงและใช้ในโรงไฟฟ้ำเพื่อให้ค วำมร้อนน้ำ
ในหม้อไอน้ำที่ใช้กังหันไอน้ำ (ที่มำ : https://www.thebalance.com/all-types-of-coal-are-not-created-equal-1182543)
12
เชื้อเพลิงผสมที่ผลิตจำกถ่ำนหินแข็งโดยมีกำรเพิ่มตัวยึดประสำน (ที่มำ : https://stats.oecd.org/glossary/)
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1104 11040

ผงถ่านหินสีนาตาลอัดเป็นก้อนรูปเหลี่ยมและเชือเพลิงแข็งที่คล้ายกันซึ่งผลิตจากถ่านหินสีนาตาล ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผงถ่ำนหินสีน้ำตำลอัดเป็นก้อนรูปเหลี่ยม คือ เชื้อเพลิงที่ได้จำกผงถ่ำนหินสีน้ำตำลอัดเป็นก้อนรูปเหลี่ยม
ภำยใต้ควำมดันสูง จะมีสำรยึดเกำะหรือไม่ก็ตำม อำจใช้ถ่ำนหินซับบิทูมินัสหรือลิกไนต์ รวมถึงผงและฝุ่น
ลิกไนต์แห้ง
- เชื้อเพลิงแข็งที่คล้ำยกันซึ่งผลิตจำกถ่ำนหินสีน้ำตำล
ยกเว้น
- พำเท้นต์ฟูเอลและเชื้อเพลิงแข็งที่คล้ำยกันซึ่งผลิตจำกถ่ำนหินแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 11020

1105 11050

พีต ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- พีต (รวมถึงพีตลิตเตอร์) จะทำให้เกำะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตำม
 พีตจะอัดให้เป็นมัดหรือไม่กต
็ ำม แต่ไม่ทำให้เกำะหรือติดรวมกัน
 พีตทำให้เกำะหรือติดรวมกัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2703

หมวดย่อย 12

ปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ

หมู่ใหญ่ 120

ปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ

1201 12010

นามันปิโตรเลียมดิบและนามันดิบที่ได้จากแร่บิทูมินัส ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- น้ำมันปิโตรเลียมดิบและน้ำมันดิบที่ได้จำกแร่บิทูมินัส
 น้ำมันปิโตรเลียมดิบ
 คอนเดนเซต
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2709

1202 12020

ก๊าซธรรมชาติที่ทาให้เป็นของเหลวหรืออยู่ในสภาพเป็นก๊าซ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ก๊ำซธรรมชำติ
 ที่ทำให้เป็นของเหลว
 อยู่ในสภำพเป็นก๊ำซ เช่น ชนิดที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2711.11, .21

1203 12030

หินดินดานบิทูมินสั หรือหินนามัน และทาร์แซนด์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หินดินดำนบิทูมินัส หรือหินน้ำมัน และทำร์แซนด์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2714.10

หมวดย่อย 13

หินแร่และหัวแร่ยูเรเนียมหรือทอเรียม

หมู่ใหญ่ 130

หินแร่และหัวแร่ยูเรเนียมหรือทอเรียม

1300 13000

หินแร่และหัวแร่ยูเรเนียมหรือทอเรียม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สินแร่และหัวแร่ยูเรเนียมหรือทอเรียม
 สินแร่และหัวแร่ยูเรเนียม
 สินแร่และหัวแร่ทอเรียม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2612
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หมวดย่อย 14

สินแร่

หมู่ใหญ่ 141

สินแร่และหัวแร่เหล็ก นอกจากแร่เหล็กไพไรต์ที่ย่างแล้ว

1410 14100

สินแร่และหัวแร่เหล็ก นอกจากแร่เหล็กไพไรต์ที่ย่างแล้ว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- สินแร่และหัวแร่เหล็ก นอกจำกแร่เหล็กไพไรต์ที่ย่ำงแล้ว
 ไม่ทำให้เกำะหรือติดรวมกัน
 แร่เฮมำไทต์และหัวแร่
 อื่น ๆ
 ทำให้เกำะหรือติดรวมกัน
 แร่เฮมำไทต์และหัวแร่
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2601.11, .12

หมู่ใหญ่ 142

หินแร่และหัวแร่ของโลหะประเภทที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนผสมหลัก (นอกจากหินแร่และหัวแร่ยูเรเนียมหรือ
ทอเรียม)

1421 14210

สินแร่และหัวแร่ทองแดง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สินแร่และหัวแร่ทองแดง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2603

1422 14220

สินแร่และหัวแร่นิกเกิล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- สินแร่และหัวแร่นิกเกิล
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2604

1423 14230

สินแร่และหัวแร่อะลูมิเนียม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สินแร่และหัวแร่อะลูมิเนียม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2606

1424 14240

สินแร่และหัวแร่ของโลหะมีค่า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สินแร่และหัวแร่ของโลหะมีค่ำ
 สินแร่และหัวแร่เงิน
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2616

1429 14290

หินแร่และหัวแร่ของโลหะประเภทที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนผสมหลักอื่น ๆ (นอกจากหินแร่และหัวแร่ยูเรเนียม
หรือทอเรียม) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หินแร่และหัวแร่ของโลหะประเภทที่ไม่มี เหล็กเป็นส่วนผสมหลักอื่น ๆ (นอกจำกหินแร่และหัวแร่ยูเรเนียม
หรือทอเรียม)
 สินแร่และหัวแร่แมงกำนีส รวมถึงสินแร่และหัวแร่เฟอร์รูจินัสแมงกำนีสที่มีแมงกำนีสตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป
โดยน้ำหนัก เมื่อคำนวณในสภำพแห้ง
 สินแร่และหัวแร่โคบอลต์
 สินแร่และหัวแร่ตะกั่ว
 สินแร่และหัวแร่สังกะสี
 สินแร่และหัวแร่ดีบุก
 สินแร่และหัวแร่โครเมียม
 สินแร่และหัวแร่ทังสเตน
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สินแร่และหัวแร่โมลิบดีนัม
 สินแร่และหัวแร่ไทเทเนียม
 สินแร่และหัวแร่ไนโอเบียม แทนทำลัม วำเนเดียม หรือเซอร์โคเนียม
 สินแร่และหัวแร่อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2602, 2605, 2607 - 2611, 2613 - 2615, 2617


หมวดย่อย 15

หิน ทราย และดิน

หมู่ใหญ่ 151

หินที่ใช้ทาอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้าง

1511 15110

หินชนวน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หินชนวน จะแต่งอย่ำงหยำบ ๆ หรือเพียงแต่ตัดโดยกำรเลื่อยหรื อโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่น
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตำม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2514

1512 15120

หินอ่อนและหินอื่น ๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตสาหรับใช้ทาอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้าง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- หินอ่อน ทรำเวอร์ทิน อีคอสซิน และหินอื่น ๆ ที่มีแคลเซียมคำร์บอเนตสำหรับใช้ทำอนุสำวรีย์หรือใช้ในกำร
ก่อสร้ำงที่มีควำมถ่วงจำเพำะปรำกฏตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป และจะแต่งอย่ำงหยำบ ๆ หรือเพียงแต่ตัดโดยกำร
เลื่อยหรือโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตำม
 หินอ่อนและทรำเวอร์ทิน
 ดิบหรือแต่งอย่ำงหยำบ ๆ
 เพียงแต่ตัดโดยกำรเลื่อยหรือโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ (รวมถึ ง
สี่เหลี่ยมจัตุรัส)
 อีคอสซินและหินอื่น ๆ ที่มีแคลเซียมคำร์บอเนตสำหรับใช้ทำอนุสำวรีย์หรือใช้ในกำรก่อสร้ำง รวมทั้ง
หินอะลำบำสเตอร์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2515

1513 15130

หินแกรนิต หินทราย และหินที่ใช้ทาอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้างอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- หินแกรนิต หินทรำย และหินที่ใช้ทำอนุสำวรีย์หรือใช้ในกำรก่อสร้ำงอื่น ๆ
 ควอร์ตไซต์
 หินแกรนิต
 ดิบหรือแต่งอย่ำงหยำบ ๆ
 เพียงแต่ตัดโดยกำรเลื่อยหรือโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ (รวมถึง
สี่เหลี่ยมจัตุรัส)
 หินทรำย
 ดิบหรือแต่งอย่ำงหยำบ ๆ
 เพียงแต่ตัดโดยกำรเลื่อยหรือโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ (รวมถึง
สี่เหลี่ยมจัตุรัส)
 หินอื่น ๆ สำหรับใช้ทำอนุสำวรีย์หรือใช้ในกำรก่อสร้ำง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2506.20, 2516
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หมูใ่ หญ่ 152

ยิปซัม; แอนไฮไดรต์; ไลม์สโตนฟลักซ์; หินปูนและหินอื่น ๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต ชนิดที่ใช้สาหรับการ
ผลิตปูนขาวหรือซีเมนต์

1520 15200

ยิปซัม; แอนไฮไดรต์; ไลม์สโตนฟลักซ์; หินปูนและหินอื่น ๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต ชนิดที่ใช้สาหรับการ
ผลิตปูนขาวหรือซีเมนต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ยิปซัม แอนไฮไดรต์
- ไลม์สโตนฟลักซ์ หินปูนและหินอื่น ๆ ที่มีแคลเซียมคำร์บอเนต ชนิดที่ใช้สำหรับกำรผลิตปูนขำวหรือซีเมนต์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2520.10, 2521

หมู่ใหญ่ 153

ทราย กรวด หินที่ย่อยหรือโม่แล้ว แมกคาดัม บิทูเมนธรรมชาติและแอสฟัลต์ธรรมชาติ

1531 15310

ทรายธรรมชาติ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ทรำยธรรมชำติทุกชนิด จะแต่งสีหรือไม่ก็ตำม
 ทรำยซิลิกำและทรำยควอร์ตซ์
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2505

1532 15320

กรวด หินที่ย่อยหรือโม่แล้ว แมกคาดัม; ที่เป็นเม็ด เป็นสะเก็ด และเป็นผง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- กรวด หินที่ย่อยหรือโม่แล้ว แมกคำดัม ที่เป็นเม็ด เป็นสะเก็ด และเป็นผง
 กรวด หินที่ย่อยหรือโม่แล้ว ชนิดที่โดยปกติใช้ผสมคอนกรีต ใช้โรยถนน ทำงรถไฟ หรือโรยทำงอย่ำงอื่น
กรวดหินจำกชำยฝั่งและหินฟลินต์ จะผ่ำนกรรมวิธีใช้ควำมร้อนหรือไม่ก็ตำม
 แมกคำดัมที่ได้จำกขี้แร่ จำกขี้ตะกอนหรือเศษที่คล้ำยกันจำกอุตสำหกรรม
 หินตำมกลุ่มผลิตภัณฑ์ 15120 หรือ 15130 ที่เป็นเม็ด เป็นสะเก็ดและเป็นผง จะผ่ำนกรรมวิธีใช้ควำม
ร้อนหรือไม่ก็ตำม เช่น จำกหินอ่อน เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2517.10, .20, .41, .49

1533 15330

บิทูเมนธรรมชาติและแอสฟัลต์ธรรมชาติ; แอสฟัลไตต์และหินแอสฟัลต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บิทูเมนธรรมชำติและแอสฟัลต์ธรรมชำติ
- แอสฟัลไตต์และหินแอสฟัลต์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2714.90

หมู่ใหญ่ 154

ดิน

1540 15400

ดิน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ดิน
 เคโอลินและดินอื่นที่มเี คโอลินปนอยู่ จะผ่ำนกำรเผำโดยวิธีคำลซีเนชันหรือไม่ก็ตำม
 ดินอื่น ๆ (ไม่รวมถึงเอกซ์แพนเด็ดเคลย์ ตำมกลุ่มผลิตภัณฑ์ 37990) แอนดำลูไซต์ ไคยำไนต์และซิลลิมำไนต์
จะผ่ำนกำรเผำโดยวิธีคำลซีเนชันหรือไม่ก็ตำม มุลไลต์ ชำมอตต์เอิร์ทหรือดีนำสเอิร์ท
 เบนทอไนต์
 ไฟร์เคลย์
 ดินอื่น ๆ
 แอนดำลูไซต์ ไคยำไนต์และซิลลิมำไนต์
 มุลไลต์
 ชำมอตต์เอิร์ทหรือดีนำสเอิร์ท
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2507, 2508
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หมวดย่อย 16

แร่อื่น ๆ

หมู่ใหญ่ 161

แร่เคมีและปุ๋ย

1611 16110

แคลเซียมฟอสเฟตธรรมชาติ อะลูมิเนียมแคลเซียมฟอสเฟตธรรมชาติ และฟอสเฟติกชอล์ก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- แคลเซียมฟอสเฟตธรรมชำติ อะลูมิเนียมแคลเซียมฟอสเฟตธรรมชำติ และฟอสเฟติกชอล์ก
 ไม่ได้บด
 อะพำไทต์
 อื่น ๆ
 บด
 อะพำไทต์
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2510

1612 16120

ไอออนไพไรต์ที่ไม่ได้ย่างหรืออบ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ไอออนไพไรต์ที่ไม่ได้ย่ำงหรืออบ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2502

1619 16190

แร่เคมีอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แร่เคมีอื่น ๆ
 แบเรียมซัลเฟตธรรมชำติ (แบไรต์) จะผ่ำนกำรเผำโดยวิธีคำลซีเนชันหรือไม่กต
็ ำม
 แบเรียมคำร์บอเนตธรรมชำติ (วิเทอไรต์) จะผ่ำนกำรเผำโดยวิธีคำลซีเนชันหรือไม่กต
็ ำม
 โบเรตธรรมชำติและหัวแร่โบเรต (จะผ่ำนกำรเผำโดยวิธีคำลซีเนชันหรือไม่ก็ตำม) แต่ไม่รวมถึง โบเรต
ที่ แ ยกได้ จ ำกน้ ำเกลื อ ธรรมชำติ กรดโบริ ก ธรรมชำติ ที่ มี ก รดโบริ ก ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 85 โดยน้ ำหนั ก
เมื่อคำนวณในสภำพแห้ง
 ฟลูออร์สปำร์
 มีแคลเซียมฟลูออไรด์ร้อยละ 97 หรือน้อยกว่ำโดยน้ำหนัก
 มีแคลเซียมฟลูออไรด์มำกกว่ำร้อยละ 97 โดยน้ำหนัก
 คีเซอไรต์ เอปโซไมต์ (แมกนีเซียมซัลเฟตธรรมชำติ)
 คีเซอไรต์
 เอปโซไมต์ (แมกนีเซียมซัลเฟตธรรมชำติ)
 อื่น ๆ
 ไมโครไนซ์เซอร์คอนแซนด์ (เซอร์โคเนียมซิลิเกต) ชนิดที่ใช้เป็นสำรช่วยให้ทึบแสง
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2511, 2528, 2529.21, .22, 2530.20, .90

หมู่ใหญ่ 162

เกลือและโซเดียมคลอไรด์บริสุทธิ์; นาทะเล

1620 16200

เกลือและโซเดียมคลอไรด์บริสุทธิ์; นาทะเล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เกลือ (รวมถึงเกลือป่นสำหรับรับประทำน และเกลือแปลงสภำพ) และโซเดียมคลอไรด์บริสุทธิ์ จะเป็นสำรละลำย
ในน้ำหรือเติมสำรกันกำรจับตัวหรือสำรทำให้วัตถุไหลคล่องหรือไม่ก็ตำม รวมทั้งน้ำทะเล
 เกลือป่นสำหรับรับประทำน
 เกลือหินที่ไม่ผ่ำนกรรมวิธี
 น้ำทะเล
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อื่น ๆ
 ที่มีโซเดียมคลอไรด์เกินร้อยละ 60 แต่น้อยกว่ำร้อยละ 97 โดยน้ำหนัก เมื่อคำนวณในสภำพแห้ง
และเติมด้วยไอโอดีน
 อื่น ๆ ที่มีโซเดียมคลอไรด์ตั้งแต่ร้อยละ 97 ขึ้นไป แต่น้อยกว่ำร้อยละ 99.9 โดยน้ำหนัก เมื่อคำนวณ
ในสภำพแห้ง
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2501


หมู่ใหญ่ 163

รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ; หินพัมมิส; เอเมอรี; วัตถุขัดถูธรรมชาติ; และแร่อื่น ๆ

1631 16310

รัตนชาติ (รวมถึงเพชร แต่ไม่รวมเพชรที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม) และกึ่งรัตนชาติ ที่ไม่ได้ตกแต่งหรือเพียงแต่
เลื่อย ทาเป็นรูปทรงอย่างหยาบ ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รัตนชำติ (รวมถึงเพชร แต่ไม่รวมเพชรที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม) และกึ่งรัตนชำติ
 ไม่ได้คัด
 ไม่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม
 ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำเป็นรูปทรงอย่ำงหยำบ ๆ
ผลิตภัณฑ์ทอี่ ยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7102.10, .31, 7103.10

1632 16320

เพชรที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม ที่ไม่ได้ตกแต่งหรือเพียงแต่เลื่อย หรือทาให้แยก; หินพัมมิส; เอเมอรี; รวมทัง
คอรันดัมธรรมชาติ การ์เนตธรรมชาติ และวัตถุขัดถูธรรมชาติอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เพชรที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม ที่ไม่ได้ตกแต่งหรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำให้แยก
- หินพัมมิส จะผ่ำนกรรมวิธีใช้ควำมร้อนหรือไม่ก็ตำม
- เอเมอรี รวมทั้ง คอรันดัมธรรมชำติ กำร์เนตธรรมชำติ และวั ตถุขัดถูธรรมชำติอื่น ๆ จะผ่ำนกรรมวิธีใช้
ควำมร้อนหรือไม่ก็ตำม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2513, 7102.21

1633 16330

ชอล์กและโดโลไมต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ชอล์ก
- โดโลไมต์ที่ไม่ได้ผ่ำนกำรเผำโดยวิธีคำลซีเนชันหรือไม่ได้ผ่ำนกำรเผำแบบซินเตอร์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2509, 2518.10

1639 16390

แร่อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แร่อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 กรำไฟต์ธรรมชำติ
 ควอร์ตซ์ จะแต่งอย่ ำงหยำบ ๆ หรือเพียงแต่ตัดโดยกำรเลื่อยหรือโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็น
แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตำม
 ดินซำกหอย (เช่น คีเซลกูหร์ ไทรโพไลต์ และไดอะโตไมต์) และดินทรำยที่คล้ำยกัน จะผ่ำนกำรเผำโดยวิธี
คำลซีเนชันหรือไม่ก็ตำม ที่มีควำมถ่วงจำเพำะปรำกฏไม่เกิน 1
 แมกนีเซียมคำร์บอเนตธรรมชำติ (แมกนีไซต์) ฟิวส์แมกนีเซีย เดดเบอร์น (ซินเตอร์) แมกนีเซียซึ่งจะมี
ออกไซด์อื่นที่เติมก่อนกำรเผำอยู่จำนวนเล็กน้อยหรือไม่ก็ตำม รวมทั้งแมกนีเซียมออกไซด์อื่น ๆ จะ
บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตำม
 แอสเบสทอส
 ไมกำดิบและไมกำที่แยกเป็นแผ่นหรือไมกำที่แตก
 ผงไมกำ
 สตีไทต์ธรรมชำติ จะแต่งอย่ำงหยำบ ๆ หรือเพียงแต่ตัดโดยกำรเลื่อยหรือโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยม
หรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตำม รวมทั้งทัล

240
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เฟลสปำร์
 ลูไซต์ เนฟิลีนและเนฟิลีนไซเอไนต์
 เวอร์มิคิวไลต์ เพอร์ไลต์และคลอไรต์ ชนิดอันเอกซ์แพนเด็ด
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2504, 2506.10, 2512, 2519, 2524, 2525.10, .20,
2526, 2529.10, .30, 2530.10


หมวดย่อย 17

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนา และนาร้อน

หมู่ใหญ่ 171

พลังงานไฟฟ้า

1710 17100

พลังงานไฟฟ้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- พลังงำนไฟฟ้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2716

หมู่ใหญ่ 172

ก๊าซถ่านหิน วอเตอร์ก๊าซ โพรดิวเซอร์ก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน นอกจากก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซไฮโดรคาร์บอน
อืน่ ๆ

1720 17200

ก๊าซถ่านหิน วอเตอร์ก๊าซ โพรดิวเซอร์ก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน นอกจากก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซไฮโดรคาร์บอน
อื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ก๊ำซถ่ำนหิน วอเตอร์ก๊ำซ โพรดิวเซอร์ก๊ำซ และก๊ำซที่คล้ำยกัน นอกจำกก๊ำซปิโตรเลียมและก๊ำซไฮโดรคำร์บอน
อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2705

หมู่ใหญ่ 173

ไอนาและนาร้อน

1730 17300

ไอนาและนาร้อน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไอน้ำและน้ำร้อน
ยกเว้น
- น้ำธรรมชำติ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 18000

หมู่ใหญ่ 174

นาแข็งและหิมะ

1740 17400

นาแข็งและหิมะ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้ำแข็งและหิมะจำกธรรมชำติ
- น้ำแข็งประดิษฐ์
ยกเว้น
- น้ำแข็งที่บริโภคได้ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22270
- น้ำแข็งแห้ง (คำร์บอนไดออกไซด์แข็ง) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 34210
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หมวดย่อย 18

นาธรรมชาติ

หมู่ใหญ่ 180

นาธรรมชาติ

1800 18000

นาธรรมชาติ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- น้ำดื่มได้13 และน้ำดื่มไม่ได้14 ที่เหมำะสำหรับใช้ได้ต่อไป รวมถึง
 น้ำที่ผ่ำนกำรบำบัด (เช่น ระบบผลิตน้ำจืดจำกน้ำทะเล ระบบบำบัดน้ำเสีย)
 น้ำที่ยังไม่ผ่ำนกำรบำบัด (เช่น น้ำที่ได้จำกแหล่งกำเนิดน้ำตำมธรรมชำติ)
- น้ำใช้แล้วที่เหมำะสำหรับใช้ได้ต่อไป
ยกเว้น
- น้ำทะเล ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 16200
- ไอน้ำและน้ำร้อน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 17300
- น้ำแร่อัดลมบรรจุขวด ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 24410
- น้ำดื่มบรรจุขวด ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 24410
- น้ำกลั่น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 34250
- น้ำเสียชุมชนและน้ำเสียอื่น ๆ คือ น้ำที่ไม่เหมำะสำหรับใช้ต่อไป ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 39990

13
14

น้ำซึ่งได้มำจำกท่อจ่ำยน้ำประธำนที่ดื่มได้โดยตรงและคงอยู่ในระบบปิดตลอดไป จนถึงอุปกรณ์ป้องกันกำรไหลย้อนกลับ ที่มำ : มอก. 2421-2552
น้ำซึ่งออกพ้นไปจำกระบบปิดหลังจำกที่ผ่ำนอุปกรณ์ป้องกันกำรไหลย้อนกลับ ที่มำ : มอก. 2421-2552

242
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หมวดใหญ่ 2
ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ; สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเครื่องหนัง
หมวดย่อย 21

เนื้อสัตว์ เนื้อปลา ผลไม้ พืชผัก น้้ามันและไขมัน

หมู่ใหญ่ 211

เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

2111

เนื้อสัตว์จ้าพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สดหรือแช่เย็น
21111

เนื้อโคสดหรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อโค (สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02111) สดหรือแช่เย็น
ยกเว้น
- เนื้อโคแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21131
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของโค ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21151

21112

เนื้อกระบือสดหรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อกระบือ (สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02112) สดหรือแช่เย็น
ยกเว้น
- เนื้อกระบือแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21132
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของกระบือ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21152

21113

เนื้อสุกรสดหรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อสุกรสดหรือแช่เย็น
 ทั้งตัวและครึ่งตัว
 ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาดังกล่าว ที่มีกระดูก
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0203.11 - .19

21114

เนื้อกระต่ายและกระต่ายป่าสดหรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อกระต่ายและกระต่ายป่า (สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02191) สดหรือแช่เย็น
ยกเว้น
- เนื้อกระต่ายและกระต่ายป่าแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21134
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของกระต่ายและกระต่ายป่า ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21159

21115

เนื้อแกะสดหรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อแกะสดหรือแช่เย็น
 ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัวสดหรือแช่เย็น
 เนื้อแกะอื่น ๆ สดหรือแช่เย็น
 ทั้งตัวและครึ่งตัว
 ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก
 ไม่มีกระดูก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0204.10 - .23

21116

เนื้อแพะสดหรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อแพะ (สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02123) สดหรือแช่เย็น
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ยกเว้น
- เนื้อแพะแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21136
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของแพะ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21156
21117

เนื้ออูฐและสัตว์จ้าพวกอูฐสดหรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้ออูฐและสัตว์จาพวกอูฐ (สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02121) สดหรือแช่เย็น
ยกเว้น
- เนื้ออูฐและสัตว์จาพวกอูฐแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21137
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของเนื้ออูฐและสัตว์จาพวกอูฐ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21159

21118

เนื้อม้าและสัตว์จ้าพวกม้าสดหรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อม้าและสัตว์จาพวกม้า (สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02130) สดหรือแช่เย็น
ยกเว้น
- เนื้อม้าและสัตว์จาพวกม้าแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21138
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของเนื้อม้าและสัตว์จาพวกม้า ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21159

21119

เนื้อสัตว์จ้าพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ สดหรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อสัตว์จาพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ สดหรือแช่เย็น
 เนื้อของสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02129 (นั่นก็คือ สัตว์เคี้ยวเอื้องนอกจากโค กระบือ อูฐและสัตว์
จาพวกอูฐ แพะและแกะ) สดหรือแช่เย็น
 เนื้ อของสั ตว์ ที่ อยู่ ในกลุ่ มผลิ ตภั ณฑ์ 02192 (นั่ นก็ คื อ เนื้ อสั ตว์ จ าพวกสั ตว์ เลี้ ยงลู กด้ วยนม นอกจาก
สัตว์เคี้ยวเอื้อง ม้าและสัตว์จาพวกม้า สุกร และกระต่ายและกระต่ายป่า) สดหรือแช่เย็น
ยกเว้น
- เนื้อของสัตว์ที่แสดงไว้ข้างต้นแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21139
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์ที่แสดงไว้ข้างต้น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21159

2112

เนื้อสัตว์จ้าพวกสัตว์ปีกสดหรือแช่เย็น
21121

เนื้อไก่สดหรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อของไก่ ชนิด Gallus domesticus (สัตว์ปีกอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02151) สดหรือแช่เย็น
ยกเว้น
- เนื้อไก่แช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21141
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของไก่ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21160

21122

เนื้อเป็ดสดหรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อเป็ด (สัตว์ปีกที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02154) สดหรือแช่เย็น
ยกเว้น
- เนื้อเป็ดแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21142
- ตับเป็ดชนิดที่มีไขมันมาก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21160
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของเป็ด ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21160

21123

เนื้อห่านสดหรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อห่าน (สัตว์ปีกที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02153) สดหรือแช่เย็น
ยกเว้น
- เนื้อห่านแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21143
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- ตับห่านชนิดที่มีไขมันมาก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21160
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของห่าน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21160
21124

เนื้อไก่งวงสดหรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อไก่งวง (สัตว์ปีกที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02152) สดหรือแช่เย็น
ยกเว้น
- เนื้อไก่งวงแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21144
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของไก่งวง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21160

21125

เนื้อไก่ต๊อกสดหรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อไก่ต๊อก (สัตว์ปีกที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02155) สดหรือแช่เย็น
ยกเว้น
- เนื้อไก่ต๊อกแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21145
- ตับไก่ต๊อกชนิดที่มีไขมันมาก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21160
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของไก่ต๊อก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21160

2113

เนื้อสัตว์จ้าพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแช่เย็นจนแข็ง
21131

เนื้อโคแช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อโค (สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02111) แช่เย็นจนแข็ง
ยกเว้น
- เนื้อโคสดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21111
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของโค ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21151

21132

เนื้อกระบือแช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อกระบือ (สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02112 ) แช่เย็นจนแข็ง
ยกเว้น
- เนื้อกระบือสดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21112
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของกระบือ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21152

21133

เนื้อสุกรแช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อสุกรแช่เย็นจนแข็ง
 ทั้งตัวและครึ่งตัว
 ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาดังกล่าว ที่มีกระดูก
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0203.21, .22, .29

21134

เนื้อกระต่ายและกระต่ายป่าแช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อกระต่ายและกระต่ายป่า (สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02191) แช่เย็นจนแข็ง
ยกเว้น
- เนื้อกระต่ายและกระต่ายป่าสดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21114
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของกระต่ายและกระต่ายป่า ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21159

21135

เนื้อแกะแช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
เนื้อแกะแช่เย็นจนแข็ง
 ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัวแช่เย็นจนแข็ง
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เนื้อแกะอื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง
 ทั้งตัวและครึ่งตัว
 ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก
 ไม่มีกระดูก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0204.30 - .43


21136

เนื้อแพะแช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อแพะ (สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02123) แช่เย็นจนแข็ง
ยกเว้น
- เนื้อแพะสดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21116
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของแพะ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21156

21137

เนื้ออูฐและสัตว์จ้าพวกอูฐแช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้ออูฐและสัตว์จาพวกอูฐ (สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02121) แช่เย็นจนแข็ง
ยกเว้น
- เนื้ออูฐและสัตว์จาพวกอูฐสดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21117
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของอูฐและสัตว์จาพวกอูฐ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21159

21138

เนื้อม้าและสัตว์จ้าพวกม้าแช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อม้าและสัตว์จาพวกม้า (สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02130) แช่เย็นจนแข็ง
ยกเว้น
- เนื้อม้าและสัตว์จาพวกม้าสดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21118
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของม้าและสัตว์จาพวกม้า ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21159

21139

เนื้อสัตว์จ้าพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อสัตว์จาพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง
 เนื้อของสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02129 (ได้แก่ สัตว์เคี้ยวเอื้อง นอกจาก โค กระบือ อูฐและสัตว์
จาพวกอูฐ แพะและแกะ) แช่เย็นจนแข็ง
 เนื้ อของสั ตว์ ที่ อยู่ ในกลุ่ มผลิ ตภั ณฑ์ 02192 (นั่ นก็ คื อ เนื้ อสั ตว์ จ าพวกสั ตว์ เลี้ ยงลู กด้ วยนมนอกจาก
สัตว์เคี้ยวเอื้อง ม้าและสัตว์จาพวกม้า สุกร และกระต่ายและกระต่ายป่า) แช่เย็นจนแข็ง
ยกเว้น
- เนื้อของสัตว์ที่แสดงไว้ข้างต้นสดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21119
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์ที่แสดงไว้ข้างต้น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21159

2114

เนื้อสัตว์จ้าพวกสัตว์ปีกแช่เย็นจนแข็ง
21141

เนื้อไก่แช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อของไก่ ชนิด Gallus domesticus (สัตว์ปีกที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02151) แช่เย็นจนแข็ง
ยกเว้น
- เนื้อไก่สดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21121
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของไก่ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21160

21142

เนื้อเป็ดแช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อเป็ด (สัตว์ปีกที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02154) แช่เย็นจนแข็ง
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ยกเว้น
- เนื้อเป็ดสดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21122
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของเป็ด ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21160
- ตับเป็ดชนิดที่มีไขมันมาก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21160
21143

เนื้อห่านแช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อห่าน (สัตว์ปีกที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02153) แช่เย็นจนแข็ง
ยกเว้น
- เนื้อห่านสดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21123
- ตับห่านชนิดที่มีไขมันมาก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21160
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของห่าน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21160

21144

เนื้อไก่งวงแช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อไก่งวง (สัตว์ปีกที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02152) แช่เย็นจนแข็ง
ยกเว้น
- เนื้อไก่งวงสดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21124
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของไก่งวง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21160

21145

เนื้อไก่ต๊อกแช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อไก่ต๊อก (สัตว์ปีกที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02155) แช่เย็นจนแข็ง
ยกเว้น
- เนื้อไก่ต๊อกสดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21125
- ตับไก่ต๊อกชนิดที่มีไขมันมาก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21160
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของไก่ต๊อก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21160

2115

ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์จ้าพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง
21151

ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของโค สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของโค (สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02111) สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง
ยกเว้น
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของกระบือ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21152

21152

ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของกระบือ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของกระบือ (สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02112) สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง
ยกเว้น
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของโค ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21151

21153

ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสุกร สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสุกร (สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02140) สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง

21155

ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของแกะ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของแกะ (สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02122) สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง

21156

ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของแพะ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของแพะ (สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02123) สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง
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21159

ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์จ้าพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์จาพวกสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น
 ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02121 อูฐและสัตว์จาพวกอูฐอื่น ๆ สด แช่เย็น หรือ
แช่เย็นจนแข็ง
 ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02129 สัตว์เคี้ยวเอื้องนอกจากโค กระบือ อูฐและ
สัตว์จาพวกอูฐ แพะและแกะ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง
 ส่ ว นอื่ น ที่ บ ริ โ ภคได้ข องสั ตว์ ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่มผลิตภั ณฑ์ 02130 ม้ า และสั ต ว์ จาพวกม้า สด แช่ เ ย็ น หรือ
แช่เย็นจนแข็ง
 ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02191 กระต่ายและกระต่ายป่า สด แช่เย็น หรือ
แช่เย็นจนแข็ง
 ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02192 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นอกจากสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ม้าและสัตว์จาพวกม้า สุกร และกระต่ายและกระต่ายป่า สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง

2116 21160

ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์ปีก สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ รวมถึงตับชนิดที่มีไขมันมากของสัตว์ปีก สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง
 ไก่ ชนิด Gallus domesticus สัตว์ปีกที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02151
 ไก่งวง สัตว์ปีกที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02152
 ห่าน สัตว์ปีกที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02153
 เป็ด สัตว์ปีกที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02154
 ไก่ต๊อก สัตว์ปีกที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02155

2117 21170

เนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์อื่น ๆ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์เลื้อยคลาน สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง
- เนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของนก นอกจากสัตว์ปีกที่เลี้ยงเพื่อใช้เนื้อและไข่เป็นอาหาร สด แช่เย็น หรือ
แช่เย็นจนแข็ง เช่น
 นกพิราบ
 นกที่ถูกล่าเป็นกีฬาหรืออาหาร
 ไก่ป่า
 นกกระจอกเทศ
15
 ไก่จุก (Partridges )
 ไก่ฟ้า
 นกกระทา
 เป็ดแมลลาร์ด หรือ เป็ดหัวเขียว
 ห่านป่า
ยกเว้น
- เนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์ปีก รวมถึงเป็ดและห่านที่เลี้ยงในบ้าน
 เนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์ปีกสดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2112
 เนื้อสัตว์ปีกแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2114
 ส่ ว นอื่ น ที่ บ ริ โ ภคได้ ข องสั ต ว์ ปี ก สด แช่ เ ย็ น หรื อ แช่ เ ย็ น จนแข็ ง ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ นกลุ่ ม ผลิตภัณฑ์
21160

15

นกที่มีลักษณะคล้ายกับนกกระทา (Old World quail) ซึ่งอยู่ในตระกูลไก่ฟ้า แต่ Partridge จะตัวใหญ่กว่าและในภาษาไทยอาจจะเรียกเหมือนกันว่านกกระทา แต่ Partridge มีด้วยกัน
หลายสายพันธุ์ (ที่มา : https://dict.drkrok.com/partridge/)
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2118

16

เนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ หรือเลือดสัตว์ที่ปรุงแต่งหรือท้าไว้ไม่ให้เสีย
21181

เนื้อสุกรตัด ใส่เกลือ ท้าให้แห้ง หรือรมควัน (เนื้อเบคอนและขาหลัง) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อสุกรตัด ใส่เกลือ ทาให้แห้ง หรือรมควัน (เนื้อเบคอนและขาหลัง)
 ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาดังกล่าวที่มีกระดูก
 เนื้อส่วนท้อง และส่วนตัดของเนื้อดังกล่าว
 อื่น ๆ เช่น เนื้อเบคอนหรือขาหลังไม่มีกระดูก เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0210.11 - .19

21182

เนื้อสัตว์จ้าพวกโคกระบือใส่เกลือ ท้าให้แห้ง หรือรมควัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อสัตว์จาพวกโคกระบือใส่เกลือ ทาให้แห้ง หรือรมควัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0210.20

21183

เนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์อื่น ๆ ใส่เกลือ ท้าให้แห้ง หรือรมควัน; รวมถึงเนื้อหรือส่วนอื่นของสัตว์
ที่ป่นซึ่งบริโภคได้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์อื่น ๆ ใส่เกลือ ทาให้แห้ง หรือรมควัน รวมถึงเนื้อหรือส่วนอื่นของสัตว์
ที่ป่นซึ่งบริโภคได้
 ของไพรเมต
 ของวาฬ โลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์พัส (สัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนาที และ
พะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) แมวน้า สิงโตทะเล และช้างน้า (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ในอันดับย่อยพินนิพีเดีย)
 ของวาฬ โลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนาที และ
พะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย)
 อื่น ๆ
 ของสัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จาพวกเต่า)
 อื่น ๆ เช่น เนื้อไก่ตัดขนาดเท่าลูกเต๋า แช่แข็งแห้ง (ฟรีซไดรด์) หนังหมูแห้ง เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0210.91 - .99

21184

ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ท้าด้วยเนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ หรือเลือดสัตว์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทาด้วยเนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ หรือเลือดสัตว์ จะบรรจุกระป๋องหรือไม่
ก็ตาม แต่ไม่ทาเป็นอาหารสาเร็จรูป
 ไส้กรอก
 ทาด้วยเนื้อโค เนื้อสุกร เนื้อแกะ เนื้อสัตว์ปีก หรือเนื้อสัตว์อื่น ๆ
 ทาด้วยตับหรือส่วนอื่นของสัตว์
 ทาด้วยเลือดสัตว์
 พุดดิ้ง
- อาหารที่มีลักษณะเหมือนไส้กรอกหรือใส่ในไส้ที่บรรจุไส้กรอก
 เนื้ออัดแช่เย็น (galantines)
 มีตเพสต์
16
 ปาเต ที่ทาจากเนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ หรือเลือดสัตว์
17
 ริลเล็ตส์ (rillettes)

อาหารยุโรปประเภทหนึ่ง ในภาษาฝรั่งเศส หมายถึง เนื้อบดผสมไขมัน ปาเตโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นซอสสาหรับทา ทาจากเนื้อบดละเอียดหรือส่วนผสมของเนื้อและตับบดหยาบ ๆ และ
มักผสมไขมัน ผัก สมุนไพร เครื่องเทศ หรือไวน์ เป็นต้น (ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki)
17
เครื่องจิ้มที่ทาจากเศษเนื้อที่เอาไปปรุงกับไขมันจนนิ่ม ปกติ ใช้ทาขนมปัง (ที่มา : https://www.posttoday.com/travel/69658)
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ยกเว้น
- ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นที่เป็นอาหารสาเร็จรูป ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21186
- ปาเตหรือริลเล็ตส์ที่ไม่มีลักษณะเหมือนไส้กรอกหรือใส่ในไส้ที่บรรจุไส้กรอก
 ทาด้วยเนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ หรือเลือดสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21189
 ทาด้วยปลา ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21242
 ทาด้วยปู กุ้ง ลอบสเตอร์ หรือสัตว์น้าจาพวกครัสตาเซีย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21270
 ทาด้วยสัตว์จาพวกโมลลุสก์และสัตว์น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21280
- มีตเพสต์ที่ไม่มีลักษณะเหมือนไส้กรอกหรือใส่ในไส้ที่บรรจุไส้กรอก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21189
- เนื้ออัดแช่เย็นที่ไม่มีลักษณะเหมือนไส้กรอกหรือใส่ในไส้ที่บรรจุไส้กรอก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
21189
21185

สิ่งสกัดและน้้าคั้นที่ได้จากเนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้าจ้าพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือจากสัตว์น้าที่ไม่มีกระดูก
สันหลังอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สิ่งสกัดและน้าคั้นที่ได้จากเนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้าจาพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือจากสัตว์น้าที่ไม่มีกระดูก
สันหลังอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1603

21186

อาหารส้าเร็จรูปที่ท้าจากเนื้อสัตว์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อาหารสาเร็จรูปที่ทาจากเนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ หรือเลือดสัตว์ เป็นส่วนผสมหลัก (ได้แก่ ปรุงแต่ง ปรุงรส
และทาให้สุก)
ยกเว้น
- อาหารสาเร็จรูปที่มีส่วนผสมหลักเป็น
 ปลา สัตว์น้าจาพวกโมลลุสก์ หรือสัตว์น้าจาพวกครัสตาเซีย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21241
 พืชผัก พัลส์ และมันฝรั่ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21391
 คัสคัส หรือพาสต้ายัดไส้ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23722
- พิซซ่าแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23997

21189

เนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ หรือเลือดสัตว์ที่ปรุงแต่งหรือท้าไว้ไม่ให้เสียอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ หรือเลือดของสัตว์ต่าง ๆ รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่บนบก ในทะเล นกและกบ
นอกจาก ปลา สัตว์น้าจาพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือจากสัตว์น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ปรุงแต่ง
หรือทาไว้ไม่ให้เสีย นอกจากทาให้เย็นจนแข็ง ใส่เกลือ รมควัน ทาให้แห้ง หรือแช่น้าเกลือ ได้แก่
 ต้ม ทอด ย่าง คั่ว นึ่ง หรือทาให้สุกด้วยวิธีอื่น ๆ
 ยัดไส้
 บรรจุกระป๋อง
 บ่ม
 ปรุงรส
 บด
- อาหารที่ทาจากเนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ หรือเลือดของสัตว์ที่ไม่มีลักษณะเหมือนไส้กรอกหรือใส่ในไส้ที่
บรรจุไส้กรอก
 ปาเต
 ครึเอ็ท
 มีตเพสต์
 เนื้ออัดแช่เย็น
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ยกเว้น
- ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นที่เป็นอาหารสาเร็จรูป ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21186
- อาหารปรุงแต่งที่รวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันที่ทาจากเนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ หรือเลือดของสัตว์ ได้จัดประเภท
ไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23991
- เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ใส่เกลือ รมควัน ทาให้แห้ง หรือแช่น้าเกลือ
 ของสุกร ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21181
 ของสัตว์จาพวกโค กระบือ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21182
 ของสัตว์อื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21183
- ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันทาด้วยเนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ หรือเลือดสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ ใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 21184
- ปาเต ครึเอ็ท มีตเพสต์ และเนื้ออัดแช่เย็น ที่มีลักษณะเหมือนไส้กรอกหรือใส่ในไส้ที่บรรจุไส้กรอก ได้จัด
ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21184
2119 21190

เนื้อสัตว์หรือส่วนอื่นของสัตว์ที่ป่น และที่ท้าเป็นเพลเลต ซึ่งไม่เหมาะส้าหรับมนุษย์บริโภค; กากมันสัตว์ที่เจียว
น้้ามันออกแล้ว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อสัตว์หรือส่วนอื่นของสัตว์ที่ป่น และที่ทาเป็นเพลเลต ซึ่งไม่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภคกากมันสัตว์ที่เจียว
น้ามันออกแล้ว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2301.10

หมู่ใหญ่ 212

ปลา สัตว์น้าจ้าพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือสัตว์น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ

2121

ปลาแช่เย็นจนแข็ง (ไม่รวมถึงเนื้อปลาแบบฟิลเลและเนื้อปลา)
21211

ปลาน้้าจืดแช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปลาน้าจืดแช่เย็นจนแข็ง เช่น
 ปลาทิละเพียส ชนิด Oreochromis spp.
 ปลาแคทฟิช ชนิด Pangasius spp. ชนิด Silurus spp. ชนิด Clarias spp. และ Icaulurus spp.
 ปลาคาร์ป (Cyprinus carpio, Carassius carassius และ Ctenopharyngodon idellus) ชนิด
Hypophthalmichthys spp. ชนิด Cirrhinus spp. (Mylopharyngodon piceus)
 ปลาไหล ชนิด Anguilla spp.
 ปลาไนล์เพิร์ช (Lates nilocus)
 ปลาเสนคเฮด ชนิด Channa spp.
 อื่น ๆ
ยกเว้น
- ปลาน้าจืดมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04211, 04212
- เนื้อปลาแบบฟิลเลแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21222
- เนื้อปลาแช่เย็นจนแข็ง (จะบดหรือไม่ก็ตาม) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21223
- ตับและไข่ปลาแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21226

21212

ปลาในวงศ์แซลมอนแช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปลาในวงศ์แซลมอนแช่เย็นจนแข็ง
ยกเว้น
- ปลาในวงศ์แซลมอนมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04221, 04222
- เนื้อปลาแบบฟิลเลแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21222
- เนื้อปลาแช่เย็นจนแข็ง (จะบดหรือไม่ก็ตาม) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21223
- ตับและไข่ปลาแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21226
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21213

ปลาลิ้นหมาแช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปลาในวงศ์ Pleuronectidae วงศ์ Bothidae วงศ์ Cynoglossidae วงศ์ Soleidae วงศ์
Scophthalmidae และวงศ์ Cithatidae และปลาลิ้นหมาอื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง
ยกเว้น
- ปลาลิ้นหมามีชีวิต สด หรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04231, 04232
- เนื้อปลาแบบฟิลเลแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21222
- เนื้อปลาแช่เย็นจนแข็ง (จะบดหรือไม่ก็ตาม) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21223
- ตับและไข่ปลาแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21226

21214

ปลาในวงศ์กาดิฟอร์ม แช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปลาในวงศ์ Bregmacerotidae วงศ์ Euclichthyidae วงศ์ Gadidae วงศ์ Macrouridae วงศ์
Melanonidae วงศ์ Merlucciidae วงศ์ Moridae และวงศ์ Muraenolepididae และปลาในวงศ์
กาดิฟอร์ม อื่น ๆ
ยกเว้น
- ปลาในวงศ์กาดิฟอร์มมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04241, 04242
- เนื้อปลาแบบฟิลเลแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21222
- เนื้อปลาแช่เย็นจนแข็ง (จะบดหรือไม่ก็ตาม) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21223
- ตับและไข่ปลาแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21226

21215

ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก หรือปลาโอท้องแถบแช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
 ปลาทูนา สกุล Thunnas ปลาสคิปแจ็ก หรือปลาโอท้องแถบ (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)
แช่เย็นจนแข็ง
 ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทูนาครีบยาว (Thunnus alalunga)
 ปลาทูนาครีบเหลือง (Thunnus albacares)
 ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอท้องแถบ
 ปลาบิกอายทูนา (Thunnus obesus)
 ปลาแอตแลนติกบลูฟินทูนาและปลาแปซิฟิกบลูฟินทูนา (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
 ปลาแอตแลนติกบลูฟินทูนา (Thunnus thynnus)
 ปลาแปซิฟิกบลูฟินทูนา (Thunnus orientalis)
 ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (Thunnus maccoyii)
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0303.41 - .49
ยกเว้น
- ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก หรือปลาโอท้องแถบมีชีวิต สด หรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
04251, 04252
- เนื้อปลาแบบฟิลเลแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21222
- เนื้อปลา (จะบดหรือไม่ก็ตาม) แช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21223
- ตับและไข่ปลาแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21226

21216

ปลาในวงศ์เพลาจิค แช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปลาเฮอร์ริง (Clupea harengus, Clupea pallasii) ปลาแอนโชวี ชนิด Engraulis ปลาซาร์ดีน (Sardina
pilchardus) ชนิด Sardinops spp. ปลาซาร์ดิเนลล่า ชนิด Sardinella spp. ปลาบริสลิ่งหรือปลาสแปรต
(Sprattus sprattus) ปลาแมคเคอเรล (Scomber scombrus, Scomber australasicus และ Scomber
japonicus) ปลาแจคแมคเคอเรลและปลาฮอร์ ส แมคเคอเรล ชนิ ด Trachurus spp. ปลาโคเบี ย
(Rachycentron canadum) และปลาซอร์ดฟิช (Xiphias gladius) และปลาในวงศ์เพลาจิคอื่น ๆ ที่ไม่อยู่
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21215 แช่เย็นจนแข็ง
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ยกเว้น
- ปลาในวงศ์เพลาจิคอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04251, 04252
- เนื้อปลาแบบฟิลเลแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21222
- เนื้อปลา (จะบดหรือไม่ก็ตาม) แช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21223
- ตับและไข่ปลาแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21226
21219

ปลาอื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปลาอื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง
ยกเว้น
- ปลาอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04291, 04292
- เนื้อปลาแบบฟิลเลแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21222
- เนื้อปลา (จะบดหรือไม่ก็ตาม) แช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21223
- ตับและไข่ปลาแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21226

2122

เนื้อปลาแบบฟิลเลและเนื้อปลา; ตับและไข่ปลา
21221

เนื้อปลาแบบฟิลเลและเนื้อปลา (จะบดหรือไม่ก็ตาม) สดหรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อปลาแบบฟิลเลและเนื้อปลา (จะบดหรือไม่ก็ตาม) สดหรือแช่เย็น
 เนื้อปลาแบบฟิลเล สด หรือแช่เย็น ของปลาทิละเพียส ชนิด Oreochromis spp. ปลาแคทฟิช ชนิด
Pangasuis spp. ชนิด Silurus spp. ชนิด Clarias spp. และชนิด Ictalurus spp. ปลาคาร์ป
(Cyprinus carpio, Carassius carassius และ Ctenopharyngodon idellus) ชนิ ด
Hypophthalmichthys spp. ชนิด Cirrhinus spp. (Mylopharyngodon piceus) ปลาไหล ชนิด
Anguilla spp. ปลาไนล์เพิร์ช (Lates niloticus) และปลาเสนคเฮด ชนิด Channa spp.
 ปลาทิละเพียส ชนิด Oreochromis spp.
 ปลาแคทฟิช ชนิด Pangasuis spp. ชนิด Silurus spp. ชนิด Clarias spp. และชนิด Ictalurus spp.
 ปลาไนล์เพิร์ช (Lates niloticus)
 อื่น ๆ
 เนื้อปลาแบบฟิลเลของปลาอื่น ๆ สด หรือแช่เย็น
 ปลาแซลมอนแปซิฟิก (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchuskisutch, Oncorhynchus masou
และ Oncorhynchus rhodurus) ปลาแซลมอนแอตแลนติก (Salmo salar) และปลาแซลมอน
ดานูบ (Hucho hucho)
 ปลาเทราต์ (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache และ Oncorhynchus
chrysogaster)
 ปลาลิ้นหมา (วงศ์ Pleuronectidae วงศ์ Bothidae วงศ์ Cynoglossidae วงศ์ Soleidae วงศ์
Scophthalmidae และวงศ์ Cithatidae)
 ปลาในวงศ์ Bregmacerotidae วงศ์ Euclichthyidae วงศ์ Gadidae วงศ์ Macrouridae วงศ์
Melanonidae วงศ์ Merlucciidae วงศ์ Moridae และวงศ์ Muraenolepididae
 ปลาซอร์ดฟิช (Xiphias gladius)
 ปลาทูธฟิช (Dissostichus spp.)
 ปลาฉลามหนูและปลาฉลามอื่น ๆ
 ปลากระเบน (Rajidae)
 อื่น ๆ
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อื่น ๆ สดหรือแช่เย็น
 ปลาทิละเพียส ชนิด Oreochromis spp. ปลาแคทฟิช ชนิด Pangasuis spp. ชนิด Silurus spp.
ชนิด Clarias spp. และชนิด Ictalurus spp. ปลาคาร์ป (Cyprinus carpio, Carassius
carassius และ Ctenopharyngodon idellus) ชนิ ด Hypophthalmichthys spp. ชนิ ด
Cirrhinus spp. (Mylopharyngodon piceus) ปลาไหล ชนิด Anguilla spp. ปลาไนล์เพิร์ช
(Lates niloticus) และปลาเสนคเฮด ชนิด Channa spp. ปลาในวงศ์แซลมอน
 ปลาในวงศ์ Bregmacerotidae วงศ์ Euclichthyidae วงศ์ Gadidae วงศ์ Macrouridae วงศ์
Melanonidae วงศ์ Merlucciidae วงศ์ Moridae และวงศ์ Muraenolepididae
 ปลาซอร์ดฟิช (Xiphias gladius)
 ปลาทูธฟิช ชนิด Dissostichus spp.
 ปลาฉลามหนูและปลาฉลามอื่น ๆ
 ปลากระเบน (Rajidae)
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0304.31 - .59


21222

เนื้อปลาแบบฟิลเลแช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อปลาแบบฟิลเลแช่เย็นจนแข็ง ปลาทิละเพียส ชนิด Oreochromis spp. ปลาแคทฟิช ชนิด Pangasuis
spp. ชนิด Silurus spp. ชนิด Clarias spp. และชนิด Ictalurus spp. ปลาคาร์ป (Cyprinus carpio,
Carassius carassius และ Ctenopharyngodon idellus) ชนิด Hypophthalmichthys spp. ชนิด
Cirrhinus spp. (Mylopharyngodon piceus) ปลาไหล ชนิด Anguilla spp. ปลาไนล์เพิร์ช (Lates
niloticus) และปลาเสนคเฮด ชนิด Channa spp.
 ปลาทิละเพียส ชนิด Oreochromis spp.
 ปลาแคทฟิช ชนิด Pangasuis spp. ชนิด Silurus spp. ชนิด Clarias spp. และชนิด Ictalurus spp.
 ปลาไนล์เพิร์ช (Lates niloticus)
 อื่น ๆ
 เนื้อปลาแบบฟิลเลแช่เย็นจนแข็ง ของปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิดี มาครัวริดี เมลาโน
นิดีเมอร์ลักเซียดี โมริดี และมูเรียโนลพิดิดี
 ปลาค็อด (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
 ปลาแฮดด็อก (Melanogrammus aeglefinus)
 ปลาโคล (Pollachius virens)
 ปลาเฮก ชนิด Merluccius spp. และชนิด Urophycis spp.
 ปลาอลาสกาพอลลัค (Theragra chalcogramma)
 อื่น ๆ
 เนื้อปลาแบบฟิลเลของปลาอื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง
 ปลาแซลมอนแปซิฟิก (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchuskisutch, Oncorhynchus masou
และ Oncorhynchus rhodurus)
 ปลาแซลมอนแอตแลนติก (Salmo salar) และปลาแซลมอนดานูบ (Hucho hucho)
 ปลาเทราต์ (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache และ Oncorhynchus
chrysogaster)
 ปลาลิ้นหมา (วงศ์ Pleuronectidae วงศ์ Bothidae วงศ์ Cynoglossidae วงศ์ Soleidae วงศ์
Scophthalmidae และวงศ์ Cithatidae)
 ปลาซอร์ดฟิช (Xiphias gladius)
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ปลาทูธฟิช ชนิด Dissostichus spp.
 ปลาเฮอร์ริง (Clupea harengus, Clupea pallasii)
 ปลาทู น า สกุ ล Thunnas ปลาสคิ ปแจ็ก หรื อ ปลาโอท้ อ งแถบ (Euthynnus (Katsuwonus)
pelamis)
 ปลาฉลามหนู ปลาฉลามอื่น ๆ และปลากระเบน (Rajidae)
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0304.61 - .89


21223

เนื้อปลา (จะบดหรือไม่ก็ตาม) แช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
 เนื้อปลา (จะบดหรือไม่ก็ตาม) แช่เย็นจนแข็ง
 ปลาซอร์ดฟิช (Xiphias gladius)
 ปลาทูธฟิช ชนิด Dissostichus spp.
 ปลาทิละเพียส ชนิด Oreochromis spp. ปลาแคทฟิช ชนิด Pangasuis spp. ชนิด Silurus spp.
ชนิด Clarias spp. และชนิด Ictalurus spp. ปลาคาร์ป (Cyprinus carpio, Carassius carassius
และ Ctenopharyngodon idellus) ชนิด Hypophthalmichthys spp. ชนิด Cirrhinus spp.
(Mylopharyngodon piceus) ปลาไหล ชนิด Anguilla spp. ปลาไนล์เพิร์ช (Lates niloticus)
และปลาเสนคเฮด ชนิด Channa spp.
 ปลาอลาสกาพอลลัค (Theragra chalcogramma)
 ปลาในวงศ์ Bregmacerotidae วงศ์ Euclichthyidae วงศ์ Gadidae วงศ์ Macrouridae วงศ์
Melanonidae วงศ์ Merlucciidae วงศ์ Moridae และวงศ์ Muraenolepididae นอกจาก
ปลาอลาสกาพอลลัค (Theragra chalcogramma)
 ปลาฉลามหนู และปลาฉลามอื่น ๆ
 ปลากระเบน (Rajidae)
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0304.91 - .99

21224

เนื้อปลาแบบฟิลเลแห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ แต่ไม่รมควัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อปลาแบบฟิลเลแห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ แต่ไม่รมควัน
 ปลาทิละเพียส ชนิด Oreochromis spp. ปลาแคทฟิช ชนิด Pangasuis spp. ชนิด Silurus spp. ชนิด
Clarias spp. และชนิด Ictalurus spp. ปลาคาร์ป (Cyprinus carpio, Carassius carassius และ
Ctenopharyngodon idellus) ชนิ ด Hypophthalmichthys spp. ชนิ ด Cirrhinus spp.
(Mylopharyngodon piceus) ปลาไหล ชนิด Anguilla spp. ปลาไนล์เพิร์ช (Lates niloticus) และ
ปลาเสนคเฮด ชนิด Channa spp.
 ปลาในวงศ์ Bregmacerotidae วงศ์ Euclichthyidae วงศ์ Gadidae วงศ์ Macrouridae วงศ์
Melanonidae วงศ์ Merlucciidae วงศ์ Moridae และวงศ์ Muraenolepididae
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0305.31 - .39

21225

ตับและไข่ปลาสดหรือแช่เย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ตับและไข่ปลาสดหรือแช่เย็น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0302.91

21226

ตับและไข่ปลาแช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ตับและไข่ปลาแช่เย็นจนแข็ง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0303.91

คาอธิบายการจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย ปี 2563 255

21227

2123

ตับและไข่ปลาแห้ง รมควัน ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ตับและไข่ปลาแห้ง รมควัน ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ
 ของปลาน้าจืดแห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0305.20
ปลาแห้ง จะใส่เกลือหรือไม่ก็ตาม หรือแช่ในน้้าเกลือ; รวมถึงรมควัน; ปลาป่นที่บริโภคได้

21231

ปลาแห้งแต่ไม่รมควัน; ปลาใส่เกลือแต่ไม่แห้งหรือรมควัน; หรือปลาแช่น้าเกลือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปลาแห้ง นอกจากส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้ จะใส่เกลือ หรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รมควัน
 ปลาค็อด (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
 ปลาทิละเพียส ชนิด Oreochromis spp. ปลาแคทฟิช ชนิด Pangasuis spp. ชนิด Silurus spp. ชนิด
Clarias spp. และชนิด Ictalurus spp. ปลาคาร์ป (Cyprinus carpio, Carassius carassius และ
Ctenopharyngodon idellus) ชนิ ด Hypophthalmichthys spp. ชนิ ด Cirrhinus spp.
(Mylopharyngodon piceus) ปลาไหล ชนิด Anguilla spp. ปลาไนล์เพิร์ช (Lates niloticus)
และปลาเสนคเฮด ชนิด Channa spp.
 ปลาในวงศ์ Bregmacerotidae วงศ์ Euclichthyidae วงศ์ Gadidae วงศ์ Macrouridae วงศ์
Melanonidae วงศ์ Merlucciidae วงศ์ Moridae และวงศ์ Muraenolepididae นอกจากปลาค็อด
(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
 ปลาเฮอร์ริง (Clupea harengus, Clupea pallasii) ปลาแอนโชวี ชนิด Engraulis ปลาซาร์ดีน
(Sardina pilchardus) ชนิด Sardinops spp. ปลาซาร์ดิเนลล่า ชนิด Sardinella spp. ปลาบริสลิง่
หรื อ ปลาสแปรต (Sprattus sprattus) ปลาแมคเคอเรล (Scomber scombrus, Scomber
australasicus และ Scomber japonicus) ปลาอินเดียนแมคเคอเรล ชนิด Rastrelliger spp.,
ปลาเซียร์ฟิช ชนิด Scomberomorus spp. ปลาแจคแมคเคอเรลและปลาฮอร์สแมคเคอเรล ชนิด
Trachurus spp. ปลาแจค ปลาครีวอลเลส ชนิด Caranx spp. ปลาโคเบีย (Rachycentron
canadum) ปลาจะละเม็ดขาว ชนิด Pampus spp. ปลาแปซิฟิคซอริ (Cololabis saira) ปลาสแคด
ชนิด Decapterus spp. ปลาแคพเพริน (Mallotus villosus) ปลาซอร์ดฟิช (Xiphias gladius)
ปลาคาวะคาวะ (Euthynnus affinis) ปลาโบนิโทส ชนิด Sarda spp. ปลามาร์ลิน ปลาเซลล์ฟิช
ปลาสเปียร์ฟิช (Istiophoridae)
 อื่น ๆ
- ปลาใส่เกลือแต่ไม่แห้งหรือไม่รมควัน และปลาแช่น้าเกลือ นอกจากส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้
 ปลาเฮอร์ริง (Clupea harengus, Clupea pallasii)
 ปลาค็อด (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
 ปลาแอนโชวี ชนิด Engraulis spp.
 ปลาทิละเพียส ชนิด Oreochromis spp. ปลาแคทฟิช ชนิด Pangasuis spp. ชนิด Silurus spp. ชนิด
Clarias spp. และชนิด Ictalurus spp. ปลาคาร์ป (Cyprinus carpio, Carassius carassius และ
Ctenopharyngodon idellus) ชนิ ด Hypophthalmichthys spp. ชนิ ด Cirrhinus spp.
(Mylopharyngodon piceus) ปลาไหล ชนิด Anguilla spp. ปลาไนล์เพิร์ช (Lates niloticus) และปลา
เสนคเฮด ชนิด Channa spp.
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0305.51 - .69

21232

ปลาและเนื้อปลาแบบฟิลเลรมควัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปลาและเนื้อปลาแบบฟิลเลรมควัน
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ปลาแซลมอนแปซิฟิก (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchuskisutch, Oncorhynchus masou และ
Oncorhynchus rhodurus) ปลาแซลมอนแอตแลนติก (Salmo salar) และปลาแซลมอนดานูบ
(Hucho hucho)
 ปลาเฮอร์ริง (Clupea harengus, Clupea pallasii)
 ปลาเทราต์ (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache และ Oncorhynchus
chrysogaster)
 ปลาทิละเพียส ชนิด Oreochromis spp. ปลาแคทฟิช ชนิด Pangasuis spp. ชนิด Silurus spp. ชนิด
Clarias spp. และชนิด Ictalurus spp. ปลาคาร์ป (Cyprinus carpio, Carassius carassius และ
Ctenopharyngodon idellus) ชนิ ด Hypophthalmichthys spp. ชนิ ด Cirrhinus spp.
(Mylopharyngodon piceus) ปลาไหล ชนิด Anguilla spp. ปลาไนล์เพิร์ช (Lates niloticus) และปลา
เสนคเฮด ชนิด Channa spp.
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0305.41 - .49


21233

ปลาป่นที่บริโภคได้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปลาที่ป่นและที่ทาเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0305.10

21234

ส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้ ; ครีบปลา หัวปลา หางปลา กระเพาะปลา และส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ครีบปลา หัวปลา หางปลา กระเพาะปลา และส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้
 ครีบปลาฉลาม (หูฉลาม)
 หัวปลา หางปลาและกระเพาะปลา
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0305.71 - .79

2124

ปลา นอกเหนือจากที่ปรุงแต่งหรือท้าไว้ไม่ให้เสีย; คาร์เวียร์และของที่ใช้แทนคาร์เวียร์
21241

อาหารส้าเร็จรูปที่ท้าจากปลา โมลลุสก์ และสัตว์น้าจ้าพวกครัสตาเซีย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อาหารสาเร็จรูปที่ทาจากปลา โมลลุสก์ และสัตว์น้าจาพวกครัสตาเซีย เป็นส่วนผสมหลัก (ได้แก่ ปรุงแต่ง
และทาให้สุก)
ยกเว้น
- อาหารสาเร็จรูปที่มีส่วนผสมหลักเป็น
 เนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ หรือเลือดของสัตว์ต่าง ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21186
 พืชผัก พัลส์ และมันฝรั่ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21391
 คัสคัส หรือพาสต้ายัดไส้ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23722
- พิซซ่าแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23997

21242

ปลา นอกเหนือจากที่ปรุงแต่งหรือท้าไว้ไม่ให้เสีย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปลา รวมถึงไข่และตับ ที่ปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสียนอกจากทาให้เย็นจนแข็ง ใส่เกลือ รมควัน ทาให้แห้ง
หรือแช่น้าเกลือ เช่น
 บรรจุกระป๋องหรือภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้
 แช่ในน้ามัน น้าส้มสายชู หรือซอสมะเขือเทศ
 หมัก
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พาสเจอร์ไรซ์ สเตอริไลซ์
 ดอง
 ชุบเกล็ดขนมปังหรือแป้ง
ฟิชบอล ลูกชิ้นปลา ทอดมันปลา ปลาแท่ง ไส้กรอกปลา หรือพุดดิ้งปลา
ฟิชเพสต์จะหมักหรือไม่ก็ตาม
ปาเตที่ทาจากปลา
ปูอัด
ครึเอ็ทที่ทาจากปลา


-

ยกเว้น
- ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นที่เป็นอาหารสาเร็จรูป ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21241
21243

2125

คาร์เวียร์และของที่ใช้แทนคาร์เวียร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- คาร์เวียร์
- ของที่ใช้แทนคาร์เวียร์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1604.31, .32
สัตว์น้าจ้าพวกครัสตาเซียแช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ

21251

ปูแช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปูจะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ
ยกเว้น
- ปูมีชีวิต สดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04311, 04312
- ปูทาให้สุก รมควัน หรือกรรมวิธีอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21270

21252

ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่น ๆ รวมถึง ชนิด Palinurus spp. ชนิด Panulirus spp. และ ชนิด Jasus
spp. จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ
ยกเว้น
- ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่น ๆ มีชีวิต สดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04321, 04322
- ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่น ๆ ทาให้สุก รมควัน หรือกรรมวิธีอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
21270

21253

ลอบสเตอร์แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ลอบสเตอร์ ชนิด Homarus spp. จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ
ยกเว้น
- ลอบสเตอร์มีชีวิต สดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04331, 04332
- ลอบสเตอร์ทาให้สุก รมควัน หรือกรรมวิธีอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21270

21254

นอร์เวย์ลอบสเตอร์แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (Nephops norvegicus) จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือ
หรือแช่น้าเกลือ
ยกเว้น
- นอร์เวย์ลอบสเตอร์มีชีวิต สดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04341, 04342
- นอร์เวย์ลอบสเตอร์ทาให้สุก รมควัน หรือกรรมวิธีอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21270
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21255

กุ้งน้้าเย็นแช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กุ้งน้าเย็น ชนิด Pandalus spp. (Crangon crangon) จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม แช่เย็นจนแข็ง แห้ง
ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ
ยกเว้น
- กุ้งน้าเย็นมีชีวิต สดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04351, 04352
- กุ้งน้าเย็นทาให้สุก รมควัน หรือกรรมวิธีอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21270

21256

กุ้งอื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่เกลือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กุ้งอื่น ๆ จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่เกลือ
ยกเว้น
- กุ้งอื่น ๆ มีชีวิต สดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04361, 04362
- กุ้งอื่น ๆ ทาให้สุก รมควัน หรือกรรมวิธีอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21270

21259

สัตว์น้าจ้าพวกครัสตาเซียอื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สัตว์น้าจาพวกครัสตาเซียอื่น ๆ จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่เกลือ
- สัตว์น้าจาพวกครัสตาเซียที่ป่นและที่ทาเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค
ยกเว้น
- สัตว์น้าจาพวกครัสตาเซียอื่น ๆ มีชีวิต สดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04391, 04392
- สัตว์น้าจาพวกครัสตาเซียอื่น ๆ ทาให้สุก รมควัน หรือกรรมวิธีอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21270
- สัตว์น้าจาพวกครัสตาเซียที่ป่นและที่ทาเป็นเพลเลต ซึ่งไม่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค ได้จัดประเภทไว้ใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 21291
- ผลิตภัณฑ์ของสัตว์น้าจาพวกครัสตาเซีย ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น; สัตว์น้าจาพวกครัสตาเซียที่ตายแล้ว;
สัตว์น้าจาพวกครัสตาเซีย ซึ่งไม่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21299
สัตว์น้าจ้าพวกโมลลุสก์และสัตว์น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง รมควัน แห้ง ใส่เกลือหรือแช่
น้้าเกลือ

2126
21261

เป๋าฮื้อแช่เย็นจนแข็ง รมควัน แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0307.83 - .88 และรวมถึง
- เป๋าฮื้อ ชนิด Haliotis spp. จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม แช่เย็นจนแข็ง รมควัน แห้ง ใส่เกลือหรือแช่
น้าเกลือ
- เป๋าฮื้อรมควัน จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม จะทาให้สุกก่อนรมควันหรือในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม
- เป๋าฮื้อที่ป่นและที่ทาเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค
ยกเว้น
- เป๋าฮื้อมีชีวิต สดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04411, 04412
- เป๋าฮื้อ นอกเหนือจากปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสีย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21280
- เป๋าฮื้อที่ป่นและที่ทาเป็นเพลเลต ซึ่งไม่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21291
- ผลิตภัณฑ์ของเป๋าฮื้อ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ; เป๋าฮื้อที่ตายแล้ว; เป๋าฮื้อ ซึ่งไม่เหมาะสาหรับมนุษย์
บริโภค ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21299

21262

หอยนางรมแช่เย็นจนแข็ง รมควัน แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0307.12, .19 และรวมถึง
- หอยนางรมจะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม แช่เย็นจนแข็ง รมควัน แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ
- หอยนางรมรมควันจะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม จะทาให้สุกก่อนรมควันหรือในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม
- หอยนางรมที่ป่นและที่ทาเป็นเพลเลตซึ่งเหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค
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ยกเว้น
- หอยนางรม มีชีวิต สดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04421, 04422
- หอยนางรม นอกเหนือจากปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสีย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21280
- หอยนางรมที่ป่นและที่ทาเป็นเพลเลต ซึ่งไม่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
21291
- ผลิตภัณฑ์ของหอยนางรม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ; หอยนางรมที่ตายแล้ว; หอยนางรม ซึ่งไม่เหมาะ
สาหรับมนุษย์บริโภค ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21299
21263

หอยแมลงภู่แช่เย็นจนแข็ง รมควัน แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0307.32 - .39 และรวมถึง
- หอยแมลงภู่ ชนิด Mytilus spp. และ ชนิด Perna spp. จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม แช่เย็นจนแข็ง
รมควัน แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ
- หอยแมลงภู่รมควัน จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม จะทาให้สุกก่อนรมควันหรือในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม
- หอยแมลงภู่ที่ป่นและที่ทาเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค
ยกเว้น
- หอยแมลงภู่มีชีวิต สดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04431, 04432
- หอยแมลงภู่ นอกเหนือจากปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสีย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21280
- หอยแมลงภู่ที่ป่นและที่ทาเป็นเพลเลต ซึ่งไม่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
21291
- ผลิตภัณฑ์ของหอยแมลงภู่ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ; หอยแมลงภู่ที่ตายแล้ว; หอยแมลงภู่ ซึ่งไม่เหมาะ
สาหรับมนุษย์บริโภค ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21299

21264

21265

หอยเชลล์แช่เย็นจนแข็ง รมควัน แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0307.22, .29 และรวมถึง
- หอยควีนสแกลลอปของสกุล Pecten สกุล Chlamys หรือ สกุล Placopecten จะเอาเปลือกออกหรือไม่
ก็ตาม แช่เย็นจนแข็ง รมควัน แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ
- หอยเชลล์รมควัน จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม จะทาให้สุกก่อนรมควันหรือในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม
- หอยเชลล์ที่ป่นและที่ทาเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค
ยกเว้น
- หอยเชลล์มีชีวิต สดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04441, 04442
- หอยเชลล์ นอกเหนือจากปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสีย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21280
- หอยเชลล์ที่ป่นและที่ทาเป็นเพลเลต ซึ่งไม่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
21291
- ผลิตภัณฑ์ของหอยเชลล์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น; หอยเชลล์ที่ตายแล้ว; หอยเชลล์ ซึ่งไม่เหมาะสาหรับ
มนุษย์บริโภค ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21299
หอยลาย หอยกาบ และหอยแครงแช่เย็นจนแข็ง รมควัน แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0307.72, .79 และรวมถึง
- หอยลาย หอยกาบ และหอยแครง จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม แช่เย็นจนแข็ง รมควัน แห้ง ใส่เกลือ
หรือแช่น้าเกลือ
- หอยลาย หอยกาบ และหอยแครงรมควัน จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม จะทาให้สุกก่อนรมควันหรือ
ในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม
- หอยลาย หอยกาบ และหอยแครงที่ป่นและที่ทาเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค
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ยกเว้น
- หอยลาย หอยกาบ และหอยแครงมีชีวิต สดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04451, 04452
- หอยลาย หอยกาบ และหอยแครง นอกเหนือจากปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสีย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 21280
- หอยลาย หอยกาบ และหอยแครงที่ป่นและที่ทาเป็นเพลเลต ซึ่งไม่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค ได้จัด
ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21291
- ผลิตภัณฑ์ของหอยลาย หอยกาบ และหอยแครง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ; หอยลาย หอยกาบ และ
หอยแครงที่ตายแล้ว; หอยลาย หอยกาบ และหอยแครง ซึ่งไม่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค ได้จัดประเภทไว้
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21299
21266

ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วยแช่เย็นจนแข็ง รมควัน แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0307.43, .49 และรวมถึง
- ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วย จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม แช่เย็นจนแข็ง รมควัน แห้ง ใส่เกลือ
หรือแช่น้าเกลือ
- ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วยรมควัน จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม จะทาให้สุกก่อนรมควันหรือ
ในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม
- ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วยที่ป่นและที่ทาเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค
ยกเว้น
- ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วยมีชีวิต สดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04461, 04462
- ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วย นอกเหนือจากปรุงแต่งหรื อ ทาไว้ไม่ ให้เสีย ได้จัดประเภทไว้ใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 21280
- ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วยที่ป่นและที่ทาเป็นเพลเลต ซึ่งไม่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค ได้จัด
ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21291
- ผลิตภัณฑ์ของปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วย ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ; ปลาหมึกกระดองและ
ปลาหมึกกล้วยที่ตายแล้ว; ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วย ซึ่งไม่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค ได้จัด
ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21299

21267

ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสายแช่เย็นจนแข็ง รมควัน แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0307.52, .59 และรวมถึง
- ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสาย ชนิด Octopus spp. จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม แช่เย็นจนแข็ง
รมควัน แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ
- ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสายรมควัน จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม จะทาให้สุกก่อนรมควันหรือ
ในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม
- ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสายที่ป่นและที่ทาเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค
ยกเว้น
- ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสายมีชีวิต สดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04471, 04472
- ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสาย นอกเหนือจากปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสีย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
21280
- ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสายที่ป่นและที่ทาเป็นเพลเลต ซึ่งไม่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค ได้จัดประเภท
ไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21291
- ผลิตภัณฑ์ของปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสาย ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น; ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสาย
ที่ตายแล้ว; ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสาย ซึ่งไม่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 21299

คาอธิบายการจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย ปี 2563 261

21268

สัตว์น้าจ้าพวกโมลลุสก์อื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง รมควัน แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0307.92, .99 และรวมถึง
- สัตว์น้าจาพวกโมลลุสก์อื่น ๆ จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม แช่เย็นจนแข็ง รมควัน แห้ง ใส่เกลือหรือแช่
น้าเกลือ
- สัตว์น้าจาพวกโมลลุสก์อื่น ๆ รมควัน จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม จะทาให้สุกก่อนรมควันหรือในขณะ
รมควันหรือไม่ก็ตาม
- สัตว์น้าจาพวกโมลลุสก์อื่น ๆ ที่ป่นและที่ทาเป็นเพลเลตซึ่งเหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค
ยกเว้น
- สัตว์น้าจาพวกโมลลุสก์อื่น ๆ มีชีวิต สดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04491, 04492
- สัตว์น้าจาพวกโมลลุสก์อื่น ๆ นอกเหนือจากปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสีย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
21280
- สัตว์น้าจาพวกโมลลุสก์อื่น ๆ ที่ป่นและที่ทาเป็นเพลเลต ซึ่งไม่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่
ผลิตภัณฑ์ 21291
- ผลิตภัณฑ์ของสัตว์น้าจาพวกโมลลุสก์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ; สัตว์น้าจาพวกโมลลุสก์อื่น ๆ
ที่ต ายแล้ว ; สัต ว์น้าจาพวกโมลลุสก์อื่น ๆ ซึ่งไม่เ หมาะสาหรับ มนุษ ย์บ ริโภค ได้จัด ประเภทไว้ใ นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 21299

21269

สัตว์น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง รมควัน แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- สัตว์น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ นอกจากสัตว์น้าจาพวกครัสตาเซียและโมลลุสก์ แช่เย็นจนแข็ง รมควัน
แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลือ
- สัตว์น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ นอกจากสัตว์น้าจาพวกครัสตาเซียและโมลลุสก์รมควัน จะทาให้สุกก่อน
รมควันหรือในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม
- สัตว์น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ นอกจากสัตว์น้าจาพวกครัสตาเซียและโมลลุสก์ ที่ป่นและที่ทาเป็ น
เพลเลต ซึ่งเหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค
ยกเว้น
- สัตว์น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ มีชีวิต สดหรือแช่เย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 045
- สั ต ว์ น้ าที่ ไ ม่ มี ก ระดู ก สั น หลั ง อื่ น ๆ นอกเหนื อ จากปรุ ง แต่ ง หรื อ ท าไว้ ไ ม่ ใ ห้ เ สี ย ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ น
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 21280
- สัตว์น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ป่นและที่ทาเป็นเพลเลต ซึ่งไม่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค ได้จัด
ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21291
- ผลิตภัณฑ์ของสัตว์น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ; สัตว์น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
อื่น ๆ ที่ตายแล้ว; สัตว์น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ซึ่งไม่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค ได้จัดประเภทไว้ใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 21299

2127 21270

สัตว์น้าจ้าพวกครัสตาเซีย นอกเหนือจากปรุงแต่งหรือท้าไว้ไม่ให้เสีย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สัตว์น้าจาพวกครัสตาเซีย (ปู กุ้ง ลอบสเตอร์ กั้ง กุ้งขาว ร็อกลอบสเตอร์ ฯลฯ) ปรุงแต่งด้วยวิธีการดังนี้
 ต้ม หรือนึ่ง จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม
 ทอด ย่าง หรือทาให้สุกด้วยวิธีอื่น
 แช่ในน้าส้มสายชู น้ามัน น้าหมักหรือซอส
 เพสต์หรือปาเต
 รมควัน
 บรรจุกระป๋องหรือภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้
 พาสเจอร์ไรซ์ สเตอริไลซ์
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ชุบเกล็ดขนมปัง
ปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสีย นอกจากการ แช่เย็นจนแข็ง ทาเค็ม ทาให้แห้ง หรือแช่ในน้าเกลือ อย่างง่าย

ยกเว้น
- ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ที่เป็นอาหารสาเร็จรูป ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21241
- สัตว์น้าจาพวกครัสตาเซีย ที่ปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสีย โดยการแช่เย็นจนแข็ง ทาเค็ม ทาให้แห้ง หรือแช่
ในน้าเกลืออย่างง่าย จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2125
- สิ่งสกัดและน้าคั้นที่ได้จากสัตว์น้าจาพวกครัสตาเซีย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21185
2128 21280

สัตว์น้าจ้าพวกโมลลุสก์และสัตว์น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ นอกเหนือจากปรุงแต่งหรือท้าไว้ไม่ให้เสีย
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สัตว์น้าจาพวกโมลลุสก์และสัตว์น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ (รวมถึงสัตว์น้าจาพวกเอคไคโนเดิร์ม แต่ไม่รวม
สัตว์น้าจาพวกครัสตาเซีย) ปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสียนอกจากการทาให้เย็นจนแข็ง ทาให้เค็ม ทาให้แห้ง และ
แช่ในน้าเกลืออย่างง่าย ๆ เช่น
 เป๋าฮื้อ
 หอยลาย
 หอยแมลงภู่
 หมึกกระดอง
 หอยนางรม
 หอยเชลล์
 ปลิงทะเล
 ปลาหมึกกล้วย
 หอยสเนลทะเล
 แมงกะพรุน
 ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสาย
 เม่นทะเล
 หอยกาบ
ผลิตภัณฑ์สามารถชุบแป้ง เกล็ดขนมปัง ผ่านกรรมวิธีเคี่ยว ย่าง ปรุงรส ยัดไส้ บรรจุกระป๋อง ในซุปข้นหรือซอส
ในน้ามันหรือน้าส้มสายชู ในรูปของลูกบอลหรือปาเต สเตอริไลซ์ พาสเจอร์ไรซ์ รมควัน หรือปรุงแต่งหรือทาไว้
ไม่ให้เสียด้วยวิธีอื่น แต่ไม่ได้ทาโดยการแช่เย็นจนแข็ง ทาเค็ม ทาให้แห้ง หรือแช่ในน้าเกลือ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่
แช่เย็นจนแข็งหลังจากทาไว้ไม่ให้เสีย
ยกเว้น
- ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นที่เป็นอาหารสาเร็จรูป ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21241
- สิ่งสกัดและน้าคั้นที่ได้จากสัตว์น้าจาพวกโมลลุสก์ หรือสัตว์น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21185
- สัตว์น้าจาพวกโมลลุสก์หรือสัตว์น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่แช่เย็นจนแข็ง ทาให้แห้ง ทาเค็ม หรือแช่ใน
น้าเกลือ อย่างง่าย ๆ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2126

2129

ปลา สัตว์น้าจ้าพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือสัตว์น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ป่น และที่ท้าเป็นเพลเลต
ที่กินไม่ได้ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น; ปลา สัตว์น้าจ้าพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือ
สัตว์น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ไม่มีชีวิต ซึ่งไม่เหมาะส้าหรับมนุษย์บริโภค
21291

ปลา สัตว์น้าจ้าพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือสัตว์น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ป่น และที่ท้าเป็ นเพลเลต
ที่กินไม่ได้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปลา สัตว์น้าจาพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือสัตว์น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ป่น และที่ทาเป็นเพลเลต
ที่กินไม่ได้
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2301.20
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21299

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นของปลา สัตว์น้าจ้าพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือสัตว์น้าที่ไม่มี
กระดูกสันหลังอื่น ๆ; ปลา สัตว์น้าจ้าพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือสัตว์น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ไม่มี
ชีวิต ซึ่งไม่เหมาะส้าหรับมนุษย์บริโภค ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นของปลา สัตว์น้าจาพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือสัตว์น้าที่ไม่
มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ; ปลา สัตว์น้าจาพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือสัตว์น้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ
ที่ไม่มีชีวิต ซึ่งไม่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค
 ไข่และมิลท์
 ไข่อาร์ทีเมีย (ไข่ไรน้าเค็ม)
 หนังปลา
 อื่น ๆ (ไส้ ถุงกระเพาะ (แบลดเดอร์) หรือกระเพาะอาหาร)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0511.91

หมู่ใหญ่ 213

พืชผัก พัลส์ และมันฝรั่งที่ปรุงแต่งหรือท้าไว้ไม่ให้เสีย

2131

พืชผัก พัลส์ และมันฝรั่งที่ปรุงแต่งหรือท้าไว้ไม่ให้เสีย ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- พืชผัก พัลส์ และมันฝรั่งแช่เย็นจนแข็ง
- พืชผัก พัลส์ และมันฝรั่งแช่เย็นจนแข็ง ที่ยังไม่ได้ทาให้สุกหรือทาให้สุกอย่างง่ายด้วยการนึ่งหรือต้ม
ยกเว้น
- พืชผัก พัลส์ และมันฝรั่งที่ปรุงแต่งมากกว่านี้ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2133, 2134, 2139
21311

ถั่วบีนแช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ถั่วบีน (สกุล Vigna และสกุล Phaseolus) (ดิบหรือทาให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม) เอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม
แช่เย็นจนแข็ง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0710.22

21312

ถั่วลันเตาแช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ถั่วลันเตา (Pisum sativum) (ดิบหรือทาให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม) เอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม แช่เย็น
จนแข็ง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0710.21

21313

มันฝรั่งแช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- มันฝรั่งแช่เย็นจนแข็ง
 ดิบ
 ทาให้สุก
 ต้ม
 นึ่ง
ยกเว้น
- มันฝรั่งบดแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21394
- มันฝรั่งแท่งแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21394
- มันฝรั่งแผ่นบางแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21394

21319

พืชผักอื่น ๆ และพัลส์แช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- พืชผักอื่น ๆ และพัลส์แช่เย็นจนแข็ง
 พืชผักอื่น ๆ นอกจากมันฝรั่ง ถั่วลันเตา และถั่วบีน (ดิบหรือทาให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม) เอาเปลือกออก
หรือไม่ก็ตาม แช่เย็นจนแข็ง
 สปิแนช นิวซีแลนด์สปิแนช และโอราเชสปิแนช (การ์เดนสปิแนช)
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ข้าวโพดหวาน
 พืชผักอื่น ๆ
 พืชผักต่าง ๆ ผสมกัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0710.29 - .90


2132

น้้าพืชผัก
21321

น้้ามะเขือเทศ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้ามะเขือเทศ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2009.50

21329

น้้าพืชผักอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้าที่ได้จากพืชผัก นอกจากน้ามะเขือเทศ รวมถึง:
 น้าแคร์รอต
 น้าคืน
่ ไช่
 น้าแตงกวา
 น้าสปิแนช
 น้ากะหล่าปลีแดง
 น้ารูบาร์บ
ยกเว้น
- น้ามะเขือเทศ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21321
- น้าผลไม้ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2143

2133 21330

พืชผักที่ท้าไว้ไม่ให้เสียชั่วคราว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- พืชผักที่ทาไว้ไม่ให้เสียชั่วคราว (เช่น รมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แช่น้าเกลือ แช่น้ากามะถัน หรือแช่
น้ายากันเสียอื่น ๆ) ในสภาพที่ไม่เหมาะสาหรับบริโภคทันที
 ผลมะกอก
 แตงร้านและแตงกวา
 เห็ดชนิดมัชรูมและเห็ดชนิดทรัฟเฟิล
 พืชผักอื่น ๆ รวมทั้งพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0711

2134 21340

พืชผัก พัลส์ และมันฝรั่งที่ท้าไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้าส้มสายชูหรือกรดอะซิติก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- พืชผัก พัลส์ และมันฝรั่งที่ทาไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้าส้มสายชูหรือกรดอะซิติก เช่น
 แตงร้านและแตงกวา
 อาติโชกฮาร์ท
 หน่อไม้ฝรั่ง
 หน่อไม้
 ถั่วบีน
 ต้นหอม
 มะเขือ
 กะหล่าปลี
 แคร์รอต
 กะหล่าดอก
 คืน
่ ไช่
 ผลไม้ที่อยู่ในสกุล Capsicum
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ข้าวโพด ข้าวโพดหวาน
เห็ดชนิดมัชรูม
ผักกาดที่ใช้ดอง
หอมหัวใหญ่
มะกอก
มันฝรั่ง
มะเขือเทศ
มันฝรั่งหวาน
มันเทศ

ยกเว้น
- ผลไม้ที่ทาไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้าส้มสายชูหรือกรดอะซิติก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21499
2139

พืชผัก พัลส์ และมันฝรั่งที่ปรุงแต่งหรือท้าไว้ไม่ให้เสียอื่น ๆ
21391

อาหารส้าเร็จรูปที่ท้าจากพืชผัก พัลส์ และมันฝรั่ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อาหารสาเร็จรูป (ได้แก่ อาหารปรุงแต่ง ปรุงรส และทาให้สุก) ที่มีพืชผัก พัลส์ และมันฝรั่ง เป็นส่วนผสมหลัก
ยกเว้น
- อาหารสาเร็จรูปที่ทาจาก
 เนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ หรือเลือดสัตว์เป็นส่วนผสมหลัก จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21186
 ปลา สัตว์น้าจาพวกโมลลุสก์ หรือสัตว์น้าจาพวกครัสตาเซีย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21241
 คัสคัสหรือพาสต้ายัดไส้ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23722
- พิซซ่าแช่เย็นจนแข็งหรือทาไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23997
- พื ชผั ก พั ลส์ และมั นฝรั่ งที่ ท าไว้ ไม่ ให้ เสี ยโดยใช้ น้ าส้ มสายชู หรื อกรดอะซิ ติ ก ได้ จั ดประเภทไว้ ในกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์ 21340

21392

แป้ง แป้งหยาบ ผง เกล็ด เม็ด และเพลเลตที่ท้าจากมันฝรั่ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แป้ง แป้งหยาบ ผง เกล็ด เม็ด และเพลเลตที่ทาจากมันฝรั่ง
 แป้ง แป้งหยาบ และผง
 เกล็ด เม็ด และเพลเลต
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1105

21393

มันฝรั่งแห้งและพืชผักแห้งอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- มันฝรั่งแห้ง ทั้งต้นหรือทั้งหัว ตัด ฝาน ทาให้แตก หรือเป็นผง แต่ต้องไม่จัดทามากไปกว่านี้
 หอมหัวใหญ่
 เห็ ด ชนิ ด มั ช รู ม เห็ ด หู ห นู ชนิ ด Auricularia spp. เจลลี ฟั ง ไจ ชนิ ด Tremella spp. และเห็ ด
ชนิดทรัฟเฟิล
 พืชผักอื่น ๆ รวมทั้งพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน เช่น กระเทียม มันฝรั่ง เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0712

21394

มันฝรั่ง นอกจากที่ปรุงแต่งหรือท้าไว้ไม่ให้เสีย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- มันฝรั่งที่ปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น นอกจากที่ทาไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้าส้มสายชูหรือกรดอะซิติก
โดยการแช่เย็นจนแข็ง ต้มหรือนึ่ง เช่น
 มันฝรั่งทอด
 มันฝรั่งแผ่น
 มันฝรั่งบด
 มันฝรั่งที่ทาให้สุกแช่ในไขมันหรือน้ามัน
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มันฝรั่งอบ
สลัดมันฝรั่ง
 ลูกบอลมันฝรั่ง (อาหารเยอรมัน)
18
 มันฝรั่งฝอยทอด (rösti )
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะแช่เย็นจนแข็งหรือไม่ก็ตาม



ยกเว้น
- มันฝรั่งดิบแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21313
- มันฝรั่งนึ่งหรือต้มแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21313
- มันฝรั่งที่ทาไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้าส้มสายชูหรือกรดอะซิติก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21340
- มันฝรั่งแห้ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21393

18

21395

ถั่วบีน นอกจากที่ปรุงแต่งหรือท้าไว้ไม่ให้เสีย ไม่ได้แช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ถั่วบีน (สกุล Vigna และสกุล Phaseolus) นอกจากที่ปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสีย ไม่ได้แช่เย็นจนแข็ง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2005.51, .59

21396

ถั่วลันเตา นอกจากที่ปรุงแต่งหรือท้าไว้ไม่ให้เสีย ไม่ได้แช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ถั่วลันเตา (Pisum sativum) นอกจากที่ปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสีย ไม่ได้แช่เย็นจนแข็ง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2005.40

21397

เห็ดชนิดมัชรูมและชนิดทรัฟเฟิล นอกจากที่ปรุงแต่งหรือท้าไว้ไม่ให้เสีย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เห็ดชนิดมัชรูมและชนิดทรัฟเฟิล ที่ปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น นอกจากใช้น้าส้มสายชูหรือ
กรดอะซิติก
 เห็ดชนิดมัชรูมในสกุล Agaricus
 อื่น ๆ (เห็ดชนิดทรัฟเฟิลอื่น ๆ)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2003

21399

พืชผักและพัลส์ที่ท้าไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น นอกจากใช้น้าส้มสายชู กรดอะซิติก หรือน้้าตาล ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- พืชผักและพัลส์ (นอกจากมันฝรั่ง เห็ดชนิดมัชรูม ถั่วบีนและถั่วลันเตา) ที่ทาไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น นอกจาก
ใช้น้าส้มสายชู กรดอะซิติก หรือน้าตาล จะแช่เย็นจนแข็งหรือไม่ก็ตาม เช่น
 มะเชือเทศ (ทั้งลูก เป็นชิ้นหรือเป็นน้าซุป เพสต์หรือผง)
 แตงร้านและแตงกวา
 แคร์รอต
 กะหล่าปลี
 ถั่วชิกพี
 หน่อไม้
 กระเทียม
 ถั่วแขก
 มะกอก
 หอมหัวใหญ่
 พริกไทย
 สปิแนช
 ข้าวโพดหวาน

อาหารจานเด็ดฝั่งสวิสแถบเยอรมัน เป็นการนามันฝรั่งหั่นละเอียดเป็นเส้นบาง ๆ มาผสมกับแฮมหรือเนยแข็ง แล้วทอดเป็นแผ่นจนเป็นสีเหลือง เพื่อทานคู่กับอาหารจานหลัก (ที่มา :
http://www.roongthongtour.com/blog/do-not-forgot-food-in-switzerland.html#.W_Ip1egzbIU)
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พืชผักต่าง ๆ ผสมกัน
- ถั่วบีนและถั่วลันเตาที่ทาไว้ไม่ให้เสีย นอกจากใช้น้าส้มสายชู กรดอะซิติก หรือน้าตาล แช่เย็นจนแข็ง


ยกเว้น
- พืชผักที่ทาไว้ไม่ให้เสียชั่วคราว ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21330
- พืชผัก พัลส์ และมันฝรั่งที่ทาไว้ไม่ให้เสีย โดยใช้น้าส้มสายชูหรือกรดอะซิติก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
21340
- เห็ดชนิดมัชรูม และเห็ดชนิดทรัฟเฟิลที่ปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสีย
 โดยใช้น้าส้มสายชูหรือกรดอะซิติก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21340
 โดยวิธีอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21397
- พืชผักที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23991
- มันฝรั่ง นอกจากที่ปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสีย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21394
- ถั่วบีน นอกจากที่ปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสีย ไม่ได้แช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21395
- ถั่วลันเตา นอกจากที่ปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสีย ไม่ได้แช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21396
หมู่ใหญ่ 214

ผลไม้และลูกนัตที่ปรุงแต่งหรือท้าไว้ไม่ให้เสีย

2141

ผลไม้แห้ง
21411

องุ่นแห้ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- องุ่นแห้ง (ลูกเกด)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0806.20

21412

พลัมแห้ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- พลัมแห้ง (พรุน)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0813.20

21419

ผลไม้แห้งอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลไม้แห้งอื่น ๆ รวมถึง
 แอปเปิ้ลแห้ง
 แอปริคอตแห้ง
 อโวกาโดแห้ง
 กล้วยและกล้ายแห้ง
 เบอร์รี่แห้ง
 อินทผลัมแห้ง
 มะเดื่อแห้ง
 ฝรั่งแห้ง
 มะม่วงแห้ง
 แตงแห้ง
 ส้ม เกรปฟรุ้ต หรือผลไม้จาพวกส้มแห้ง
 มะละกอแห้ง
 พีชผักแห้ง
 พลับแห้ง
 สับปะรดแห้ง
 พลัมแห้ง
 ทับทิมแห้ง
 ลูกนัตหรือผลไม้แห้งต่าง ๆ ผสมกัน
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2142

ลูกนัตที่เอาเปลือกออก
21421

ถั่วลิสงที่เอาเปลือกออก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ถั่วลิสงที่ไม่ได้คั่วหรือทาให้สุกโดยวิธีอื่น เอาเปลือกออก จะทาให้แตกหรือไม่ก็ตาม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1202.42

21422

เมล็ดอัลมอนด์ที่เอาเปลือกออก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เมล็ดอัลมอนด์สดหรือแห้ง เอาเปลือกออก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0802.12

21423

เฮเซลนัตที่เอาเปลือกออก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เฮเซลนัตหรือฟิลเบิร์ต ชนิด Corylus spp. สดหรือแห้ง เอาเปลือกออก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0802.22

21424

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่เอาเปลือกออก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เมล็ดมะม่วงหิมพานต์สดหรือแห้ง เอาเปลือกออก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0801.32

21429

ลูกนัตที่เอาเปลือกออกอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ลูกนัตที่เอาเปลือกออก ไม่ว่าจะสดหรือแห้ง (ผึ่งให้แห้ง) ก็ตาม เช่น
 มะพร้าว
 ถั่วบราซิล
 มะม่วงหิมพานต์
 เมล็ดเกาลัด
 พิสตาชิโอ
 มาคาเดเมียนัต
 หมาก
 กิงโกะ/แปะก๊วย
 ถั่วพีแคน
 แห้ว
 โคลานัต ชนิด Cola
 เมล็ดสน (สนหิน)

2143

น้้าผลไม้
21431

น้้าส้มชนิดออร์เรนจ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้าส้มชนิดออร์เรนจ์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2009.11, .12, .19

21432

น้้าเกรปฟรุ้ต ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้าเกรปฟรุ้ต (รวมถึงน้าส้มโอ)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2009.21, .29

21433

น้้าสับปะรด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้าสับปะรด
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2009.41, .49

21434

น้้าองุ่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้าองุ่น (รวมถึงเกรปมัสต์)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2009.61, .69
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21435

น้้าแอปเปิ้ล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้าแอปเปิ้ล
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2009.71, .79

21439

น้้าผลไม้อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้าผลไม้อื่น ๆ รวมถึง
 น้าผลไม้จาพวกส้มอื่น ๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง นอกจากน้าส้มชนิดออร์เรนจ์และน้าเกรปฟรุ้ต
 น้ามะนาวฝรั่ง
 น้ามะนาว
 น้าส้มแมนดาริน
 น้าแอปริคอต
 น้าแบล็กเคอร์แรนต์
 น้าเชอร์รี่
 น้ามะพร้าว
 น้าแพร์
 น้าอินทผลัม
 น้ามะเดื่อ
 น้าราสพ์เบอร์รี่
 น้าฝรั่ง
 น้ากูสเบอร์รี่
 น้ามะม่วง
 น้าพีช
 น้าลูกพรุน
 น้ามะขาม
 น้าลิ้นจี่
 น้าเสาวรส
- น้าผลไม้หรือน้าพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน
ยกเว้น
- น้าส้มชนิดออร์เรนจ์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21431
- น้าเกรปฟรุ้ต ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21432
- น้าสับปะรด ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21433
- น้าองุ่น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21434
- น้าแอปเปิ้ล ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21435
- น้าพืชผัก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2132

2149

ผลไม้และลูกนัตที่ปรุงแต่งหรือท้าไว้ไม่ให้เสียอื่น ๆ (ยกเว้นโดยน้้าตาล)
21491

สับปะรด นอกจากที่ปรุงแต่งหรือท้าไว้ไม่ให้เสีย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สับปะรด
 ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ เพื่อการขายปลีก
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2008.20

21492

ท้อ นอกจากที่ปรุงแต่งหรือท้าไว้ไม่ให้เสีย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ท้อ รวมทั้งเนกทารีน
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ที่เติมน้าตาลหรือสารทาให้หวานอื่น ๆ หรือสุรา
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2008.70


21493

ผลไม้และลูกนัตดิบหรือท้าให้สุก แช่เย็นจนแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลไม้และลูกนัตดิบหรือทาให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม แช่เย็นจนแข็ง จะเติมน้าตาลหรือสารทาให้หวานอื่น ๆ
หรือไม่ก็ตาม
 สตรอเบอร์รี่
 ราสพ์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ โลแกนเบอร์รี่ เคอร์แรนต์ชนิดดา ขาว หรือแดง และกูสเบอร์รี่
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0811

21494

แยม เยลลี่ผลไม้ แยมผิวส้ม ฟรุ้ตพิวเรหรือนัตพิวเร และผลไม้กวนหรือลูกนัตกวน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แยม เยลลี่ผลไม้ แยมผิวส้ม ฟรุ้ตพิวเรหรือนัตพิวเร และผลไม้กวนหรือลูกนัตกวน
 ผลไม้จาพวกส้ม
 อื่น ๆ (ผลไม้กวน นอกจากที่ทาจากมะม่วง สับปะรด สตรอเบอร์รี่ แยมและเยลลี่ผลไม้ อื่น ๆ)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2007.91, .99

21495

ลูกนัต ถั่วลิสง และเมล็ดพืชอื่น ๆ คั่ว อบหรือปิ้ง ท้าให้เค็ม นอกจากปรุงแต่ง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ลูกนัต ถั่วลิสงคั่ว อบหรือปิ้ง ทาให้เค็ม นอกจากปรุงแต่ง
 ถั่วลิสงคั่ว อบหรือปิ้ง
 พีนัตบัตเตอร์
 อื่น ๆ
- เมล็ดพืชอื่น ๆ รวมถึงของผสมคั่ว อบ หรือปิ้ง ทาให้เค็ม นอกจากปรุงแต่ง
 มะม่วงหิมพานต์
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2008.11, .19

21496

ผลไม้และลูกนัตที่ท้าไว้ไม่ให้เสียชั่วคราว ที่ไม่เหมาะส้าหรับบริโภคทันที
- ผลไม้และลูกนัตที่ทาไว้ไม่ให้เสียชั่วคราว (เช่น รมด้วยก๊าชซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แช่น้าเกลือ แช่น้ากามะถัน
หรือน้ายากันเสียอื่น ๆ) ในสภาพที่ไม่เหมาะสาหรับบริโภคทันที
 เชอร์รี่
 อื่น ๆ (สตรอเบอร์รี่ อื่น ๆ)
- เปลือกผลไม้จาพวกส้มหรือเปลือกแตง (รวมถึงแตงโม) สด แช่เย็นจนแข็ง แห้ง หรือทาไว้ไม่ให้เสียชั่วคราว
โดยแช่น้าเกลือ แช่น้ากามะถันหรือน้ายากันเสียอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0812, 0814

21499

ผลไม้และลูกนัตที่ปรุงแต่งหรือท้าไว้ไม่ให้เสียอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลไม้ ลูกนัต และส่วนอื่นของพืชที่สามารถบริโภคได้ ที่ปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสียอื่น ๆ จะทาให้หวาน
หรือไม่ก็ตาม โดยการปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสียทาได้โดย
 การทาสเตอริไลซ์
 การทาแห้งด้วยวิธีออสโมซิส
 บรรจุกระป๋องหรือบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้
 ใช้น้าส้มสายชู หรือกรดอะซิติก
 วิธีอื่น ๆ แต่ไม่ใช้น้าตาล แช่เย็นจนแข็ง ทาให้แห้งอย่างง่ายหรือทาเป็นแยม เยลลี่หรือเพสต์
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ผลไม้ ลูกนัต และส่วนอื่นของพืชที่สามารถบริโภคได้ เช่น
- แอปเปิ้ล
- แอปริคอต
- กล้วย
- เชอร์รี่
- ผลไม้จาพวกส้ม
- ผลไม้อื่น ๆ ผสมกัน
- ยอดมะพร้าว
- แพร์
- ลูกเกด
- สตรอเบอร์รี่
- เม็ดและเนื้อในของแอปริคอต ท้อ พลัม และเชอร์รี่
- เมล็ดเล็กของแอปเปิ้ลและแพร์
- เรณู
ยกเว้น
- เมล็ดแครอบ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01356
- ผลไม้แห้ง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2141
- ลูกนัตต่าง ๆ ผสมกัน
 แห้ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21419
 ปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น ยกเว้นโดยใช้น้าตาล ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21495
- เปลือกผลไม้จาพวกส้มหรือเปลือกแตงสด แช่เย็นจนแข็ง แห้ง หรือทาไว้ไม่ให้เสียชั่วคราวโดยแช่น้าเกลือ
แช่น้ากามะถันหรือน้ายากันเสียอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21496
- ผลไม้และลูกนัตที่ทาไว้ไม่ให้เสียชั่วคราว ที่ไม่เหมาะสาหรับบริโภคทันที ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
21496
- ผลไม้ ลูกนัต เปลือกผลไม้ และส่วนต่าง ๆ ของพืชทาไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้าตาล ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 23670
หมู่ใหญ่ 215

ไขมันที่ได้จากสัตว์

2151

ไขมันที่ได้จากสัตว์ยังไม่เจียว
21511

มันหมูและมันสัตว์ปีกเลี้ยงยังไม่เจียว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- มันหมูไม่มีเนื้อติดและมันสัตว์ปีก ยังไม่เจียวหรือสกัดโดยวิธีอื่น สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง ใส่เกลือ แช่น้าเกลือ
ทาให้แห้ง หรือรมควัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0209.10, .90

21512

ไขมันโคยังไม่เจียว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไขมันโค (สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02111) ยังไม่เจียว
ยกเว้น
- แทลโล ไขมันจากโคที่เจียวน้ามันออกแล้ว ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21523
- กากมันสัตว์ที่เจียวน้ามันออกแล้ว ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21523
- น้ามันไขกระดูก กระดูกหรือเท้า และแฟรกชันของน้ามันดังกล่าวที่ได้จากของโค ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 21529

21513

ไขมันกระบือยังไม่เจียว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไขมันกระบือ (สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02112) ยังไม่เจียว
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ยกเว้น
- แทลโล ไขมันจากกระบือ ที่เจียวน้ามันออกแล้ว ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21523
- น้ามันไขกระดูก กระดูกหรือเท้า และแฟรกชันของน้ามันดังกล่าวที่ได้จากของกระบือ ได้จัดประเภทไว้ใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 21529
21514

ไขมันแกะยังไม่เจียว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไขมันแกะ (สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02122) ยังไม่เจียว
ยกเว้น
- แทลโล ไขมันจากแกะที่เจียวน้ามันออกแล้ว ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21523
- น้ามันไขกระดูก กระดูกหรือเท้า และแฟรกชันของน้ามันดังกล่าวที่ได้จากของแกะ ได้จัดประเภทไว้ใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 21529

21515

ไขมันแพะยังไม่เจียว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไขมันแพะ (สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02123) ยังไม่เจียว
ยกเว้น
- แทลโล ไขมันจากแพะที่เจียวน้ามันออกแล้ว ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21523
- น้ ามั น ไขกระดู ก กระดู ก หรื อ เท้ า และแฟรกชั น ของน้ ามั น ดั งกล่ า วที่ ไ ด้จ ากแพะ ได้ จั ด ประเภทไว้ใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 21529

21519

ไขมันสัตว์อื่น ๆ ยังไม่เจียว ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไขขนสัตว์ดิบ
- ไขมันสัตว์ยังไม่เจียว ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น
 ไขมันหมียังไม่เจียว
 ไขมันม้ายังไม่เจียว
 ไขมันฮิปโปโปเตมัสยังไม่เจียว
 ไขมันปูยังไม่เจียว
 ไขมันโมลลุสก์ยังไม่เจียว
 ไขมันกระต่ายยังไม่เจียว
 ไขมันเต่ายังไม่เจียว
ยกเว้น
- ไขมันสัตว์ที่เจียวน้ามันออกแล้วทุกรูปแบบ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2152
- น้ามันสัตว์และแฟรกชันของน้ามันดังกล่าว ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2152
- ลาโนลิน จะทาให้กระจายตัว (อิมัลซิไฟด์) แยกเอาน้าออก หรือปราศจากน้าหรือไม่ก็ตาม ได้จัดประเภทไว้
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21529
- แอลกอฮอล์ขนสัตว์ โอเลอินของไขขนสัตว์ สเตียรินของไขขนสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21529
ไขมันสัตว์ที่เจียวน้้ามันออกแล้ว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่

2152
21521

ไขมันหมูที่เจียวน้้ามันออกแล้ว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไขมันและไขหมูที่เจียวน้ามันออกแล้ว เช่น
 น้ามันหมู (ลาร์ด)
 ไขมันหมูอื่น ๆ
ยกเว้น
- ไขมันหมูยังไม่เจียว ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21511
- ไขมัน (สเตียริน) และไขมันเหลว (ออยล์) ของน้ามันหมู (ลาร์ด) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21529
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21522

ไขมันสัตว์ปีกเลี้ยงที่เจียวน้้ามันออกแล้ว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไขมันสัตว์ปีกเลี้ยงและกากมันสัตว์ปีกเลี้ยงที่เจียวน้ามันออกแล้ว
ยกเว้น
- ไขมันสัตว์ปีกเลี้ยงยังไม่เจียว ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21511

21523

ไขสัตว์ (แทลโล) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไขมันโคที่เจียวน้ามันออกแล้ว
- ไขมันกระบือที่เจียวน้ามันออกแล้ว
- ไขมันแกะที่เจียวน้ามันออกแล้ว
- ไขมันแพะที่เจียวน้ามันออกแล้ว
- กากมันสัตว์ที่เจียวน้ามันออกแล้ว
- โอลีโอสต๊อก
ยกเว้น
- ไขมันหมูที่เจียวน้ามันออกแล้ว ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21521
- ไขมันสัตว์ปีกเลี้ยงที่เจียวน้ามันออกแล้ว ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21522
- โอลีโอออยล์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21529
- น้ามันไขสัตว์ (แทลโลออยล์) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21529
- บอร์เนียวแทลโล (ไขพืช) ดิบและที่ทาให้บริสุทธิ์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21691

21524

น้้ามันตับปลาและแฟรกชันของน้้ามันดังกล่าว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้ามันตับปลาและแฟรกชันของน้ามันดังกล่าว
 แฟรกชันของแข็ง
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1504.10

21525

ไขมันและน้้ามัน และแฟรกชันของของดังกล่าวที่ได้จากปลา นอกเหนือจากน้้ามันตับปลา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- ไขมันและน้ามัน และแฟรกชันของของดังกล่าวที่ได้จากปลา นอกเหนือจากน้ามันตับปลา
 แฟรกชันของแข็ง
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1504.20

21526

ไขมันและน้้ามันของสัตว์ทะเลจ้าพวกเลี้ยงลูกด้วยนมและแฟรกชันของของดังกล่าว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไขมันและน้ามันของสัตว์ทะเลจาพวกเลี้ยงลูกด้วยนมและแฟรกชันของของดังกล่าว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1504.30

21529

ไขมันที่ได้จากสัตว์อื่น ๆ ที่เจียวน้้ามันออกแล้ว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไขมันเหลว (ออยล์) ของน้ามันหมู (ลาร์ด)
- ไขมัน (สเตียริน)
- โอลีโอออยล์
- โอลีโอสเตียริน (แทลโลสเตียริน)
- น้ามันไขสัตว์ (แทลโลออยล์) (โอลีโอออยล์ที่ไม่สามารถบริโภคได้)
- น้ามันและแฟรกชันของของดังกล่าวที่ได้จากสัตว์ทุกชนิด ยกเว้นที่ได้จากปลาหรือสัตว์ทะเลจาพวกเลี้ยงลูก
ด้วยนม
 น้ามันกระดูก
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น้ามันไขกระดูก
 ดักแด้
 น้ามันไข่แดง
 น้ามันไข่เต่า
 น้ามันเท้า น้ามันกระดูกหน้าแข้ง
 น้ามันงู
 น้ามันเต่า
 น้ามันโมลลุสก์
 น้ามันกระต่าย
ไขมันสัตว์ที่เจียวเอาน้ามันออก ที่ไม่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21521 – 21526 รวมถึง
 ไขมันหมีที่เจียวเอาน้ามันออก
 ไขมันม้าที่เจียวเอาน้ามันออก
 ไขมันฮิปโปโปเตมัสที่เจียวเอาน้ามันออก
 ไขมันปูที่เจียวเอาน้ามันออก
 ไขมันโมลลุสก์ที่เจียวเอาน้ามันออก
 ไขมันกระต่ายที่เจียวเอาน้ามันออก
 ไขมันเต่าที่เจียวเอาน้ามันออก
ลาโนลิน จะทาให้กระจายตัว (อิมัลซิไฟด์) แยกเอาน้าออก หรือปราศจากน้า หรือไม่ก็ตาม
แอลกอฮอล์ขนสัตว์
โอเลอินของไขขนสัตว์
สเตียรินของไขขนสัตว์


-

-

ยกเว้น
- น้ามันและแฟรกชันของปลา
 น้ามันตับปลา ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21524
 น้ามันปลา นอกจากน้ามันตับปลา ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21525
- น้ามันและแฟรกชันของสัตว์ทะเลจาพวกเลี้ยงลูกด้วยนม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21526
- ไขขนสัตว์ดิบ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21519
2159 21590

ไขมันที่ได้จากสัตว์และแฟรกชันของของดังกล่าว ที่ผ่านกรรมวิธีไฮโดรจีเนชันเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด
ที่ผ่านกรรมวิธีอินเตอร์เอสเทอริฟิเคชัน รีเอสเทอริฟิเคชันหรือกรรมวิธีอิเลดิไนเซชัน จะท้าให้บริสุทธิ์
หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่จัดท้ามากไปกว่านี้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไขมันที่ได้จากสัตว์และแฟรกชันของของดังกล่าว ที่ผ่านกรรมวิธีไฮโดรจีเนชันเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด
ที่ผ่านกรรมวิธีอินเตอร์เอสเทอริฟิเคชัน รีเอสเทอริฟิเคชันหรือกรรมวิธีอิเลดิไนเซชัน จะทาให้บริสุทธิ์
หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่จัดทามากไปกว่านี้
 ที่ผ่านกรรมวิธีรีเอสเทอริฟิเคชัน
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1516.10

หมู่ใหญ่ 216

น้้ามันที่ได้จากพืช

2161

น้้ามันถั่วเหลือง
21611

น้้ามันถั่วเหลืองดิบ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้ามันถั่วเหลืองดิบ จะเอากัมออกหรือไม่ก็ตาม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1507.10
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21612

2162

น้้ามันถั่วเหลืองที่ท้าให้บริสุทธิ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้ามันถั่วเหลืองที่ทาให้บริสุทธิ์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1507.90
น้้ามันถั่วลิสง

21621

น้้ามันถั่วลิสงดิบ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้ามันถั่วลิสงดิบ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1508.10

21622

น้้ามันถั่วลิสงที่ท้าให้บริสุทธิ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้ามันถั่วลิสงที่ทาให้บริสุทธิ์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1508.90

2163

น้้ามันที่ได้จากเมล็ดทานตะวันหรือเมล็ดดอกค้าฝอย
21631

น้้ามันดิบเมล็ดทานตะวันหรือเมล็ดดอกค้าฝอยดิบ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้ามันดิบเมล็ดทานตะวันหรือเมล็ดดอกคาฝอยดิบ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1512.11

21632

น้้ามันเมล็ดทานตะวันหรือเมล็ดดอกค้าฝอยที่ท้าให้บริสุทธิ์
- น้ามันเมล็ดทานตะวันหรือเมล็ดดอกคาฝอยที่ทาให้บริสุทธิ์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1512.19

2164

น้้ามันเรป น้้ามันโคลซา น้้ามันมัสตาร์ด
21641

น้้ามันเรป น้้ามันโคลซา น้้ามันมัสตาร์ดดิบ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้ามันเรป น้ามันโคลซา น้ามันมัสตาร์ดดิบ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1514.11, .91

21642

น้้ามันเรป น้้ามันโคลซา น้้ามันมัสตาร์ดที่ท้าให้บริสุทธิ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้ามันเรป น้ามันโคลซา น้ามันมัสตาร์ดที่ทาให้บริสุทธิ์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1514.19, .99

2165

น้้ามันปาล์ม
21651

น้้ามันปาล์มดิบ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้ามันปาล์มดิบ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1511.10

21652

น้้ามันปาล์มที่ท้าให้บริสุทธิ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้ามันปาล์มที่ทาให้บริสุทธิ์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1511.90

2166

น้้ามันมะพร้าว
21661

น้้ามันมะพร้าวดิบ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้ามันมะพร้าวดิบ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1513.11
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21662

2167

น้้ามันมะกอก
21671

น้้ามันมะกอกดิบ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้ามันมะกอกดิบ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1509.10

21672

น้้ามันมะกอกที่ท้าให้บริสุทธิ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้ามันมะกอกที่ทาให้บริสุทธิ์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1509.90

21673

น้้ามันที่ได้จากกากผลมะกอก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้ามัน อื่น ๆ ที่ไ ด้จ ากมะกอกและแฟรกชัน ของน้ามัน ดังกล่า ว จะทาให้บ ริสุท ธิ์ห รือ ไม่ก็ตาม แต่ต้อง
ไม่ดัด แปลงทางเคมี รวมถึง น้ามัน หรือ แฟรกชัน ของน้ามัน ดังกล่า วผสมกับ น้ามัน หรือ แฟรกชัน ของ
น้ามันตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21671 และ 21672
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1510.00

2168

น้้ามันเมล็ดฝ้าย
21681

น้้ามันเมล็ดฝ้ายดิบ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้ามันเมล็ดฝ้ายดิบ จะเอากอสซิพอลออกหรือไม่ก็ตาม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1512.21

21682

น้้ามันเมล็ดฝ้ายที่ท้าให้บริสุทธิ์
- น้ามันเมล็ดฝ้ายที่ทาให้บริสุทธิ์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1512.29

2169

น้้ามันที่ได้จากพืช ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
21691

19

น้้ามันมะพร้าวที่ท้าให้บริสุทธิ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้ามันมะพร้าวที่ทาให้บริสุทธิ์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1513.19

น้้ามันที่ได้จากพืชดิบหรือท้าให้บริสุทธิ์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้ามันที่ได้จากพืช ดิบหรือทาให้บริสุทธิ์ (แต่ไม่ได้ดัดแปลงทางเคมี)
 น้ามันบาบาสสุ
 น้ามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม
 น้ามันลินสีด
 น้ามันข้าวโพด
 น้ามันละหุ่ง
 น้ามันงา
 น้ามันตัง
 น้ามันโจโจบา
19
 บอร์เนียวแทลโล แทลโลจากต้นศรีทอง (Chinese vegetable tallow ) และแทลโลจากพืชอื่น ๆ
 ขี้ผึ้งเมอร์เทิล
 น้ามันพืชผักอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

T.sebifera หรือ Triadica sebifera หรือ Sapium sebiferum (L) Roxb. มีชื่อสามัญว่า Chinese Tallow Tree ซึ่งได้รับชื่อเป็นภาษาไทยว่า “ต้นศรีทอง”
(ที่มา : http://www3.rdi.ku.ac.th/exhibition/52/04-plant/Juthamanee/plant_00.html)
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21693

น้้ามันที่ได้จากพืชและแฟรกชันของของดังกล่าว ที่ผ่านกรรมวิธีไฮโดรจีเนชันเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด
ที่ผ่านกรรมวิธีอินเตอร์เอสเทอริฟิเคชัน รีเอสเทอริฟิเคชันหรือกรรมวิธีอิเลดิไนเซชัน จะท้าให้บริสุทธิ์
หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่จัดท้ามากไปกว่านี้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้ามันที่ได้จากพืชและแฟรกชันของของดังกล่าว ที่ผ่านกรรมวิธีไฮโดรจีเนชันเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด
ที่ผ่านกรรมวิธีอินเตอร์เอสเทอริฟิเคชัน รีเอสเทอริฟิเคชันหรือกรรมวิธีอิเลดิไนเซชัน จะทาให้บริสุทธิ์
หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่จัดทามากไปกว่านี้
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1516.20

หมู่ใหญ่ 217

เนยเทียมและของปรุงแต่งที่คล้ายกัน

2170 21700

เนยเทียมและของปรุงแต่งที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนยเทียม ไม่รวมถึงเนยเทียมเหลว
 ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ เพื่อการขายปลีก
 อื่น ๆ
- อื่น ๆ
 กีเทียม
 เนยเทียมเหลว
 ชนิดที่ใช้เป็นสิ่งปรุงแต่งสาหรับถอดแม่แบบ
 น้ามันหมู (ลาร์ด) เทียม รวมทั้งชอร์เทนนิง
 ของผสมหรือของปรุงแต่งที่เป็นของแข็งอื่น ๆ ที่ได้จากไขมันหรือน้ามันของพืช หรือแฟรกชันของของ
ดังกล่าว
 ของผสมหรือของปรุงแต่งที่เป็นของเหลวอื่น ๆ ที่ได้จากไขมันหรือน้ามันของพืช หรือแฟรกชันของของ
ดังกล่าว
 ของผสมหรือของปรุงแต่ง ที่ได้จากไขมันหรือน้ามันของสัตว์ หรือแฟรกชันของของดังกล่าว
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1517.10, .90

หมู่ใหญ่ 218

ใยฝ้าย (ลินเตอร์)

2180 21800

ใยฝ้าย (ลินเตอร์) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ใยฝ้าย (ลินเตอร์)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1404.20

หมู่ใหญ่ 219

กากน้้ามัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่น ๆ ที่ได้จากการสกัดไขมันหรือน้้ามันที่ได้จากพืช ; เมล็ดที่ให้น้ามัน
หรือผลไม้ที่ให้น้ามัน ที่ป่น และที่ท้าเป็นเพลเลต ยกเว้นที่ท้าจากมัสตาร์ด; ไขที่ได้จากพืช (ยกเว้นไตรกลีเซอไรด์);
ไขเด็กกราส; กากที่เหลือจากการน้าสารไขมันหรือไขที่ได้จากสัตว์หรือพืชไปผ่านกรรมวิธี

2191 21910

กากน้้ามัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่น ๆ ที่ได้จากไขมันหรือน้้ามันที่ได้จากพืช ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กากน้ามัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่น ๆ ที่ได้จากการสกัดน้ามันถั่วเหลือง จะบดหรือทาเป็นเพลเลต
หรือไม่ก็ตาม
 แป้งถั่วเหลืองพร่องไขมัน ที่เหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค
 อื่น ๆ
- กากน้ามัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่น ๆ ที่ได้จากการสกัดน้ามันถั่วลิสง จะบดหรือทาเป็นเพลเลตหรือไม่
ก็ตาม
- กากน้ามัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่น ๆ ที่ได้จากการสกัดไขมันหรือน้ามันพืช จะบดหรือทาเป็นเพลเลต
หรือไม่ก็ตาม
 ของเมล็ดฝ้าย
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ของลินสีด
ของเมล็ดทานตะวัน
 ของเมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซา
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2304 – 2306



2192 21920

แป้งและแป้งหยาบที่ท้าจากเมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ามัน นอกจากที่ท้าจากมัสตาร์ด
- แป้งและแป้งหยาบที่ทาจากเมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ามัน นอกจากที่ทาจากมัสตาร์ด
 ทาจากถั่วเหลือง
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1208.10, .90

2193

ไขที่ได้จากพืช (ยกเว้นไตรกลีเซอไรด์) ไม่ว่าจะท้าให้บริสุทธิ์หรือแต่งสีหรือไม่ก็ตาม; ไขเด็กกราส; กากที่เหลือ
จากการน้าสารไขมันหรือไขที่ได้จากสัตว์หรือพืชไปผ่านกรรมวิธี ไขที่ได้จากพืช (ยกเว้นไตรกลีเซอไรด์)
ไม่ว่าจะท้าให้บริสุทธิ์หรือแต่งสีหรือไม่ก็ตาม
21931

ไขที่ได้จากพืช (นอกจากไตรกลีเซอไรด์) จะท้าให้บริสุทธิ์หรือแต่งสีหรือไม่ก็ตาม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไขที่ได้จากพืช (นอกจากไตรกลีเซอไรด์) จะทาให้บริสุทธิ์หรือแต่งสีหรือไม่ก็ตาม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1521.10

21932

ไขเด็กกราส; กากที่เหลือจากการน้าสารไขมันหรือไขที่ได้จากสัตว์หรือพืชไปผ่านกรรมวิธี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- ไขเด็กกราส กากที่เหลือจากการนาสารไขมันหรือไขที่ได้จากสัตว์หรือพืชไปผ่านกรรมวิธี
 ไขเด็กกราส
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1522.00

หมวดย่อย 22

ผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไข่

หมู่ใหญ่ 221

นมเหลวผ่านกรรมวิธี ครีมสด และหางนม (เวย์)

2211 22110

นมเหลวผ่านกรรมวิธี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- นมที่แยกมันเนยออกบางส่วนหรือทั้งหมด
- นมที่อุดมไปด้วยไวตามิน เกลือแร่ หรือส่วนประกอบของนมธรรมชาติเพิ่มเข้าไป
- นมพาสเจอร์ไรซ์
- นมโฮโมจีไนส์
- นมเพปโทไนส์
- นมสเตอริไลซ์
- นมคืนรูป ที่มีส่วนผสมเชิงปริมาณและคุณภาพคล้ายกับผลิตภัณฑ์ข้างต้น
ยกเว้น
- นมดิบ จะแช่เย็นจนแข็งหรือไม่ก็ตาม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0221, 0229
- ครีมสด ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22120
- นมที่ทาให้เข้มข้น ไม่ว่าจะคืนรูปหรือไม่ก็ตาม
 จืด ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22221
 หวาน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22222
- ครีมที่ทาให้เข้มข้น จะคืนรูปหรือไม่ก็ตาม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22229
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- นมและครีมในลักษณะของแข็ง จะคืนรูปหรือไม่ก็ตาม
 ที่มีส่วนผสมเชิงปริมาณและคุณภาพคล้ายกับนมพร้อมมันเนย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22211
 ที่มีส่วนผสมเชิงปริมาณและคุณภาพคล้ายกับนมขาดมันเนยและหางนม (เวย์) ผง ได้จัดประเภทไว้ใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 22212
 ที่มีส่วนผสมเชิงปริมาณและคุณภาพอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22219
- นมคืนรูปเหลว (ชนิดรีคอนสติติวเตด) ที่ไม่มีส่วนผสมเชิงปริมาณและคุณภาพคล้ายกับของที่รวมอยู่ ได้จัด
ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22290
- นมเติมน้าตาลหรือสารทาให้หวานอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22229
- นมที่ทาให้แข็ง หมักหรือทาให้เปรี้ยว ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22230
- นมปรุงแต่ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 24490
2212 22120

ครีมสด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ครี ม มี ไขมัน สูงกว่ า 6% จะพาสเจอไรซ์ เสริ มไวตามิน เกลื อ แร่ โฮโมจีไนส์ สเตอริไลซ์ เพปโทไนส์ 20
รีคอนสติติวเตด วิปด์ แช่เย็นจนแข็ง หรือไม่ก็ตาม
- ครีมคืนรูป (ชนิดรีคอนสติติวเตด) ที่มีส่วนผสมเชิงปริมาณและคุณภาพคล้ายกับผลิตภัณฑ์ข้างต้น
ยกเว้น
- นมดิบมีไขมันสูงกว่า 6% ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0221
- ครีมที่ทาให้เข้มข้น จะคืนรูปหรือไม่ก็ตาม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22229
- นมและครีมในลักษณะของแข็ง จะคืนรูปหรือไม่ก็ตาม
 ที่มีส่วนผสมเชิงปริมาณและคุณภาพคล้ายกับนมพร้อมมันเนย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22211
 ที่มีส่วนผสมเชิงปริมาณและคุณภาพคล้ายกับนมขาดมันเนยและหางนม (เวย์) ผง ได้จัดประเภทไว้ใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 22212
 ที่มีส่วนผสมเชิงปริมาณและคุณภาพอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22219
- นมคืนรูปเหลว (ชนิดรีคอนสติติวเตด) ที่ไม่มีส่วนผสมเชิงปริมาณและคุณภาพคล้ายกับของที่รวมอยู่ ได้จัด
ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22290
- ครีมเติมน้าตาลหรือสารทาให้หวานอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22229
- ครีมที่ทาให้แข็ง หมักหรือทาให้เปรี้ยว ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22230

2213 22130

หางนม (เวย์) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หางนม (เวย์) และหางนมดัดแปลง (โมดิไฟด์เวย์) จะทาให้เข้มข้น หรือเติมน้าตาล หรือสารทาให้หวานอื่น ๆ
หรือไม่ก็ตาม
 ที่มีสภาพเป็นผง
 อื่น ๆ
“หางนมดัดแปลง (โมดิไฟด์เวย์) ” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของหางนม (เวย์) คือ หางนม (เวย์)
ที่สกัดแล็กโทส โปรตีน หรือแร่ธาตุออกทั้งหมดหรือบางส่วน หางนม (เวย์) ที่ได้เติมองค์ประกอบของหางนม
(เวย์) ธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผสมองค์ประกอบของหางนม (เวย์) ธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0404.10

หมู่ใหญ่ 222

ผลิตภัณฑ์นมอื่น ๆ

2221

นมและครีมในลักษณะของแข็ง
22211

20

นมผงครบส่วน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- นมและครีมที่ทาให้เข้มข้น หรือเติมน้าตาล หรือสารทาให้หวานอื่น ๆ เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะ
ของแข็งอื่น ๆ มีไขมันเกินร้อยละ 1.5 โดยน้าหนัก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0402.21, .29

การเปลี่ยนโปรตีนให้เป็นเพปโทน
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22212

นมผงขาดมันเนยและหางนมผง (เวย์) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- นมและครีมที่ทาให้เข้มข้น หรือเติมน้าตาล หรือสารทาให้หวานอื่น ๆ เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะ
ของแข็งอื่น ๆ มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1.5 โดยน้าหนัก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0402.10

22219

นมและครีมในลักษณะของแข็งอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของนม ที่มีส่วนผสมแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สดหรือทาไว้ไม่ให้เสีย
ซึ่งมิได้ระบุไว้เป็นพิเศษในที่อื่น ในลักษณะของแข็ง จะทาให้หวานหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีสารอื่น
21
 สิ่งเข้มข้นของโปรตีนนม (Milk Protein concentrate ) ในลักษณะของแข็ง
 เกลือของนมธรรมชาติในลักษณะของแข็ง
 ผลิ ต ภัณฑ์ใ นลักษณะของแข็ งที่ป ระกอบด้วยหางนม (เวย์ ) ที่ มี แ ล็ กโทสน้ อยกว่ า 95% โดยน้าหนัก
นอกจากเนยแข็งที่ทาจากหางนม (เวย์)
 ผลิตภัณฑ์ในลักษณะของแข็ง ที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของนมธรรมชาติ ซึ่งมิได้ระบุ
หรือรวมไว้ในที่อื่น
 นมคืนรูปในลักษณะของแข็ง ที่มีส่วนผสมเชิงปริมาณและคุณภาพแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ยกเว้น
- นมคืนรูปในลักษณะของแข็ง ที่มีส่วนผสมเชิงปริมาณและคุณภาพคล้ายกับ
 นมพร้อมมันเนย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22211
 นมขาดมันเนยและหางนม (เวย์) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22212
- เนยแข็งที่ทาจากหางนม (เวย์) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2225
- ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันกับข้างต้นในลักษณะของเหลวหรือเพสต์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22290
- แล็กโทสและน้าเชื่อมแล็กโทส ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23210
- น้าเชื่อมแล็กโทสแต่งสีหรือกลิ่น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23999

2222

นมและครีม ท้าให้เข้มข้นหรือเติมน้้าตาลหรือสารท้าให้หวานอื่น ๆ นอกจากในลักษณะของแข็ง
22221

นมข้นจืด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- นมข้นจืดในลักษณะของเหลวหรือเพสต์ ที่มันเนยเต็ม กึ่งขาดมันเนย หรือขาดมันเนย
- นมคืนรูป ไม่ทาให้หวาน ทาให้เข้มข้น ที่มีส่วนผสมเชิงปริมาณและคุณภาพคล้ายกับผลิตภัณฑ์ข้างต้น
ยกเว้น
- นมข้นหวาน ไม่ว่าจะคืนรูปหรือไม่ก็ตาม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22222
- นมที่ไม่ทาให้เข้มข้น เติมน้าตาลหรือสารทาให้หวานอื่น ๆ ไม่ว่าจะคืนรูปหรือไม่ก็ตาม ได้จัดประเภทไว้ใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 22229
- ครีมที่ทาให้เข้มข้น ในลักษณะของเหลวหรือเพสต์ ไม่ว่าจะเติมน้าตาลหรือสารทาให้หวานอื่น ๆ หรือไม่
ก็ตาม ไม่ว่าจะคืนรูปหรือไม่ก็ตาม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22229
- นมและครีมในลักษณะของแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2221

22222

นมข้นหวาน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- นมข้นหวานในลักษณะของเหลวหรือเพสต์ ที่มันเนยเต็ม กึ่งขาดมันเนย หรือขาดมันเนย
- นมคืนรูป ที่ทาให้หวาน ทาให้เข้มข้น ที่มีส่วนผสมเชิงปริมาณและคุณภาพคล้ายกับผลิตภัณฑ์ข้างต้น
ยกเว้น
- นมข้นจืด ไม่ว่าจะคืนรูปหรือไม่ก็ตาม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22221

21

MPC เป็นโปรตีนประมาณ 80% และแล็กโทสประมาณ 5% ถูกผลิตโดยวิธี ultrafiltration ร่างกายสามารถดูดซึมได้ง่าย
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- นมที่ไม่ทาให้เข้มข้น เติมน้าตาลหรือสารทาให้หวานอื่น ๆ ไม่ว่าจะคืนรูปหรือไม่ก็ตาม ได้จัดประเภทไว้ใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 22229
- ครีมที่ทาให้เข้มข้น ในลักษณะของเหลวหรือเพสต์ ไม่ว่าจะเติมน้าตาลหรือสารทาให้หวานอื่น ๆ หรือไม่
ก็ตาม ไม่ว่าจะคืนรูปหรือไม่ก็ตาม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22229
- นมและครีมในลักษณะของแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2221
22229

นมและครีม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ครีมเข้มข้น (ครีมพร่องมันเนย ครีมธรรมดา วิปปิ้งครีม ดีบเบิ้ลครีม) ในลักษณะของเหลวหรือเพสต์ จะทาให้
หวานหรือไม่ก็ตาม
- นมและครีมที่ไม่ทาให้เข้มข้น จะเติมน้าตาลหรือสารทาให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม
- นมและครีมคืนรูป ที่มีส่วนผสมเชิงปริมาณและคุณภาพคล้ายกับผลิตภัณฑ์ข้างต้น
ยกเว้น
- นมข้นจืด ไม่ว่าจะคืนรูปหรือไม่ก็ตาม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22221
- นมข้นหวาน ไม่ว่าจะคืนรูปหรือไม่ก็ตาม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22222
- นมและครีมในลักษณะของแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2221

2223 22230

โยเกิร์ต รวมทั้งนมและครีมที่หมักหรือท้าให้เปรี้ยวอย่างอื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บัตเตอร์มิลค์ นมและครีมชนิดเคอร์เดิล โยเกิร์ต เคเฟอร์ รวมทั้งนมและครีมที่หมักหรือทาให้เปรี้ยวอย่างอื่น
จะทาให้เข้มข้น เติมน้าตาลหรือสารทาให้หวานอื่น ๆ ปรุงกลิ่นรส เติมผลไม้ ลูกนัต หรือโกโก้ หรือไม่ก็ตาม
 โยเกิร์ต
 ที่มีสภาพเหลว จะทาให้ข้นหรือไม่ก็ตาม
 อื่น ๆ
 อื่น ๆ
 บัตเตอร์มิลค์
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0403

2224

เนย ไขมัน และน้้ามันอื่น ๆ ที่ได้จากนม
22241

เนย ไขมัน และน้้ามันอื่น ๆ ที่ได้จากนมโค ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนย ไขมัน และน้ามันอื่น ๆ ที่ได้จากนมโค (สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02111)
 เนย
 ธรรมชาติ บรรจุกระป๋อง ทาให้ละลาย ตกผลึกแยกส่วน จากกระบวนการคืนรูป ทาให้แข็ง เติมเกลือ
หืน ฯลฯ
 หางนม (เวย์)
 ที่ทาให้เข้มข้น
 ที่แยกเอาน้าออก
 เดรีสเปรด (อิมัลชันชนิดน้าในน้ามันที่ทาแผ่เป็นแผ่นบางได้ มีมันเนยเป็นไขมันเพียงชนิดเดียวร้อยละ 39
หรือมากกว่า แต่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยน้าหนัก)
 มันเนย จะตกผลึกแยกส่วนหรือไม่ก็ตาม
 มันเนยปราศจากน้า (แอนไฮดรัสบัทเตอร์แฟต)
 กี
ยกเว้น
- เนย ไขมัน และน้ามันอื่น ๆ ที่ได้จากนมกระบือ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22242
- เนย ไขมัน และน้ามันอื่น ๆ ที่ได้จากนมของสัตว์อื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22249
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22242

เนย ไขมัน และน้้ามันอื่น ๆ ที่ได้จากนมกระบือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนย ไขมัน และน้ามันอื่น ๆ ที่ได้จากนมกระบือ (สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02112)
 เนย
 ธรรมชาติ บรรจุกระป๋อง ทาให้ละลาย ตกผลึกแยกส่วน จากกระบวนการคืนรูป ทาให้แข็ง เติมเกลือ
หืน ฯลฯ
 หางนม (เวย์)
 ที่ทาให้เข้มข้น
 ที่แยกเอาน้าออก
 เดรีสเปรด (อิมัลชันชนิดน้าในน้ามันที่ทาแผ่เป็นแผ่นบางได้ มีมันเนยเป็นไขมันเพียงชนิดเดียวร้อยละ 39
หรือมากกว่า แต่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยน้าหนัก)
 มันเนย จะตกผลึกแยกส่วนหรือไม่ก็ตาม
 มันเนยปราศจากน้า (แอนไฮดรัสบัทเตอร์แฟต)
 กี
ยกเว้น
- เนย ไขมัน และน้ามันอื่น ๆ ที่ได้จากนมโค ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22241
- เนย ไขมัน และน้ามันอื่น ๆ ที่ได้จากนมของสัตว์อื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22249

22249

เนย ไขมัน และน้้ามันอื่น ๆ ที่ได้จากนมของสัตว์อื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนย ไขมัน และน้ามันอื่น ๆ ที่ได้จากของสัตว์อื่น ๆ นอกจากโคและกระบือ
 เนย
 ธรรมชาติ บรรจุกระป๋อง ทาให้ละลาย ตกผลึกแยกส่วน จากกระบวนการคืนรูป ทาให้แข็ง เติมเกลือ
หืน ฯลฯ
 หางนม (เวย์)
 ที่ทาให้เข้มข้น
 ที่แยกเอาน้าออก
 เดรีสเปรด (อิมัลชันชนิดน้าในน้ามันที่ทาแผ่เป็นแผ่นบางได้ มีมันเนยเป็นไขมันเพียงชนิดเดียวร้อยละ 39
หรือมากกว่า แต่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยน้าหนัก)
 มันเนย จะตกผลึกแยกส่วนหรือไม่ก็ตาม
 มันเนยปราศจากน้า (แอนไฮดรัสบัทเตอร์แฟต)
 กี
ยกเว้น
- เนย ไขมัน และน้ามันอื่น ๆ ที่ได้จากนมโค จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22241
- เนย ไขมัน และน้ามันอื่น ๆ ที่ได้จากนมกระบือ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22242

2225

เนยแข็งสดหรือผ่านกรรมวิธี
22251

เนยแข็งที่ได้จากนมโค สดหรือผ่านกรรมวิธี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนยแข็งที่ได้จากนมโค (สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02111) สดหรือผ่านกรรมวิธี
 เนยแข็งสด (ไม่ได้บ่ม) รวมถึงเนยแข็งที่ทาจากหางนม (เวย์) และเคิร์ด
 เนยแข็ง เป็นฝอยหรือผง
 เนยแข็งผ่านกรรมวิธีแล้ว
 เนยแข็งชนิดบลูเวน และเนยแข็งอื่น ๆ ที่มีสายเกิดจากเชื้อราเพนนิซิลเลียม โรคิวฟอร์ต เนยแข็งสด
หรือเนยแข็งผ่านกรรมวิธีแล้วอื่น ๆ
ยกเว้น
- เนยแข็งที่ได้จากกระบือ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22252
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22252

22253

22254

22259

- เนยแข็งที่ได้จากแกะ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22253
- เนยแข็งที่ได้จากแพะ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22254
- เนยแข็งที่ได้จากสัตว์อื่น ๆ นอกจากโค กระบือ แกะ และแพะ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22259
เนยแข็งที่ได้จากนมกระบือ สดหรือผ่านกรรมวิธี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนยแข็งที่ได้จากนมกระบือ (สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02112) สดหรือผ่านกรรมวิธี
 เนยแข็งสด (ไม่ได้บ่ม) รวมถึงเนยแข็งที่ทาจากหางนม (เวย์) และเคิร์ด
 เนยแข็ง เป็นฝอยหรือผง
 เนยแข็งผ่านกรรมวิธีแล้ว
 เนยแข็งชนิดบลูเวน และเนยแข็งอื่น ๆ ที่มีสายเกิดจากเชื้อราเพนนิซิลเลียม โรคิวฟอร์ต เนยแข็งสด
หรือเนยแข็งผ่านกรรมวิธีแล้วอื่น ๆ
ยกเว้น
- เนยแข็งที่ได้จากโค ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22251
- เนยแข็งที่ได้จากแกะ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22253
- เนยแข็งที่ได้จากแพะ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22254
- เนยแข็งที่ได้จากสัตว์อื่น ๆ นอกจากโค กระบือ แกะ และแพะ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22259
เนยแข็งที่ได้จากนมแกะ สดหรือผ่านกรรมวิธี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนยแข็งที่ได้จากนมแกะ (สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02122) สดหรือผ่านกรรมวิธี
 เนยแข็งสด (ไม่ได้บ่ม) รวมถึงเนยแข็งที่ทาจากหางนม (เวย์) และเคิร์ด
 เนยแข็ง เป็นฝอยหรือผง
 เนยแข็งผ่านกรรมวิธีแล้ว
 เนยแข็งชนิดบลูเวน และเนยแข็งอื่น ๆ ที่มีสายเกิดจากเชื้อราเพนนิซิ ลเลียม โรคิวฟอร์ต เนยแข็งสด
หรือเนยแข็งผ่านกรรมวิธีแล้วอื่น ๆ
ยกเว้น
- เนยแข็งที่ได้จากโค ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22251
- เนยแข็งที่ได้จากกระบือ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22252
- เนยแข็งที่ได้จากแพะ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22254
- เนยแข็งที่ได้จากสัตว์อื่น ๆ นอกจากโค กระบือ แกะ และแพะ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22259
เนยแข็งที่ได้จากนมแพะ สดหรือผ่านกรรมวิธี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนยแข็งที่ได้จากนมแพะ (สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02123) สดหรือผ่านกรรมวิธี
 เนยแข็งสด (ไม่ได้บ่ม) รวมถึงเนยแข็งที่ทาจากหางนม (เวย์) และเคิร์ด
 เนยแข็ง เป็นฝอยหรือผง
 เนยแข็งผ่านกรรมวิธีแล้ว
 เนยแข็งชนิดบลูเวน และเนยแข็งอื่น ๆ ที่มีสายเกิดจากเชื้อราเพนนิซิลเลียม โรคิวฟอร์ต เนยแข็งสด
หรือเนยแข็งผ่านกรรมวิธีแล้วอื่น ๆ
ยกเว้น
- เนยแข็งที่ได้จากโค ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22251
- เนยแข็งที่ได้จากกระบือ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22252
- เนยแข็งที่ได้จากแกะ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22253
- เนยแข็งที่ได้จากสัตว์อื่น ๆ นอกจากโค กระบือ แกะ และแพะ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22259
เนยแข็งสดหรือผ่านกรรมวิธี ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนยแข็งสดหรือผ่านกรรมวิธี นอกจากโค กระบือ แกะ หรือแพะ
 เนยแข็งสด (ไม่ได้บ่ม) รวมถึงเนยแข็งที่ทาจากหางนม (เวย์) และเคิร์ด
 เนยแข็ง เป็นฝอยหรือผง
 เนยแข็งผ่านกรรมวิธีแล้ว
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2226 22260

2227 22270

2229 22290

หมู่ใหญ่ 223
2230 22300

เนยแข็งชนิดบลูเวน และเนยแข็งอื่น ๆ ที่มีสายเกิดจากเชื้อราเพนนิซิลเลียม โรคิวฟอร์ต เนยแข็งสด
หรือเนยแข็งผ่านกรรมวิธีแล้วอื่น ๆ

ยกเว้น
- เนยแข็งที่ได้จากโค ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22251
- เนยแข็งที่ได้จากกระบือ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22252
- เนยแข็งที่ได้จากแกะ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22253
- เนยแข็งที่ได้จากแพะ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22254
เคซีอิน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เคซีอิน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3501.10
ไอศกรีมและน้้าแข็งอื่น ๆ ที่บริโภคได้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไอศกรีมและน้าแข็งอื่น ๆ ที่บริโภคได้ จะมีโกโก้หรือไม่ก็ตาม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2105
ผลิตภัณฑ์นม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของนม ที่มีส่วนผสมแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สดหรือทาไว้ไม่ให้เสีย
ซึ่งมิได้ระบุไว้เป็นพิเศษในที่อื่น ในลักษณะของเหลวหรือเพสต์ จะทาให้หวานหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีสารอื่น
 สิ่งเข้มข้นของโปรตีนนม ในลักษณะของเหลวหรือเพสต์
 เกลือของนมธรรมชาติ ในลักษณะของเหลวหรือเพสต์
 ผลิตภัณฑ์ในลักษณะของแข็งที่ประกอบด้วยหางนม (เวย์) ที่มีแล็กโทสน้อยกว่า 95% โดยน้าหนัก
ในลักษณะของเหลวหรือเพสต์ นอกจากเนยแข็งที่ทาจากหางนม (เวย์)
 ผลิตภัณฑ์ในลักษณะของเหลวหรือเพสต์ที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของนมธรรมชาติ
ซึ่งมิได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น
 นมคืนรูปในลักษณะของเหลวหรือเพสต์ ที่มีส่วนผสมเชิงปริมาณและคุณภาพแตกต่างจากผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ
ยกเว้น
- ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับผลิตภัณฑ์ข้างต้นในลักษณะของแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22219
- แล็กโทสและน้าเชื่อมแล็กโทส ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23210
- น้าเชื่อมแล็กโทสแต่งสีหรือปรุงกลิ่นรส ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23999
- เนยแข็งที่ทาจากหางนม (เวย์) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2225
- นมคืนรูปในลักษณะของเหลวหรือเพสต์ ที่มีส่วนผสมเชิงปริมาณและคุณภาพคล้ายกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 ทาให้เข้มข้น ไม่ทาให้หวาน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22221
 ทาให้เข้มข้น ทาให้หวาน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22222
 ไม่ทาให้เข้มข้น ไม่ทาให้หวาน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22110
 ไม่ทาให้เข้มข้น ทาให้หวาน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22229
ไข่ทั้งเปลือก ท้าไว้ไม่ให้เสียหรือท้าให้สุก
ไข่ทั้งเปลือก ท้าไว้ไม่ให้เสียหรือท้าให้สุก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไข่ทั้งเปลือก ทาไว้ไม่ให้เสียหรือทาให้สุก
ยกเว้น
- ไข่สด
 จากไก่ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0231
 จากสัตว์ปีกจาพวกนกอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0232
- ไข่ที่เอาเปลือกออก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23993
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หมวดย่อย 23

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สีธัญพืช; สตาร์ชและผลิตภัณฑ์สตาร์ช; ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ

หมู่ใหญ่ 231

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สีธัญพืช

2311 23110

แป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แป้งข้าวสาลี
- แป้งเมสลิน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1101

2312 23120

แป้งธัญพืชอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แป้งธัญพืชอื่น ๆ นอกจากแป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน
 แป้งข้าวโพด
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1102

2313 23130

เมล็ดหัก แป้งหยาบ และเพลเลตของข้าวสาลีและธัญพืชอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เมล็ดหักและแป้งหยาบ
 ของข้าวสาลี
 ของข้าวโพด
 ของธัญพืชอื่น ๆ
- เพลเลต
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1103.11 - .20

2314 23140

ผลิตภัณฑ์ธัญพืชอื่น ๆ (รวมถึงคอร์นเฟล็ก) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เมล็ดธัญพืชที่จัดทาโดยวิธีอื่น ๆ (เช่น เอาเปลือกออก ทาให้แบน ทาเป็นเกล็ด ทาเป็นเม็ดกลมฝานหรือบดแตก)
- เยิร์มของธัญพืชทั้งอันทาให้แบน ทาเป็นเกล็ดหรือบด
- อาหารปรุงแต่งที่ทาจากธัญพืชหรือผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่ทาให้พองฟู คั่ว อบ หรือปิ้ง (เช่น คอร์นเฟล็ก)
- อาหารปรุงแต่งที่ทาจากเกล็ดธัญพืชที่ไม่ได้คั่ว อบ หรือปิ้ง หรือทาจากของผสมของเกล็ดธัญพืชที่ไม่ได้คั่ว
อบ หรือปิ้ง กับเกล็ดธัญพืชที่คั่ว อบ หรือปิ้งแล้ว หรือกับธัญพืชที่ทาให้พองฟูแล้ว
- บัลเกอร์วีต ธัญพืชอื่น ๆ นอกจากข้าวโพด ที่ทาให้สุกก่อนหรือผ่านกรรมวิธีอื่น ๆ
ยกเว้น
- ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23161
- ข้าวกล้อง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23162
- อาหารสาเร็จรูปที่ทาจากเมล็ดธัญพืช ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23997

2316

ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด หรือข้าวกล้อง
23161

ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด จะขัดหรือไม่ก็ตาม
 ข้าวเหนียว
 ข้าวหอมมะลิ
 อื่น ๆ
- ปลายข้าว
 ชนิดที่ใช้สาหรับเป็นอาหารสัตว์
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1006.30, .40
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23162

ข้าวกล้อง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ข้าวกล้อง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1006.20

2317 23170

แป้งและแป้งหยาบที่ท้าจากพืชผักอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แป้ง แป้งหยาบและผง
 ที่ทาจากพืชผักตระกูลถั่วที่แห้งตามหมู่ย่อย 0170
 ทีท
่ าจากสาคูหรือจากรากและหัวของพืชตามหมู่ใหญ่ 015
 ที่ทาจากมันสาปะหลัง
 ที่ทาจากสาคู
 ที่ทาจากมันเทศ (ไอโพโมเอบาทาทัส)
 อื่น ๆ
 หรือทีท
่ าจากผลิตภัณฑ์ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ตามหมู่ย่อย 0132 และกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21419
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1106

2318 23180

ของผสมและแป้งที่จัดท้าไว้ส้าหรับท้าขนมจ้าพวกเบเกอรี่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของผสมและแป้งที่จัดทาไว้สาหรับทาขนมจาพวกเบเกอรี่ตามหมู่ใหญ่ 234
 ที่ทาจากแป้ง เมล็ดหัก แป้งหยาบ สตาร์ช หรือสิ่งสกัดจากมอลต์ ที่ไม่มีโกโก้
 ที่ทาจากแป้ง เมล็ดหัก แป้งหยาบ สตาร์ช หรือสิ่งสกัดจากมอลต์ ที่มีโกโก้
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1901.20

หมู่ใหญ่ 232

สตาร์ชและผลิตภัณฑ์สตาร์ช; น้้าตาลและน้้าเชื่อม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2321 23210

กลูโคสและน้้าเชื่อมกลูโคส; ฟรักโทสและน้้าเชื่อมฟรักโทส; แล็กโทสและน้้าเชื่อมแล็กโทส; น้้าตาลอินเวิร์ต;
น้้าตาลและน้้าเชื่อม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น; น้้าผึ้งเทียม; คาราเมล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แล็กโทสและน้าเชื่อมแล็กโทส
 มีแล็กโทสตั้งแต่ร้อยละ 99 ขึ้นไปโดยน้าหนัก ซึ่งคานวณในสภาพแห้งและในรูปของแอนไฮดรัสแล็กโทส
 อื่น ๆ
- กลูโคสและน้าเชื่อมกลูโคสที่ไม่มีฟรักโทส หรือมีฟรักโทสในสภาพแห้งน้อยกว่าร้อยละ 20 โดยน้าหนัก
 กลูโคส
 น้าเชื่อมกลูโคส
- กลูโคสและน้าเชื่อมกลูโคสที่มีฟรักโทสในสภาพแห้งตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 โดยน้าหนัก
ไม่รวมถึงน้าตาลอินเวิร์ต
- ฟรักโทสที่บริสุทธิ์ในทางเคมี
- ฟรักโทสและน้าเชื่อมฟรักโทสอื่น ๆ ที่มีฟรักโทสในสภาพแห้งเกินร้อยละ 50 โดยน้าหนัก ไม่รวมถึงน้าตาล
อินเวิร์ต
 ฟรักโทส
 น้าเชื่อมฟรักโทส
- อื่น ๆ รวมถึงน้าตาลอินเวิร์ต และน้าตาลอื่น ๆ และน้าเชื่อมผสมที่มีฟรักโทสในสภาพแห้งร้อยละ 50 โดย
น้าหนัก
 มอลโทสและน้าเชื่อมมอลโทส
 น้าผึ้งเทียม จะผสมกับน้าผึ้งธรรมชาติหรือไม่ก็ตาม
 น้าตาลที่ปรุงกลิ่นรสหรือแต่งสี (ไม่รวมถึงมอลโทส)
 คาราเมล
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1702.11, .19, .30 - .90
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2322 23220

สตาร์ช; อินูลิน; กลูเทนจากข้าวสาลี; เดกซ์ทรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สตาร์ช
 สตาร์ชทาจากข้าวสาลี
 สตาร์ชทาจากข้าวโพด
 สตาร์ชทาจากมันฝรั่ง
 สตาร์ชทาจากมันสาปะหลัง
 สตาร์ชอื่น ๆ
- อินูลิน
- กลูเทนจากข้าวสาลี จะแห้งหรือไม่ก็ตาม
- เดกซ์ทรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1108, 1109, 3505.10

2323 23230

ผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลังและของที่ใช้แทนผลิตภัณฑ์มันส้าปะหลังท้าจากสตาร์ช เป็นเกล็ด เป็นเม็ด หรือ
ลักษณะที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังและของที่ใช้แทนผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังทาจากสตาร์ช เป็นเกล็ด เป็นเม็ด หรือ
ลักษณะที่คล้ายกัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1903

หมู่ใหญ่ 233

ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์; ลูเซอร์น (แอลฟาลฟา) ที่เป็นผงหยาบและเพลเลต

2331

ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์
23311

อาหารสุนัขหรือแมวจัดท้าขึ้นเพื่อการขายปลีก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อาหารสุนัขหรือแมวจัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก
 ที่มีเนื้อสัตว์
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2309.10

23319

ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 อาหารสัตว์ที่มีสารอาหารครบถ้วน
 พรีมิกซ์ อาหารเสริมที่เป็นอาหารสัตว์ หรือสารเติมแต่งอาหารสัตว์
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2309.90

2332 23320

ลูเซอร์น (แอลฟาลฟา) ที่เป็นผงหยาบและเพลเลต ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ลูเซอร์น (แอลฟาลฟา) ที่เป็นผงหยาบและเพลเลต
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1214.10

หมู่ใหญ่ 234

ผลิตภัณฑ์ขนมอบ

2341 23410

ขนมปังกรอบ; รัสค์ ขนมปังปิ้ง และผลิตภัณฑ์ปิ้งที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ขนมปังกรอบ
- รัสค์ ขนมปังปิ้ง และผลิตภัณฑ์ปิ้งที่คล้ายกัน
 ที่ไม่เติมน้าตาล น้าผึ้ง ไข่ ไขมัน เนย หรือผลไม้
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1905.10, .40
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2342 23420

ขนมปังขิงและขนมปังที่คล้ายกัน; บิสกิตหวาน; แวฟเฟิลและเวเฟอร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ขนมปังขิงและขนมปังที่คล้ายกัน
- บิสกิตหวาน
- แวฟเฟิลและเวเฟอร์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1905.20, .31, .32

2343 23430

เพสทรีและเค้ก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เพสทรีและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน สด หรือทาไว้ไม่ให้เสีย เช่น
 เค้ก
 พายและทาร์ต
 คีช
 พิซซ่า
 แพนเค้ก
 พุดดิ้ง
 ขนมปังหวาน
ยกเว้น
- บิสกิต
 หวาน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23420
 เค็มหรือเผ็ด ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23490
- คุกกี้ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23420

2349 23490

ขนมปังและขนมจ้าพวกเบเกอรี่อื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ขนมปังที่ทาจากแป้งหรือธัญพืช สด หรือทาไว้ไม่ให้เสีย
22
23
 ขนมปังธรรมดา ขนมปังโฮลวีต ขนมปังโฮลมีล ขนมปังพัมแพอร์นิคเคิล ขนมปังไรย์ ขนมปังกลูเตน ฯลฯ
 ขนมปังบันและโรล
 ขนมปังไร้เชื้อ
- ขนมจาพวกเบเกอรี่อื่น ๆ สด หรือทาไว้ไม่ให้เสีย เช่น
 แครกเกอร์
 บิสกิตเค็มหรือเผ็ด
24
 เพรทเซิล
25
 ทอร์ทิลลา
26
 แมทโซ
 คอมมิวเนียนเวเฟอร์
 แคปซูล
 ไรซ์เปเปอร์
ยกเว้น
- บิสกิตหวาน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23420

22

ขนมปังข้าวไรย์ที่มีน้าหนักและหวานเล็กน้อย ทาจากแป้งหมักและเมล็ดข้าวไรย์หยาบ (ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Pumpernickel)
ขนมปังไรย์ (Rre Bread) เป็นขนมปังที่ทาจากแป้งข้าวไรย์ (Rye) ทาให้ขนมปังมีสีน้าตาลเข้มเนื้อแน่น รสชาติเข้มข้นกว่าขนมปังทั่วไป และมีใยอาหารมาก ทาได้หลายรูปแบบ ทั้งก้อนกลม
หรือแผ่น เป็นที่นิยมในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะประเทศฟินแลนด์และเยอรมัน มีขนมปังที่ทาจากข้าวไรย์หลากหลายชนิด (ที่มา : ttps://breadfarm.wordpress.com)
24
ขนมปังทรงแปลกจากเยอรมันนี รสดั้งเดิมเป็นรสเค็ม สาหรับแกล้มเบียร์ ทามาจากแป้งโด เช่นเดียวกับขนมปังชนิดอื่น ๆ แต่นามาตัดแล้วคลึ งให้เป็นเส้นยาว ๆ จากนั้นขดให้เป็นทรง
เพรทเซิลคล้ายการผูกโบว์ อาจจะโรยเกลือ น้าตาลไอซิ่ง หรือผลไม้ตากแห้งเพิ่มรสชาติต่าง ๆ แล้วนาไปอบจนสุก (ที่มา : https://breadfarm.wordpress.com)
25
ทอร์ทิลลา (tortilla) คือแผ่นแป้งบางที่ทาเป็นรูปวงกลม ที่ทามาจากแป้ง (flour) เช่น ข้าวโพด หรือแป้งข้าวสาลี ทาให้สุก ด้วยการอบ (baking) หรือการย่าง (toast) ต้นกาเนิดมาจาก
ประเทศสเปน (ที่มา : http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1733/tortilla)
26
ขนมปังไร้เชื้อที่รู้จักกันดีที่สุด มักใช้ในช่วงเทศกาลปัสกาซึ่งเป็นวันหยุดของชาวยิวอันศักดิ์สิทธิ์ที่ระลึกถึงการที่ชาวอิสราเอล ปล่อยตัวจากการเป็นทาสของชาวอียิปต์และการอพยพ
ที่ตามมาของพวกเขา (ที่มา : https://tha.our-happy-life.com/list-of-unleavened-foods-4042)
23
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หมู่ใหญ่ 235

น้้าตาลและกากน้้าตาล

2351

น้้าตาลที่ได้จากอ้อยหรือหัวบีตดิบ
23511

น้้าตาลที่ได้จากอ้อย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้าตาลที่ได้จากอ้อยที่เป็นน้าตาลดิบ ที่ไม่เติมสารปรุงกลิ่น รส หรือแต่งสี
 น้ าตาลที่ ไ ด้ จ ากอ้ อ ยซึ่ งไม่ ผ่ า นการปั่ น แยกผลึ ก น้ าตาล มี ป ริ ม าณซู โ ครส โดยน้ าหนั ก ในสภาพแห้ ง
เมื่อวัดโดยโพลาริมิเตอร์อ่านได้ตั้งแต่ 69 องศา แต่ไม่เกิน 93 องศา ผลิตภัณฑ์มีเพียงผลึกเล็ก ๆ ที่จับตัวกัน
ตามธรรมชาติ มีรูปทรงไม่แน่นอน ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยผสมรวมอยู่กับกากน้าอ้อย
และองค์ประกอบอื่น ๆ ของอ้อย
 น้าตาลที่ได้จากอ้อยอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1701.13, .14

23512

น้้าตาลที่ได้จากหัวบีต ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้าตาลที่ได้จากหัวบีตที่เป็นน้าตาลดิบ ที่ไม่เติมสารปรุงกลิ่น รส หรือแต่งสี
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1701.12

2352 23520

น้้าตาลทรายบริสุทธิ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้าตาลทรายบริสุทธิ์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1701.99

2353 23530

น้้าตาลที่ได้จากอ้อยหรือหัวบีตบริสุทธิ์ในลักษณะของแข็ง ที่เติมสารปรุงกลิ่น รส หรือแต่งสี; น้้าตาลเมเปิล
และน้้าเชื่อมเมเปิล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้าตาลที่ได้จากอ้อยหรือหัวบีตบริสุทธิ์ในลักษณะของแข็ง ที่เติมสารปรุงกลิ่น รส หรือแต่งสี
- น้าตาลเมเปิลและน้าเชื่อมเมเปิล
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1701.91, 1702.20

2354 23540

กากน้้าตาล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กากน้าตาลที่เหลือจากการสกัดหรือการทาน้าตาลให้บริสุทธิ์
 กากน้าอ้อย
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1703

หมู่ใหญ่ 236

ขนมที่ท้าจากโกโก้ ช็อกโกแลต และน้้าตาล

2361 23610

โกโก้เพสต์ จะเอาไขมันออกหรือไม่ก็ตาม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- โกโก้เพสต์ จะเอาไขมันออกหรือไม่ก็ตาม
 ไม่เอาไขมันออก
 เอาไขมันออกทั้งหมดหรือบางส่วน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1803

2362 23620

โกโก้บัตเตอร์ ไขมันและน้้ามันของโกโก้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- โกโก้บัตเตอร์ ไขมันและน้ามันของโกโก้
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1804

2363 23630

ผงโกโก้ที่ไม่เติมน้้าตาลหรือสารท้าให้หวานอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผงโกโก้ที่ไม่เติมน้าตาลหรือสารทาให้หวานอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1805
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2364 23640

ผงโกโก้ที่เติมน้้าตาลหรือสารท้าให้หวานอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผงโกโก้ที่เติมน้าตาลหรือสารทาให้หวานอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1806.10

2365 23650

ช็อกโกแลตและของปรุงแต่งอื่น ๆ ที่มีโกโก้เป็นส่วนประกอบ (ยกเว้นผงโกโก้ที่เติมน้้าตาลหรือสารท้าให้
หวานอื่น ๆ) ในลักษณะเป็นของกอง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของปรุงแต่งอื่น ๆ เป็นก้อน เป็นแผ่น หรือเป็นแท่งที่หนักเกิน 2 กิโลกรัม หรือเป็นของเหลว เพสต์ ผง เม็ด
หรือลักษณะเป็นของกองอื่น ๆ บรรจุภาชนะหรือหีบห่อ น้าหนักสุทธิเกิน 2 กิโลกรัม
 ขนมที่ทาจากช็อกโกแลต เป็นก้อน เป็นแผ่น หรือเป็นแท่ง
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1806.20

2366 23660

ช็อกโกแลตและของปรุงแต่งอื่น ๆ ที่มีโกโก้เป็นส่วนประกอบ (ยกเว้นผงโกโก้ที่เติมน้้าตาลหรือสารท้าให้
หวานอื่น ๆ) นอกจากลักษณะเป็นของกอง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ช็อกโกแลตและของปรุงแต่งอื่น ๆ ที่มีโกโก้เป็นส่วนประกอบ (ยกเว้นผงโกโก้ที่เติมน้าตาลหรือสารทาให้
หวานอื่น ๆ) นอกจากลักษณะเป็นของกอง
 ช็อกโกแลตและอาหารปรุงแต่งอื่น ๆ ที่มีโกโก้เป็นส่วนประกอบ ที่เป็นก้อน เป็นแผ่น หรือเป็นแท่ง
 มีไส้
 ไม่มีไส้
 ช็อกโกแลตและอาหารปรุงแต่งอื่น ๆ
 ขนมที่ทาจากช็อกโกแลต เป็นเม็ดแบนหรือเป็นเม็ดอม
 อาหารปรุงแต่งที่ทาจากแป้ง แป้งหยาบ สตาร์ช หรือสิ่งสกัดจากมอลต์ ที่มีโกโก้ตั้งแต่ร้อยละ 40
ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 50 โดยน้าหนักซึ่งคานวณโดยเอาไขมันออกทั้งหมดแล้ว
 อาหารปรุงแต่งที่ทาจากของตามหมู่ใหญ่ 022 และ 222 ที่มีโกโก้ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 10 โดยน้าหนักซึ่งคานวณโดยเอาไขมันออกทั้งหมดแล้ว ที่ปรุงแต่งเฉพาะสาหรับทารก
หรือเด็กเล็ก ไม่ได้จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1806.31 - .90

2367 23670

ขนมที่ท้าจากน้้าตาล (รวมถึงช็อกโกแลตขาว) ที่ไม่มีโกโก้; พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต เปลือกผลไม้ และส่วนต่าง ๆ
ของพืช ท้าไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้าตาล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ขนมที่ทาจากน้าตาล (รวมถึงช็อกโกแลตขาว) ที่ไม่มีโกโก้ผสม
 หมากฝรั่งจะเคลือบน้าตาลหรือไม่ก็ตาม ฯลฯ
- พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต เปลือกผลไม้ และส่วนต่าง ๆ ของพืช ที่ทาไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้าตาล (แช่อิ่ม เชื่อมหรือ
ฉาบ)

หมู่ใหญ่ 237

มักกะโรนี นู้ดเดิล คัสคัส และผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากแป้ง

2371 23710

พาสต้าที่ยังไม่ท้าให้สุก ไม่ยัดไส้ หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- พาสต้าที่ยังไม่ทาให้สุก ไม่ยัดไส้ หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่น
 ใส่ไข่
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1902.11, .19
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2372

พาสต้าที่ท้าให้สุก ยัดไส้ หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่น; คัสคัส
23721

พาสต้าที่ท้าให้สุก ยัดไส้ หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่น (ยกเว้นอาหารส้าเร็จรูป); คัสคัส ยกเว้นอาหารส้าเร็จรูป
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- พาสต้าที่ทาให้สุก ยัดไส้ หรือปรุงแต่ง ไม่ว่าจะแช่เย็นจนแข็งหรือไม่ก็ตาม
27
 ราวีโอลี คานีโลนี ย็อคคี ลาซานญ่า มักกะโรนี แทลเลียเตลเล สปาเก็ตติ เวอร์มิเซลลี ฯลฯ
- ก๋วยเตี๋ยวและเกี๊ยวทาให้สุกหรือปรุงแต่ง
 ขนมจีบ เกี๊ยว ราเม็ง เส้นหมี่ ฯลฯ
- คัสคัส ยกเว้นอาหารสาเร็จรูป
ยกเว้น
- พาสต้า ก๋วยเตี๋ยว เกี๊ยว หรือคัสคัสที่เป็นอาหารสาเร็จรูป ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23722

23722

อาหารส้าเร็จรูปที่มีพาสต้ายัดไส้; คัสคัสส้าเร็จรูป ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อาหารสาเร็จรูปที่มีพาสต้ายัดไส้
- นูดเดิ้ลสาเร็จรูป
- เกี๊ยวสาเร็จรูป
- คัสคัสสาเร็จรูป
อาหารสาเร็จรูป คืออาหารมีการปรุงแต่ง ปรุงรส และทาให้สุกแล้ว และผ่านกระบวนการถนอมอาหาร
โดยการแช่แข็งหรือบรรจุกระป๋อง และบรรจุหีบห่อและติดฉลากเพื่อขายต่อ
ยกเว้น
- พาสต้าที่ทาให้สุก ยัดไส้หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่น ยกเว้นอาหารสาเร็จรูป ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
23721
- คัสคัส ยกเว้นอาหารสาเร็จรูป ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23721

27

หมู่ใหญ่ 239

ผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2391

กาแฟและชา
23911

กาแฟ แยกกาเฟอีนออกแล้วหรือคั่ว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กาแฟ แยกกาเฟอีนออกแล้วหรือคั่ว
 อะราบิก้าดับเบิลยูไอบีหรือโรบัสต้าโอไอบี
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0901.12, .21, .22

23912

ของที่ใช้แทนกาแฟที่มีกาแฟผสม; สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ และของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด
หัวเชื้อหรือสิ่งเข้มข้นเหล่านี้เป็นหลัก หรือที่มีกาแฟเป็นหลัก ; ชิโครี่คั่วและของอื่น ๆ คั่วที่ใช้แทนกาแฟ
และสิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของของดังกล่าว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของที่ใช้แทนกาแฟคั่วแล้ว มีกาแฟผสมอยู่ในอัตราส่วนเท่าใดก็ตาม
- กาแฟที่ผสมได้ทันที จะเอากาเฟอีนออกหรือไม่ก็ตาม
- สิ่งเข้มข้นของกาแฟ จะเอากาเฟอีนออกหรือไม่ก็ตาม
- สิ่งสกัดและหัวเชื้อของกาแฟ
- กาแฟเพสต์ (ของผสมในลักษณะเป็นเพสต์ ซึ่งมีกาแฟคั่วบดเป็นหลักที่มีไขมันจากพืช ฯลฯ)
- กาแฟปรุงแต่ง
 ที่มีกาแฟแท้ทั้งหมดหรือบางส่วน
 ที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อ หรือสิ่งเข้มข้นของกาแฟ

พาสต้าชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นแป้งแผ่นบางประกบกันและห่อไส้ข้างใน รูปแบบเดียวกับเกี๊ยวของประเทศจีน ซึ่งสามารถทาได้ในหลายรูปทรง เช่น ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ทรงครึ่งวงกลม หรือทรงกลมก็ได้ (ที่มา : https://th.wikipedia.org/)
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- ของอื่น ๆ คั่วที่ใช้แทนกาแฟ และสิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของของดังกล่าว รวมถึง
 ธัญพืช เมล็ดเกาลัด ชิโครี่ (ชิกคอรี) เนื้อในเมล็ดของผลไม้ มอลต์ ถั่วเหลือง ฯลฯ
ยกเว้น
- กาแฟเมล็ดเขียว ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01610
- กาแฟบริสุทธิ์ คั่ว หรือแยกกาเฟอีนออก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23911
- เปลือกและเยื่อของกาแฟ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 39150
23913

ชาเขียว (ไม่หมัก) ชาด้า (หมักแล้ว) และชาที่หมักบ้างแล้ว บรรจุหีบห่อน้้าหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ชาจะปรุงกลิ่นรสหรือไม่ก็ตาม
 ชาเขียว (ไม่หมัก) บรรจุหีบห่อน้าหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม
 ชาดา (หมักแล้ว) และชาที่หมักบ้างแล้ว บรรจุหีบห่อน้าหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0902.10, .30

23914

สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของชาหรือชามาเต้ และของปรุงแต่งที่มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลัก หรือที่มีชา
หรือชามาเต้เป็นหลัก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของชาหรือชามาเต้ และของปรุงแต่งที่มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลัก หรือที่มีชา
หรือชามาเต้เป็นหลัก
 สิ่งสกัดจากชา สาหรับการผลิตชาปรุงแต่ง ในลักษณะเป็นผง
 ของปรุงแต่งของชาที่มีของผสมของชา นมผงและน้าตาล
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2101.20

2392

เครื่องเทศและสารที่มีกลิ่นหอมอื่น ๆ ผ่านกรรมวิธี
23921

พริกในสกุล Piper ผ่านกรรมวิธี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- พริกในสกุล Piper ผ่านกรรมวิธี บดหรือป่น
 สีขาว
 สีดา
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0904.12

23922

พริกในสกุล Capsicum หรือ สกุล Pimenta spp. ที่แห้งผ่านกรรมวิธี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- พริกในสกุล Capsicum ที่แห้ง หรือบด หรือป่น หรือผ่านกรรมวิธีอื่น ๆ
 พริกหวาน
 พริกเผ็ด
 พริกในสกุล Capsicum annuum (พริกกลุ่มที่มีความเผ็ดน้อย) เช่น
 พิเมนโตพริกคายาน
 พริกฮาโลเพนยอล
 พริกแอนนาไฮม์
 พริกพับพริกา
 พริกออนโจเพพเพอร์
 พริกปิเมนโต
- พริกในสกุล Pimenta spp. ที่แห้ง หรือบด หรือป่น หรือผ่านกรรมวิธีอื่น ๆ
 ออลสไปซ์ พริกจาไมกา (Pimenta dioica)
ยกเว้น
- พริกแห้งและพริกไทยแห้งที่ไม่ผ่านกรรมวิธี ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01652
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23923

ลูกจันทน์เทศ ดอกจันทน์เทศ และกระวานผ่านกรรมวิธี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ทาให้แตก บด หรือทาเป็นผง หรือกรรมวิธีอื่น ๆ
 ลูกจันทน์เทศ
 ดอกจันทน์เทศ
 กระวานเทศ
28
 กระวานเทียม พันธุ์ Melegueta pepper หรือธัญพืชแห่งสวรรค์
ยกเว้น
- ลูกจันทน์เทศ ดอกจันทน์เทศ กระวาน หรือ กระวานเทียม พันธุ์ Melegueta pepper ที่ไม่ผ่านกรรมวิธี
ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01653

23924

เมล็ดยี่หร่า เมล็ดโป๊ยกั๊ก เมล็ดผักชี เมล็ดเทียนขาว เมล็ดคาราเวย์ เมล็ดเทียนข้าวเปลือก และจูนิเปอร์เบอร์รี่
ผ่านกรรมวิธี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ทาให้แตก บด หรือทาเป็นผง หรือกรรมวิธีอื่น ๆ
 เมล็ดยี่หร่า
 เมล็ดโป๊ยกั๊ก
 เมล็ดผักชี
 เมล็ดเทียนขาว
 เมล็ดคาราเวย์
 เมล็ดเทียนข้าวเปลือก
 จูนิเปอร์เบอร์รี่
ยกเว้น
- เมล็ดยี่หร่า เมล็ดโป๊ยกั๊ก เมล็ดผักชี เมล็ดเทียนขาว เมล็ดคาราเวย์ เมล็ดเทียนข้าวเปลือก และจูนิเปอร์เบอร์รี่
ที่ไม่ผ่านกรรมวิธี ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01654

23925

อบเชยผ่านกรรมวิธี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อบเชยและดอกอบเชยบดหรือป่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0906.20

23926

กานพลูผ่านกรรมวิธี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กานพลูทาให้แตก บด หรือทาเป็นผง หรือกรรมวิธีอื่น ๆ
ยกเว้น
- กานพลูที่ไม่ผ่านกรรมวิธี ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01656

23927

ขิงผ่านกรรมวิธี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ขิงทาให้แตก บด หรือทาเป็นผง หรือกรรมวิธีอื่น ๆ
- ขิงแช่ในน้าเกลือ
ยกเว้น
- ขิงที่ไม่ผ่านกรรมวิธี ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01657

23928

วานิลาผ่านกรรมวิธี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- วานิลาทาให้แตก บด หรือทาเป็นผง หรือกรรมวิธีอื่น ๆ
ยกเว้น
- วานิลาที่ไม่ผ่านกรรมวิธี ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01658

28

Melegueta pepper (Aframomum melegueta (Rosc.) K. Schum.) บางครั้งเรียก Grain of Paradise หรือ Guinea grains เป็นพืชที่มีแหล่งกาเนิดในภาคตะวันตกของทวีปแอฟริ กา
ยังมีปลูกอยู่บ้างตามแหล่งกาเนิดเดิม แต่ความสาคัญทางเศรษฐกิจมีน้อย
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23929

เครื่องเทศและสารที่มีกลิ่นหอมอื่น ๆ ผ่านกรรมวิธี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หญ้าฝรั่น (Crocus sativus)
- ขมิ้น (Curcuma longa)
- ผักชีลาวและเมล็ดผักชีลาว (Anethum graveolens)
- ผงกะหรี่และน้าพริกแกง
- ไทม์ (Thymus)
- ใบเบย์ (Laurus nobilis)
- พริกขี้หนูนีโกร พริกขี้หนูกินนี (Xylopia aethiopica)
- ก้านตังกุย
- ดอกฮ้อป
ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ

23991

ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันที่ท้าจากเนื้อสัตว์ พืชผัก ผลไม้ หรือลูกนัต ; ของปรุงแต่งที่ท้าจาก
นม แป้ง แป้งหยาบ สิ่งสกัดจากสตาร์ชหรือมอลต์ ส้าหรับใช้เลี้ยงทารก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ;
อาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
 ที่มีเนื้อสุกร บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้เพื่อการขายปลีก
 อื่น ๆ
“ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน” หมายถึง ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ หรือเลือดสัตว์
ที่ทาให้เป็นเนื้อเดียวกัน จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีกสาหรับเป็นอาหารที่เหมาะสาหรับทารกหรือเด็กเล็ก หรือ
เพื่อวัตถุประสงค์ทางโภชนาการ บรรจุในภาชนะและมีน้าหนักสุทธิไม่เกิน 250 กรัม
การใช้คานิยามนี้ไม่คานึงถึงของอื่น ๆ ที่ผสมอยู่ในปริมาณเล็กน้อยเพื่อปรุงรส เพื่อรักษาไว้ไม่ให้เสีย หรือ
เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ของปรุงแต่งเหล่านี้อาจมีเนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ ปรากฏให้เห็นเป็นชิ้นเล็ก ๆ จานวน
เล็กน้อย
- อาหารปรุงแต่งที่เหมาะสาหรับทารกหรือเด็กเล็ก จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก
 ที่ทาจากสิ่งสกัดจากมอลต์
 ที่ทาจากของตามหมู่ย่อย 2211 ถึง 2223
 ที่ทาจากผงถั่วเหลือง
 อื่น ๆ
- พืชผักที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
 ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้เพื่อการขายปลีก
 อื่น ๆ
“พืชผักที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ” หมายถึง ของปรุงแต่งจากพืชผักที่ทาให้เป็นเนื้อเดียวกัน จัดทาขึ้นเพื่อ
การขายปลีกสาหรับเป็นอาหารที่เหมาะสาหรับทารกหรือเด็กเล็ก หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางโภชนาการ บรรจุ
ในภาชนะและมีน้าหนักสุทธิไม่เกิน 250 กรัม การใช้คานิยามนี้ไม่คานึงถึงของอื่น ๆ ที่ผสมอยู่ในปริมาณ
เล็กน้อยเพื่อปรุงรส เพื่อรักษาไว้ไม่ให้เสีย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ของปรุงแต่งเหล่านี้อาจมีพืชผักปรากฏ
ให้เห็นเป็นชิ้นเล็ก ๆ จานวนเล็กน้อย
- ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
- อาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
 ที่มีเนื้อสัตว์
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1602.10, 1901.10, 2005.10, 2007.10, 2104.20
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23992

ซุป ซุปข้น และของปรุงแต่งส้าหรับท้าซุปดังกล่าว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ซุป ซุปข้น และของปรุงแต่งสาหรับทาซุปดังกล่าว
 ที่มีเนื้อสัตว์
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2104.10

23993

ไข่ที่เอาเปลือกออกแล้วและไข่แดง สด หรือท้าไว้ไม่ให้เสีย; แอลบูมินที่ได้จากไข่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไข่ที่เอาเปลือกออกแล้ว
 สด ทาให้สุกโดยการนึ่ง แห้ง ทาให้หวาน
- ไข่แดง
 สด ทาให้สุก หล่อหรืออัดเป็นรูป แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ทาให้คงตัว ทาให้หวาน
- แอลบูมินที่ได้จากไข่ ไม่ว่าจะทาให้แห้งหรือไม่ก็ตาม
ยกเว้น
- ไข่สด
 จากไก่ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0231
 จากสัตว์ปีกจาพวกนก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0232
- ไข่ทั้งเปลือก ทาไว้ไม่ให้เสีย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 22300

23994

น้้าส้มสายชูและของที่ใช้แทนน้้าส้มสายชูที่ได้จากกรดอะซิติก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้าส้มสายชูและของที่ใช้แทนน้าส้มสายชูที่ได้จากกรดอะซิติก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2209

23995

ซอส; ของผสมที่ใช้ปรุงรส; ผงละเอียดและผงหยาบของมัสตาร์ด; มัสตาร์ดปรุงแต่ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ซอสและของปรุงแต่งสาหรับทาซอส ของผสมที่ใช้ปรุงรสและของผสมที่ใช้ชูรส ผงละเอียดและผงหยาบ
ของมัสตาร์ดและมัสตาร์ดปรุงแต่ง
 ซอสถั่วเหลือง
 ซอสมะเขือเทศชนิดข้นและซอสมะเขือเทศอื่น ๆ
 ผงละเอียดและผงหยาบของมัสตาร์ดและมัสตาร์ดปรุงแต่ง
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2103

23996

ยีสต์ (ชนิดทวีตัวได้หรือทวีตัวไม่ได้); จุลินทรีย์เซลล์เดียวอื่น ๆ ที่ตายแล้ว; ผงฟูปรุงแต่ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- ยีสต์ชนิดทวีตัวได้
- ยีสต์ชนิดทวีตัวไม่ได้ จุลินทรีย์เซลล์เดียวอื่น ๆ ที่ตายแล้ว
 ชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์
 อื่น ๆ
- ผงฟูปรุงแต่ง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2102

23997

อาหารปรุงแต่งอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อาหารปรุงแต่ง (ได้แก่ อาหารที่มีส่วนผสมที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ชนิดขึ้นไปเป็นหลัก ผสมอยู่ ปรุงแต่ง
ปรุงรส และทาให้สุก ที่บรรจุอยู่ในภาชนะสุญญากาศ กระป๋อง หรือแช่เย็นจนแข็ง) เช่น
 พิซซ่า คีช แช่เย็นจนแข็ง
 อาหารปรุงแต่งที่มีไข่ เนยแข็ง เต้าหู้ถั่วเหลืองสด (โทฟู) ของที่ใช้แทนเนื้อ ฯลฯ เป็นส่วนผสมหลัก
 อาหารสาเร็จรูปอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

296

การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย ปี 2563

ยกเว้น
- อาหารสาเร็จรูปทาจากเนื้อสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21186
- อาหารสาเร็จรูปทาจากปลา โมลลุสก์ และสัตว์น้าจาพวกครัสตาเซีย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21241
- อาหารสาเร็จรูปทาจากพืชผัก พัลส์ และมันฝรั่ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21391
- พาสต้ายัดไส้ที่เป็นอาหารสาเร็จรูป ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23722
- คัสคัสที่เป็นอาหารสาเร็จรูป ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23722
- อาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน เช่น อาหารทารก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
23991
- พิซซ่า คีชสดหรือทาไว้ไม่ให้เสียด้วยวิธีอื่น นอกจากแช่เย็นจนแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23430
23999

ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้าเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช
 ชะเอม
 ฮ้อป
 อื่น ๆ
- สารจาพวกเพกติก เกลือของกรดเพกตินิก (เพกติเนต) และเกลือของกรดเพกติก (เพกเตต)
- วุ้นและยางข้นที่ได้จากผลิตภัณฑ์จากพืชจะดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม
 สาหร่ายทะเล
 โลคัสต์บีน เมล็ดโลคัสต์บีน
 เมล็ดกัวร์
 อื่น ๆ
- สิ่งสกัดจากมอลต์
- อาหารปรุงแต่งในรูปของผงขนมหวานและพุดดิ้ง
- อาหารปรุงแต่งในรูปของเพลเลตทาจากแป้งถั่วเหลือง
- โปรตีนเข้มข้นและสารเทกซ์เจอร์โปรตีน
- ของที่ใช้แทนเนย
- ครีมเทียม
- หมากฝรั่งที่ไม่มีน้าตาล
- วัตถุเจือปนอาหาร29
- ชาสมุนไพร
- สารให้ความหวานที่มีหญ้าหวานเป็นหลัก
- สารให้ความหวานที่มีแอสพาร์เทมเป็นหลัก
ยกเว้น
- หมากฝรั่ง นอกจากที่ไม่มีน้าตาล ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23670

29

หมวดย่อย 24

เครื่องดื่ม

หมู่ใหญ่ 241

เอทิลแอลกอฮอล์; สุรา ลิเคียวร์และเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่เป็นสุรา

2411 24110

เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพมีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพมีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2207.10

วัตถุที่ตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหาร หรือเป็นส่วนประกอบที่สาคัญของอาหาร ไม่ว่าวัตถุนั้นจะมีคุณค่าทางโภชนาการหรือไม่ก็ตาม แต่ใช้เจือปนในอาหารเพื่อประโยชน์ทางเทคโนโลยีการผลิต
การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนส่ง ซึ่งมีผลต่อคุณภาพหรือมาตรฐานหรือลักษณะของอาหาร และให้หมายความรวมถึงวัตถุที่มิได้ใช้เจือปนในอาหาร แต่ใช้รวมอยู่กับอาหารเพื่อประโยชน์
ดังกล่าวข้างต้นด้วย (ที่มา : http://www.foodnetworksolution.com/)
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2413

เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพมีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรน้อยกว่าร้อยละ 80; สุรา ลิเคียวร์
และเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่เป็นสุรา
24131

สุรา ลิเคียวร์และเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่เป็นสุรา ที่มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรประมาณร้อยละ 40 ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สุรา ลิเคียวร์และเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่เป็นสุรา ที่มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรประมาณร้อยละ 40
 สุราได้จากการกลั่นไวน์องุ่นหรือเกรปมาร์ค
 บรั่นดี
 อื่น ๆ
 วิสกี้
 รัมและสุราอื่น ๆ ได้จากการกลั่นผลิตภัณฑ์ที่หมักจากอ้อย
 จินและเจนีวา
 วอดก้า
 ลิเคียวร์และคอร์เดียลส์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2208.20 - .70

24139

เครื่องดื่มอื่น ๆ ที่เป็นสุรา และเอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพมีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตร
น้อยกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องดื่มอื่น ๆ ที่เป็นสุรา และเอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพมีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตร
น้อยกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2208.90

หมู่ใหญ่ 242

ไวน์

2421

ไวน์ที่ท้าจากองุ่นสด ไม่ว่าจะปรุงกลิ่นรสหรือไม่ก็ตาม; เกรปมัสต์
24211

สปาร์กลิ้งไวน์ที่ท้าจากองุ่นสด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สปาร์กลิ้งไวน์ที่ทาจากองุ่นสด
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2204.10

24212

ไวน์ที่ท้าจากองุ่นสด ยกเว้นสปาร์กลิ้งไวน์; เกรปมัสต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไวน์ที่ทาจากองุ่นสดอื่น ๆ รวมทั้งเกรปมัสต์ที่ป้องกันหรือหยุดยั้งเฟอร์เมนเทชันโดยการเติมแอลกอฮอล์
ยกเว้นสปาร์กลิ้งไวน์
- เกรปมัสต์อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2204.21 - .30

2422 24220

เวอร์มุทและไวน์อื่น ๆ ที่ท้าจากองุ่นสด ปรุงกลิ่นรสด้วยพืชหรือสารหอม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เวอร์มุทและไวน์อื่น ๆ ที่ทาจากองุ่นสด ปรุงกลิ่นรสด้วยพืชหรือสารหอม
 ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือน้อยกว่า
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2205

2423 24230

ไซเดอร์ เพอร์รี่ มี้ด และเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ได้จากการหมัก ยกเว้นไวน์ที่ท้าจากองุ่นสดและเบียร์ที่ท้าจาก
มอลต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไซเดอร์ เพอร์รี่ มี้ด และเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ได้จากการหมัก ยกเว้นไวน์ที่ทาจากองุ่นสดและเบียร์ที่ทาจากมอลต์
 เครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ได้จากการหมัก (เช่น ไซเดอร์ เพอร์รี่ มี้ด และสาเก) รวมทั้งของผสมของเครื่องดื่มที่ได้
จากการหมัก และของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักผสมกับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้
ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น
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ไซเดอร์หรือเพอร์รี่
 สาเก
 ทอดดี้จากมะพร้าว
 แชนดี
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2206


หมู่ใหญ่ 243

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ท้าจากมอลต์ และมอลต์

2431 24310

เบียร์ที่ท้าจากมอลต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เบียร์ที่ทาจากมอลต์
 เบียร์ดารสเข้ม (สเต้าท์) และเบียร์ดาขม (พอร์เตอร์)
 อื่น ๆ รวมถึงเอล
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2203

2432 24320

มอลต์จะคั่วหรือไม่ก็ตาม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- มอลต์จะคั่วหรือไม่ก็ตาม
 ไม่ได้คั่ว
 คั่วแล้ว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1107

หมู่ใหญ่ 244

เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์; น้้าแร่และน้้าดื่มบรรจุขวด

2441 24410

น้้าบรรจุขวดที่ไม่เติมน้้าตาลหรือสารท้าให้หวานอื่น ๆ และไม่ปรุงกลิ่นรส ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้าดื่มบรรจุขวด
 น้าอัดลม (น้าที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) : น้าโซดา
 น้าแร่ (ธรรมชาติหรือปรุงแต่ง)
ยกเว้น
- น้าแข็งและหิมะ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 17400
- น้าธรรมชาติ (เช่น น้าที่ไม่ได้บรรจุขวด) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 18000
- น้าที่เติมน้าตาลหรือสารทาให้หวาน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 24490

2449 24490

เครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้า รวมถึงน้าแร่และน้าอัดลมที่เติมน้าตาลหรือสารทาให้หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส และเครื่องดื่มอื่น ๆ
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่ไม่รวมถึงน้าผลไม้หรือน้าพืชผักตามหมู่ย่อย 2143 (น้าผลไม้) และกลุ่มผลิตภัณฑ์
21321 (น้ามะเขือเทศ) และ 21329 (น้าผักอื่น ๆ)
 น้า รวมถึงน้าแร่และน้าอัดลมที่เติมน้าตาลหรือสารทาให้หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส
 น้าแร่ชนิดสปาร์กลิ้งและน้าอัดลมที่ปรุงกลิ่นรส
 อื่น ๆ
 อื่น ๆ
 เบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์
 อื่น ๆ เช่น เครื่องดื่มนมยูเอชทีที่ปรุงกลิ่นรสเป็นหลัก เครื่องดื่มนมถั่วเหลือง เครื่องดื่มที่มีกาแฟ
เป็นหลักหรือเครื่องดื่มที่ปรุงกลิ่นรสกาแฟ เครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ไม่อัดลม พร้อมสาหรับบริโภคทันที
โดยไม่ต้องเจือจาง เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2202
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หมวดย่อย 25

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

หมู่ใหญ่ 250

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

2501 25010

ใบยาสูบที่เอาก้านใบออกเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ใบยาสูบที่เอาก้านใบออกเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2401.20

2502 25020

ซิการ์ เชอรูต ซิการิลโล และบุหรี่ ที่ท้าจากยาสูบหรือท้าจากของที่ใช้แทนยาสูบ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ซิการ์ เชอรูต ซิการิลโลและบุหรี่ที่ทาจากยาสูบหรือทาจากของที่ใช้แทนยาสูบ
 ซิการ์ เชอรูตและซิการิลโล ที่มียาสูบ
 บุหรี่ที่มียาสูบ
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2402

2509 25090

ผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบอื่น ๆ; ยาสูบชนิด “โฮโมจีไนส์” หรือชนิด “รีคอนสติติวเตด”;
รวมทั้งสิ่งสกัดและหัวเชื้อที่ได้จากยาสูบ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบอื่น ๆ ยาสูบชนิด “โฮโมจีไนส์” หรือชนิด “รีคอนสติติวเตด”
รวมทั้งสิ่งสกัดและหัวเชื้อที่ได้จากยาสูบ
 ยาเส้นสาหรับสูบ จะมีของที่ใช้แทนยาสูบในอัตราส่วนเท่าใดหรือไม่ก็ตาม
 ยาสูบชนิดวอเตอร์ไปป์
 อื่น ๆ
 อื่น ๆ
 ยาสูบชนิด “โฮโมจีไนส์” หรือชนิด “รีคอนสติติวเตด”
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2403

หมวดย่อย 26

ด้ายสิ่งทอหรือเส้นด้าย; ผ้าทอและผ้าสิ่งทอที่ท้าปุยแบบทัฟต์

หมู่ใหญ่ 261

เส้นใยสิ่งทอธรรมชาติที่จัดเตรียมเพื่อใช้ส้าหรับการปั่นด้าย

2611 26110

ไหมดิบ (ยังไม่เข้าเกลียว) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไหมดิบ (ยังไม่เข้าเกลียว)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5002

2613 26130

ขนแกะเอาไขออกแล้วหรือที่ผ่านกรรมวิธีคาร์โบไนซ์ ไม่ได้สางหรือหวี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ขนแกะเอาไขออกแล้วหรือที่ผ่านกรรมวิธีคาร์โบไนซ์ ไม่ได้สางหรือหวี
 ขนแกะที่ได้จากการตัด
 อื่น ๆ
- ขนแกะที่ผ่านกรรมวิธีคาร์โบไนซ์ ไม่ได้สางหรือหวี
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5101.21, .29, .30

2614 26140

เศษขนแกะหรือเศษขนละเอียดของสัตว์ที่ได้จากการหวี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เศษขนแกะหรือเศษขนละเอียดของสัตว์ที่ได้จากการหวี
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5103.10
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2615 26150

ขนแกะและขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ สางหรือหวีแล้ว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ขนแกะและขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ สางหรือหวีแล้ว (รวมถึงขนแกะที่หวีแล้วทาเป็นเส้นสั้น
(แฟรกเมนต์))
 ขนแกะที่สางแล้ว
 วูลทอปและขนแกะที่หวีแล้วอื่น ๆ
 ขนแกะที่หวีแล้วทาเป็นเส้นสั้น
 อื่น ๆ
 ขนละเอียดของสัตว์ที่สางหรือหวีแล้ว
 ของแพะแคชเมียร์
 อื่น ๆ
 ขนหยาบของสัตว์ที่สางหรือหวีแล้ว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5105

2616 26160

ฝ้ายสางหรือหวี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ฝ้ายสางหรือหวี
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5203

2617 26170

ปอกระเจาและเส้ นใยสิ่ งทอจากเปลื อกในของต้ นไม้ อื่ น ๆ (ไม่ รวมถึ งป่ านลิ นิ น ป่ านแท้ และป่ านรามี )
ผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ปั่น; เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของเส้นใยเหล่านี้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ (ไม่รวมถึงป่านลินิน ป่านแท้ และป่านรามี)
ผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ปั่น
- เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของเส้นใยเหล่านี้
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5303.90

2619 26190

เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่น ๆ ผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ปั่น ; เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของเส้นใยเหล่านี้
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ป่านลินินผ่านกรรมวิธีแล้ว
 ทาให้แตก แยกเนื้อไม้ออก หรือสาง
 สายใยและสไลเวอร์
- ป่านแท้ผ่านกรรมวิธีแล้ว
 แยกเนื้อไม้ออก
 สายใยและสไลเวอร์
 หวี
 คอร์เดจ
 คอตต้อนไนซ์ฟอกหรือย้อมสี
- เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของป่านลินินหรือป่านแท้
- เส้นใยที่สางจากเศษวัตถุทาด้วยผ้าขี้ริ้วหรือเชือกของป่านแท้
- เส้นใยที่ผ่านกรรมวิธีแล้วแต่ไม่ได้ปั่น เศษใยสางหรือหวี เส้นใยที่ไม่ได้ขนาด และเศษของ
 เส้นใยอะบากา เส้นใยอะกาเว เส้นใยแอลฟา เส้นใยอะโล เส้นใยอะนานัส เส้นใยมะพร้าว เส้นใยเอสพาร์โต
ป่าน (มะนิลาและอื่น ๆ) นุ่น ป่านนิวซีแลนด์ พีต ป่านรามี ธูปฤาษี
ยกเว้น
- เส้นใยป่านลินินหรือป่านแท้ที่ปั่นแล้ว ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 26380
- ป่านลินิน ป่านแท้ และเส้นใยอื่น ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 01929
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เส้นใยสั้นประดิษฐ์ผ่านกรรมวิธีส้าหรับการปั่นด้าย

2621

เส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นส้าหรับการปั่นด้าย
26210

เส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นส้าหรับการปั่นด้าย
- เส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นสาหรับการปั่นด้าย
 ทาด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ
 ทาด้วยโพลิเอสเทอร์
 อะคริลิกหรือโมดาคริลิก
 ทาด้วยโพลิโพรพิลีน
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5506

2622 26220

เส้นใยสั้นเทียมที่สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นส้าหรับการปั่นด้าย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เส้นใยสั้นเทียมที่สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นสาหรับการปั่นด้าย
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5507

หมู่ใหญ่ 263

ด้ายสิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติ

2631 26310

ด้ายไหมและด้ายที่ปั่นจากเศษไหม; ไส้ตัวไหม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ด้ายไหม (นอกจากด้ายที่ปั่นจากเศษไหม) ไม่ได้จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก
- ด้ายที่ปั่นจากเศษไหม ไม่ได้จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก
- ด้ายไหมและด้ายที่ปั่นจากเศษไหม จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมทั้งไส้ตัวไหม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5004 - 5006

2632 26320

ด้ายท้าด้วยขนแกะที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้้าหนัก ที่ไม่ได้จัดท้าขึ้นเพื่อการขายปลีก ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ด้ายทาด้วยขนแกะที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนัก ที่ไม่ได้จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก
 ที่สางแล้ว
 ที่หวีแล้ว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5106.10, 5107.10

2633 26330

ด้ายท้าด้วยขนแกะที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้้าหนัก ที่ไม่ได้จัดท้าขึ้นเพื่อการขายปลีก ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ด้ายทาด้วยขนแกะที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนัก ที่ไม่ได้จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก
 ที่สางแล้ว
 ที่หวีแล้ว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5106.20, 5107.20

2634 26340

ด้ายท้าด้วยขนแกะ ที่ไม่ได้จัดท้าขึ้นเพื่อการขายปลีก; ด้ายท้าด้วยขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ หรือ
ขนม้า (รวมถึงด้ายกิมพ์ที่ท้าด้วยขนม้า) ไม่ว่าจะจัดท้าขึ้นเพื่อการขายหรือไม่ก็ตาม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ด้ายทาด้วยขนละเอียดของสัตว์ (สางหรือหวีแล้ว) ไม่ได้จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก
 ที่สางแล้ว
 ที่หวีแล้ว
- ด้ายทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก
 ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนัก
 อื่น ๆ
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- ด้ายทาด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า (รวมถึงด้ายกิมพ์ที่ทาด้วยขนม้า) จะจัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก
หรือไม่ก็ตาม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5108 - 5110
2635 26350

ด้ายเย็บท้าด้วยฝ้าย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ด้ายเย็บทาด้วยฝ้าย จะจัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม
 ไม่ได้จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก
 จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5204

2636 26360

ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้้าหนัก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนัก ไม่ได้จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก
 ด้ายเดี่ยวทาด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หวี
 ด้ายเดี่ยวทาด้วยเส้นใยที่หวีแล้ว
 ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทาด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หวี
 ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทาด้วยเส้นใยที่หวีแล้ว
- ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนัก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5205, 5207.10

2637 26370

ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้้าหนัก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้าหนัก ไม่ได้จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก
 ด้ายเดี่ยวทาด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หวี
 ด้ายเดี่ยวทาด้วยเส้นใยที่หวีแล้ว
 ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทาด้วยเส้นใยที่ยังไม่ได้หวี
 ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทาด้วยเส้นใยที่หวีแล้ว
- ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีกอื่น ๆ นอกเหนือจากที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป
โดยน้าหนัก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5206, 5207.90

2638 26380

ด้ายท้าด้วยเส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่น ๆ นอกจากฝ้าย (รวมถึงป่านลินิน ปอกระเจา ใยกาบมะพร้าว และ
ป่านแท้) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่น ๆ นอกจากฝ้าย (รวมถึงป่านลินิน ปอกระเจา ใยกาบมะพร้าว และป่านแท้)
 ด้ายป่านลินิน
 เส้นเดี่ยว
 ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล
 ด้ายปอกระเจาหรือด้ายทาด้วยเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01299
 เส้นเดี่ยว
 ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล
 ด้ายทาด้วยเส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่น ๆ รวมทั้งด้ายกระดาษ
 ด้ายใยมะพร้าว
 ด้ายป่านแท้
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5306 - 5308
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ด้ายสิ่งทอจากใยยาวประดิษฐ์หรือเส้นใยสั้นประดิษฐ์

2641 26410

ด้ายเย็บท้าด้วยใยยาวประดิษฐ์หรือเส้นใยสั้นประดิษฐ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ด้ายเย็บทาด้วยใยยาวประดิษฐ์ จะจัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม
 ทาด้วยใยยาวสังเคราะห์
 ทาด้วยใยยาวเทียม
- ด้ายเย็บทาด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ จะจัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม
 ทาด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์
 ทาด้วยเส้นใยสั้นเทียม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5401, 5508

2642

ด้ายใยยาวประดิษฐ์ที่เป็นด้ายควบหรือเคเบิล (นอกจากด้ายเย็บ ได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ท้าด้วยโพลิอะไมด์
โพลิเอสเทอร์ หรือวิสโคสเรยอน) ที่ไม่ได้จัดท้าขึ้นเพื่อการขายปลีก; ด้ายใยยาวประดิษฐ์ (นอกเหนือจากด้ายเย็บ)
ที่จัดท้าขึ้นเพื่อการขายปลีก
26421

ด้ายใยยาวประดิษฐ์ที่เป็นด้ายควบหรือเคเบิล (นอกจากด้ายเย็บ ได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ท้าด้วยโพลิอะไมด์
โพลิเอสเทอร์ หรือวิสโคสเรยอน) ที่ไม่ได้จัดท้าขึ้นเพื่อการขายปลีก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ด้ายใยยาวประดิษฐ์ ที่เป็นด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล
 ทาด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ
 ทาด้วยโพลิเอสเทอร์
 ทาด้วยโพลิโพรพิลีน
 ทาด้วยวิสโคสเรยอน
 ทาด้วยเซลลูโลสอะซิเทต
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5402.61 - .69, 5403.41 - .49

26422

ด้ายใยยาวประดิษฐ์ (นอกเหนือจากด้ายเย็บ) ที่จัดท้าขึ้นเพื่อการขายปลีก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ด้ายใยยาวประดิษฐ์ (นอกเหนือจากด้ายเย็บ) ที่จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5406

2643 26430

ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ท้าด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ ที่มีเส้นใยดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้้าหนัก
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทาด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ ไม่ได้จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก
 ที่มีเส้นใยสั้นทาด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนัก
 ที่มีเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนัก
 ที่มีเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิกตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนัก
 ด้ายอื่น ๆ ที่มีเส้นใยสั้นสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนัก
- ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทาด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก
 ทาด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าว ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนัก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5509.11 - .42, 5511.10

2644 26440

ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ท้าด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้้าหนัก
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทาด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ไม่ได้จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก
 ผสมกับเส้นใยสั้นเทียมล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
 ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
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ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
 อื่น ๆ
- ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทาด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก
 ทาด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้าหนัก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5509.51 - .99, 5511.20


2645 26450

ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ท้าด้วยเส้นใยสั้นเทียม ที่มีเส้นใยดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้้าหนัก
ที่ไม่ได้จัดท้าขึ้นเพื่อการขายปลีก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทาด้วยเส้นใยสั้นเทียม ที่มีเส้นใยสั้นเทียมตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนัก ทีไ่ ม่ได้
จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก
 ด้ายเดี่ยว
 ด้ายควบ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5510.11, .12

2646

ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ท้าด้วยเส้นใยสั้นเทียม ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้้าหนัก ที่ไม่ได้
จัดท้าขึ้นเพื่อการขายปลีก; ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ท้าด้วยเส้นใยสั้นเทียม ที่จัดท้าขึ้นเพื่อการขายปลีก
26461

ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ท้าด้วยเส้นใยสั้นเทียม ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้้าหนัก ที่ไม่ได้
จัดท้าขึ้นเพื่อการขายปลีก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทาด้วยเส้นใยสั้นเทียม ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้าหนัก ที่ไม่ได้
จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก
 ด้ายอื่น ๆ ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
 ด้ายอื่น ๆ ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
 ด้ายอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5510.20 - .90

26462

ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ท้าด้วยเส้นใยสั้นเทียม ที่จัดท้าขึ้นเพื่อการขายปลีก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทาด้วยเส้นใยสั้นเทียม ที่จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5511.30

หมู่ใหญ่ 265

ผ้าทอ (ยกเว้นผ้าทอพิเศษ) ท้าด้วยเส้นใยธรรมชาติ นอกเหนือจากฝ้าย

2651 26510

ผ้าทอท้าด้วยไหมหรือเศษไหม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าทอทาด้วยไหมหรือเศษไหม
 ผ้าทอทาด้วยขี้ไหม
 ผ้าอื่น ๆ ที่มีไหมหรือเศษไหม (นอกจากขี้ไหม) ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนัก
 ผ้าอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5007

2652 26520

ผ้าทอท้าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่สางแล้ว ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ 85
ขึ้นไปโดยน้้าหนัก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าทอทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่สางแล้ว ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ 85
ขึ้นไปโดยน้าหนัก
 น้าหนักไม่เกิน 300 กรัมต่อตารางเมตร
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5111.11, .19
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2653 26530

ผ้าทอท้าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่หวีแล้ว ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ 85
ขึ้นไปโดยน้้าหนัก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าทอทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่หวีแล้ว ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ 85
ขึ้นไปโดยน้าหนัก
 น้าหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5112.11, .19

2654 26540

ผ้าทอท้าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์น้อยกว่าร้อยละ 85
โดยน้้าหนัก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าทอทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่สางแล้ว ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์น้อยกว่าร้อยละ 85
โดยน้าหนัก
 อื่น ๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
 อื่น ๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
 อื่น ๆ
- ผ้าทอทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่หวีแล้ว ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์น้อยกว่าร้อยละ 85
โดยน้าหนัก
 อื่น ๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
 อื่น ๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5111.20 - .90, 5112.20 - .90

2655 26550

ผ้าทอท้าด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าทอทาด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5113

2656 26560

ผ้าทอท้าด้วยป่านลินิน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าทอทาด้วยป่านลินิน
 มีป่านลินินตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนัก
 มีป่านลินินน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้าหนัก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5309

2657 26570

ผ้าทอท้าด้วยปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ (ยกเว้นป่านลินิน ป่านแท้ และ
ป่านรามี) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าทอทาด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01922
 ไม่ได้ฟอก
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5310

2659 26590

ผ้าทอท้าด้วยเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากพืชอื่น ๆ; ผ้าทอท้าด้วยด้ายกระดาษ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าทอทาด้วยเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากพืชอื่น ๆ ผ้าทอทาด้วยด้ายกระดาษ
 พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม
 อะบากา เบอแลพ
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5311
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หมู่ใหญ่ 266

ผ้าทอ (ยกเว้นผ้าพิเศษ) ท้าด้วยฝ้าย

2661 26610

ผ้าทอท้าด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้้าหนักและหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าทอทาด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนักและหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร
 ไม่ได้ฟอก
 ฟอกแล้ว
 ย้อมสี
 พิมพ์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5208

2662 26620

ผ้าทอท้าด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้้าหนักและหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าทอทาด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนักและหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร
 ไม่ได้ฟอก
 ฟอกแล้ว
 ย้อมสี
 พิมพ์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5209

2663 26630

ผ้าทอท้าด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้้าหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าทอทาด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้าหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
 ไม่ได้ฟอก
 ฟอกแล้ว
 ย้อมสี
 ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
 พิมพ์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5210, 5211

2669 26690

ผ้าทอท้าด้วยฝ้ายอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าทอทาด้วยฝ้ายอื่น ๆ
 ไม่ได้ฟอก
 ฟอกแล้ว
 ย้อมสี
 ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
 พิมพ์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5212

หมู่ใหญ่ 267

ผ้าทอ (ยกเว้นผ้าพิเศษ) ท้าด้วยด้ายใยยาวประดิษฐ์และด้ายใยสั้นประดิษฐ์

2671 26710

ผ้าทอท้าด้วยด้ายใยยาวประดิษฐ์ ได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ท้าด้วยไนลอน หรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ หรือ
โพลิเอสเทอร์ หรือวิสโคสเรยอน; ผ้าทอที่ได้จากแถบหรือของที่คล้ายกัน ที่ท้าด้วยด้ายใยยาวสังเคราะห์ ;
ผ้าทอผ้าที่ประกอบด้วยชั้นต่างๆ ของด้ายสิ่งทอเรียงตามแนวขนาน พาดซ้อนกันเป็นมุมแหลมหรือมุมฉาก
ชั้นเหล่ านี้ยึดติดกันที่จุดตัดของด้ ายโดยใช้สารยึดติดหรือใช้ความร้ อน ที่ท้าด้วยด้ายใยยาวสังเคราะห์
(รวมถึงตาข่ายขัด) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
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- ผ้าทอทาด้วยด้ายใยยาวประดิษฐ์ ได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทาด้วยไนลอน หรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ หรือ
โพลิเอสเทอร์
 ผ้าทอใช้ผลิตยางนอก ผ้าทอใช้ทาสายพานลาเลียง
 อื่น ๆ
- ผ้าทอได้จากแถบหรือของที่คล้ายกัน
- ผ้าทอผ้าที่ประกอบด้วยชั้นต่าง ๆ ของด้ายสิ่งทอเรียงตามแนวขนาน พาดซ้อนกันเป็นมุมแหลมหรือมุมฉาก
ชั้นเหล่ านี้ยึดติดกันที่จุดตัดของด้ ายโดยใช้ สารยึดติดหรือใช้ ความร้อน ที่ทาด้วยด้ายใยยาวสังเคราะห์
(รวมถึงตาข่ายขัด)
- ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทาด้วยวิสโคสเรยอน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5407.10 - .30, 5408.10
2672 26720

ผ้าทอท้าด้วยด้ายใยยาวประดิษฐ์อื่น ๆ ที่มีใยยาวประดิษฐ์ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้้าหนัก ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าทอทาด้วยด้ายใยยาวประดิษฐ์อื่น ๆ ที่มีใยยาวประดิษฐ์ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนัก
 ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวทาด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนัก
 ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวโพลิเอสเทอร์ชนิดเพื่อผิวสัมผัส ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนัก
 ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวโพลิเอสเทอร์ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนัก
 ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวสังเคราะห์ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนัก
 ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวเทียมหรือแถบหรือของที่คล้ายกัน ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนัก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5407.41 - .74, 5408.21 - .24

2673 26730

ผ้าทอท้าด้วยด้ายใยยาวประดิษฐ์อื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าทอทาด้วยด้ายใยยาวประดิษฐ์อื่น ๆ
 ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวสังเคราะห์น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้าหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
 ผ้าทอทาด้วยด้ายใยยาวประดิษฐ์อื่น ๆ รวมถึงผ้าทอที่ได้จากวัตถุตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 35530
 ผ้าทออื่น ๆ ทาด้วยด้ายใยยาวเทียม รวมถึงผ้าทอที่ได้จากวัตถุตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 35560
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5407.81 - .94, 5408.31 - .34

2674 26740

ผ้าทอท้าด้วยใยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ ที่มีใยสั้นสังเคราะห์ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้้าหนัก ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าทอทาด้วยใยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ ที่มีใยสั้นสังเคราะห์ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนัก
 ที่มีเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนัก
 ที่มีเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิกตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนัก
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5512

2675 26750

ผ้าทอท้าด้วยใยเส้นใยสั้นเทียม ที่มีใยสั้นเทียมตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้้าหนัก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าทอทาด้วยใยเส้นใยสั้นเทียม ที่มีใยสั้นเทียมตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนัก
 ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
 ย้อมสี
 ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
 พิมพ์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5516.11 - .14
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2676 26760

ผ้าทอท้าด้วยใยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ ที่มีใยสั้นประดิษฐ์น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้้าหนัก ผสมกับฝ้ายล้วน
หรือเป็นส่วนใหญ่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าทอทาด้วยใยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ ที่มีใยสั้นประดิษฐ์น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้าหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือ
เป็นส่วนใหญ่
 ผ้าทอทาด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าว น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้าหนัก ผสมด้วยฝ้ายล้วน
หรือเป็นส่วนใหญ่ และน้าหนักไม่เกิน 170 กรัมต่อตารางเมตร
 ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
 ย้อมสี
 ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
 พิมพ์
 ผ้าทอทาด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าว น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้าหนัก ผสมกับฝ้ายล้วน
หรือเป็นส่วนใหญ่ และน้าหนักเกิน 170 กรัมต่อตารางเมตร
 ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
 ย้อมสี
 ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
 พิมพ์
 ผ้าทอทาด้วยเส้นใยสั้นเทียมที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้าหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือ
เป็นส่วนใหญ่
 ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
 ย้อมสี
 ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
 พิมพ์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5513, 5514, 5516.41 - .44

2677 26770

ผ้าทอท้าด้วยใยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ ที่มีใยสั้นประดิษฐ์น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้้าหนัก ผสมกับขนแกะหรือ
ขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าทอทาด้วยใยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ ที่มีใยสั้นประดิษฐ์น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้าหนัก ผสมกับขนแกะหรือ
ขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
 ผ้าทออื่น ๆ ทาด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์
 ทาด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
 ทาด้วยเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิกผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
 ผ้าทอทาด้วยเส้นใยสั้นเทียม ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้าหนัก ผสมกับขนแกะหรือขน
ละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
 ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
 ย้อมสี
 ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
 พิมพ์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5515.13, .22, 5516.31 - .34

2679 26790

ผ้าทอท้าด้วยใยเส้นใยสั้นประดิษฐ์อื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าทอทาด้วยใยเส้นใยสั้นประดิษฐ์อื่น ๆ
 ผ้าทออื่น ๆ ทาด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ ทาด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์
 ผสมกับเส้นใยสั้นวิสโคสเรยอนล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
 ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
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อื่น ๆ
 ผ้าทออื่น ๆ ทาด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ ทาด้วยเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิก
 ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
 อื่น ๆ
 ผ้าทอทาด้วยใยเส้นใยสั้นประดิษฐ์อื่น ๆ
 ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
 อืน
่ ๆ
 ผ้าทอทาด้วยเส้นใยสั้นเทียม ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้าหนักผสมกับใยยาวประดิษฐ์
ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
 ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
 ย้อมสี
 ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
 พิมพ์
 ผ้าทอทาด้วยเส้นใยสั้นเทียมอื่น ๆ
 ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
 ย้อมสี
 ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
 พิมพ์
ผลิต ภัณฑ์ที่อยู่ใ นกลุ่มนี้สอดคล้องกับ ประเภทย่อ ย HS 2012: 5515.11, .12, .19, .21, .29, .91, .99,
5516.21 - .24, .91 - .94


หมู่ใหญ่ 268

ผ้าพิเศษ

2681 26810

ผ้าทอมีขนแบบไพล์และแบบเชนิลล์ (นอกจากผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าหน้าแคบ) ท้าด้วยฝ้าย ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าทอมีขนแบบไพล์และแบบเชนิลล์ (นอกจากผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าหน้าแคบ) ทาด้วยฝ้าย
 ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพ้นผืนผ้าให้เป็นขน
 ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว
 ผ้าทออื่น ๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพ้นผืนผ้าให้เป็นขน
 ผ้าทอแบบเชนิลล์
 ผ้าทอมีขนแบบไพล์ที่เกิดจากด้ายยืน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5801.21 - .27

2682 26820

ผ้าทอมีขนแบบไพล์และแบบเชนิลล์ (นอกจากผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าหน้าแคบ) ท้าด้วยเส้นใยประดิษฐ์
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าทอมีขนแบบไพล์และแบบเชนิลล์ (นอกจากผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าหน้าแคบ) ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์
 ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพ้นผืนผ้าให้เป็นขน
 ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว
 ผ้าทออื่น ๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพ้นผืนผ้าให้เป็นขน
 ผ้าทอแบบเชนิลล์
 ผ้าทอมีขนแบบไพล์ที่เกิดจากด้ายยืน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5801.31 - .37
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2683 26830

ผ้าทอมีขนแบบไพล์และแบบเชนิลล์อื่น ๆ (นอกจากผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าหน้าแคบ) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- ผ้าทอมีขนแบบไพล์และแบบเชนิลล์อื่น ๆ (นอกจากผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าหน้าแคบ)
 ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
 ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ เช่น ทาด้วยไหม เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5801.10, .90

2684 26840

ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน (นอกจากผ้าหน้าแคบ) ท้าด้วยฝ้าย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน (นอกจากผ้าหน้าแคบ) ทาด้วยฝ้าย
 ไม่ได้ฟอก
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5802.11, .19

2685 26850

ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน (นอกจากผ้าหน้าแคบ) อื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน (นอกจากผ้าหน้าแคบ) ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ
 ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5802.20

2686 26860

ผ้าโปร่ง (นอกจากผ้าหน้าแคบ) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าโปร่ง นอกจากผ้าหน้าแคบตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 27911
 ทาด้วยฝ้าย
 ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์
 ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5803

2688 26880

ผ้าสิ่งทอที่ท้าปุยแบบทัฟต์ นอกจากพรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าสิ่งทอที่ทาปุยแบบทัฟต์
 ที่อาบซึม เคลือบหรือหุ้ม
 ผ้าทอทาด้วยฝ้ายหรือทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์
 ผ้าทอทาด้วยวัตถุอื่น ๆ
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5802.30

2689 26890

ผ้าทอ (รวมถึงผ้าหน้าแคบ) ที่ท้าจากใยแก้ว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าทอ (รวมถึงผ้าหน้าแคบ) ที่ทาจากใยแก้ว
 ผ้าทอทาด้วยสายใย
 ผ้าทออื่น ๆ
 มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร
 ผ้าทอลายขัด มีความกว้างเกิน 30 เซนติเมตร หนักน้อยกว่า 250 กรัมต่อตารางเมตร ทาด้วยใยยาว
ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นไม่เกิน 136 เทกซ์
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7019.40 - .59
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หมวดย่อย 27

ของท้าด้วยสิ่งทอ นอกจากเครื่องแต่งกาย

หมู่ใหญ่ 271

ของท้าด้วยสิ่งทอที่จัดท้าแล้ว

2711 27110

ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง (ยกเว้นผ้าห่มไฟฟ้า) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง (ยกเว้นผ้าห่มไฟฟ้า)
 ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
 ทาด้วยฝ้าย
 ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์
 ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทางอื่น ๆ (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6301.20 - .90

2712 27120

ผ้าที่ใช้กับเตียง โต๊ะ ห้องน้้า และห้องครัว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าที่ใช้กับเตียง โต๊ะ ห้องน้า และห้องครัว
 ผ้าที่ใช้กับเตียง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
 ผ้าอื่น ๆ ที่ใช้กับเตียง ที่พิมพ์แล้ว ทาด้วยฝ้าย ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์ หรือทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ
 ผ้าอื่น ๆ ที่ใช้กับเตียง ทาด้วยฝ้าย ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์ หรือทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ
 ผ้าที่ใช้กับโต๊ะ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
 ผ้าอื่น ๆ ที่ใช้กับโต๊ะ ทาด้วยฝ้าย ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์ หรือทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ
 ผ้าที่ใช้กับห้องน้าและห้องครัว ทาด้วยผ้าทอแบบขนหนู หรือผ้าทอที่คล้ายกัน ทาด้วยฝ้าย
 อื่น ๆ ทาด้วยฝ้าย ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์ หรือทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6302

2713 27130

ม่าน (รวมถึงม่านชนิดจับจีบ) และม่านบังตา รวมทั้งกะบังม่านหรือกะบังเตียง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ม่าน (รวมถึงม่านชนิดจับจีบ) และม่านบังตา รวมทั้งกะบังม่านหรือกะบังเตียง
 ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์ หรือทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ
 อื่น ๆ ทาด้วยฝ้าย ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์ หรือทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6303

2714 27140

ของที่ใช้ตกแต่งอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ; ของเป็นชุดที่ประกอบด้วยผ้าทอและด้าย ส้าหรับ
จัดท้าเป็นพรมผืน เทเพสทรี ผ้าปักที่ท้าเป็นผ้า ปู โต๊ะ หรือ ผ้า เช็ดมื อ หรือจัดท้าเป็นของท้ าด้ วยสิ่ ง ทอ
ที่คล้ายกัน บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของที่ใช้ตกแต่งอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 เทเพสทรีทอด้วยมือชนิดโกบีลิน ฟลานเดอร์ ออบัสซัน บิวเวียส และชนิดที่คล้ายกัน รวมทั้งเทเพสทรี
ที่ปักลวดลาย (เช่น แบบเพทิตพ้อยต์ แบบครอสสติตซ์) จะจัดทาแล้วหรือไม่ก็ตาม
 ของอื่น ๆ ที่ใช้ตกแต่ง ไม่รวมถึงของตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 27180
 ผ้าคลุมเตียง
 มุ้ง
 อื่น ๆ
- ของเป็นชุดที่ประกอบด้วยผ้าทอและด้าย สาหรับจัดทาเป็นพรมผืน เทเพสทรี ผ้าปักที่ทาเป็นผ้าปูโต๊ะหรือ
ผ้าเช็ดมือ หรือจัดทาเป็นของทาด้วยสิ่งทอที่คล้ายกัน บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5805, 6304, 6308

2715 27150

กระสอบและถุงชนิดที่ใช้บรรจุของ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กระสอบและถุงชนิดที่ใช้บรรจุของ
 ทาด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01922
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ทาด้วยฝ้าย
 ทาด้วยวัตถุทอประดิษฐ์
 ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6305


2716 27160

ผ้าใบคลุมของ ใบเรือส้าหรับเรือ ใบเรือ ฯลฯ ผ้าใบบังแดด และม่านกันแดด เต็นท์ และเครื่องแคมปิ้ง (รวมถึง
ที่นอนชนิดอัดลม) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าใบคลุมของ ใบเรือสาหรับเรือ ใบเรือ ฯลฯ ผ้าใบบังแดด และม่านกันแดด เต็นท์ และเครื่องแคมปิ้ง (รวมถึง
ที่นอนชนิดอัดลม)
 ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดด และม่านกันแดด ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
 เต็นท์ ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
 ใบเรือ
 ที่นอนชนิดอัดลม ทาด้วยฝ้าย หรืออื่น ๆ
 อื่น ๆ ทาด้วยผ้าไม่ทอ หรืออื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6306

2717 27170

ร่มชูชีพ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ร่มชูชีพ (รวมถึงร่มชูชีพที่ใช้ในโพยมยานและเครื่องร่อนร่ม) และชูชีพปีกหมุน รวมทั้งส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว
 ร่มชูชีพและส่วนประกอบของของดังกล่าว
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8804

2718 27180

ผ้านวม ผ้านวมขนนก เบาะ พู้ฟฟ์ และหมอน ถุงนอนและของที่คล้ายกัน มีสปริง หรือยัดไส้ หรือติดภายใน
ด้วยวัตถุใดก็ตาม หรือท้าด้วยยางเซลลูลาร์หรือพลาสติก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้านวม ผ้านวมขนนก เบาะ พู้ฟฟ์ และหมอน ถุงนอนและของที่คล้ายกัน มีสปริง หรือยัดไส้ หรือติดภายใน
ด้วยวัตถุใดก็ตาม หรือทาด้วยยางเซลลูลาร์หรือพลาสติก
 ถุงนอน
 ของที่เป็นเครื่องเตียงและของตกแต่งเตียงที่คล้ายกัน (เช่น ฟูก ผ้านวม ผ้านวมขนนก เบาะ พู้ฟฟ์และ
หมอน) มีสปริง ยัดไส้ หรือติดภายในด้วยวัตถุใดก็ตาม หรือทาด้วยยางเซลลูลาร์หรือพลาสติก จะหุ้ม
หรือไม่ก็ตาม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9404.30, .90

2719 27190

ของท้าด้วยสิ่งทอที่จัดท้าแล้วอื่น ๆ (รวมถึงผ้าเช็ดพื้น ผ้าเช็ดถ้วยชาม ผ้าปัดฝุ่น และผ้าส้าหรับท้าความสะอาด
คล้ายกัน เสื้อชูชีพและเข็มขัดชูชีพ) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของที่จัดทาแล้วอื่น ๆ รวมถึงแบบสาหรับตัดเสื้อผ้า
 ผ้าเช็ดพื้น ผ้าเช็ดถ้วยชาม ผ้าปัดฝุ่น และผ้าสาหรับทาความสะอาดที่คล้ายกัน
 เสื้อชูชีพและเข็มขัดชูชีพ
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6307
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พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ

2721 27210

พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ท้าโดยวิธีผูกปม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ทาโดยวิธีผูกปม จะจัดทาแล้วหรือไม่ก็ตาม
 ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์

คาอธิบายการจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย ปี 2563 313

ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ เช่น ฝ้าย เส้นใยปอกระเจา หรืออื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5701


2722 27220

พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ท้าโดยวิธีทอ ไม่ได้ท้าปุยแบบทัฟต์หรือแบบฟล็อก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ทาโดยวิธีทอ ไม่ได้ทาปุยแบบทัฟต์หรือแบบฟล็อก จะจัดทาแล้วหรือไม่ก็ตาม
 “เคเลม” “ชูแม็ก” “คารามานี” และพรมผืนทอด้วยมือที่คล้ายกัน
 สิ่งปูพื้นทาจากเส้นใยมะพร้าว (กาบมะพร้าว)
 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ที่ทาขนแบบไพล์ ยังไม่ได้จัดทา ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ วัตถุ
ทอประดิษฐ์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ที่ทาขนแบบไพล์ จัดทาแล้ว ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ วัตถุ
ทอประดิษฐ์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ที่ไม่ทาขนแบบไพล์ ยังไม่ได้จัดทา ทาด้วยฝ้าย เส้นใยปอกระเจา หรืออื่น ๆ
 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ที่ไม่ทาขนแบบไพล์ จัดทาแล้ว ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ วัตถุ
ทอประดิษฐ์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5702

2723 27230

พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ท้าปุยแบบทัฟต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ทาปุยแบบทัฟต์ จะจัดทาแล้วหรือไม่ก็ตาม
 ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
 ทาด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ
 ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5703

2729 27290

พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ (รวมถึงที่ท้าด้วยสักหลาด) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ทาด้วยสักหลาด ไม่ได้ทาปุย แบบทัฟต์หรือแบบฟล็อก จะจัดทาแล้วหรือไม่ก็ตาม
 เป็นแผ่นที่มีพื้นที่ผิวไม่เกิน 0.3 ตารางเมตร
 เป็นแผ่นที่มีพื้นที่ผิวเกิน 0.3 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1 ตารางเมตร
 อื่น ๆ
- พรมอื่น ๆ และสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ จะจัดทาแล้วหรือไม่ก็ตาม
 ทาด้วยฝ้าย
 ทาด้วยเส้นใยปอกระเจา
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5704, 5705
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เชือกชนิดทไวน์ คอร์เดจ โรป และชนิดเคเบิล และของท้าด้วยเชือกดังกล่าว (รวมถึงตาข่าย)

2731 27310

เชือกชนิดทไวน์ คอร์เดจ โรป และชนิดเคเบิล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เชือกชนิดทไวน์ คอร์เดจ โรป และชนิดเคเบิล จะถักตามยาวหรือถักแบบเปียหรือไม่ก็ตาม และจะอาบซึม
เคลือบหุ้มหรือหุ้มปลอก ด้วยยางหรือพลาสติกหรือไม่ก็ตาม
 ทาด้วยป่านศรนารายณ์ หรือเส้นใยสิ่งทอของพืชอื่น ๆ ในตระกูลอะกาเว (เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือ
มัดของ และอื่น ๆ)
 ทาด้วยโพลิเอทิลีนหรือโพลิโพรพิลีน
 ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์อื่น ๆ
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5607
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2732 27320

ตาข่ายแบบผูกปมท้าด้วยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจหรือชนิดโรป; ตาข่ายอื่น ๆ ที่จัดท้าแล้ว ท้าด้วย
วัตถุทอ; ของท้าด้วยด้าย แถบ เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรป หรือเคเบิล ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ใน
ที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ตาข่ายแบบผูกปมทาด้วยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ หรือชนิดโรป รวมทั้งตาข่ายจับปลาและตาข่ายอื่น ๆ
ที่จัดทาแล้ว ทาด้วยวัตถุทอ
 ทาด้วยวัตถุทอประดิษฐ์
 อื่น ๆ
- ของทาด้วยด้าย แถบหรือของที่คล้ายกันตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 35530 หรือ 35560 และของทาด้วยเชือก
ชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรป หรือเคเบิล ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5608, 5609

หมู่ใหญ่ 279

สิ่งทอ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2791

ผ้าโปร่งชนิดทูลล์ ผ้าลูกไม้ ผ้าทอหน้าแคบ ผ้าที่ใช้ตกแต่งและผ้าปัก
27911

ผ้าทอหน้าแคบ; ผ้าหน้าแคบที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่ง ประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้สารยึดติด (บอลดัก);
ป้าย ตรา และของที่คล้ายกัน ไม่ได้ปัก ; แถบถักแบบเปียเป็นผืน ; ผ้าที่ใช้ตกแต่งเป็นผืนซึ่งไม่ได้ปักและ
ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์; พู่ ตุ้ม และของที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าทอหน้าแคบ; ผ้าหน้าแคบที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่ง ประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้สารยึดติด (บอลดัก); ป้าย
ตรา และของที่คล้ายกัน ไม่ได้ปัก ; แถบถักแบบเปียเป็นผืน; ผ้าที่ใช้ตกแต่งเป็นผืนซึ่งไม่ได้ปักและไม่ได้ถัก
แบบนิตหรือแบบโครเชต์; พู่ ตุ้ม และของที่คล้ายกัน
 ผ้าทอแบบมีขน (รวมถึงผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน) และผ้าทอแบบเชนิลล์
 ผ้าทออื่น ๆ ที่มีด้ายยืดหรือด้ายยาง ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้าหนัก
 ผ้าทออื่น ๆ
 ผ้าที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่งประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้สารยึดติด (บอลดัก)
 แถบถักแบบเปียเป็นผืน ที่มีด้ายยางประกอบ หรืออื่น ๆ
 อื่ น ๆ เช่ น ผ้ า ที่ ใ ช้ ต กแต่ งเป็ น ผืน ซึ่งไม่ได้ ปั กและไม่ไ ด้ถั ก แบบนิ ตหรือ แบบโครเชต์ พู่ ตุ้ ม และของ
ที่คล้ายกัน ที่มีด้ายยางประกอบ หรืออื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5806 – 5808

27912

ผ้าโปร่งชนิดทูลล์และผ้าตาข่ายอื่น ๆ ยกเว้นผ้าทอและผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ; ผ้าลูกไม้ที่เป็นผืน
เป็นแถบ หรือเป็นลวดลายส้าหรับใช้ประดับ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าโปร่งชนิดทูลล์และผ้าตาข่ายอื่น ๆ ไม่รวมถึงผ้าทอและผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ แต่รวมถึงผ้าลูกไม้
ที่เป็นผืน เป็นแถบ หรือเป็นลวดลายสาหรับใช้ประดับนอกจากผ้าตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 28190
 ผ้าโปร่งชนิดทูลล์และผ้าตาข่ายอื่น ๆ ทาด้วยไหม ทาด้วยฝ้าย หรืออื่น ๆ
 ผ้าลูกไม้ที่ทาด้วยเครื่องจักร ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
 ผ้าลูกไม้ที่ทาด้วยมือ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5804

27913

ผ้าปักเป็นผืน เป็นแถบ หรือเป็นชิ้นลวดลาย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าปักเป็นผืน เป็นแถบ หรือเป็นชิ้นลวดลาย
 ผ้าปักที่ไม่เห็นพื้นเนื้อผ้า
 ผ้าปักอื่น ๆ ทาด้วยฝ้าย ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5810
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สักหลาดและผ้าไม่ทอ
27921

สักหลาด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สักหลาด จะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น หรือไม่ก็ตาม
 สักหลาดที่ได้จากเครื่องจักรติดเข็ม และผ้าที่ได้จากการยึด เส้นใยโดยกรรมวิธีสติชบอนดิ้งด้วยเส้นใย
จากแผ่นเยื่อเอง
 สัก หลาดอื่น ๆ ไม่อ าบซึม เคลือ บ หุ้ม หรือ อัดเป็น ชั้น ทาด้ว ยขนแกะหรือ ขนละเอียดของสัตว์ หรือ
วัตถุทออื่น ๆ
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5602

27922

ผ้าไม่ทอ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าไม่ทอ จะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น หรือไม่ก็ตาม
 ทาด้วยใยยาวประดิษฐ์
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5603

2799

ของท้าด้วยสิ่งทออื่น ๆ
27991

แวดดิ้งท้าด้วยวัตถุทอและของท้าด้วยแวดดิ้งดังกล่าว; เส้นใยสิ่งทอที่มีความยาวไม่เกิน 5 มิลลิเมตร (ฟล็อก)
ผงสิ่งทอ และมิลเน็ป ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แวดดิ้งทาด้วยวัตถุทอและของทาด้วยแวดดิ้งดังกล่าว
 ทาด้วยฝ้าย
 ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์
 อื่น ๆ
- ฟล็อก ผงสิ่งทอและมิลเน็ป
 ฟล็อกทาด้วยเส้นใยโพลิอะไมด์
 ฟล็อกทาด้วยเส้นใยโพลิโพรพิลีน
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5601

27992

ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ดที่หุ้มด้วยสิ่งทอ; ด้ายสิ่งทอและแถบที่อาบซึมหรือหุ้มด้วยยางหรือพลาสติก
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่หุ้มด้วยสิ่งทอ รวมทั้งด้ายสิ่งทอและแถบและของที่คล้ายกัน ตามกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 35530 หรือ 35560 ที่อาบซึม เคลือบ หุ้ม หรือหุ้มปลอก ด้วยยางหรือพลาสติก
 ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่หุ้มด้วยสิ่งทอ
 อื่น ๆ เช่น เอ็นเทียมทาด้วยด้ายไหม ด้ายสิ่งทอที่อาบซึมด้วยยาง ด้ายทนแรงดึงสูง ทาด้วยโพลิเอสเทอร์
ไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ หรือวิสโคสเรยอนอื่น ๆ เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5604

27993

ด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วย จะทาแบบกิมพ์หรือไม่ก็ตาม ที่เป็นด้ายสิ่งทอ หรือแถบหรือของที่คล้ายกันตามกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 35530 หรือ 35560 ประกอบเข้ากับโลหะที่มีลักษณะเป็นเส้น แถบ หรือเป็นผง หรือหุ้มด้วย
โลหะ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5605
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27994

ผ้าทอท้าด้วยด้ายโลหะและผ้าทอท้าด้วยด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วย ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- ผ้าทอทาด้วยด้ายโลหะและผ้าทอทาด้วยด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วยตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 27993 ชนิดที่ใช้กับ
เครื่องแต่งกายใช้เป็นผ้าตกแต่ง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5809

27995

ด้ายกิมพ์และแถบที่ท้าแบบกิมพ์; ด้ายเชนิลล์; ลูปเวลยาร์น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ด้ายกิมพ์และแถบและของที่คล้ายกันตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 35530 หรือ 35560 ที่ทาแบบกิมพ์ (นอกจาก
ของตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 27993 และด้ายกิมพ์ที่ทาด้วยขนม้า) ด้ายเชนิลล์ (รวมถึงด้ายฟล็อกเชนิลล์) และ
ลูปเวลยาร์น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5606

27996

ผ้าใบยางรถ (ผ้าไทร์คอร์ด) ท้าด้วยด้ายทนแรงดึงสูง ซึ่งท้าด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ ท้าด้วย
โพลิเอสเทอร์หรือวิสโคสเรยอน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าใบยางรถ (ผ้าไทร์คอร์ด) ทาด้วยด้ายทนแรงดึงสูง ซึ่งทาด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ ทาด้วย
โพลิเอสเทอร์ หรือวิสโคสเรยอน
 ทาด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ
 ทาด้วยโพลิเอสเทอร์
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5902

27997

ผ้าสิ่งทอที่อาบซึมหรือหุ้ม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าสิ่งทอที่อาบซึมหรือหุ้ม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสารจาพวกอะมิเลเซียสชนิดที่ใช้หุ้มปกหนังสือหรือที่คล้ายกัน ผ้าลอกลาย
ผ้าใบที่จัดทาไว้สาหรับระบายสี รวมทั้งผ้าแข็งซับใน และผ้าแข็งที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้สาหรับทาพื้น
ทรงหมวก
 ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสารจาพวกอะมิเลเซียสชนิดที่ใช้หุ้มปกหนังสือหรือที่คล้ายกัน
 อื่น ๆ (ผ้าลอกลาย ผ้าใบที่ได้จัดทาไว้สาหรับระบายสี อื่น ๆ)
 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก นอกจากของที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 27996
 ด้วยโพลิ (ไวนิลคลอไรด์) (ผ้ารองใน อื่น ๆ)
 ด้วยโพลิยูรีเทน
 อื่น ๆ เช่น ผ้าชนิดผ้าใบ ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ เป็นต้น
 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้มด้วยของอื่น ๆ ผ้าใบที่ระบายสีเป็นฉากละคร ฉากในห้องศิลป์หรือ
ที่คล้ายกัน
 ผ้าที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้มด้วยน้ามันหรือสิ่งปรุงแต่งที่มีน้ามันเป็นหลัก
 ผ้าที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้มด้วยสารทนไฟ
 ผ้าที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้มด้วยฟล็อก กามะหยี่ซึ่งพื้นผิวทั้งหมดปกคลุมด้วยฟล็อกสิ่งทอ
 ผ้าที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้มด้วยไข ทาร์ บิทูเมนหรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5901, 5903, 5907

27998

ผลิตภัณฑ์และของที่ท้าด้วยสิ่งทอเพื่อใช้ทางเทคนิค (รวมถึงไส้ที่เป็นสิ่งทอ ไส้ตะเกียงเจ้าพายุ ท่ออ่อน
สายพานส่งก้าลังหรือสายพานล้าเลียง ผ้าร่อนและผ้ากรอง) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์และของที่ทาด้วยสิ่งทอเพื่อใช้ทางเทคนิค (รวมถึงไส้ที่เป็นสิ่งทอ ไส้ตะเกียงเจ้าพายุ ท่ออ่อน
สายพานส่งกาลังหรือสายพานลาเลียง ผ้าร่อนและผ้ากรอง)
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ไส้ที่เป็นสิ่งทอได้จากการทอ ถักตามยาว หรือถักแบบนิต สาหรับใช้กับตะเกียง เตา เครื่องขีดไฟ เทียน
หรือที่คล้ายกัน รวมทั้งไส้ตะเกียงเจ้าพายุ และผ้าที่ถักแบบนิตเป็นทรงกระบอกสาหรับไส้ตะเกียง
จะอาบซึมหรือไม่ก็ตาม
 ท่ออ่อนและท่อที่คล้ายกัน ทาด้วยสิ่งทอ จะบุด้านในหรือหุ้มให้แข็งแรงด้วยวัตถุอื่น หรือจะมีอุปกรณ์
ประกอบที่เป็นวัตถุอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม เช่น ท่อดับเพลิง เป็นต้น
 สายพานส่งกาลัง สายพานลาเลียง หรือของที่ใช้เป็นสายพาน ทาด้วยวัตถุทอ จะอาบซึม เคลือบ หุ้ม
หรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก หรือจะเสริมให้แข็งแรงด้วยโลหะหรือวัตถุอื่น หรือไม่ก็ตาม
 ผลิตภัณฑ์และของที่ทาด้วยสิ่งทอเพื่อใช้ทางเทคนิค
 ผ้าสิ่งทอ สักหลาด และผ้าทอบุด้วยสักหลาด ที่เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น ด้วยยาง ด้วยหนังฟอก
หรือวัตถุอื่น ๆ ชนิดที่ใช้กับเครื่องสางใยวัตถุทอ และผ้าที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์
ทางเทคนิคอื่น ๆ รวมถึงผ้าหน้าแคบทาจากกามะหยี่ที่อาบซึมด้วยยางสาหรับหุ้มแกนม้วนเส้นด้าย
ยืน (วีฟวิงบีม)
 ผ้าร่อน จะจัดทาแล้วหรือไม่ก็ตาม
 ผ้ า สิ่ ง ทอและสั ก หลาด ที่ เ ป็ น วง หรื อ มี อุ ป กรณ์ ต่ อ เชื่ อ มประกอบอยู่ ชนิ ด ที่ ใ ช้ กั บ เครื่ อ งจั ก ร
ทากระดาษ หรือเครื่องจักรที่คล้ายกัน (เช่น ทาเยื่อหรือทาแอสเบสทอสซีเมนต์)
 ผ้ากรองชนิดที่ใช้กับเครื่องอัดน้ามันหรือที่คล้ายกัน รวมถึงที่ทาด้วยผมคน
 อื่น ๆ เช่น ปะเก็นและซีล เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5908 - 5911


27999

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่บุนวมเป็นผืน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่บุนวมเป็นผืน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่บุนวมเป็นผืน มีวัตถุทอตั้งแต่หนึ่งชั้นขึ้นไป ประกอบเข้ากับแผ่นนวมโดยการเย็บติด
หรือโดยวิธีอื่น นอกจากผ้าปักตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 27913
 ทาด้วยขนแกะ หรือขนละเอียดหรือหยาบของสัตว์
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5811

หมวดย่อย 28

ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์; เครื่องแต่งกาย

หมู่ใหญ่ 281

ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์

2811 28110

ผ้าที่มีขนแบบไพล์และผ้าแบบผ้าขนหนูที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าที่มีขนแบบไพล์และผ้าแบบผ้าขนหนูที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
 ผ้ามีขนแบบ “ลองไพล์”
 ผ้ามีขนแบบไพล์ชนิดลูป ทาด้วยฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
 อื่น ๆ ทาด้วยฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6001

2819 28190

ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์อื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์อื่น ๆ
 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร ที่มีด้ายยืดหรือด้ายยางตั้งแต่ร้อยละ 5
ขึ้นไปโดยน้าหนัก
 ที่มีด้ายยืดตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้าหนัก แต่ไม่มีด้ายยาง
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อื่น ๆ
 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของ
สัตว์ ฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์ เส้นใยเทียมอื่น ๆ
 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์มีความกว้างเกิน 30 เซนติเมตร ที่มีด้ายยืดหรือด้ายยางตั้งแต่ร้อยละ 5
ขึ้นไปโดยน้าหนัก
 ที่มีด้ายยืดตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้าหนัก แต่ไม่มีด้ายยาง
 อื่น ๆ
 ผ้าถักแบบวาร์พนิต (รวมถึงผ้าดังกล่าวที่ทาจากเครื่องถักนิตแบบแกลลูน) ทาด้วยฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์
เส้นใยเทียม หรืออื่น ๆ
 ผ้ า อื่ น ๆ ถั ก แบบนิ ต หรือ แบบโครเชต์ ด้ ว ยขนแกะหรือ ขนละเอีย ดของสัตว์ ฝ้ า ย เส้ น ใยสั งเคราะห์
เส้นใยเทียม หรืออื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6002, 6003, 6004, 6005, 6006


หมู่ใหญ่ 282

เครื่องแต่งกาย ยกเว้นเครื่องแต่งกายที่ท้าจากขนสัตว์

2821 28210

ถุงน่องกางเกง เสื้อกางเกงยืดแนบเนื้อ ถุงน่องและถุงเท้าชนิดต่าง ๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ถุงน่องกางเกง เสื้อกางเกงยืดแนบเนื้อ ถุงน่อง ถุงเท้าชนิดต่าง ๆ รวมถึงถุงน่องชนิดแกรดูเอเต็ดคอมเพรสชัน
(เช่น ถุงน่องสาหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขอด) และรองเท้าที่ไม่มีพื้นเสริมถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
 ถุงน่องชนิดแกรดูเอเต็ดคอมเพรสชัน เช่น ถุงน่องสาหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขอด
 ถุงน่องกางเกงและเสื้อกางเกงยืดแนบเนื้ออื่น ๆ
 ถุงเท้า อื่น ๆ สาหรับสตรีชนิดยาวถึงต้น ขาหรือ ยาวถึงเข่าที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้น ได้น้อยกว่า
67 เดซิเทกซ์
 อื่น ๆ เช่น ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์ หรือวัตถุทออื่น ๆ เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6115

2822

เครื่องแต่งกายถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
28221

สูท โค้ต แจ็กเก็ต กางเกงขายาว กางเกงขาสั้น และสิ่งที่คล้ายกันของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือ
แบบโครเชต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สูท โค้ต แจ็กเก็ต กางเกงขายาว กางเกงขาสั้น และสิ่งที่คล้ายกันของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือ
แบบโครเชต์
 เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม
และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ทาด้วยฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
 สูท ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
 เครื่องแต่งตัวเป็นชุด ทาด้วยฝ้ายเส้นใยประดิษฐ์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
 แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
 กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้า)
ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์ วัตถุทออื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6101, 6103

28222

เชิ้ต กางเกงชั้นใน เสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกันของบุรุษหรือเด็กชาย
ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เชิ้ต กางเกงชั้นใน เสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกันของบุรุษหรือเด็กชาย
ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
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เชิ้ต ทาด้วยฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์ (เส้นใยสังเคราะห์ เส้นใยเทียม) หรือวัตถุทออื่น ๆ
 กางเกงชั้นในและกางเกงชั้นในชนิดบรีฟ ทาด้วยฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
 ไนท์เชิ้ตและเสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน ทาด้วยฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
 อื่น ๆ เช่น เสื้อคลุมอาบน้า เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน ทาด้วยฝ้าย หรือวัตถุทออื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6105, 6107


28223

สูท โค้ต แจ็กเก็ต เสื้อกระโปรงชุด กระโปรง กางเกงขายาว กางเกงขาสั้น และของที่คล้ายกันของสตรีหรือ
เด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สูท โค้ต แจ็กเก็ต เสื้อกระโปรงชุด กระโปรง กางเกงขายาว กางเกงขาสั้น และของที่คล้ายกันของสตรีหรือ
เด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
 เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และ
เสื้อคลุมที่คล้ายกัน ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ทาด้วยฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
 สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ เสื้อกระโปรงชุด กระโปรง กระโปรงกางเกง กางเกงขายาว
ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้า)
 สูท ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
 เครื่องแต่งตัวเป็นชุด ทาด้วยฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
 แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์ ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
 เสื้อกระโปรงชุด ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์ เส้นใยเทียม หรือ
วัตถุทออื่น ๆ
 กระโปรงและกระโปรงกางเกง ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ทาด้วยฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์
หรือวัตถุทออื่น ๆ
 กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น ทาด้วยขนแกะ
หรือขนละเอียดของสัตว์ ฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6102, 6104

28224

เสื้อเบลาส์ เชิ้ต กระโปรงชั้นใน ชุดนอนยาว เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกันของสตรีหรือเด็กหญิง
ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เสื้อเบลาส์ เชิ้ต กระโปรงชั้นใน ชุดนอนยาว เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกันของสตรีหรือเด็กหญิง
ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
 เสื้อเบลาส์ เชิ้ต และเชิ้ตเบลาส์ ทาด้วยฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
 ชุดชั้นในชนิดสลิปและกระโปรงชั้น ใน ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์ หรือวัตถุทออื่น ๆ (เช่น ขนแกะหรื อ
ขนละเอียดของสัตว์ ฝ้าย ไหม เป็นต้น)
 กางเกงชั้นในชนิดบรีฟและกางเกงชั้นใน ทาด้วยฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
 ชุดนอนยาวและเสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน ทาด้วยฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
 อื่น ๆ เช่น เสื้อคลุมชนิดเนกลีเชย์ เสื้อคลุมอาบน้า และของที่คล้ายกัน เป็นต้น ทาด้วยฝ้าย เส้นใย
ประดิษฐ์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6106, 6108

28225

ทีเชิ้ต เสื้อชั้นในชนิดซิงเกลต และเสื้อชั้นในอย่างอื่น ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ทีเชิ้ต เสื้อชั้นในชนิดซิงเกลต และเสื้อชั้นในอย่างอื่น ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
 ทาด้วยฝ้าย
 ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6109
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28226

เจอร์ซี่ พูลโอเวอร์ เสื้อชนิดคาร์ดิแกน เสื้อกั๊ก และเสื้อที่คล้ายกัน ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เจอร์ซี่ พูลโอเวอร์ เสื้อชนิดคาร์ดิแกน เสื้อกั๊ก และเสื้อที่คล้ายกัน ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
 ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ เช่น ทาด้วยขนแกะ ทาด้วยขนแพะแคชเมียร์ เป็นต้น
 ทาด้วยฝ้าย
 ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์
 ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6110

28227

เสื้อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายของเด็กเล็ก ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- เสื้อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายของเด็กเล็ก ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
 ทาด้วยฝ้าย
 ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์
 ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ เช่น ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6111

28228

ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายน้้า และเสื้อผ้าอื่น ๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายน้า และเสื้อผ้าอื่น ๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 ชุดวอร์ม ทาด้วยฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
 ชุดสกี
 ชุดว่ายน้าของบุรุษหรือเด็กชาย ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
 ชุดว่ายน้าของสตรีหรือเด็กหญิง ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
 เสื้อผ้าอื่น ๆ ทาด้วยฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์ (เสื้อผ้าใช้สาหรับผจญเพลิง) หรือวัตถุทออื่น ๆ (ขนแกะหรือ
ขนละเอียดของสัตว์)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6112, 6114

28229

ถุงมือ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอสี่เหลี่ยม ผ้าคลุมหน้า ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอแบบกราวัต ของที่ใช้ประกอบกับ
เครื่องแต่งกายที่จัดท้าแล้วอื่น ๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ; ส่วนประกอบของเสื้อผ้าหรือส่วนประกอบ
ของของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ถุงมือ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอสี่เหลี่ยม ผ้าคลุมหน้า ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอแบบกราวัต ของที่ใช้ประกอบกับ
เครื่องแต่งกายที่จัดทาแล้วอื่น ๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ; ส่วนประกอบของเสื้อผ้าหรือส่วนประกอบ
ของของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
 ถุงมือทุกชนิดที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
 ที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้ม ด้วยพลาสติกหรือยาง เช่น ถุงมือสาหรับใส่ดาน้า เป็นต้น
 อื่น ๆ ที่ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ทาด้วยฝ้าย ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์ หรือทาด้วย
วัตถุทออื่น ๆ
 ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่จัดทาแล้วอื่น ๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ รวมทั้งส่วนประกอบ
ของเสื้อผ้า หรือส่วนประกอบของของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
 ผ้ า คลุ ม ไหล่ ผ้ า พั น คอสี่ เ หลี่ ย ม ผ้ า พั น คอ ผ้ า โปร่ งคลุ ม ศี รษะ ผ้ า คลุ ม หน้ า และของที่ ค ล้ ายกัน
ทาด้วยฝ้ายหรืออื่น ๆ
 ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่จัดทาแล้วอื่น ๆ เช่น ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอหูกระต่าย และผ้าผูกคอ
แบบกราวัต (ที่ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์) แถบรัดข้อมือ แถบรัดเข่า หรือแถบรัด
ข้อเท้า เป็นต้น

คาอธิบายการจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย ปี 2563 321

ส่วนประกอบของเสื้อผ้าหรือส่วนประกอบของของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ถักแบบนิตหรือแบบ
โครเชต์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6116, 6117


2823

เครื่องแต่งกายที่ท้าด้วยผ้าสิ่งทอที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ; เครื่องยกทรง เครื่องรัดทรง สายโยง
ถุงน่อง และของที่คล้ายกัน จะถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์หรือไม่ก็ตาม
28231

สูท โค้ต แจ็กเก็ต กางเกงขายาว กางเกงขาสั้น และสิ่งที่คล้ายกันของบุรุษหรือเด็กชาย ท้าด้ วยผ้าสิ่งทอ
ที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สูท โค้ต แจ็กเก็ต กางเกงขายาว กางเกงขาสั้น และสิ่งที่คล้ายกันของบุรุษหรือเด็กชาย ทาด้วยผ้าสิ่งทอ
ที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
 เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม
และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
(เช่น ไหม ป่านรามี เป็นต้น)
 สูท ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ เส้นใยสังเคราะห์ หรือวัตถุทออื่น ๆ (เช่น ฝ้าย ไหม เป็นต้น)
 เครื่องแต่งตัวเป็นชุด ทาด้วยฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์ หรือวัตถุทออื่น ๆ (เช่น ขนแกะหรือขนละเอียดของ
สัตว์ เป็นต้น)
 แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์ ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
 กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้า)
ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์ หรือวัตถุทออื่น ๆ (เช่น ไหม เป็นต้น)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6201, 6203

28232

เชิ้ต เสื้อชั้นในชนิดซิงเกลต กางเกงชั้นใน เสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน
ของบุรุษหรือเด็กชาย ท้าด้วยผ้าสิ่งทอที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เชิ้ต เสื้อชั้นในชนิดซิงเกลต กางเกงชั้นใน เสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน
ของบุรุษหรือเด็กชาย ทาด้วยผ้าสิ่งทอที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
 เชิ้ต ทาด้วยฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
 กางเกงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ ทาด้วยฝ้าย หรือวัตถุทออื่น ๆ
 ไนท์เชิ้ตและเสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน ทาด้วยฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์ หรือวัตถุทออื่น ๆ (เช่น ไหม เป็นต้น)
 อื่น ๆ เช่น เสื้อชั้นในชนิดซิงเกลตและชนิดอื่น ๆ เสื้อคลุมอาบน้า เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน
ทาด้วยฝ้าย หรือวัตถุทออื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6205, 6207

28233

สูท โค้ต แจ็กเก็ต เสื้อกระโปรงชุด กระโปรง กางเกงขายาว กางเกงขาสั้น และของที่คล้ายกันของสตรีหรือ
เด็กหญิง ท้าด้วยผ้าสิ่งทอที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สูท โค้ต แจ็กเก็ต เสื้อกระโปรงชุด กระโปรง กางเกงขายาว กางเกงขาสั้น และของที่คล้ายกันของสตรีหรือ
เด็กหญิง ทาด้วยผ้าสิ่งทอที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
 เสื้อโอเวอร์โค้ต เสื้อกันฝน คาร์โค้ต เคป โคล้ก และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียด
ของสัตว์ ฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์ หรือวัตถุทออื่น ๆ (เช่น ไหม ป่านรามี เป็นต้น)
 อื่น ๆ เช่น อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียด
ของสัตว์ ฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์ หรือวัตถุทออื่น ๆ (เช่น ไหม ป่านรามี เป็นต้น)
 สูท ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์ หรือวัตถุทออื่น ๆ (เช่น ไหม เป็นต้น)
 เครื่องแต่งตัวเป็นชุด ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
(เช่น ไหม เป็นต้น)
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แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์ ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
(เช่น ไหม เป็นต้น)
 กระโปรงและกระโปรงกางเกง ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์ หรือวัตถุ
ทออื่น ๆ (เช่น ไหม เป็นต้น)
 กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้า)
ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์ หรือวัตถุทออื่น ๆ (เช่น ไหม เป็นต้น)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6202, 6204


28234

เสื้อเบลาส์ เชิ้ต เสื้อชั้นในชนิดซิงเกลต กระโปรงชั้นใน กางเกงชั้นใน ชุดนอนยาว เสื้อคลุมแต่งตัว และ
ของที่คล้ายกันของสตรีหรือเด็กหญิง ท้าด้วยผ้าสิ่งทอที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- เสื้อเบลาส์ เชิ้ต เสื้อชั้นในชนิดซิงเกลต กระโปรงชั้นใน กางเกงชั้นใน ชุดนอนยาว เสื้อคลุมแต่งตัว และ
ของที่คล้ายกันของสตรีหรือเด็กหญิง ทาด้วยผ้าสิ่งทอที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
 เสื้อเบลาส์ เชิ้ต และเชิ้ตเบลาส์ ทาด้วยไหมหรือเศษไหม ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ฝ้าย
เส้นใยประดิษฐ์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
 ชุดชั้นในชนิดสลิป กระโปรงชั้นใน ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
 ชุดนอนยาว และเสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน ทาด้วยฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
 อื่น ๆ เช่น เสื้อชั้นในชนิดซิงเกลตและชนิดอื่น ๆ กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ กางเกงชั้นใน เสื้อคลุมชนิดเนกลีเซย์
เสื้อคลุมอาบน้า เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน เป็นต้น ทาด้วยฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์ หรือวัตถุทออื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6206, 6208

28235

เสื้อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายของเด็กเล็ก ท้าด้วยผ้าสิ่งทอที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบ
โครเชต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เสื้อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายของเด็กเล็ก ทาด้วยผ้าสิ่งทอที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
 ทาด้วยฝ้าย เช่น ทีเชิ้ต เชิ้ต เสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน และของที่คล้ายกัน สูท กางเกงขายาว และ
ของที่คล้ายกัน เป็นต้น
 ทาด้วยเส้นใยสังเคราะห์ เช่น สูท กางเกงขายาว และของที่คล้ายกัน ทีเชิ้ต เชิ้ต เสื้อกางเกงชุดนอน
เข้าชุดกัน และของที่คล้ายกัน ของที่ใช้ประกอบเครื่องแต่งกาย เป็นต้น
 ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6209

28236

ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายน้้า และเสื้อผ้าอื่น ๆ ท้าด้วยผ้าสิ่งทอที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายน้า และเสื้อผ้าอื่น ๆ ทาด้วยผ้าสิ่งทอที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 ชุดว่ายน้าของบุรุษหรือเด็กชาย และของสตรีหรือเด็กหญิง
 ชุดสกี
 เสื้อผ้าอื่น ๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย
 ทาด้วยฝ้าย เช่น เสื้อผ้าสาหรับกีฬาฟันดาบหรือกีฬามวยปล้า ชุดเอี๊ยะห์ราม เป็นต้น
 ทาด้วยเส้นใยประดิษฐ์ เช่น เสื้อผ้าสาหรับกีฬาฟันดาบหรือกีฬามวยปล้า เสื้อผ้าใช้สาหรับผจญเพลิ ง
เสื้อผ้าใช้สาหรับป้องกันสารเคมีหรือรังสี เป็นต้น
 ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ เช่น เสื้อผ้าสาหรับกีฬาฟันดาบหรือกีฬามวยปล้า เสื้อผ้าใช้สาหรับผจญเพลิง
เสื้อผ้าใช้สาหรับป้องกันสารเคมีหรือรังสี เป็นต้น
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เสื้อผ้าอื่น ๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง
 ทาด้วยฝ้าย เช่น เสื้อผ้าสาหรับกีฬาฟันดาบหรือกีฬามวยปล้า เสื้อคลุมใช้ในการสวดมนต์ (โคล้ก)
เป็นต้น
 ท าด้ ว ยเส้ น ใยประดิ ษ ฐ์ เช่ น เสื้ อ คลุ ม ใช้ ใ นทางศั ล ยกรรม เสื้ อ คลุ ม ใช้ ใ นการสวดมนต์ (โคล้ ก )
ชุดเสื้อผ้าป้องกันระเบิด เสื้อผ้าสาหรับกีฬาฟันดาบหรือกีฬามวยปล้า เสื้อผ้าใช้สาหรับป้องกัน
สารเคมี รังสี หรือผจญเพลิง เสื้อกางเกงชุดติดกันสาหรับนักบิน เป็นต้น
 ทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ เช่น เสื้อผ้าสาหรับกีฬาฟันดาบหรือกีฬามวยปล้า เสื้อผ้าใช้สาหรับป้องกัน
สารเคมี รังสี หรือผจญเพลิง เสื้อคลุมใช้ในการสวดมนต์ (โคล้ก) อื่น ๆ ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียด
ของสัตว์ เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6211


28237

เครื่องยกทรง เครื่องรัดเอวและตะโพก เครื่องรัดทรง สายโยงกางเกง สายโยงถุงน่อง สายรัดถุงน่อง และ
ของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว จะถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์หรือไม่ก็ตาม ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องยกทรง เครื่องรัดเอวและตะโพก เครื่องรัดทรง สายโยงกางเกง สายโยงถุงน่อง สายรัดถุงน่อง และของ
ที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว จะถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์หรือไม่ก็ตาม
 เครื่องยกทรง ที่ทาด้วยฝ้าย หรือทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ
 เครื่องรัดเอวและตะโพก กางเกงรัดเอวและตะโพก ที่ทาด้วยฝ้าย หรือทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ
 คอร์ซีเลตต์ ที่ทาด้วยฝ้าย หรือทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ
 อื่น ๆ เช่น เครื่องรัดทรง สายโยงกางเกง สายโยงถุงน่อง สายรัดถุงน่อง เสื้อผ้ากระชับกล้ามเนื้อ ชนิดที่ใช้
สาหรับการรักษาเนื้อเยื่อแผลเป็นและการปลูกถ่ายผิวหนัง เป็นต้น
 อุปกรณ์ช่วยพยุงสาหรับใส่เล่นกีฬา ที่ทาด้วยฝ้าย หรือทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ
 ของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว ทีท
่ าด้วยฝ้าย หรือวัตถุทออื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6212

28238

ผ้าเช็ดหน้า ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอสี่เหลี่ยม ผ้าคลุมหน้า ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอแบบกราวัต ถุงมือ และของที่ใช้
ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่จัดท้าแล้วอื่น ๆ ท้าด้วยผ้าสิ่งทอที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์; ส่วนประกอบ
ของเสื้อผ้าหรือส่วนประกอบของของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ท้าด้วยผ้าสิ่งทอที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือ
แบบโครเชต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้าเช็ดหน้า ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอสี่เหลี่ยม ผ้าคลุมหน้า ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอแบบกราวัต ถุงมือ และของที่ใช้
ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่จัดทาแล้วอื่น ๆ ทาด้วยผ้าสิ่งทอที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์; ส่วนประกอบ
ของเสื้อผ้าหรือส่วนประกอบของของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ทาด้วยผ้าสิ่งทอที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบ
โครเชต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 ผ้าเช็ดหน้า ที่ทาด้วยฝ้าย หรือทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ
 ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอชนิดสี่เหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปร่งคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้า และของที่คล้ายกัน ที่ทา
ด้วยไหมหรือเศษไหม ขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ เส้นใยสังเคราะห์ เส้นใยเทียม หรือวัตถุทออื่น ๆ
 ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอหูกระต่าย และผ้าผูกคอแบบกราวัต ทาด้วยไหมหรือเศษไหม เส้นใยประดิษฐ์ หรือ
วัตถุทออื่น ๆ
 ถุงมือทุกชนิด เช่น ถุงมือทุกชนิดใช้งานเพื่อการป้องกัน ถุงมือทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
ทาด้วยฝ้าย เป็นต้น
 ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย เช่น เข็มขัดยูโด เป็นต้น
 ส่วนประกอบของเสื้อผ้า หรือส่วนประกอบของของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย นอกจากของที่อยู่
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 28237
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6213 - 6217
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2824

เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายท้าด้วยหนังฟอกหรือหนังอัดหรือพลาสติก
28241

เครื่องแต่งกายท้าด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องแต่งกายทาด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4203.10

28242

ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายท้าด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด ยกเว้นถุงมือกีฬา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายทาด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด ยกเว้นถุงมือกีฬา
 ถุงมือทาด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด ยกเว้นถุงมือกีฬา เช่น ถุงมือทางานชนิดที่ใช้เพื่อการป้องกัน เป็นต้น
 เข็มขัดและสายสะพายทาด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด
 ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ทาด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4203.29 - .40

28243

เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายท้าด้วยพลาสติก (รวมถึงถุงมือ) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายทาด้วยพลาสติก (รวมถึงถุงมือทุกชนิด) เช่น เครื่องแต่ง
กายสาหรับใช้ป้องกันสารเคมี ป้องกันรังสี หรือใช้สาหรับผจญเพลิง เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3926.20

2825 28250

เสื้อผ้าที่ท้าด้ายสักหลาดหรือผ้าไม่ทอ; เสื้อผ้าที่ท้าด้วยผ้าสิ่งทอที่อาบซึมหรือเคลือบด้วยพลาสติก ยาง
หรือวัตถุอื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เสื้อผ้าที่ทาด้ายสักหลาดหรือผ้าไม่ทอ; เสื้อผ้าที่ทาด้วยผ้าสิ่งทอที่อาบซึมหรือเคลือบด้วยพลาสติก ยาง
หรือวัตถุอื่น
 เสื้อผ้าที่ทาด้วยผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 27997 หรือ 36250
 ชุดดาน้า (เว็ทสูท)
 เสื้อผ้าใช้สาหรับผจญเพลิง
 เสื้อผ้าทางานใช้เพื่อการป้องกันอื่น ๆ
 อื่น ๆ
 เสื้อผ้าที่ทาด้วยผ้าตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 27921, 27922, 27997 หรือ 36250 (เสื้อผ้าใช้สาหรับผจญเพลิง
เสื้อผ้าใช้สาหรับป้องกันสารเคมีหรือรังสี เสื้อผ้าทางานใช้เพื่อการป้องกันอื่น ๆ และอื่น ๆ)
 เสื้อผ้าที่ทาด้วยผ้าตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 27921, 27922
 เสื้อผ้าอื่น ๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 28231
 เสื้อผ้าอื่น ๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 28233
 เสื้อผ้าอื่น ๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย
 เสื้อผ้าอื่น ๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6113, 6210

2826

หมวกและเครื่องสวมศีรษะ
28261

ทรงหมวก ตัวหมวก และฮู๊ด ท้าด้วยสักหลาด; พลาโตและมังชอง ท้าด้วยสักหลาด; ทรงหมวกที่สานหรือ
ท้าโดยการประกอบแถบเข้าด้วยกันท้าด้วยวัตถุใดก็ตาม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ทรงหมวก ตัวหมวก และฮู๊ด ทาด้วยสักหลาด ไม่ได้อัดเป็นรูปทรงหรือไม่ได้ทาปีก รวมทั้งพลาโตและ
มังชอง (รวมถึงสลิตมังชอง) ทาด้วยสักหลาด
- ทรงหมวก ที่สานหรือทาโดยการประกอบแถบเข้าด้วยกัน ทาด้วยวัตถุใดก็ตาม ไม่ได้อัดเป็นรูปทรงหรือ
ไม่ได้ทาปีก ไม่ได้บุภายในหรือไม่ได้ตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6501, 6502
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28262

หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่น ๆ ท้าด้วยสักหลาด ที่สานหรือท้าโดยการประกอบแถบเข้าด้วยกัน ท้าด้วย
วัตถุใดก็ตาม หรือที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ หรือท้าจากผืนผ้าลูกไม้ ผ้าสิ่งทออื่น ๆ ที่เป็นผืน ; ร่างแห
คลุมผม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่น ๆ ทาด้วยสักหลาด ที่สานหรือทาโดยการประกอบแถบเข้าด้วยกัน ทาด้วย
วัตถุใดก็ตาม จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม
- หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่น ๆ ที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์หรือทาจากผืนผ้าลูกไม้ ผืนสักหลาดหรือผ้า
สิ่งทออื่น ๆ ที่เป็นผืน (แต่ไม่เป็นแถบ) จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งร่างแหคลุมผมทาด้วย
วัตถุใดก็ตาม จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม
 เครื่องสวมศีรษะชนิดที่ใช้ในทางศาสนา
 ร่างแหคลุมผม
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6504, 6505

28269

เครื่องสวมศีรษะอื่น ๆ ยกเว้นเครื่องสวมศีรษะที่ท้าด้วยยางหรือพลาสติก เครื่องสวมศีรษะเพื่อความ
ปลอดภั ย และเครื่ อ งสวมศี รษะท้ า ด้ วยแอสเบสทอส; แถบรองขอบใน ซั บ ใน สิ่ ง หุ้ ม พื้ น ทรงหมวก
โครงหมวก กระบังหน้า และแถบรัดคาง ส้าหรับเครื่องสวมศีรษะ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องสวมศีรษะอื่น ๆ จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม ยกเว้นเครื่องสวมศีรษะที่ทาด้วยยางหรือ
พลาสติก เครื่องสวมศีรษะเพื่อความปลอดภัย และเครื่องสวมศีรษะทาด้วยแอสเบสทอส
 ทาด้วยหนังเฟอร์
 ทาด้วยวัตถุอื่น
- แถบรองขอบใน ซับใน สิ่งหุ้ม พื้นทรงหมวก โครงหมวก กระบังหน้า และแถบรัดคาง สาหรับเครื่องสวมศีรษะ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6506.99, 6507
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หนังเฟอร์ที่ฟอกหรือตกแต่งแล้วและเฟอร์เทียม; ของท้าด้วยหนังดังกล่าว (ยกเว้นเครื่องสวมศีรษะ)

2831 28310

หนังเฟอร์ที่ฟอกหรือตกแต่งแล้ว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หนังเฟอร์ที่ฟอกหรือตกแต่งแล้ว (รวมถึงหัว หาง อุ้งเท้าและชิ้นหรือส่วนตัดอื่น ๆ) ที่ยังไม่ประกอบ หรือ
ที่ประกอบเข้าด้วยกันแล้ว (โดยไม่มีวัตถุอื่นประกอบร่วมอยู่ด้วย) นอกจากของที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
28320
 หนังทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หางหรืออุ้งเท้ายังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน เช่น หนังมิงค์ เป็นต้น
 หัว หาง อุ้งเท้าและชิ้นหรือส่วนตัดอื่น ๆ ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน
 หนังทั้งตัว และชิ้นหรือส่วนตัดของหนังดังกล่าว ที่ประกอบเข้าด้วยกัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4302

2832 28320

เครื่องแต่งกาย ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายและของอื่น ๆ ท้าด้วยหนังเฟอร์ (ยกเว้นเครื่องสวมศีรษะ)
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องแต่งกาย ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายทาด้วยหนังเฟอร์ ของอื่น ๆ ทาด้วยหนังเฟอร์ (ยกเว้น
เครื่องสวมศีรษะ)
 ของสาหรับใช้ในทางอุตสาหกรรม
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4303

2833 28330

เฟอร์เทียมและของท้าด้วยเฟอร์เทียม (ยกเว้นเครื่องสวมศีรษะ) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เฟอร์เทียมและของทาด้วยเฟอร์เทียม (ยกเว้นเครื่องสวมศีรษะ)
 เฟอร์เทียม
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ของสาหรับใช้ในทางอุตสาหกรรม
 อื่น ๆ เช่น กระเป๋าเครื่องกีฬา เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4304


หมวดย่อย 29

หนังฟอกและผลิตภัณฑ์หนังฟอก; รองเท้า

หมู่ใหญ่ 291

หนังอัดที่มีหนังฟอกเป็นหลัก

2911 29110

หนังฟอกชนิดชามัว ; หนังฟอกชนิดเพเทนต์และชนิดเพเทนต์ลามิเนเต็ด ; หนังฟอกที่เคลือบด้วยโลหะ
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หนังฟอกชนิดชามัว (รวมถึงชนิดคอมบิเนชันชามัว) หนังฟอกชนิดเพเทนต์และชนิดเพเทนต์ลามิเนเต็ด รวมทั้ง
หนังฟอกที่เคลือบด้วยโลหะ
 หนังฟอกชนิดชามัว (รวมถึงชนิดคอมบิเนชันชามัว)
 หนังฟอกชนิดเพเทนต์และชนิดเพเทนต์ลามิเนเต็ด รวมทั้งหนังฟอกที่เคลือบด้วยโลหะ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4114

2912 29120

หนังฟอกอื่น ๆ ของสัตว์จ้าพวกโคกระบือหรือจ้าพวกม้า ไม่มีขนติด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หนังฟอกอื่น ๆ ของสัตว์จาพวกโคกระบือหรือจาพวกม้า ไม่มีขนติด
 หนังที่ฟอกแล้วหรือหนังครัสต์ของสัตว์จาพวกโคกระบือหรือจาพวกม้าไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม
แต่ไม่จัดทามากไปกว่านี้
 ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)
 ในสภาพแห้ง (ครัสต์)
 หนังฟอกที่จัดทาเพิ่มเติมภายหลังการฟอกหรือครัสติ้ง รวมถึงหนังฟอกที่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ของสัตว์
จาพวก โค กระบือ หรือจาพวกม้าไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตามนอกจากหนังฟอกที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
29110
 หนังทั้งตัว
 อื่น ๆ รวมถึงด้านข้าง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4104, 4107

2913 29130

หนังฟอกอื่น ๆ ไม่มีขนติด (รวมถึงหนังแกะ หนังลูกแกะ หนังแพะ หรือหนังลูกแพะ); หนังอัดที่มีหนังฟอก
หรือเส้นใยหนังฟอกเป็นหลัก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หนังฟอกอื่น ๆ ไม่มีขนติด (รวมถึงหนังแกะ หนังลูกแกะ หนังแพะ หรือหนังลูกแพะ); หนังอัดที่มีหนังฟอก
หรือเส้นใยหนังฟอกเป็นหลัก
 หนั ง ที่ ฟ อกแล้ ว หรื อ หนั ง ครั ส ต์ ข องสั ต ว์ จ าพวกแกะหรื อ ลู ก แกะไม่ มี ข นติ ด จะผ่ า หรื อ ไม่ ก็ ต าม
แต่ไม่จัดทามากไปกว่านี้
 ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)
 ในสภาพแห้ง (ครัสต์)
 หนังที่ฟอกแล้วหรือหนังครัสต์ของสัตว์อื่น ๆ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดทามากไปกว่านี้
 ของแพะหรือลูกแพะ (ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู) ในสภาพแห้ง (ครัสต์))
 ของสุกร (ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู) ในสภาพแห้ง (ครัสต์))
 ของสัตว์เลื้อยคลาน
 อื่น ๆ (ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู) ในสภาพแห้ง (ครัสต์))
 หนังฟอกที่จัดทาเพิ่มเติมภายหลังการฟอกหรือครัสติ้ง รวมถึงหนังฟอกที่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ ของสัตว์
จาพวกแกะหรือลูกแกะ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังฟอกที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 29110
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หนั งฟอกที่ จั ดท าเพิ่ มเติ มภายหลั งการฟอกหรื อครั สติ้ ง รวมถึ งหนั งฟอกที่ ตกแต่ งแบบพาร์ ชเมนต์
ของสัตว์อื่น ๆ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตามนอกจากหนังฟอกที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 29110
 ของแพะหรือลูกแพะ
 ของสุกร
 ของสัตว์เลื้อยคลาน
 อื่น ๆ
 หนังอัดที่มีหนังฟอกหรือเส้นใยหนังฟอกเป็นหลักที่เป็นแผ่นหนา แผ่นบาง หรือเป็นแถบ จะเป็นม้วน
หรือไม่ก็ตาม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4105, 4106, 4112, 4113, 4115.10


หมู่ใหญ่ 292

กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และที่คล้ายกัน; เครื่องอานและเครื่องเทียมลาก; ของอื่น ๆ ท้าด้วยหนังฟอก

2921 29210

เครื่องอานและเครื่องเทียมลากส้าหรับสัตว์ทุกชนิดท้าด้วยวัตถุใดก็ตาม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องอานและเครื่องเทียมลากสาหรับสัตว์ทุกชนิด (รวมถึงสายโยง เชือกจูง สนับเข่า ตะกร้อสวมปาก ผ้ารองอาน
กระเป๋าอานม้า เสื้อสาหรับสุนัข และของที่คล้ายกัน) ทาด้วยวัตถุใดก็ตาม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4201

2922 29220

กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และที่คล้ายกัน ท้าด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด แผ่นพลาสติก วัตถุทอ ท้าด้วย
วัลแคไนซ์ไฟเบอร์ หรือกระดาษแข็ง; ของใช้ส่วนตัวที่ใช้ในการประเทืองโฉม การเย็บหรือใช้ในการท้า
ความสะอาดรองเท้าหรือเสื้อผ้าที่จัดท้าขึ้นเป็นชุดส้าหรับเดินทาง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และที่คล้ายกัน ทาด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด แผ่นพลาสติก วัตถุทอ ทาด้วย
วัลแคไนซ์ไฟเบอร์ หรือกระดาษแข็ง
 หี บ เดิ น ทางขนาดใหญ่ กระเป๋า ใส่เ สื้อผ้า กระเป๋ าใส่ของกระจุก กระจิ ก กระเป๋า นัก บริห าร กระเป๋า
เอกสาร กระเป๋านักเรียน และภาชนะที่คล้ายกัน
 กระเป๋าถือจะมีสายสะพายด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมถึงกระเป๋าถือที่ไม่มีหูหิ้ว กระเป๋าสะพายหลัง
 ของที่ปกติพกติดกระเป๋าเครื่องแต่งกายหรือกระเป๋าถือ
 อื่น ๆ เช่น กระเป๋าเครื่องกีฬา กระเป๋าโบว์ลิง กระเป๋าใส่เครื่องใช้ในห้องน้าทาด้วยแผ่นพลาสติก เป็นต้น
- ของใช้ส่วนตัวที่ใช้ในการประเทืองโฉม การเย็บหรือใช้ในการทาความสะอาดรองเท้าหรือเสื้อผ้าที่จัดทาขึ้น
เป็นชุดสาหรับเดินทาง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4202, 9605

2923 29230

สายนาฬิกาของนาฬิกาชนิดวอตช์ ยกเว้นโลหะ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สายนาฬิกาของนาฬิกาชนิดวอตช์ และส่วนประกอบของสายนาฬิกาดังกล่าว ยกเว้นโลหะ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9113.90

2929 29290

ของอื่น ๆ ท้าด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด (รวมถึงชนิดที่ใช้ในเครื่องจักร หรือในเครื่องใช้กล หรือเพื่อใช้ทาง
เทคนิคอย่างอื่น) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของอื่น ๆ ทาด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด
 เชือกผูกรองเท้าบูท ที่ปูพื้น
 เข็มขัดและสายรัดเพื่อความปลอดภัยในทางอุตสาหกรรม
 สายหรือแถบทาด้วยหนังฟอกชนิดที่ใช้สาหรับเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ หรือชนิดที่ใช้สาหรับเป็น
ของประดับกาย
 ของทาด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด ชนิดที่ใช้ในเครื่องจักรหรือในเครื่องใช้กล หรือเพื่อใช้ทางเทคนิคอย่างอื่น
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4205
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รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกและส่วนบนของรองเท้าท้าด้วยยางหรือพลาสติก ท้าด้วยหนังฟอกหรือวัตถุทอ
นอกจากรองเท้ากีฬา รองเท้าที่มีโลหะป้องกันหัวรองเท้าประกอบอยู่ด้วย และรองเท้าเบ็ดเตล็ดพิเศษ

2931 29310

รองเท้ากันน้้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกและส่วนบนของรองเท้าท้าด้วยยางหรือพลาสติก นอกจากรองเท้าที่มี
โลหะป้องกันหัวรองเท้าประกอบอยู่ด้วย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รองเท้ากันน้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกและส่วนบนของรองเท้าทาด้วยยางหรือพลาสติก นอกจากรองเท้าที่มี
โลหะป้องกันหัวรองเท้าประกอบอยู่ด้วย
 หุ้มข้อเท้าแต่ไม่หุ้มเข่า
 รองเท้าหุ้มเข่า
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6401.92 - .99

2932 29320

รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกและส่วนบนของรองเท้าท้าด้วยยางหรือพลาสติก นอกจากรองเท้าที่มี โลหะ
ป้องกันหัวรองเท้าประกอบอยู่ด้วย หรือรองเท้ากีฬา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกและส่วนบนของรองเท้าทาด้วยยางหรือพลาสติก นอกจากรองเท้าที่มีโลหะ
ป้องกันหัวรองเท้าประกอบอยู่ด้วย หรือรองเท้ากีฬา
 รองเท้าที่มีสายคาดหรือสายรัดด้านบนประกอบเข้ากับพื้นรองเท้าโดยวิธีสวมเข้าด้วยกัน
 รองเท้าอื่น ๆ ที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกและส่วนบนของรองเท้าทาด้วยยางหรือพลาสติก
 หุ้มข้อเท้า เช่น รองเท้าดาน้า เป็นต้น
 อื่น ๆ เช่น ที่มีโลหะป้องกันหัวรองเท้าประกอบอยู่ด้วย เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6402.20 - .99

2933 29330

รองเท้าที่มีส่วนบนของรองเท้าท้าด้วยหนังฟอก นอกจากรองเท้ากีฬา รองเท้าที่มีโลหะป้องกันหัวรองเท้ า
ประกอบอยูด่ ้วย และรองเท้าเบ็ดเตล็ดพิเศษ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รองเท้าที่มีส่วนบนของรองเท้าทาด้วยหนังฟอก นอกจากรองเท้ากีฬา รองเท้าที่มีโลหะป้องกันหัวรองเท้า
ประกอบอยู่ด้วย และรองเท้าเบ็ดเตล็ดพิเศษ
 รองเท้าอื่น ๆ ที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทาด้วยหนังฟอก และส่วนบนของรองเท้าทาด้วยหนังฟอก
 หุ้มข้อเท้า
 อื่น ๆ เช่น รองเท้าโบว์ลิง เป็นต้น
 รองเท้าอื่น ๆ
 หุ้มข้อเท้า เช่น รองเท้าที่มีฐานหรือพื้นทาด้วยไม้ ไม่มีพื้นรองด้านในหรือโลหะป้องกันหัวรองเท้า
ประกอบอยู่ด้วย รองเท้าบูทขี่ม้า เป็นต้น
 อื่น ๆ เช่น รองเท้าที่มีฐานหรือพื้นทาด้วยไม้ ไม่มีพื้นรองด้านในหรือโลหะป้องกันหัวรองเท้าประกอบ
อยู่ด้วย รองเท้าโบว์ลิง เป็นต้น
 รองเท้าอื่น ๆ มีส่วนบนของรองเท้าทาด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6403.51 - .99, 6405.10

2934 29340

รองเท้าที่มีส่วนบนของรองเท้าท้าด้วยวัตถุทอ นอกจากรองเท้ากีฬา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รองเท้าที่มีส่วนบนของรองเท้าทาด้วยวัตถุทอ นอกจากรองเท้ากีฬา
 รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทาด้วยยางหรือพลาสติก ส่วนบนของรองเท้าทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ
 รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทาด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด ส่วนบนของรองเท้าทาด้วยวัตถุทออื่น ๆ
 รองเท้าอื่น ๆ มีส่วนบนของรองเท้าทาด้วยวัตถุทอ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6404.19, .20, 6405.20
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รองเท้ากีฬา ยกเว้นรองเท้าสเก็ต

2941 29410

รองเท้าสกี รองเท้าส้าหรับสโนว์บอร์ด และรองเท้าส้าหรับสกีแบบครอสคันทรีย์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รองเท้าสกี รองเท้าสาหรับสโนว์บอร์ด และรองเท้าสาหรับสกีแบบครอสคันทรีย์
 รองเท้าอื่น ๆ ที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกและส่วนบนของรองเท้าทาด้วยยางหรือพลาสติก
 รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทาด้วยยาง พลาสติกหนังฟอก หรือหนังอัด และส่วนบนของรองเท้า
ทาด้วยหนังฟอก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6402.12, 6403.12

2942 29420

รองเท้าเทนนิส รองเท้าบาสเกตบอล รองเท้ายิม รองเท้าส้าหรับฝึก และรองเท้าที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- รองเท้ากีฬา รองเท้าเทนนิส รองเท้าบาสเกตบอล รองเท้ายิม รองเท้าสาหรับฝึก และรองเท้าที่คล้ายกัน
 รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทาด้วยยางหรือพลาสติก และส่วนบนของรองเท้าทาด้วยวัตถุทอ
 ประกอบติดด้วยตะปูยึดเกาะแบบต่าง ๆ หรือที่คล้ายกัน
 รองเท้าสาหรับมวยปล้า ยกน้าหนัก หรือยิมนาสติก
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6404.11

2949 29490

รองเท้ากีฬาอื่น ๆ ยกเว้นรองเท้าสเก็ต ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รองเท้ากีฬาอื่น ๆ ยกเว้นรองเท้าสเก็ต
 รองเท้ า กี ฬ าอื่ น ๆ ที่ มี พื้ น รองเท้ า ด้ า นนอกและส่ ว นบนของรองเท้ า ท าด้ ว ยยางหรื อ พลาสติ ก เช่ น
รองเท้าสาหรับมวยปล้า เป็นต้น
 รองเท้ากีฬาอื่น ๆ ที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทาด้วยยาง พลาสติก หนังฟอก หรือหนังอัด และส่วนบนของ
รองเท้าทาด้วยหนังฟอก
 ประกอบติดด้วยตะปูยึดเกาะแบบต่าง ๆ หรือที่คล้ายกัน
 รองเท้าสาหรับขี่ม้าหรือรองเท้าโบว์ลิง
 รองเท้าสาหรับมวยปล้า ยกน้าหนัก หรือยิมนาสติก
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6402.19, 6403.19
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รองเท้าอื่น ๆ ยกเว้นรองเท้าท้าด้วยแอสเบสทอส รองเท้าที่ใช้เพื่อช่วยความพิการของร่างกาย และรองเท้าสเก็ต

2951 29510

รองเท้าที่มีโลหะป้องกันหัวรองเท้าประกอบอยู่ด้วย ยกเว้นรองเท้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 29320 ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รองเท้าที่มีโลหะป้องกันหัวรองเท้าประกอบอยู่ด้วย ยกเว้นรองเท้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 29320 (รองเท้า
ที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกและส่วนบนของรองเท้า ทาด้วยยางหรือพลาสติก นอกจากรองเท้าที่มีโลหะป้องกัน
หัวรองเท้าประกอบอยู่ด้วยหรือรองเท้ากีฬา)
 รองเท้ากันน้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกและส่วนบนของรองเท้าทาด้วยยางหรือพลาสติก ซึ่งส่วนบนไม่ได้
ยึดติด หรือไม่ได้ประกอบเข้ากับพื้นรองเท้าโดยการเย็บ ย้าหมุด ตอกตะปู ขันเกลียว สวมเข้าด้วยกัน
หรือโดยกรรมวิธีที่คล้ายกัน ที่มีโลหะป้องกันหัวรองเท้าประกอบอยู่ด้วย
 รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทาด้วยยาง พลาสติก หนังฟอก หรือหนังอัด และส่วนบนของรองเท้า
ทาด้วยหนังฟอก ที่มีโลหะป้องกันหัวรองเท้าประกอบอยู่ด้วย
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6401.10, 6403.40
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รองเท้าไม้ รองเท้าเบ็ดเตล็ดพิเศษ และรองเท้าอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รองเท้าไม้ รองเท้าเบ็ดเตล็ดพิเศษ และรองเท้าอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้า นนอกทาด้วยหนังฟอกและส่ว นบนของรองเท้าประกอบด้วยสายคาดข้าม
หลังเท้าและหัวแม่เท้าที่ทาด้วยหนังฟอก
 รองเท้าอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6403.20, 6405.90

หมู่ใหญ่ 296

ส่วนประกอบของรองเท้า; พื้นด้านในที่ถอดออกได้ เบาะรองส้น และของที่คล้ายกัน; สนับแข้ง เครื่องหุ้มขา
และของที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว

2960 29600

ส่ วนประกอบของรองเท้ า ; พื้ นด้ านในที่ ถอดออกได้ เบาะรองส้ น และของที่ คล้ ายกั น ; รวมทั้ งสนั บแข้ ง
เครื่องหุ้มขา และของที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของรองเท้า (รวมถึงส่วนบนของรองเท้าจะติดกับพื้นรองเท้า (นอกจากพื้นรองเท้าด้านนอก)
ด้วยหรือไม่ก็ตาม) พื้นด้านในที่ถอดออกได้ เบาะรองส้น และของที่คล้ายกัน รวมทั้งสนับแข้ง เครื่องหุ้มขา
และของที่คล้ายกันและส่วนประกอบของของดังกล่าว
 ส่ ว นบนของรองเท้ า และส่ ว นประกอบของของดั ง กล่ า ว นอกจากชิ้ น ช่ ว ยแรง เช่ น โลหะป้ อ งกั น
หัวรองเท้า เป็นต้น
 พื้นรองเท้าด้านนอกและส้นรองเท้าทาด้วยยางหรือพลาสติก
 อื่น ๆ ทาด้วยไม้ โลหะ (เหล็กหรือเหล็กกล้า ทองแดง อะลูมิเนียม อื่น ๆ) ยางหรือพลาสติก (พื้นรองเท้า
ด้านใน พื้นรองเท้าที่ประกอบสมบูรณ์ อื่น ๆ ที่ทาด้วยพลาสติก อื่น ๆ) อื่น ๆ (สนับแข้ง เครื่องหุ้มขา
และของที่คล้ายกันและส่วนประกอบของของดังกล่าว อื่น ๆ)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6406
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หมวดใหญ่ 3
สินค้าที่ขนส่งได้อื่น ๆ ยกเว้นผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์
หมวดย่อย 31

ผลิตภัณฑ์จากไม้ ไม้ก๊อก ฟาง และวัตถุถักสานอื่น ๆ

หมู่ใหญ่ 311

ไม้ที่เ ลื่อ ยหรือ ถากตามยาว ฝานหรือ ลอก มีค วามหนาเกิน 6 มิล ลิเ มตร; ไม้ห มอนรถไฟหรือ รถราง
ที่ไม่อาบซึมด้วยสารใด ๆ
ไม้ที่เ ลื่อ ยหรือ ถากตามยาว ฝานหรือ ลอก มีค วามหนาเกิน 6 มิล ลิเ มตร; ไม้ห มอนรถไฟหรือ รถราง
ที่ไม่อาบซึมด้วยสารใด ๆ
ไม้ที่เลื่อยหรือถากตามยาว ฝานหรือลอก มีความหนาเกิน 6 มิลลิเมตร ทาด้วยไม้จาพวกสน ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไม้ที่เลื่อยหรือถำกตำมยำว ฝำนหรือลอก มีควำมหนำเกิน 6 มิลลิเมตร ทำด้วยไม้จำพวกสน
 ไม้สน จำพวก Pinus spp.
 ไม้สน จำพวก Abies spp. และไม้สปรูซ จำพวก Picea spp.
 ไม้จำพวกสนอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4407.11 - .19
ไม้ที่เลื่อยหรือถากตามยาว ฝานหรือลอก มีความหนาเกิน 6 มิลลิเมตร ทาด้วยไม้ที่ไม่ใช่ไม้จาพวกสน
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไม้ที่เลื่อยหรือถำกตำมยำว ฝำนหรือลอก มีควำมหนำเกิน 6 มิลลิเมตร ทำด้วยไม้เมืองร้อนที่ไส ขัด หรือ
ต่อปลำย และอื่น ๆ
 มำฮอกกำนี จำพวก Swietenia spp.
 วิโรลำ อิมบูเอียและแบลซำ
 ดำร์กเรดเมอแรนติ ไลต์เรดเมอแรนติ และเมอแรนติบำเคำ
 ไวต์ลออัน ไวต์เมอแรนติ ไวต์ซีรำยำ เยลโลว์เมอแรนติ และอลัน
 ซำเพลลิ
 ไอโรโค
 ไม้เมืองร้อนอื่น ๆ
- ไม้ที่เลื่อยหรือถำกตำมยำว ฝำนหรือลอก มีควำมหนำเกิน 6 มิลลิเมตร ทำด้วยไม้อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน
ที่ไส ขัด หรือต่อปลำย และอื่น ๆ
 โอ๊ก จำพวก Quercus spp.
 บีช จำพวก Fagus spp.
 เมเปิล จำพวก Acer spp.
 เชอรี่ จำพวก Prunus spp.
 แอช จำพวก Fraxinus spp.
 เบิร์ช จำพวก Betula spp.
 ป๊อปลำร์และแอสเพน จำพวก Populus spp.
 ไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสนอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4407.21 - .99
ไม้หมอนรถไฟหรือรถรางที่ไม่อาบซึมด้วยสารใด ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไม้หมอนรถไฟหรือรถรำงที่ไม่อำบซึมด้วยสำรใด ๆ ทำด้วย
 ไม้จำพวกสน
 ไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4406.11, .12

3110
31101

31102

31109
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ไม้ที่มีขอบปลายหรือหน้าไม้ ทาเป็นรูปทรงอย่างต่อเนื่อง; ฝอยไม้; ผงไม้; ไม้เป็นชิ้นหรือสะเก็ด

3121

ไม้ (รวมถึงแถบไม้และไม้ลวดลายสาหรับปูพื้นแบบปาร์เกต์ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน และทาเป็นคิ้ว
และกรอบ) ที่มีขอบปลายหรือหน้าไม้ ทาเป็นรูปทรงอย่างต่อเนื่อง
31211

ไม้ (รวมถึงแถบไม้และไม้ลวดลายสาหรับปูพื้นแบบปาร์เกต์ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน และทาเป็นคิ้ว
และกรอบ) ที่ มี ข อบปลายหรื อ หน้า ไม้ ท าเป็ น รู ป ทรงอย่ า งต่ อเนื่อ ง ท าด้ วยไม้ จ าพวกสน ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไม้ (รวมถึงแถบไม้และไม้ลวดลำยสำหรับปูพื้นแบบปำร์เกต์ยังไม่ประกอบเข้ำด้วยกัน และทำเป็นคิ้ว
และกรอบ) ที่มีขอบปลำยหรือหน้ำไม้ ทำเป็นรูปทรงอย่ำงต่อเนื่อง ทำด้วย
 ไม้จำพวกสน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4409.10

31212

ไม้ (รวมถึงแถบไม้และไม้ลวดลายสาหรับปูพื้นแบบปาร์เกต์ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน และทาเป็นคิ้ว
และกรอบ) ที่มีขอบปลายหรือหน้าไม้ ทาเป็นรูปทรงอย่างต่อเนื่อง ทาด้วยไม้ไผ่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- ไม้ (รวมถึงแถบไม้และไม้ลวดลำยสำหรับปูพื้นแบบปำร์เกต์ยังไม่ประกอบเข้ำด้วยกัน และทำเป็นคิ้ว
และกรอบ) ที่มีขอบปลำยหรือหน้ำไม้ ทำเป็นรูปทรงอย่ำงต่อเนื่อง ทำด้วยไม้ไผ่
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4409.21

31219

ไม้ (รวมถึงแถบไม้และไม้ลวดลายสาหรับปูพื้นแบบปาร์เกต์ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน และทาเป็นคิ้ว
และกรอบ) ที่มีขอบปลายหรือหน้าไม้ ทาเป็นรูปทรงอย่างต่อเนื่อง ทาด้วยไม้อื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- ไม้ (รวมถึงแถบไม้และไม้ลวดลำยสำหรับปูพื้นแบบปำร์เกต์ยังไม่ประกอบเข้ำด้วยกัน และทำเป็นคิ้ว
และกรอบ) ที่มีขอบปลำยหรือหน้ำไม้ ทำเป็นรูปทรงอย่ำงต่อเนื่อง ทำด้วย
 ไม้เมืองร้อน
 ไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสนอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4409.22, .29

3122

31220

ฝอยไม้; ผงไม้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ฝอยไม้
- ผงไม้
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4405

3123

31230

ไม้เป็นชิ้นหรือสะเก็ด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไม้เป็นชิ้นหรือสะเก็ด ทำด้วย
 ไม้จำพวกสน
 ไม้ทไี่ ม่ใช่ไม้จำพวกสน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4401.21, .22
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ไม้ที่ยังไม่แปรรูป ผ่านกรรมวิธีใช้สีทา สีย้อม ครีโอโซต หรือสารรักษาเนื้อไม้อื่น ๆ; ไม้หมอนรถไฟหรือรถราง
ที่อาบซึม; ไม้รัดถัง ไม้ซีก ไม้ท่อน และที่คล้ายกัน

3131

ไม้ที่ยังไม่แปรรูป จะถากเปลือกหรือกระพี้ออกแล้ว หรือทาเป็นสี่เหลี่ยมอย่างหยาบ ๆ ผ่านกรรมวิธีใช้สีทา
สีย้อม ครีโอโซต หรือสารรักษาเนื้อไม้อื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไม้ที่ยังไม่แปรรูป จะถำกเปลือกหรือกระพี้ออกแล้ว หรือทำเป็นสี่เหลี่ยมอย่ำงหยำบ ๆ ผ่ำนกรรมวิธีใช้สีทำ
สีย้อม ครีโอโซต หรือสำรรักษำเนื้อไม้อื่น ๆ หรือไม่ก็ตำม ทำด้วย

31310
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ไม้จำพวกสน
 ไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4403.11, .12


3132

31320

ไม้หมอนรถไฟหรือรถรางที่อาบซึม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไม้หมอนรถไฟหรือรถรำงที่อำบซึม ทำด้วย
 ไม้จำพวกสน
 ไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4406.91, .92

3133

31330

ไม้รัดถัง; ไม้ซีก; รวมทั้งไม้เสาเข็ม ไม้เสารั้ว และไม้เสาหลักที่เสี้ยมปลายแต่ไม่ได้เลื่อยตามยาว; ไม้ท่อนเล็ก
ที่ตกแต่งอย่างหยาบ ๆ แต่ยังไม่กลึง ไม่ดัด หรือยังไม่ทาอย่างอื่น เหมาะสาหรับผลิตไม้เท้า ร่ม ด้ามเครื่องมือ
หรือผลิตของที่คล้ายกัน; ชิปวูดและของที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไม้รัดถัง; ไม้ซีก; รวมทั้งไม้เสำเข็ม ไม้เสำรั้ว และไม้เสำหลัก ที่เสี้ยมปลำยแต่ไม่ได้เลือ่ ยตำมยำว; ไม้ท่อนเล็ก
ที่ตกแต่งอย่ำงหยำบ ๆ แต่ยังไม่กลึง ไม่ดัด หรือยังไม่ทำอย่ำงอื่น เหมำะสำหรับผลิตไม้เท้ำ ร่ม ด้ำมเครื่องมือ
หรือผลิตของที่คล้ำยกัน; ชิปวูดและของที่คล้ำยกัน ทำด้วย
 ไม้จำพวกสน
 ไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน (ชิปวูดและไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสนอื่น ๆ)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4404

หมู่ใหญ่ 314

กระดานและแผง

3141

ไม้อัดพลายวูดประกอบด้วยแผ่นไม้ล้วน ๆ (ยกเว้นทาด้วยไม้ไผ่)
31411

ไม้อัดพลายวูดประกอบด้วยแผ่นไม้ล้วน ๆ ทาด้วยไม้จาพวกสน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไม้อัดพลำยวูดอื่น ๆ ประกอบด้วยแผ่นไม้ล้วน ๆ (นอกจำกทำด้วยไม้ไผ่) แต่ละชั้นมีควำมหนำไม่เกิน
6 มิลลิเมตร อื่น ๆ ที่ทั้งสองชั้นต้องเป็นไม้จำพวกสน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4412.39

31412

ไม้อัดพลายวูด ประกอบด้วยแผ่นไม้ล้วน ๆ ทาด้วยไม้ที่ไม่ใช่ไม้จาพวกสน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไม้อัดพลำยวูด ประกอบด้วยแผ่นไม้ล้วน ๆ ทำด้วยไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน (นอกจำกทำด้วยไม้ไผ่) แต่ละชั้น
มีควำมหนำไม่เกิน 6 มิลลิเมตร
 อย่ำงน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นต้องเป็นไม้เมืองร้อน
 อื่ น ๆ ที่ อ ย่ ำ งน้ อ ยชั้ น นอกหนึ่ งชั้ น ต้ อ งเป็ น ไม้ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ไ ม้ จ ำพวกสน ที่ อ ยู่ ใ นจ ำพวกอั ล เดอร์ (จ ำพวก
Alnus spp.) แอช (จำพวก Fraxinus spp.) บีช (จำพวก Fagus spp.) เบิร์ช (จำพวก Betula
spp.) เชอรี่ (จำพวก Prunus spp.) เชสต์นัต (จำพวก Castanea spp.) เอลม์ (จำพวก Ulmus
spp.) ยูคำลิปตัส (จำพวก Eucalyptus spp.) ฮิกโกรี (จำพวก Carya spp.) ฮอร์สเชสต์นัต
(จำพวก Aesculus spp.) ไลม์ (จำพวก Tilia spp.) เมเปิล (จำพวก Acer spp.) โอ๊ก (จำพวก
Quercus spp.) เพลนทรี (จำพวก Platanus spp.) ป๊อปลำร์และแอสเพน (จำพวก Populus spp.)
โรบิเนีย (จำพวก Robinia spp.) ทิวลิปวูด (จำพวก Liriodendron spp.) หรือวอลนัต (จำพวก
Juglans spp.)
 อื่น ๆ ที่อย่ำงน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นต้องเป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4412.31, .33, .34
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3142

ไม้อัดพลายวูด ไม้อัดวีเนียร์และลามิเนเต็ดวูดที่คล้ายกันอื่น ๆ ยกเว้นไม้ไผ่
31421

ไม้อัดพลายวูด ไม้อัดวีเนียร์และลามิเนเต็ดวูดที่คล้ายกันอื่น ๆ ทาด้วยไม้จาพวกสน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไม้อัดพลำยวูด ไม้อัดวีเนียร์และลำมิเนเต็ดวูดที่คล้ำยกันอื่น ๆ ทำด้วยไม้จำพวกสน
 แผ่นไม้อัดไส้ไม้ระแนง ลำมินบอร์ด และแผ่นไม้อัดไส้ไม้คร่ำว
 ไม้จำพวกสนอื่น ๆ
ยกเว้น
- ไม้อัดพลำยวูด ประกอบด้วยแผ่นไม้ล้วน ๆ ทำด้วยไม้จำพวกสน จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 31411

31422

ไม้อัดพลายวูด ไม้อัดวีเนียร์และลามิเนเต็ดวูดที่คล้ายกันอื่น ๆ ทาด้วยไม้ที่ไม่ใช่ไม้จาพวกสน ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไม้อัดพลำยวูด ไม้อัดวีเนียร์ และลำมิเนเต็ดวูดที่คล้ำยกันอื่น ๆ ทำด้วยไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน
 แผ่นไม้อัดไส้ไม้ระแนง ลำมินบอร์ด และแผ่นไม้อัดไส้ไม้คร่ำว
 ไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน และอื่น ๆ
ยกเว้น
- ไม้อัดพลำยวูด ประกอบด้วยแผ่นไม้ล้วน ๆ ทำด้วยไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
31412

3143

แผ่นชิ้นไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด) และแผ่นไม้ที่คล้ายกันทาด้วยไม้หรือวัตถุอื่น ๆ จาพวกไม้
31431

แผ่นชิ้นไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แผ่นชิ้นไม้อัด (พำร์ติเคิลบอร์ด)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4410.11

31432

แผ่นชิ้นไม้อัดเรียงแถว (โอเอสบี) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แผ่นชิ้นไม้อัดเรียงแถว (โอเอสบี)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4410.12

31439

แผ่นไม้ที่คล้ายกันทาด้วยไม้หรือวัตถุอื่น ๆ จาพวกไม้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แผ่นไม้ที่คล้ำยกันทำด้วยไม้หรือวัตถุอื่น ๆ จำพวกไม้
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4410.19, .90

3144

ไฟเบอร์บอร์ดที่ทาด้วยไม้หรือวัตถุอื่น ๆ จาพวกไม้
31441

ไฟเบอร์บอร์ดที่มีความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fibre board: MDF) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- ไฟเบอร์บอร์ดที่ทำด้วยไม้หรือวัตถุอื่น ๆ จำพวกไม้ จะยึดติดกันด้วยเรซินหรือสำรอินทรีย์อื่น ๆ หรือไม่ก็ตำม
ทำด้วยไฟเบอร์บอร์ดที่มีควำมหนำแน่นปำนกลำง (เอ็มดีเอฟ)
 ที่มีควำมหนำไม่เกิน 5 มิลลิเมตร
 ที่มีควำมหนำเกิน 5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 9 มิลลิเมตร
 ที่มีควำมหนำเกิน 9 มิลลิเมตร
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4411.12 - .14

31442

ฮาร์ดบอร์ด (High Density Fibre board: HDF) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไฟเบอร์บอร์ดที่ทำด้วยไม้หรือวัตถุอื่น ๆ จำพวกไม้ จะยึดติดกันด้วยเรซินหรือสำรอินทรีย์อื่น ๆ หรือไม่ก็ตำม
ทำด้วยไฟเบอร์บอร์ดที่มีควำมหนำแน่นสูง (เอชดีเอฟ) ที่มีควำมหนำแน่นเกิน 0.8 กรัมต่อลูกบำศก์เซนติเมตร
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4411.92
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3145

31449

ไฟเบอร์บอร์ดอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไฟเบอร์บอร์ดอื่น ๆ
 ที่มีควำมหนำแน่นเกิน 0.5 กรัมต่อลูกบำศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 0.8 กรัมต่อลูกบำศก์เซนติเมตร
 ที่มีควำมหนำแน่นไม่เกิน 0.5 กรัมต่อลูกบำศก์เซนติเมตร
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4411.93, .94

31450

ไม้อัดพลายวูด ไม้อัดวีเนียร์และลามิเนเต็ดวูดที่คล้ายกันทาด้วยไม้ไผ่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไม้อัดพลำยวูด ไม้อัดวีเนียร์และลำมิเนเต็ดวูดที่คล้ำยกันทำด้วยไม้ไผ่
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4412.10

หมู่ใหญ่ 315

แผ่นไม้วีเนียร์; แผ่นไม้พลายวูด; ไม้เพิ่มความแน่น

3151

แผ่นไม้วีเนียร์ และแผ่นไม้พลายวูด และไม้อื่น ๆ ที่เลื่อยตามยาว ฝาน หรือลอก ที่มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร

3152

31511

แผ่นไม้วีเนียร์ และแผ่นไม้พลายวูด และไม้อื่น ๆ ที่เลื่อยตามยาว ฝาน หรือลอก ที่มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร
ทาด้วยไม้จาพวกสน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แผ่นไม้วีเนียร์ และแผ่นไม้พลำยวูด และไม้อื่น ๆ ที่เลื่อยตำมยำว ฝำน หรือลอก ที่มีควำมหนำไม่เกิน 6 มิลลิเมตร
ทำด้วยไม้จำพวกสน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4408.10

31512

แผ่นไม้วีเนียร์ และแผ่นไม้พลายวูด และไม้อื่น ๆ ที่เลื่อยตามยาว ฝาน หรือลอก ที่มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร
ทาด้วยไม้ที่ไม่ใช่ไม้จาพวกสน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แผ่ นไม้ วี เนี ยร์ และแผ่ นไม้ พลำยวู ด และไม้ อื่ น ๆ ที่ เลื่ อยตำมยำว ฝำน หรื อลอก ที่ มี ควำมหนำไม่ เ กิ น 6
มิลลิเมตร ทำด้วยไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน
 ไม้เมืองร้อน (ดำร์กเรดเมอแรนติ ไลต์เรดเมอแรนติ และเมอแรนติบำเคำ และอื่น ๆ)
 ไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสนอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4408.31 - .90

31520

ไม้เพิ่มความแน่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไม้เพิ่มควำมแน่นที่เป็นก้อนเหลี่ยม แผ่น แถบ หรือเป็นรูปทรงโพรไฟล์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4413

หมู่ใหญ่ 316

เครื่องประกอบอาคารทาด้วยไม้และเครื่องไม้ที่ใช้ในการก่อสร้าง (รวมถึงแผงไม้เซลลูลาร์ แผงไม้ปูพื้นที่
ประกอบแล้ว กระเบื้องไม้แบบชิงเกิลและแบบเชก)

3160

เครื่องประกอบอาคารทาด้วยไม้และเครื่องไม้ที่ใช้ในการก่อสร้าง (รวมถึงแผงไม้เซลลูลาร์ แผงไม้ปูพื้นที่
ประกอบแล้ว กระเบื้องไม้แบบชิงเกิลและแบบเชก) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องประกอบอำคำรทำด้วยไม้และเครื่องไม้ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง รวมถึงแผงไม้เซลลูลำร์ แผงไม้ปูพื้นที่
ประกอบแล้ว กระเบื้องไม้แบบชิงเกิลและแบบเชก
 หน้ำต่ำง หน้ำต่ำงฝรั่งเศสและกรอบหน้ำต่ำง
 ประตู กรอบประตูและธรณีประตู
 ไม้แบบที่จัดทำแล้วสำหรับงำนก่อสร้ำงคอนกรีต
 กระเบื้องไม้แบบชิงเกิลและแบบเชก
 เสำและคำน
 แผงไม้ปูพื้นที่ประกอบแล้ว (ทำจำกไม้ไผ่หรือ อย่ำงน้อยชั้นบนสุด (ผิวหน้ำ) ทำจำกไม้ไผ่อื่ น ๆ สำหรับ
พื้นโมเสกอื่น ๆ หลำยชั้น และอื่น ๆ)
 อื่น ๆ (ไม้ไผ่ และอื่น ๆ)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4418

31600
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หมู่ใหญ่ 317

หีบ กล่อง หีบโปร่ง ถังทรงกระบอกและบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทาด้วยไม้ ; แกนม้วนสายเคเบิลทาด้วยไม้ ;
พัลเลต บ๊อกซ์พัลเลต และแผ่นอย่างอื่นที่ใช้ขนย้ายของทาด้วยไม้ ; ถังไม้แบบคาสก์ บาร์เรล แวต ทับและ
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของช่างทาถังไม้ และส่วนประกอบของของดังกล่าวทาด้วยไม้ (รวมถึงไม้ทาถัง)

3170

หีบ กล่อง หีบโปร่ง ถังทรงกระบอกและบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทาด้วยไม้ ; แกนม้วนสายเคเบิลทาด้วยไม้ ;
พัลเลต บ๊อกซ์พัลเลต และแผ่นอย่างอื่นที่ใช้ขนย้ายของทาด้วยไม้ ; ถังไม้แบบคาสก์ บาร์เรล แวต ทับและ
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของช่างทาถังไม้ และส่วนประกอบของของดังกล่าวทาด้วยไม้ (รวมถึงไม้ทาถัง) ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หีบ กล่อง หีบโปร่ง ถังทรงกระบอก และบรรจุภัณฑ์ที่คล้ำยกัน รวมทั้งแกนม้วนสำยเคเบิลทำด้วยไม้
- พัลเลต บ๊อกซ์พัลเลต และแผ่นอย่ำงอื่นที่ใช้ขนย้ำยของ รวมทั้งพัลเลตคอลลำร์ทำด้วยไม้
- ถังไม้แบบคำสก์ บำร์เรล แวต ทับและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของช่ำงทำถังไม้ และส่วนประกอบของของดังกล่ำว
ทำด้วยไม้
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4415, 4416

31700

หมู่ใหญ่ 319

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทาด้วยไม้; ของทาด้วยไม้ก๊อก วัตถุถักสาน และฟาง

3191

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทาด้วยไม้
31911

เครื่องมือ ตัวเครื่องมือ ด้ามเครื่องมือ ตัวและด้ามของไม้กวาดหรือแปรงทาด้วยไม้ รวมทั้งหุ่นทารองเท้า
และหุ่นอัดรองเท้าทาด้วยไม้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องมือ ตัวเครื่องมือ ด้ำมเครื่องมือ ตัวและด้ำมของไม้กวำดหรือแปรง ทำด้วยไม้
- หุ่นทำรองเท้ำ ทำด้วยไม้
- หุ่นอัดรองเท้ำ ทำด้วยไม้
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4417

31912

เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องใช้ในครัวทาด้วยไม้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องใช้บนโต๊ะอำหำรและเครื่องใช้ในครัว ทำด้วย
 ไม้ไผ่
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4419

31913

ไม้ที่ฝังหรือประดับด้วยมุก ด้วยงาช้างหรือวัตถุอื่น ๆ หีบและกล่องสาหรับเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ
หรือของมีคม และของที่คล้ายกัน ทาด้วยไม้ รูปแกะสลัก เครื่องประดับอื่น ๆ ทาด้วยไม้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- ไม้ที่ฝังหรือประดับด้วยมุก ด้วยงำช้ำงหรือวัตถุอื่น ๆ หีบและกล่องสำหรับเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ
หรือของมีคม และของที่คล้ำยกัน ทำด้วยไม้ รูปแกะสลัก เครื่องประดับอื่น ๆ ทำด้วยไม้
- รูปแกะสลัก เครื่องประดับอื่น ๆ ทำด้วยไม้
- เฟอร์นิเจอร์ ทำด้วยไม้ ที่ไม่ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 381
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4420

31914

กรอบไม้สาหรับรูปวาด รูปถ่าย กระจกเงา หรือสาหรับของที่คล้ายกัน และของอื่น ๆ ทาด้วยไม้ ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กรอบไม้สำหรับรูปวำด รูปถ่ำย กระจกเงำ หรือสำหรับของที่คล้ำยกัน
- ของอื่น ๆ ทำด้วยไม้
 ไม้แขวนเสื้อ
 อื่ น ๆ เช่ น แกนม้ ว น กรวยม้ ว นและกระสวย หลอดด้ ำ ยเย็ บ ผ้ ำ และของที่ ค ล้ ำ ยกั น ก้ ำ นไม้ ขี ด
ก้ำนลูกกวำด ก้ำนไอศกรีมและช้อนไอศกรีม พัดทั้งที่พับได้และพับไม่ได้ โครงและด้ำมของพัดดังกล่ำว
และส่วนประกอบของโครงและด้ำม ลูกประคำ ไม้จิ้มฟัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4414, 4421
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3192

ของทาด้วยไม้ก๊อกและฟาง หรือวัตถุถักสานอื่น ๆ; เครื่องจักสาน เครื่องสาน
31921

ไม้ก๊อกธรรมชาติที่เอาเปลือกออกหรือทาเป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างหยาบๆ เป็นก้อน แผ่น แผ่นบาง หรือแถบ
ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส ; ไม้ก๊อกที่ทาให้แตก ทาเป็นเม็ด หรือที่บดแล้ว ; เศษไม้ก๊อก
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไม้ก๊อกธรรมชำติที่เอำเปลือกออกหรือทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่ำงหยำบ ๆ เป็นก้อน แผ่น แผ่นบำง หรือแถบ
ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส (รวมถึงไม้ก๊อกที่เพียงแต่ขึ้นรูปโดยยังไม่ลบเหลี่ยมสำหรับทำจุก
หรือที่อุด)
- เศษไม้ก๊อก รวมทั้งไม้ก๊อกที่ทำให้แตก ทำเป็นเม็ดหรือที่บดแล้ว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4501.90, 4502

31922

ของทาด้วยไม้ก๊อกธรรมชาติ; ไม้ก๊อกอัดและของทาด้วยไม้ก๊อกอัด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของทำด้วยไม้ก๊อกธรรมชำติ
 จุกและที่อุด
 อื่น ๆ
- ไม้ก๊อกอัด (มีหรือไม่มีสำรยึด) และของทำด้วยไม้ก๊อกอัด
 ก้อน แผ่น แผ่นบำงและแถบ กระเบื้องรูปทรงใดก็ตำม และแท่งทรงกระบอกตัน รวมถึงแผ่นกลม
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4503, 4504

31923

ผลิตภัณฑ์ทาด้วยฟาง ทาด้วยเอสพาร์โต หรือวัตถุถักสานอื่น ๆ; เครื่องจักสาน เครื่องสาน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- วัตถุถักสำนที่ยึดเข้ำด้วยกันเป็นแนวขนำนหรือที่ทอในลักษณะเป็นผืน จะเป็นของสำเร็จรูปหรือไม่ก็ตำม
(เช่น เสื่อ สิ่งปูลำด ฉำก)
 เสื่อ สิ่งปูลำดและฉำก ทำด้วยวัตถุจำกพืช (ทำด้วยไม้ไผ่ หวำย และอื่น ๆ)
 อื่ น ๆ เช่ น สิ่ งถั ก ตำมยำวและผลิต ภัณฑ์ที่ คล้ำยกัน ทำด้วยวัตถุ ถั กสำน จะประกอบกัน เข้ำ เป็นแถบ
หรือไม่ก็ตำม พัดทั้งที่พับได้และพับไม่ได้ โครงและด้ำมของพัดดังกล่ำว และส่วนประกอบของโครงและ
ด้ำม และอื่น ๆ (ทำด้วยไม้ไผ่ ทำด้วยหวำย ทำด้วยวัตถุจำกพืชอื่น ๆ และอื่น ๆ)
- เครื่องจักสำน เครื่องสำน และของอื่น ๆ ที่ทำเป็นรูปทรงโดยตรงจำกวัตถุถักสำน หรือที่ทำขึ้นจำกของ
ตำมวัตถุถักสำนที่กล่ำวไว้ด้ำนบน รวมทั้งของทำด้วยรังบวบ เช่น กระเป๋ำติดตัวผู้โดยสำรและกระเป๋ำ
ใส่เสื้อผ้ำ ชะลอมสำหรับขวด และอื่น ๆ (ทำด้วยพืช ทำด้วยหวำย และอื่น ๆ)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4601, 4602

หมวดย่อย 32

เยื่อไม้ กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ; สิ่งตีพิมพ์และของที่คล้ายกัน

หมู่ใหญ่ 321

เยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง

3211

เยื่อไม้หรือเยื่อที่ได้จากวัตถุจาพวกเส้นใยเซลลูโลสอื่น ๆ
32111

เยื่อไม้เคมี ชนิดละลายได้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เยื่อไม้เคมีชนิดละลำยได้
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4702

32112

เยื่อไม้เคมี นอกจากชนิดละลายได้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เยื่อไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้โซดำหรือเยื่อไม้ซัลเฟต นอกจำกชนิดละลำยได้
 ไม้จำพวกสนไม่ได้ฟอก กึ่งฟอกหรือฟอกแล้ว
 ไม่ใช่ไม้จำพวกสนไม่ได้ฟอก กึ่งฟอกหรือฟอกแล้ว
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- เยื่อไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้ซัลไฟต์ นอกจำกชนิดละลำยได้
 ไม้จำพวกสนไม่ได้ฟอก กึ่งฟอกหรือฟอกแล้ว
 ไม่ใช่ไม้จำพวกสนไม่ได้ฟอก กึ่งฟอกหรือฟอกแล้ว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4703, 4704
32113

เยื่อบดเชิงกล; เยื่อที่ได้จากกรรมวิธีเชิงกลร่วมกับกรรมวิธีทางเคมี; เยื่อที่ได้จากวัตถุจาพวกเส้นใยเซลลูโลส
นอกจากไม้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เยื่อไม้บด
- เยื่อไม้ที่ได้จำกกรรมวิธีทำเยื่อไม้เชิงกลร่วมกับกรรมวิธีทำเยื่อไม้เคมี
- เยื่อจำกเส้นใยที่ได้จำกกระดำษหรือกระดำษแข็งที่นำกลับคืนมำใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้) หรือเยื่อ
ที่ได้จำกวัตถุจำพวกเส้นใยเซลลูโลสอื่น ๆ
 เยื่อที่ได้จำกใยฝ้ำย
 เยื่อจำกเส้นใยที่ได้จำกกระดำษหรือกระดำษแข็งที่นำกลับคืนมำใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้)
 อื่น ๆ จำกไม้ไผ่
 อื่น ๆ เช่น เยื่อบดเชิงกล เยื่อเคมี เยื่อที่ได้จำกกรรมวิธีเชิงกลร่วมกับกรรมวิธีทำงเคมี เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4701, 4705, 4706
กระดาษพิ มพ์ หนั งสื อพิ มพ์ กระดาษและกระดาษแข็ งชนิ ดท าด้ วยมื อ และกระดาษและกระดาษแข็ ง
ที่ไม่เคลือบชนิดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกราฟิก และบัตรเจาะและกระดาษที่ใช้ทาเทปเจาะ

3212
32121

กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กระดำษพิมพ์หนังสือพิมพ์ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4801

32122

กระดาษและกระดาษแข็งชนิดทาด้วยมือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กระดำษและกระดำษแข็งชนิดทำด้วยมือ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4802.10

32129

กระดาษและกระดาษแข็งที่ไม่เคลือบอื่น ๆ ชนิดที่ใช้สาหรับเขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก
และบัตรเจาะและกระดาษที่ใช้ทาเทปเจาะ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กระดำษและกระดำษแข็งชนิดที่ใช้สำหรับทำกระดำษไวแสง ไวควำมร้อนหรือไวต่อไฟฟ้ำ ที่ใช้สำหรับทำ
กระดำษปิดผนัง
- กระดำษและกระดำษแข็งอื่น ๆ ซึ่งไม่มีเส้นใยที่ได้จำกกรรมวิธีเชิงกลหรือกรรมวิธีเคมีเชิงกล หรือมีเส้นใย
ดังกล่ำวไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนักของปริมำณเส้นใยทั้งหมด
- กระดำษและกระดำษแข็งอื่น ๆ ซึ่งมีเส้นใยที่ได้จำกกรรมวิธีเชิงกลหรือกรรมวิธีเคมีเชิงกล เกินร้อยละ 10
โดยน้ำหนักของปริมำณเส้นใยทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4802.20 - .69

3213

กระดาษชนิดที่ใช้สาหรับทากระดาษชาระ กระดาษคราฟต์ที่ไม่เคลือบ และกระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ
ที่ไม่เคลือบ; กระดาษอื่น ๆ
32131

กระดาษชนิดที่ใช้สาหรับทากระดาษชาระหรือกระดาษเช็ดหน้า ทากระดาษเช็ดมือหรือกระดาษเช็ดปาก
และทากระดาษที่คล้ายกัน เซลลูโลสแวดดิ้งและแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กระดำษชนิดที่ใช้สำหรับทำกระดำษชำระหรือกระดำษเช็ดหน้ำ ทำกระดำษเช็ดมือหรือกระดำษเช็ดปำก
และทำกระดำษที่คล้ำยกันชนิดที่ใช้ตำมบ้ำนเรือนหรือเพื่อกำรอนำมัย เซลลูโลสแวดดิ้งและแผ่นเยื่อของ
เส้นใยเซลลูโลส จะทำให้ย่น ทำเป็นลอนหรือเป็นจีบ ทำลำยดุน ปรุรู แต่งสีพื้นผิว ตกแต่งพื้นผิว หรือพิมพ์
หรือไม่ก็ตำม เป็นม้วน หรือเป็นแผ่น
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ทำด้วยเซลลูโลสแวดดิ้งหรือแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4803


32132

คราฟต์ไลเนอร์ที่ไม่เคลือบ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ครำฟต์ไลเนอร์ที่ไม่เคลือบ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น
 ไม่ได้ฟอก
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4804.11, .19

32133

กระดาษคราฟต์ที่ไม่เคลือบ; กระดาษแซคคราฟต์ย่นหรือเป็นลอน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กระดำษครำฟต์ที่ไม่เคลือบ
 ไม่ได้ฟอก
 อื่น ๆ
- กระดำษครำฟต์ทำให้ย่น หรือทำเป็นลอนหรือเป็นจีบ จะทำลำยดุนหรือปรุรูหรือไม่ก็ตำม
- กระดำษแซคครำฟต์
 ไม่ได้ฟอก
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4804.21 - .59, 4808.40

32134

กระดาษฟลูติ้ง รวมถึงกระดาษฟลูติ้งทาด้วยฟาง และกระดาษฟลูติ้งกึ่งเคมี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กระดำษฟลูติ้ง
 กระดำษฟลูติ้งกึ่งเคมี
 กระดำษฟลูติ้งทำด้วยฟำง
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4805.11 - .19

32135

เทสต์ไลเนอร์ (รีไซเคิลไลเนอร์บอร์ด) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เทสต์ไลเนอร์ (รีไซเคิลไลเนอร์บอร์ด)
 หนัก 150 กรัมต่อตำรำงเมตรหรือน้อยกว่ำ
 หนักเกิน 150 กรัมต่อตำรำงเมตร
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4805.24, .25

32136

ซัลไฟต์แรปพิงเพเพอร์ กระดาษและกระดาษแข็งที่เป็นกระดาษกรอง กระดาษและกระดาษแข็งที่เป็นกระดาษ
สักหลาด; กระดาษมวนบุหรี่ ที่ไม่ได้ตัดตามขนาด หรือทาเป็นเล่มเล็กหรือเป็นหลอด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ซัลไฟต์แรปพิงเพเพอร์ เช่น กระดำษสีสำหรับห่อกล่องไม้ขีด เป็นต้น
- กระดำษและกระดำษแข็งที่เป็นกระดำษกรอง
- กระดำษและกระดำษแข็งที่เป็นกระดำษสักหลำด
- กระดำษและกระดำษแข็งอื่น ๆ เช่น กระดำษชนิดที่ใช้ทำเครื่องไหว้เจ้ำ กระดำษซับ เป็นต้น
- กระดำษมวนบุหรี่ที่ไม่ได้ตัดตำมขนำด หรือทำเป็นเล่มเล็กหรือเป็นหลอด
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4805.30 - .93, 4813.90

32137

พาร์ชเมนต์ที่ทาจากพืช กระดาษชนิดกันน้ามัน กระดาษลอกลาย กระดาษแก้วและกระดาษมันอื่น ๆ
ชนิดโปร่งใสหรือโปร่งแสง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- พำร์ชเมนต์ที่ทำจำกพืช
- กระดำษชนิดกันน้ำมัน
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- กระดำษลอกลำย
- กระดำษแก้วและกระดำษมันอื่น ๆ ชนิดโปร่งใสหรือโปร่งแสง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4806
3214

กระดาษและกระดาษแข็งที่ผ่านกรรมวิธี
32141

กระดาษอัดและกระดาษแข็งอัดไม่เคลือบผิวหรืออาบซึม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กระดำษอัดและกระดำษแข็งอัด (ทำโดยกำรติดกระดำษหรือกระดำษแข็งที่เป็นแผ่นเรียบเข้ำด้วยกันเป็น
ชั้นด้วยสำรยึดติด) ไม่เคลือบผิวหรืออำบซึม จะเสริมข้ำงในให้แข็งแรงหรือไม่ก็ตำม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4807

32142

กระดาษและกระดาษแข็งทาให้ย่น ทาเป็นลอนหรือเป็นจีบ ทาลายดุนหรือปรุรู ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กระดำษและกระดำษแข็ง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 ทำให้ย่น ทำเป็นลอนหรือเป็นจีบ
 ทำลำยดุนหรือปรุรู
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4808.90

32143

กระดาษและกระดาษแข็งเคลือบด้วยดินขาว หรือด้วยสารอนินทรีย์อย่างอื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กระดำษและกระดำษแข็งเคลือบด้วยดินขำว หรือด้วยสำรอนินทรีย์อย่ำงอื่น
 กระดำษและกระดำษแข็งเคลือบด้ำนเดียวหรือสองด้ำนด้วยดินขำว (ไชน่ำเคลย์) หรือด้วยสำรอนินทรีย์
อย่ำงอื่น จะมีสำรยึดหรือไม่ก็ตำม และไม่ได้เคลือบด้วยสิ่งอื่นอีก จะแต่งสีพื้นผิว ตกแต่งพื้นผิว หรือ
จะพิมพ์ด้วยหรือไม่ก็ตำม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ขนำดเท่ำใดก็ตำม
 กระดำษและกระดำษแข็งชนิดที่ใช้สำหรับเขียน พิมพ์หรือวัตถุประสงค์อื่นทำงกรำฟิก ไม่มีเส้นใย
ที่ได้จำกกรรมวิธีเชิงกลหรือกรรมวิธีเคมีเชิงกล หรือมีเส้นใยดังกล่ำวไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก
ของปริมำณเส้นใยทั้งหมด
 กระดำษและกระดำษแข็งชนิดที่ใช้สำหรับเขียน พิมพ์หรือวัตถุประสงค์อื่นทำงกรำฟิก ไม่มีเส้นใย
ที่ได้จำกกรรมวิธีเชิงกลหรือกรรมวิธีเคมีเชิงกล หรือมีเส้นใยดังกล่ำวเกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก
ของปริมำณเส้นใยทั้งหมด
 กระดำษครำฟต์ นอกจำกชนิดที่ใช้สำหรับเขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทำงกรำฟิก
 กระดำษและกระดำษแข็งอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4810

32149

กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้ง และแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลสที่เคลือบ อาบซึม มีกัมหรือสาร
ยึดติด หุ้ม แต่งสีพื้นผิว ตกแต่งพื้นผิว หรือพิมพ์ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กระดำษ กระดำษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้ง และแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลสทีเ่ คลือบ อำบซึม มีกัมหรือสำรยึดติด
หุ้ม แต่งสีพื้นผิว ตกแต่งพื้นผิว หรือพิมพ์ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น
 กระดำษ กระดำษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้ง และแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลสที่เคลือบ อำบซึม หุ้ม แต่งสีพื้นผิว
ตกแต่งพื้นผิว หรือพิมพ์ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ขนำดเท่ำใดก็ตำม
 กระดำษและกระดำษแข็งที่มีทำร์ บิทูเมน หรือแอสฟัลต์
 กระดำษและกระดำษแข็งชนิดที่มีกัมหรือสำรยึดติด
 กระดำษและกระดำษแข็งเคลือบ อำบซึม หรือหุ้มด้วยพลำสติก (ไม่รวมถึง สำรยึดติด)
 กระดำษและกระดำษแข็งเคลือบ อำบซึม หรือหุ้ม ด้วยไข ไขพำรำฟิน สเตียรีน น้ำมัน หรือกลีเซอรอล
 กระดำษ กระดำษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้ง และแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลสอื่น ๆ
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กระดำษคำร์บอน กระดำษทำสำเนำในตัว และกระดำษอื่น ๆ ที่ใช้ทำสำเนำหรือใช้ถ่ำยทอดต้นแบบ
(รวมถึงกระดำษที่เคลือบหรืออำบซึมสำหรับใช้ทำกระดำษไขหรือแผ่นพิมพ์ออฟเซ็ต) จะพิมพ์หรือไม่ก็ตำม
เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น
 กระดำษทำสำเนำในตัว
 อื่น ๆ เช่น กระดำษคำร์บอน และกระดำษอื่น ๆ ที่ใช้ทำสำเนำหรือใช้ถ่ำยทอดต้นแบบ (รวมถึง
กระดำษที่เคลือบหรืออำบซึมสำหรับใช้ทำกระดำษไขหรือแผ่นพิมพ์ออฟเซ็ต) จะพิมพ์หรือไม่กต็ ำม
เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4809, 4811


3215

กระดาษและกระดาษแข็งชนิดลูกฟูก และภาชนะบรรจุทาด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง
32151

กระดาษและกระดาษแข็งชนิดลูกฟูก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กระดำษและกระดำษแข็งทำเป็นลูกฟูก จะปรุรูหรือไม่ก็ตำม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4808.10

32152

กระสอบและถุงทาด้วยกระดาษ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กระสอบและถุงทำด้วยกระดำษ
 กระสอบและถุงที่มีฐำนกว้ำงตั้งแต่ 40 เซนติเมตรขึ้นไป
 กระสอบและถุงอื่น ๆ รวมถึงกรวย
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4819.30, .40

32153

หีบ กล่อง ซอง ซองใส่แผ่นเสียง และภาชนะบรรจุอื่น ๆ (ยกเว้นถุง) ทาด้วยกระดาษ กระดาษแข็ ง
เซลลูโลสแวดดิ้ง หรือทาด้วยแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส; แฟ้มชนิดกล่อง ถาดใส่จดหมาย และของ
ที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ในสานักงาน ร้านค้า หรือสถานที่ที่คล้ายกัน ทาด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หีบ กล่อง และซองทำด้วยกระดำษและกระดำษแข็ง ชนิดลูกฟูก
- หีบ กล่อง และซองที่พับได้ ทำด้วยกระดำษและกระดำษแข็ง ที่ไม่ใช่ชนิดลูกฟูก
- ภำชนะบรรจุอื่น ๆ รวมถึงซองใส่แผ่นเสียงทำด้วยกระดำษหรือกระดำษแข็ง
- แฟ้มชนิดกล่อง ถำดจดหมำย กล่องเก็บของ และของที่คล้ำยกันชนิดที่ใช้ในสำนักงำน ร้ำนค้ำหรือสถำนที่
ที่คล้ำยกัน ทำด้วยกระดำษหรือกระดำษแข็ง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4819.10, .20, .50, .60

3219

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทาด้วยกระดาษและกระดาษแข็ง
32191

กระดาษคาร์บอน กระดาษทาสาเนาในตัว และกระดาษอื่น ๆ ที่ใช้ทาสาเนาหรือใช้ถ่ายทอดต้นแบบ
ที่ไม่เป็นของกอง; กระดาษไขและแผ่นพิมพ์ออฟเซ็ต ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กระดำษคำร์บอน กระดำษทำสำเนำในตัว และกระดำษอื่น ๆ ที่ใช้ทำสำเนำหรือใช้ถ่ำยทอดต้นแบบ ที่ไม่เป็น
ของกอง; กระดำษไขหรือแผ่นพิมพ์ออฟเซ็ต (นอกจำกกระดำษที่จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 32149)
 กระดำษทำสำเนำในตัว
 อื่น ๆ เช่น กระดำษที่ใช้ทำสำเนำอื่น ๆ กระดำษคำร์บอน กระดำษที่ใช้ถ่ำยทอดต้นแบบด้วยควำมร้อน
กระดำษไขและแผ่นพิมพ์ออฟเซ็ต ทำด้วยกระดำษ จะบรรจุกล่องหรือไม่ก็ตำม เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4816

32192

ซองจดหมาย ไปรษณียบรรณ ไปรษณียบัตร และบัตรเขียนจดหมาย ทาด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง; กล่อง
กระเป๋า ซอง และแฟ้ม ทาด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง ที่มีกระดาษจาพวกเครื่องเขียนบรรจุอยู่ด้วย ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ซองจดหมำย ทำด้วยกระดำษหรือกระดำษแข็ง
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- ไปรษณียบรรณ ไปรษณียบัตร และบัตรเขียนจดหมำยทำด้วยกระดำษหรือกระดำษแข็ง
- กล่อง กระเป๋ำ ซอง และแฟ้มทำด้วยกระดำษหรือกระดำษแข็ง ที่มีกระดำษจำพวกเครื่องเขียนบรรจุอยู่ด้วย
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4817
32193

กระดาษชาระ กระดาษเช็ดหน้า กระดาษเช็ดมือ กระดาษปูโต๊ะ กระดาษเช็ดปาก แนปคินสาหรับเด็กอ่อน
ผ้าอนามัยแบบสอด และของใช้ที่คล้ายกัน สาหรับใช้ตามบ้านเรือน ของใช้เพื่อการอนามัยหรือของใช้ใน
โรงพยาบาล และเครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่ทาด้วยเยื่ อกระดาษ กระดาษ
เซลลูโลสแวดดิ้ง หรือทาด้วยแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กระดำษชำระ
- กระดำษเช็ดหน้ำ กระดำษทำควำมสะอำด และกระดำษเช็ดมือ
- กระดำษปูโต๊ะและกระดำษเช็ดปำก
- เครื่องแต่งกำยและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกำยที่ทำด้วยเยื่อกระดำษ กระดำษ เซลลูโลสแวดดิ้ง
หรือทำด้วยแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส
- อื่น ๆ เช่น แนปคินสำหรับเด็กอ่อน ผ้ำอนำมัยแบบสอด และของใช้ที่คล้ำยกัน สำหรับใช้ตำมบ้ำนเรือน
ของใช้เพื่อกำรอนำมัยหรือของใช้ในโรงพยำบำล เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4818

32194

กระดาษปิดผนัง และสิ่งปิดผนังที่คล้ายกัน กระดาษโปร่งใสใช้ติดกระจก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กระดำษปิดผนังและสิ่งปิดผนังที่คล้ำยกัน ประกอบด้วยกระดำษที่เคลือบหรือหุ้มผิวด้ำนหน้ำด้วยชั้นของ
พลำสติกที่ทำเป็นเม็ด ลำยดุน แต่งสี พิมพ์ลวดลำย หรือตกแต่งด้วยวิธีอื่น
- อื่น ๆ เช่น กระดำษโปร่งใสใช้ติดกระจก เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4814

32195

สิ่งปิดผนังทาด้วยสิ่งทอ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สิ่งปิดผนังทำด้วยสิ่งทอ
 ทำด้วยขนแกะ หรือขนละเอียดหรือหยำบของสัตว์
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5905

32196

ผ้าอนามัย (แพ็ด) และแทมพอน แนปคินและแนปคินไลเนอร์สาหรับเด็กอ่อน และของที่คล้ายกันทาด้วย
วัตถุใดก็ตาม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้ำอนำมัย (แพ็ด) และแทมพอน แนปคินและแนปคินไลเนอร์สำหรับเด็กอ่อน และของที่คล้ำยกันทำด้วย
วัตถุใดก็ตำม
 ของชนิดใช้แล้วทิ้ง
 ที่มีส่วนซึมซับหลักทำด้วยแวดดิ้งของวัตถุทอ
 ผ้ำอนำมัยและแทมพอน ทำด้วยกระดำษ เยื่อกระดำษ เซลลูโลสแวดดิ้งหรือใยของเซลลูโลสไฟเบอร์
 แนปคินและแพ็คสำหรับเด็กอ่อนเพื่อรองรับกำรขับถ่ำย ทำด้วยกระดำษ เยื่อกระดำษ เซลลูโลส
แวดดิ้งหรือใยของเซลลูโลสไฟเบอร์
 อื่น ๆ ทำด้วยกระดำษ เยื่อกระดำษ เซลลูโลสแวดดิ้ง หรือใยของเซลลูโลสไฟเบอร์
 อื่น ๆ
 ที่ถักแบบนิตหรือโครเชต์
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9619
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32197

ป้ายทุกชนิดทาด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ป้ำยทุกชนิดทำด้วยกระดำษหรือกระดำษแข็ง จะพิมพ์หรือไม่ก็ตำม ป้ำยชนิดที่ใช้สำหรับเครื่องเพชรพลอย
และรูปพรรณรวมถึงของประดับกำย หรือของใช้ประจำตัวที่ปกติพกติดกระเป๋ำ กระเป๋ำถือ หรือนำติดตัว
 พิมพ์แล้ว
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4821

32198

แท่งกรองและแผ่นกรองทาด้วยเยื่อกระดาษ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แท่งกรองและแผ่นกรอง ทำด้วยเยื่อกระดำษ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4812

32199

กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้ง และแผ่นเยื่อทาด้วยเส้นใยเซลลูโลสชนิดอื่น ๆ ที่ตัดตามขนาด
หรือตัดเป็นรูปทรง; กระดาษมวนบุหรี่จะตัดตามขนาด หรือทาเป็นเล่มเล็ก หรือเป็นหลอด เป็นม้วนมีความ
กว้างไม่เกิน 5 เซนติเมตร; ของอื่น ๆ ทาด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษ กระดาษแข็ง ทาด้วยเซลลูโลสแวดดิ้ง
หรือแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กระดำษ กระดำษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้ง และแผ่นเยื่อทำด้วยเส้นใยเซลลูโลสชนิดอื่น ๆ ที่ตัดตำมขนำดหรือ
ตัดเป็นรูปทรงของอื่น ๆ ทำด้วยเยื่อกระดำษ กระดำษ กระดำษแข็ง ทำด้วยเซลลูโลสแวดดิ้ง หรือแผ่นเยื่อ
ของเส้นใยเซลลูโลส
 กระดำษกรอง
 ม้วน แผ่นบำง และแผ่นกลม ที่พิมพ์ขึ้นสำหรับใช้กับเครื่องอุปกรณ์ที่บันทึกได้ในตัว (สำหรับเครื่องอุปกรณ์
กำรแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้ำ กระดำษที่ใช้สำหรับเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้ำหัวใจ อื่น ๆ)
 ถำด ชำม จำน ถ้วยและของที่คล้ำยกันทำด้วยกระดำษ หรือกระดำษแข็ง
 ของที่ได้จำกกำรหล่อหรือกำรอัด ทำด้วยเยื่อกระดำษ
 อื่น ๆ
- กระสวย แกนม้วน กรวยม้วน และของรองรับที่คล้ำยกันทำด้วยเยื่อกระดำษ กระดำษ หรือกระดำษแข็ง
(จะปรุรูหรือทำให้แข็งหรือไม่ก็ตำม)
 ชนิดที่ใช้สำหรับม้วนด้ำยสิ่งทอ
 อื่น ๆ
- กระดำษมวนบุหรี่จะตัดตำมขนำด หรือทำเป็นเล่มเล็ก หรือเป็นหลอด หรือไม่ก็ตำม
 เป็นเล่มเล็กหรือเป็นหลอด
 เป็นม้วนมีควำมกว้ำงไม่เกิน 5 เซนติเมตร
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4813.10, .20, 4822, 4823.20 - .90
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หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม

3221

32210

หนังสือทางการศึกษาที่พิมพ์เป็นเล่ม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หนั งสื อ ที่ ใ ช้ เ ป็ น สื่ อ กำรเรี ย นรู้ ส ำหรั บ นั ก เรี ย นและครู ใ นหลั ก สู ต รกำรศึ ก ษำในระบบ หนั งสื อ เหล่ ำ นี้
ประกอบด้วยเนื้อหำสรุปองค์ควำมรูแ้ ละ/หรือคำถำม รวมถึงแบบฝึกหัด คู่มือกำรสอน และสื่ออื่น ๆ รวมถึง
สื่อกำรเรียนรู้แบบโต้ตอบ

3222

32220

หนังสืออ้างอิงทั่วไปที่พิมพ์เป็นเล่ม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หนังสือที่จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่เพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิงและสำหรับบุคคลทั่วไป เช่น
 พจนำนุกรม
 สำรำนุกรม
 ปทำนุกรม
 แผนที่โลก และหนังสือแผนที่หรือแผนภูมิอื่น ๆ
- หนังสือดังกล่ำวข้ำงต้นที่มีกำรเผยแพร่เป็นระยะ ๆ
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3223

32230

3229

นามานุกรมที่พิมพ์เป็นเล่ม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ข้อมูลรำยชื่อที่รวบรวมจัดเก็บอย่ำงเป็ นระบบที่แสดงรำยละเอียดของบุคคล องค์กร สิ่งตีพิมพ์ หรืออื่น ๆ
บนสื่อสิ่งพิมพ์ (ยกเว้นทำงออนไลน์) เช่น
 สมุดรำยนำมโทรศัพท์
 นำมำนุกรมห้ำงร้ำนและหน่วยงำนธุรกิจ
 รำยชื่อ
 เทศบำลและเมือง
 ฯลฯ
หนังสืออื่น ๆ ที่พิมพ์เป็นเล่ม

32291

หนังสือสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะด้าน หนังสือเทคนิค และหนังสือวิชาการที่พิมพ์เป็นเล่ม ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หนังสือด้ำนงำนวิจัย วิทยำกำรขั้นสูง และ/หรือข้ อมูลเพื่องำนด้ำนวิชำกำรและงำนวิจัยเพื่อท้ องถิ่น หรือ
ใช้โดยบุคคลในกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพเฉพำะด้ำน เช่น หนังสือสำหรับทนำยควำม แพทย์ ช่ำงไฟฟ้ำ นักบัญชี
นักธุรกิจผู้เชี่ยวชำญด้ำนคอมพิวเตอร์

32292

หนังสือเด็กที่พิมพ์เป็นเล่ม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หนังสือสำหรับเด็ก รวมถึงหนังสือภำพและหนังสือที่ไม่ใช่ตำรำเรียน เช่น
- หนังสือเพื่อควำมบันเทิงและสำรคดี
 หนังสืออ้ำงอิง
 ชุดอุปกรณ์หนังสือพร้อมของเล่น
 หนังสือเสียง
 สมุดระบำยสี
ยกเว้น
- สมุดสติ๊กเกอร์ จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 32690
- หนังสือของเล่น จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 38560

32299

หนังสืออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นที่พิมพ์เป็นเล่ม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หนังสือที่น่ำสนใจทั่วไป ซึ่ งเผยแพร่เพื่อประชำชนทั่วไป รวมถึงวรรณกรรม นวนิยำย และสำรคดี บทกวี
และละคร; หนั งสื อ ทำงศำสนำ คั ม ภี ร์ ไ บเบิ ล และบทสวด; หนั งสื อ สำรคดี เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งต่ ำ ง ๆ เช่ น
ประวัติศำสตร์ กำรเมือง ชีวประวัติ บ้ำนและสวน หนังสือวิธีทำ หนังสือทำอำหำร หนังสือท่องเที่ยว ฯลฯ
ยกเว้น
- หนังสือเสียง จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 47691

หมู่ใหญ่ 323

หนังสือพิมพ์และนิตยสารรายวันที่พิมพ์เป็นเล่ม

3230

หนังสือพิมพ์และนิตยสารรายวันที่พิมพ์เป็นเล่ม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หนังสือพิมพ์และนิตยสำร รำยวัน จะมีภำพประกอบหรือมีสิ่งโฆษณำหรือไม่ก็ตำม ออกอย่ำงน้อยสี่ครั้ง
ต่อสัปดำห์

32300

หมู่ใหญ่ 324

หนังสือพิมพ์และนิตยสารนอกจากรายวันที่พิมพ์เป็นเล่ม

3241

หนังสือพิมพ์และนิตยสารในเรื่องทั่วไปที่น่าสนใจนอกจากรายวันที่พิมพ์เป็นเล่ม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หนังสือพิมพ์ วำรสำร และนิตยสำรในเรื่องทั่วไปที่น่ำ สนใจ ที่มีกำรจัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่น้อยกว่ำ
4 ครั้งต่อสัปดำห์ เช่น

32410
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ศิลปะ วัฒนธรรม กำรพักผ่อนหย่อนใจและควำมบันเทิง
 บ้ำนและที่อยู่อำศัย
- ข่ำวกำรเมือง สังคม และธุรกิจ


ยกเว้น
- วำรสำรออนไลน์ จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 84312
3242

32420

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสารทางธุรกิจ วิชาชีพ และวิชาการที่พิมพ์เป็นเล่ม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หนังสือพิมพ์ นิตยสำร และวำรสำรทำงธุรกิจ วิชำชีพ และวิชำกำรที่มีกำรจัดพิมพ์ จำหน่ำยหรือเผยแพร่
น้อยกว่ำ 4 ครั้งต่อสัปดำห์ เช่น
 วำรสำรวิทยำศำสตร์
 วำรสำรทำงกำรแพทย์
ยกเว้น
- วำรสำรออนไลน์ จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 84312

3249

32490

หนังสือพิมพ์และนิตยสารอื่น ๆ นอกจากรายวันที่พิมพ์เป็นเล่ม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หนังสือพิมพ์ วำรสำร และนิตยสำรอื่น ๆ ที่มีกำรจัดพิมพ์ จำหน่ำยหรือเผยแพร่น้อยกว่ำ 4 ครั้งต่อสัปดำห์
เช่น
 วำรสำรที่มีหัวข้อเฉพำะ เช่น “zines” (หนังสือทำมือ)
ยกเว้น
- วำรสำรออนไลน์ จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 84312
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แผนที่ที่ได้จากการพิมพ์; บทเพลงที่พิมพ์หรือเขียน; ไปรษณียบัตร บัตรอวยพร ภาพพิมพ์ และแผนที่

3251

แผนที่ แผนภูมิอุทกศาสตร์ หรือแผนภูมิที่คล้ายกันทุกชนิด (รวมถึงแผนที่แขวนผนัง แปลนแสดงภูมิประเทศ
และลูกโลก) ที่ได้จากการพิมพ์ นอกจากทาเป็นเล่ม
แผนที่ แผนภูมิอุทกศาสตร์ หรือแผนภูมิที่คล้ายกันทุกชนิด (รวมถึงแผนที่แขวนผนัง แปลนแสดงภูมิประเทศ
และแผนที่โลก) ที่ได้จากการพิมพ์ นอกจากทาเป็นเล่ม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แผนที่ แผนภูมิอุทกศำสตร์ หรือแผนภูมิที่คล้ำยกันทุกชนิด รวมถึงแผนที่โลก แผนที่แขวนผนัง แปลนแสดง
ภูมิประเทศที่ได้จำกกำรพิมพ์ นอกจำกทำเป็นเล่ม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4905.99

32511

3252

32512

ลูกโลก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ลูกโลก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4905.10

32520

บทเพลงที่พิมพ์หรือเขียน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลงำนประพันธ์เพลงในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงผลงำนประพันธ์เพลงทั้งที่เป็นของตนเองและของผู้ อื่น
ซึ่งมีผู้ดูแลลิขสิทธิ์ในกำรจัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่ ซึ่งกำรจำหน่ำยหรือเผยแพร่ผลงำนประพันธ์เพลงใน
รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์อำจอยู่ในรูปของโน้ตเพลง โฟลิโอหรือหนังสือหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเว้น
- บริกำรขำยปลีกบทเพลงที่พิมพ์หรือเขียนที่ผลิตโดยผู้อื่น จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 62351
- บริกำรดูแลสิทธิในกำรพิมพ์หรือคัดลอกผลงำนประพันธ์เพลงเพื่อจำหน่ำยหรือเผยแพร่ จัดประเภทไว้ใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 73320
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3253

32530

ไปรษณียบัตรที่มีข้อความหรือมีภาพประกอบ; รวมทั้งบัตรพิมพ์ที่มีข้อความอวยพรหรือแจ้งข่าว จะมีซอง
หรือมีสิ่งตกแต่งหรือไม่ก็ตาม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไปรษณียบัตรที่มีข้อควำมหรือมีภำพประกอบ รวมทั้งบัตรพิมพ์ที่มีข้อควำมอวยพร แจ้งข่ำว หรือประกำศ
จะมีภำพประกอบ มีซองหรือมีสิ่งตกแต่งหรือไม่ก็ตำม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4909

3254

32540

ภาพพิมพ์ ภาพดีไซน์ และภาพถ่าย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รูปภำพ ภำพดีไซน์ และภำพถ่ำย
 ภำพดีไซน์
 อื่น ๆ ชนิดที่ใช้ติดตั้ง เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรสอน
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4911.91

3255

32550

แปลนและภาพลายเส้นที่เป็นต้นฉบับเขียนด้วยมือเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม อุตสาหกรรม
พาณิช ยกรรม ทางภูม ิป ระเทศหรือ วัต ถุป ระสงค์ที ่ค ล้า ยกัน ; หนัง สือ ที ่เ ขีย นด้ว ยมือ ; ส าเนาของสิง่
ดังกล่าวที่ได้จากการถ่ายด้วยกระดาษไวแสงและที่ได้จากการใช้กระดาษคาร์บอน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แปลนและภำพลำยเส้ น ที่ เ ป็ น ต้ น ฉบั บ เขี ย นด้ ว ยมื อ เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ท ำงสถำปั ต ยกรรม วิ ศ วกรรม
อุตสำหกรรม พำณิชยกรรม ทำงภูมิประเทศหรือวัตถุประสงค์ที่คล้ำยกัน หนังสือที่เขียนด้วยมือ สำเนำของ
สิ่งดังกล่ำวที่ได้จำกกำรถ่ำยด้วยกระดำษไวแสงและที่ได้จำกกำรใช้กระดำษคำร์บอน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4906

หมู่ใหญ่ 326

แสตมป์ สมุดเช็ค ธนบัตร ใบเอกสารสิทธิ ใบสต็อก โบรชัวและแผ่นปลิว สิ่งพิมพ์โฆษณาและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

3261

32610

ไปรษณียากร อากรแสตมป์หรือแสตมป์ที่คล้ายกัน ; กระดาษที่มีตราแสตมป์; สมุดเช็ค; ธนบัตร ใบสต็อก
ใบหุ้นหรือพันธบัตร และใบเอกสารสิทธิที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไปรษณียำกร อำกรแสตมป์หรือแสตมป์ที่คล้ำยกัน กระดำษที่มีตรำแสตมป์ สมุดเช็ค ธนบัตร ใบสต็อก
ใบหุ้นหรือพันธบัตร และใบเอกสำรสิทธิที่คล้ำยกัน
 ธนบัตรที่ชำระหนี้ได้ตำมกฎหมำย ไม่ต้องเสียอำกร
 ไปรษณียำกร อำกรแสตมป์หรือแสตมป์ที่คล้ำยกันที่ยังไม่ขีดฆ่ำ
 ใบสต็อก ใบหุ้น พันธบัตร ใบเอกสำรสิทธิที่คล้ำยกัน และสมุดเช็ค
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4907

3262

32620

สิ่งพิมพ์โฆษณาทางการค้า แค็ตตาล็อกทางการค้าและของที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สิ่งพิมพ์โฆษณำทำงกำรค้ำ แค็ตตำล็อกทำงกำรค้ำและของที่คล้ำยกัน
- แค็ ต ตำล็ อ กรำยกำรหนั งสื อ และสิ่งตี พิ ม พ์ ท ำงกำรศึ ก ษำ วิ ชำกำร วิ ท ยำศำสตร์ ประวั ติ ศ ำสตร์ หรื อ
วัฒนธรรมอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4911.10

3263

32630

รูปลอกและปฏิทินที่ได้จากการพิมพ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รูปลอก
 รูปลอกชนิดวิทริฟิเอเบิล
 อื่น ๆ
- ปฏิทินทุกชนิดที่ได้จำกกำรพิมพ์ รวมถึงปฏิทินชนิดฉีกเป็นรำยวัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4908, 4910
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3269

32690

สิ่งพิมพ์อื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สิ่งพิมพ์อื่น ๆ
 บั ต รที่ พิ ม พ์ แ ล้ วส ำหรับ เครื่อ งเพชรพลอยและรูป พรรณ หรื อ ของประดั บ กำยชิ้ นเล็ก ๆ หรื อ ของใช้
ประจำตัว
 ที่ปกติพกติดกระเป๋ำ กระเป๋ำถือ หรือนำติดตัว
 ฉลำกที่พิมพ์แล้วสำหรับวัตถุระเบิด
 บัตรที่พิมพ์เป็นชุดทำงกำรศึกษำ วิชำกำร วิทยำศำสตร์ ประวัติศำสตร์ หรือวัฒนธรรม
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4911.99
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สมุดทะเบียน สมุดบัญชี สมุดบันทึก สมุดฉีกเขียนจดหมาย ไดอารี่และของที่คล้ายกัน กระดาษซับ ปกชนิด
ไบน์เดอร์ แฟ้ม แบบพิมพ์ และเครื่องเขียนอื่น ๆ ทาด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง

3270

สมุดทะเบียน สมุดบัญชี สมุดบันทึก สมุดฉีกเขียนจดหมาย ไดอารี่และของที่คล้ายกัน กระดาษซับ ปกชนิด
ไบน์เดอร์ แฟ้ม แบบพิมพ์ และเครื่องเขียนอื่น ๆ ทาด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สมุดทะเบียน สมุดบัญชี สมุดบันทึก สมุดสั่งของ สมุดใบเสร็จรับเงิน สมุดฉีกเขียนจดหมำย สมุดฉีกบันทึก
ควำมจำ ไดอำรี่ และของที่คล้ำยกัน
- สมุดแบบฝึกหัด
- ปกชนิดไบน์เดอร์ (นอกจำกปกหนังสือ) ปกพับและแฟ้ม
- แบบพิมพ์ทำงธุรกิจที่พับหลำยทบและชุดกระดำษที่มีกระดำษคำร์บอนแทรก
- อัลบั้มสำหรับของตัวอย่ำงหรือกำรสะสม
- อื่น ๆ
 อัลบั้มสำหรับของตัวอย่ำงหรือกำรสะสม
 ปกหนังสือทำด้วยกระดำษหรือกระดำษแข็ง
 กระดำษซับ
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4820

32700
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เพลตหรือลูกกลิ้งที่เตรียมไว้ในการพิมพ์ หินพิมพ์ภาพหรือสื่ออื่น ๆ ที่ทารอยพิมพ์แล้ว เพื่อใช้ในการพิมพ์

3280

เพลตหรือลูกกลิ้งที่เตรียมไว้ในการพิมพ์ หินพิมพ์ภาพหรือสื่ออื่น ๆ ที่ทารอยพิมพ์แล้ว เพื่อใช้ในการพิมพ์
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เพลต ลูกกลิ้งและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว รวมทั้งเพลต ลูกกลิ้งและหินพิมพ์ภำพ ที่ได้เตรียมไว้
เพื่อกำรพิมพ์ (เช่น ทำให้เรียบ ทำเป็นลำยเม็ดหรือขัดมัน)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8442.50

32800

หมวดย่อย 33

ถ่านโค้ก; ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม; เชื้อเพลิงนิวเคลียร์
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โค้กและเซมิโค้กที่ได้จากถ่านหิน ลิกไนต์หรือพีต; รีทอร์ตคาร์บอน

3310

โค้กและเซมิโค้กที่ได้จากถ่านหิน ลิกไนต์หรือพีต; รีทอร์ตคาร์บอน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- โค้กและเซมิโค้กที่ได้จำกถ่ำนหิน จำกลิกไนต์หรือพีต จะทำให้เกำะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตำม รวมทั้งรีทอร์ต
คำร์บอน
 โค้กและเซมิโค้กที่ได้จำกถ่ำนหิน
 โค้กและเซมิโค้กที่ได้จำกลิกไนต์หรือพีต
 รีทอร์ตคำร์บอน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2704

33100

348
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ทาร์ที่กลั่นจากถ่านหิน จากลิกไนต์หรือพีต และทาร์อื่น ๆ ที่ได้จากแร่

3320

ทาร์ที่กลั่นจากถ่านหิน จากลิกไนต์หรือพีต และทาร์อื่น ๆ ที่ได้จากแร่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ทำร์ที่กลั่นจำกถ่ำนหิน จำกลิกไนต์หรือพีต และทำร์อื่น ๆ ที่ได้จำกแร่ จะแยกเอำน้ำออกหรือกลั่นเพียง
บำงส่วนหรือไม่ก็ตำม รวมถึงรีคอนสติติวเตดทำร์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2706

33200
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3331
33311

น้ามันปิโตรเลียมหรือจากน้ามันที่ได้จากแร่บิทูมินัส นอกเหนือจากน้ามันดิบ; สิ่งปรุงแต่งที่ไม่ได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น ซึ่งมีน้ามันปิโตรเลียมหรือจากน้ามันที่ได้จากแร่บิทูมินัส ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้าหนัก
ซึ่งน้ามันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งปรุงแต่งนั้น
น้ามันเบนซินสาหรับยานยนต์และน้ามันเบนซินสาหรับเครื่องบิน
น้ามันเบนซินสาหรับยานยนต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้ ำมั น เบนซิ น ส ำหรั บ ยำนยนต์ คื อ ของผสมอะโรมำติ ก (เช่ น เบนซิ น และโทลู อี น ) และอะลิ ฟ ำติ ก
ไฮโดรคำร์บอน ในช่วง C5 ถึง C12 ที่มีช่วงกำรกลั่นระหว่ำง 25 ºC ถึง 220 ºC

33312

น้ามันเบนซินสาหรับเครื่องบิน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้ำมันเบนซินชนิดที่ใช้กับอำกำศยำนที่มีเครื่องยนต์แบบลูกสูบ พร้อมกับสำรเติมแต่งที่ช่วยรับประกันผล
กำรปฏิบัติงำนภำยใต้สภำวะกำรบิน เอวิเอชั่นแกสโซลินที่ใช้ในกำรบินส่วนใหญ่เป็นแอลไคเลต (ได้จำก
กำรรวมไอโซพำรำฟิน C4 และ C5 กับโอเลฟินส์ C3, C4 และ C5) กับสำรประกอบอะโรมำติก รวมถึงโทลูอีน
โดยมีช่วงกำรกลั่นคือ 25 °C ถึง 170 °C

3332

33320

น้ามันเบนซินสาหรับเครื่องบินเจ็ท ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไฮโดรคำร์บอนเบำที่ใช้ในส่วนกังหันของอำกำศยำน ที่มีช่วงกำรกลั่นระหว่ำง 100 ºC และ 250 ºC
โดยกำรผสมน้ำมันก๊ำดและน้ำมันเบนซินหรือแนฟทำในลักษณะที่ปริมำณอะโรมำติกไม่เกินร้อยละ 25
ของปริมำตรและควำมดันไอระหว่ำง 13.7 kPa และ 20.6 kPa

3333

33330

แนฟทา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้ำมันชนิดเบำหรือกลำง ที่กลั่นระหว่ำง 30 ºC และ 210 ºC ซึ่งไม่เป็นไปตำมข้อกำหนดสำหรับน้ำมันเบนซิน
สำหรับยำนยนต์
เคโรซีน (น้ามันก๊าด) ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- เคโรซีน คือ ของผสมของไฮโดรคำร์บอน ในช่วง C9 ถึง C16 และมีช่วงกำรกลั่นระหว่ำง 145 ºC ถึง 300 ºC
(แต่ไม่ปกติมำกกว่ำ 250 ºC) และมีจุดวำบไฟเหนือ 38 ºC

33342

เคโรซีนสาหรับเครื่องบินไอพ่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เคโรซีนสำหรับเครื่องบินไอพ่น คือ เคโรซีนผสมที่เหมำะกับสภำพกำรบินที่มีข้อกำหนดเฉพำะ เช่น จุด
เยือกแข็ง

33349

เคโรซีนอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เคโรซีนซึ่งใช้สำหรับทำควำมร้อน ทำอำหำร ให้แสงสว่ำง ตัวทำละลำย และเครื่องยนต์สันดำปภำยใน

33350

ไวต์สปิริตและสปิริตที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่มีจุดเดือดพิเศษ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไวต์สปิริตและและสปิริตที่ใช้ในอุตสำหกรรมที่มีจุดเดือดพิเศษ (SBP) คือ ตัวกลำงที่ถูกกลั่นด้วยกำรกลั่น
ในช่วงของแนฟทำและเคโรซีน จะประสงค์หลักในกำรใช้งำนคือไม่ใช้เป็นเชื้อเพลิง แบ่งเป็น:
 ไวต์สปิริต คือ สปิริตที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรมที่มีจุดวำบไฟสูงกว่ำ 30 ºC และมีช่วงกำรกลั่นระหว่ำง
135 ºC ถึง 200 ºC
 สปิริตที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม (SBP) คือ น้ำมันเบำที่มีช่วงกำรกลั่นระหว่ำง 30 ºC ถึง 200 ºC

3334

3335
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3336

33360

น้ามันแก๊ส ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้ำมันแก๊ส/น้ำมันดีเซล คือ น้ำมันชนิดกลำง ส่วนใหญ่มีคำร์บอนอยู่ในช่วง C11 ถึง C25 และมีช่วงกำรกลั่น
ระหว่ำง 160 ºC ถึง 420 ºC
- น้ำมันดีเซลที่ผสมกับไบโอดีเซล
ยกเว้น
- ไบโอดีเซล จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 35491

3337

33370

น้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้ำมันเตำ
- กำกกลั่น คือ น้ำมันที่มีช่วงกำรกลั่น 350 ºC ถึง 650 ºC และค่ำควำมหนืดคิเนแมติกในช่วง 6 ถึง 55 CST
ที่ 100 ºC
- น้ำมันหนัก คือ ผลิตภัณฑ์ผสมที่ได้จำกสำรตกค้ำงจำกกระบวนกำรกลั่นต่ำง ๆ
- น้ำมันแก๊สหนัก คือ ส่วนผสมที่มีน้ำมันแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นหลัก ซึ่งกลั่นที่อุณหภูมิประมำณ 380 ºC
ถึง 540 ºC

3338

33380

สารหล่อลื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สำรหล่อลื่น คือ น้ำมันที่ผลิตจำกน้ำมันดิบ ซึ่งกำรใช้งำนหลักคือเพื่อลดแรงเสียดทำนระหว่ำงพื้นผิวเลื่อน
และระหว่ำงกำรตัดโลหะ

3339

33390

น้ามันปิโตรเลียมอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้ำมันปิโตรเลียมเบำ ปำนกลำง และหนัก ที่ไม่ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3331 - 3338
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ก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ

3341

โพรเพนและบิวเทนทาให้เป็นของเหลว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- โพรเพนทำให้เป็นของเหลว
- บิวเทนทำให้เป็นของเหลว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2711.12, .13
เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน และบิวทาไดอีน และก๊าซปิโตรเลีย มและก๊า ซไฮโดรคาร์บ อนอื่น ๆ ยกเว้น
ก๊าซธรรมชาติ
เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีนและบิวทาไดอีน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีนและบิวทำไดอีน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2711.14

33410

3342
33421

33429

ก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ก๊ำซปิโตรเลียมและก๊ำซไฮโดรคำร์บอนอื่น ๆ ยกเว้นก๊ำซธรรมชำติ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2711.19, .29
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ปิ โตรเลี ยมเยลลี ; รวมทั้ งไขพาราฟิ น ไขไมโครคริ สแตลไลน์ ปิ โตรเลี ยม ไขแสล็ ก โอโซเคไรต์ ไขลิ กไนต์
ไขพีต ไขแร่อื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ; ปิโตรเลียมโค้ก ปิโตรเลียมบิทูเมนและกากอื่น ๆ ที่ได้จาก
น้ามันปิโตรเลียมหรือจากน้ามันที่ได้จากแร่บิทูมินัส

3350

ปิ โตรเลี ยมเยลลี ; รวมทั้ งไขพาราฟิ น ไขไมโครคริ สแตลไลน์ ปิ โตรเลี ยม ไขแสล็ ก โอโซเคไรต์ ไขลิ กไนต์
ไขพีต ไขแร่อื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ; ปิโตรเลียมโค้ก ปิโตรเลียมบิทูเมนและกากอื่น ๆ ที่ได้จาก
น้ามันปิโตรเลียมหรือจากน้ามันที่ได้จากแร่บิทูมินัส ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปิโตรเลียมเยลลี รวมทั้งไขพำรำฟิน ไขไมโครคริสแตลไลน์ปิโตรเลียม ไขแสล็ก โอโซเคไรต์ ไขลิกไนต์ ไขพีต
ไขแร่อื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ำยกันซึ่งได้จำกกำรสังเครำะห์หรือโดยกรรมวิธีอื่น จะแต่งสีหรือไม่ก็ตำม

33500
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- ปิโตรเลียมโค้ก
 ไม่ได้เผำโดยวิธีคำลซีเนชัน
 เผำโดยวิธีคำลซีเนชัน
- ปิโตรเลียมบิทูเมน
- กำกอื่น ๆ ที่ได้จำกน้ำมันปิโตรเลียมหรือจำกน้ำมันที่ได้จำกแร่บิทูมินัส
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2712, 2713
หมู่ใหญ่ 336

ธาตุกัมมันตรังสี ไอโซโทปกัมมันตรังสี และสารประกอบกัมมันตรังสี ; โลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน ผลิตภัณฑ์
เซรามิกและของผสม ซึ่งมีธาตุไอโซโทปหรือสารประกอบเหล่านี้; กากกัมมันตรังสี

3361

33610

ยูเรเนียมธรรมชาติและสารประกอบของยูเรเนียมธรรมชาติ ; โลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน ผลิตภัณฑ์เซรามิกและ
ของผสมที่มียูเรเนียมธรรมชาติและสารประกอบของยูเรเนียมธรรมชาติ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ยูเรเนียมธรรมชำติและสำรประกอบของยูเรเนียมธรรมชำติ
- โลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน ผลิตภัณฑ์เซรำมิก และของผสมที่มียูเรเนียมธรรมชำติและสำรประกอบของยูเรเนียม
ธรรมชำติ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2844.10

3362

33620

ยูเรเนียมที่ทาให้ U235 เข้มขึ้นและสารประกอบของยูเรเนียมดังกล่าว; พลูโตเนียมและสารประกอบของ
พลูโตเนียม; โลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน ผลิตภัณฑ์เซรามิกและของผสม ซึ่งมียูเรเนียมที่ทาให้ U235 เข้มขึ้น;
พลูโตเนียมหรือสารประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ยูเรเนียมที่ทำให้ U235 เข้มขึ้นและสำรประกอบของยูเรเนียมดังกล่ำว
- พลูโตเนียมและสำรประกอบของพลูโตเนียม
- โลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน ผลิตภัณฑ์เซรำมิกและของผสม ซึ่งมียูเรเนียมที่ทำให้ U235 เข้มขึ้น พลูโตเนียมหรือ
สำรประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2844.20

3363

33630

ยูเรเนียมที่ทาให้ U235 จางลงและสารประกอบของยูเรเนียมดังกล่าว; ทอเรียมและสารประกอบของ
ทอเรียม; โลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน ผลิตภัณฑ์เซรามิกและของผสม ซึ่งมียูเรเนียมที่ทาให้ U235 จางลง;
ทอเรียมหรือสารประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ยูเรเนียมที่ทำให้ U235 จำงลงและสำรประกอบของยูเรเนียมดังกล่ำว
- ทอเรียมและสำรประกอบของทอเรียม
- โลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน ผลิตภัณฑ์เซรำมิกและของผสม ซึ่งมียูเรเนียมที่ทำให้ U235 จำงลง ทอเรียมหรือ
สำรประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2844.30

3369

33690

ธาตุ กั ม มั น ตรั ง สี ไอโซโทปกั ม มั น ตรั ง สี และสารประกอบกั ม มั น ตรั ง สี อื่ น ๆ; โลหะเจื อ ดิ ส เพอร์ ชั น
ผลิตภัณฑ์เซรามิกและของผสม ซึ่งมีธาตุไอโซโทป หรือสารประกอบเหล่านี้ ; กากกัมมันตรังสี ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ธำตุกัมมันตรังสี ไอโซโทปกัมมันตรังสี และสำรประกอบกัมมันตรังสีอื่น ๆ
- โลหะเจื อ ดิ ส เพอร์ ชั น (รวมถึ ง เซอร์ เ มต) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ซรำมิ ก และของผสม ซึ่ ง มี ธ ำตุ ไ อโซโทป หรื อ
สำรประกอบเหล่ำนี้
- กำกกัมมันตรังสี
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2844.40
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หมู่ใหญ่ 337

แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) สาหรับหรือของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

3371

33710

แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ยังไม่ได้ใช้สาหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แท่งเชื้อเพลิง (คำร์ทริดจ์) ที่ยังไม่ได้ใช้สำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8401.30

3372

33720

แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ใช้แล้ว (แผ่รังสีแล้ว) ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แท่งเชื้อเพลิง (คำร์ทริดจ์) ที่ใช้แล้ว (แผ่รังสีแล้ว) ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2844.50

หมวดย่อย 34

เคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน

หมู่ใหญ่ 341

เคมีภัณฑ์อินทรีย์ขั้นมูลฐาน

3411

34110

ไฮโดรคาร์บอน และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ชนิดซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของ
ไฮโดรคาร์บอน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อะไซคลิกไฮโดร์คำร์บอน
- ไซคลิกไฮโดรคำร์บอน
- อนุพันธ์ชนิดฮำโลเจเนเต็ดของไฮโดรคำร์บอน
- อนุพันธ์ชนิดซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของไฮโดรคำร์บอน จะเป็นชนิดฮำโลเจเนเต็ดด้วย
หรือไม่ก็ตำม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2901 - 2904

3412

34120

โมโนคาร์บอกซิลิกแฟตตีแ อซิ ดที่ ใช้ในทางอุตสาหกรรม; แอซิดออยล์ที่ได้จากการกลั่นน้ามัน ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- โมโนคำร์บอกซิลิกแฟตตี้แอซิดที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม แอซิดออยล์ที่ได้จำกกำรกลั่นน้ำมัน
 สเตียริกแอซิด
 โอเลอิกแอซิด
 ทอลออยล์แฟตตี้แอซิด
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3823.11 - .19

3413

แอลกอฮอล์ ฟีนอล ฟีนอล-แอลกอฮอล์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิด
ไนโตรเซเต็ดของแอลกอฮอล์ ฟีนอล หรือฟีนอล-แอลกอฮอล์; แฟตตี้แอลกอฮอล์ที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม
34131

เอทิลแอลกอฮอล์ และสุราอื่น ๆ ที่แปลงสภาพแล้วจะมีความแรงแอลกอฮอล์เท่าใดก็ตาม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- เอทิลแอลกอฮอล์ และสุรำอื่น ๆ ที่แปลงสภำพแล้วจะมีควำมแรงแอลกอฮอล์เท่ำใดก็ตำม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2207.20

34139

แอลกอฮอล์ ฟีนอล ฟีนอล-แอลกอฮอล์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรื อ
ชนิดไนโตรเซเต็ดของแอลกอฮอล์ ฟีนอล หรือฟีนอล-แอลกอฮอล์อื่น ๆ; แฟตตี้แอลกอฮอล์ที่ใช้ในทาง
อุตสาหกรรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- โมโนไฮดริกแอลกอฮอล์ที่อิ่มตัว
 เมทำนอล (เมทิลแอลกอฮอล์)
 โพรแพน-1-ออล (โพรพิลแอลกอฮอล์) และโพรแพน-2-ออล (ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์)
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บิวแทน-1-ออล (นอร์มัล-บิวทิลแอลกอฮอล์)
 บิวทำนอลอื่น ๆ
 ออกทำนอล (ออกทิลแอลกอฮอล์) และไอโซเมอร์ของออกทำนอล
 โดเดแคน-1-ออล (ลอริลแอลกอฮอล์) เฮกซะเดแคน-1-ออล (ซีทิลแอลกอฮอล์) และออกตะเดแคน-1-ออล
(สเตียริลแอลกอฮอล์)
 อื่น ๆ
- โมโนไฮดริกแอลกอฮอล์ที่ไม่อิ่มตัว
 อะไซคลิกเทอร์พีนแอลกอฮอล์
 อื่น ๆ
- ไดออล
 เอทิลีนไกลคอล (อีเทนไดออล)
 โพรพิลีนไกลคอล (โพรเพน-1,2-ไดออล)
 อื่น ๆ
- โพลิไฮดริกแอลกอฮอล์อื่น ๆ
 2-เอทิล-2-(ไฮดรอกซิเมทิล) โพรเพน-1,3-ไดออล (ไตรเมทิลออลโพรเพน)
 เพนตะอีริทริทอล
 แมนนิทอล
 ดี-กลูซิทอล (ซอร์บิทอล)
 อื่น ๆ
- อนุพันธ์ชนิดฮำโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของอะไซคลิกแอลกอฮอล์
 เอทคลอร์วินอล (ไอเอ็นเอ็น)
 อื่น ๆ
- ไซเคลนิก ไซคลีนิกหรือไซโคลเทอร์พีนิก
- อะโรมำติก
- โมโนฟีนอล
- โพลิฟีนอลและฟีนอล-แอลกอฮอล
- อนุพันธ์ที่มีตัวแทนที่ (ซับสติติวเอนต์) ซึ่งเป็นฮำโลเจนและเกลือของอนุพันธ์ดังกล่ำว
- อื่น ๆ
- แฟตตี้แอลกอฮอล์ที่ใช้ทำงอุตสำหกรรม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2905.11 - .44, 2905.49 - .59, 2906 - 2908,
3823.70


3414

34140

กรดคาร์บอกซิลิกและแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ และเพอร์ออกซิแอซิด ของกรดดังกล่าว และ
อนุ พัน ธ์ ช นิ ดฮาโลเจเนเต็ ด ซั ล โฟเนเต็ ด ไนเตรเต็ ดหรื อ ชนิ ด ไนโตรเซเต็ ดของของดั ง กล่ า ว ยกเว้น
กรดซาลิซิลิกและเกลือของกรดซาลิซิลิก และเอสเทอร์และเกลือของของดังกล่าว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กรดคำร์บอกซิลิกและแอนไฮไดรด์ ฮำไลด์ เพอร์ออกไซด์ และเพอร์ออกซิแอซิด ของกรดดังกล่ำว และ
อนุ พั น ธ์ ช นิ ด ฮำโลเจเนเต็ ด ซั ล โฟเนเต็ ด ไนเตรเต็ ด หรื อ ชนิ ด ไนโตรเซเต็ ด ของของดั งกล่ ำ ว ยกเว้ น
กรดซำลิซิลิกและเกลือของกรดซำลิซิลิก และเอสเทอร์และเกลือของของดังกล่ำว
 กรดฟอร์มิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดฟอร์มิก
 กรดอะซีติกและเกลือของกรดอะซีติก อะซีติกแอนไฮไดรด์
 เอสเทอร์ของกรดอะซีติก
 กรดโมโน- ได- หรือไตรคลอโรอะซีติก รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่ำว
 กรดโพรพิโอนิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่ำว
 กรดบิวทำโนอิก กรดเพนตะโนอิก รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่ำว
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กรดแพลมิติก กรดสเตียริก รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่ำว
 กรดอะไซคลิกโมโนคำร์บอกซิลิกชนิดไม่อิ่มตัวและแอนไฮไดรด์ ฮำไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิด
ของกรดดังกล่ำว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่ำว
 ไซเคลนิ ก ไซคลี นิ ก หรื อ ไซโคลเทอร์ พี นิ ก โมโนคำร์ บ อกซิ ลิ ก แอซิ ด และแอนไฮไดรด์ ฮำไลด์ เพอร์
ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่ำว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่ำว
 กรดอะโรมำติกโมโนคำร์บอกซิลิกและแอนไฮไดรด์ ฮำไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรด
ดังกล่ำว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่ำว
 กรดอะไซคลิกโพลิคำร์บอกซิลิ กและแอนไฮไดรด์ ฮำไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิด ของกรด
ดังกล่ำว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่ำว
 ไซเคลนิก ไซคลีนิกหรือไซโคลเทอร์พีนิกโพลิคำร์บอกซิลิก แอซิดและแอนไฮไดรด์ ฮำไลด์ เพอร์ออกไซด์
เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่ำว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่ำว
 กรดอะโรมำติกโพลิคำร์บอกซิลิก และแอนไฮไดรด์ ฮำไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิด ของกรด
ดังกล่ำว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่ำว
 กรดคำร์ บอกซิ ลิ กที่ มี แอลกอฮอล์ ฟั งก์ ชั น แต่ ไม่ มี ออกซิ เจนฟั งก์ ชั นอื่ น และแอนไฮไดรด์ ฮำไลด์ เพอร์
ออกไซด์และเพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่ำว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่ำว
 กรดคำร์บอกซิลิกที่มีฟีนอลฟังก์ชันแต่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นและแอนไฮไดรด์ ฮำไลด์ เพอร์ออกไซด์
 เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่ำว รวมทั้ งอนุพันธ์ของของดังกล่ำว ยกเว้นกรดซำลิซิลิกและเกลือของ
กรดซำลิซิลิก และเอสเทอร์และเกลือของของดังกล่ำว
 กรดคำร์บอกซิลิกที่มีแอลดีไฮด์หรือคีโทนฟังก์ชันแต่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นและแอนไฮไดรด์ ฮำไลด์
เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่ำว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่ำว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2915 - 2917, 2918.11 - .19, .29 - .99


3415

34150

สารประกอบอะมีน-ฟังก์ชัน; สารประกอบอะมิโนที่มีออกซิเจนฟังก์ชัน ยกเว้นไลซีนและเอสเทอร์ของไลซีน
รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว และกรดกลูทามิกและเกลือของกรดกลูทามิก; ยูเรอีนและอนุพันธ์ของยูเรอีน
รวมทั้ งเกลื อของของดั งกล่ าว; สารประกอบคาร์ บอกซิ อิ ไมด์ -ฟั งก์ ชั น และสารประกอบอิ มี น -ฟั งก์ ชั น ;
สารประกอบไนไทรล์-ฟังก์ชัน; สารประกอบไดอะโซ สารประกอบอะโซหรือสารประกอบอะซอกซิ; อนุพันธ์
อินทรีย์ของไฮดราซีนหรือของไฮดรอกซิลามีน; สารประกอบที่มีไนโตรเจนฟังก์ชันอื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สำรประกอบอะมีน-ฟังก์ชัน สำรประกอบอะมิโนที่มีออกซิเจนฟังก์ชัน ยกเว้นไลซีนและเอสเทอร์ของไลซีน
รวมทั้งเกลือของของดังกล่ำว และกรดกลูทำมิกและเกลือของกรดกลูทำมิก; ยูเรอีนและอนุพันธ์ของยูเรอีน
รวมทั้ งเกลือ ของของดังกล่ ำว สำรประกอบคำร์บ อกซิ อิ ไมด์ - ฟั งก์ชัน และสำรประกอบอิมี น -ฟังก์ชัน
สำรประกอบไนไทรล์-ฟังก์ชัน สำรประกอบไดอะโซ สำรประกอบอะโซหรือสำรประกอบอะซอกซิ อนุพันธ์
อินทรีย์ของไฮดรำซีนหรือของไฮดรอกซิลำมีน สำรประกอบที่มีไนโตรเจนฟังก์ชันอื่น
 สำรประกอบอะมีน-ฟังก์ชัน
 อะไซคลิกโมโนอะมีนและอนุพันธ์ของอะไซคลิกโมโนอะมีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่ำว
 อะไซคลิกโพลิอะมีนและอนุพันธ์ของอะไซคลิกโพลิอะมีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่ำว
 ไซเคลนิก ไซคลีนิกหรือไซโคลเทอร์พีนิกโมโน- หรือโพลิอะมีนและอนุพันธ์ของของเหล่ำนี้ รวมทั้ง
เกลือของของดังกล่ำว
 อะโรมำติกโมโนอะมีนและอนุพันธ์ของของเหล่ำนี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่ำว
 อะโรมำติกโพลิอะมีนและอนุพันธ์ของอะโรมำติกโพลิอะมีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่ำว
 สำรประกอบอะมิโนที่มีออกซิเจนฟังก์ชัน
 อะมิโน-แอลกอฮอล์ (นอกจำกที่มีออกซิเจนฟังก์ชันมำกกว่ำหนึ่งชนิด) อีเทอร์และเอสเทอร์ของอะมิโน
 แอลกอฮอล์เหล่ำนี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่ำว
 อะมิโนแนฟทอลและอะมิโน-ฟีนอลอื่น ๆ (นอกจำกที่มีออกซิเจนฟังก์ชันมำกกว่ำหนึ่งชนิด) อีเทอร์
และเอสเทอร์ของของเหล่ำนี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่ำว
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อะมิโน-แอลดีไฮด์ อะมิโน-คีโทนและอะมิโน-ควิโนน (นอกจำกที่มีออกซิเจนฟังก์ชันมำกกว่ำหนึ่งชนิด)
รวมทั้งเกลือของของดังกล่ำว
 กรดอะมิโน (นอกจำกที่มีออกซิเจนฟังก์ชันมำกกว่ำหนึ่งชนิด) ยกเว้นไลซีนและเอสเทอร์ของไลซีน
รวมทั้งเกลือของของดังกล่ำว และกรดกลูทำมิกและเกลือของกรดกลูทำมิก
 อะมิโน-แอลกอฮอล์-ฟีนอล อะมิโน-แอซิด -ฟีนอล และสำรประกอบอะมิโนอื่น ๆ ที่มีออกซิเจน
ฟังก์ชัน
 ยูเรอีนและอนุพันธ์ของยูเรอีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่ำว
 สำรประกอบคำร์บอกซิอิไมด์ -ฟังก์ชัน (รวมถึงแซกคำรินและเกลือของแซกคำริน) และสำรประกอบ
อิมีน-ฟังก์ชัน
 สำรประกอบไนไทรล์-ฟังก์ชัน
 สำรประกอบไดอะโซ สำรประกอบอะโซหรือสำรประกอบอะซอกซิ
 อนุพันธ์อินทรีย์ของไฮดรำซีนหรือของไฮดรอกซิลำมีน
 สำรประกอบที่มีไนโตรเจนฟังก์ชันอื่น
 โซเดียมไนเตรต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ม นี้ สอดคล้อ งกั บ ประเภทย่ อ ย HS 2017: 2921, 2922.11 - .39, .43, .44, .49, .50,
2924.21, 2925 - 2929, 3102.50


3416

34160

สารประกอบออร์แกโน-ซัลเฟอร์ และสารประกอบออร์แกโน-อินออร์แกนิกอื่น ๆ; สารประกอบเฮตเทอโรไซคลิก
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น; กรดนิวคลีอิกและเกลือของกรดนิวคลีอิก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สำรประกอบออร์แกโน-ซัลเฟอร์ และสำรประกอบออร์แกโน-อินออร์แกนิกอื่น ๆ สำรประกอบเฮตเทอโรไซคลิก
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น กรดนิวคลีอิกและเกลือของกรดนิวคลีอิก
 สำรประกอบออร์แกโน-ซัลเฟอร์
 ไทโอคำร์บำเมตและไดไทโอคำร์บำเมต
 ไทยูแรมโมโน- ได- หรือเตตระซัลไฟด์
 เมไทโอนีน
 2-(เอ็น,เอ็น-ไดเอทิลอะมิโน)อีเทนไทออล
 บิส(2-ไฮดรอกซิเอทิล)ซัลไฟด์ (ไทโอไดไกลคอล (ไอเอ็นเอ็น))
 อัลไดคำร์บ (ไอเอสโอ) แคพทำฟอล (ไอเอสโอ) และมีทำมิโดฟอส (ไอเอสโอ)
 สำรประกอบออร์แกโน-ซัลเฟอร์อื่น ๆ
 สำรประกอบออร์แกโน-อินออร์แกนิกอื่น ๆ
 เตตระเมทิลเลดและเตตระเอทิลเลด
 สำรประกอบไตรบิวทิลทิน
 อนุพันธ์ออร์แกโน-อนุพันธ์ของฟอสฟอรัสอื่น ๆ
 สำรประกอบออร์แกโน-อินออร์แกนิกอื่น ๆ
 สำรประกอบเฮตเทอโรไซคลิกที่มีออกซิเจนเฮตเทอโรอะตอมเท่ำนั้น ยกเว้นแลคโทน
 สำรประกอบที่ในโครงสร้ำงมีอันฟิวส์ฟิวแรนริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ดหรือไม่ก็ตำม)
 สำรประกอบเฮตเทอโรไซคลิกที่มีออกซิเจนเฮตเทอโรอะตอมเท่ำนั้นอื่น ๆ
 สำรประกอบเฮตเทอโรไซคลิ ก ที่ มี ไ นโตรเจนเฮตเทอโรอะตอมเท่ ำ นั้ น (ยกเว้ น สำรประกอบที่ ใ น
โครงสร้ำงมีอันฟิวส์ไพรำโซลริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ดหรือไม่ก็ตำม) สำรประกอบที่ในโครงสร้ำงมี
อันฟิวส์อิมิดำโซลริงชนิดไฮแดนโทอินและอนุพันธ์ของไฮแดนโทอิน สำรประกอบที่ในโครงสร้ำงมี
ไพริมิดีนริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ดหรือไม่ก็ตำม) หรือไพเพอรำซีนริง)
 สำรประกอบที่ในโครงสร้ำงมีอันฟิวส์อิมิดำโซลริง
 สำรประกอบที่ในโครงสร้ำงมีอันฟิวส์ไพริดีนริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ดหรือไม่ก็ตำม)
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สำรประกอบที่ในโครงสร้ำงมีควิโนลีนหรือไอโซควิโนลีนริงซิสเต็ม (จะเป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ด
หรือไม่ก็ตำม) ที่ไม่ได้ฟิวส์ต่อไป
 เมลำมีน
 แล็กแทม
 สำรประกอบเฮตเทอโรไซคลิกที่มีไนโตรเจนเฮตเทอโรอะตอมเท่ำนั้นอื่น ๆ
 กรดนิ ว คลี อิ ก และเกลือ ของกรดนิว คลีอิ ก จะนิ ย ำมไว้ ใ นทำงเคมี หรื อ ไม่ก็ ต ำม รวมทั้ งสำรประกอบ
เฮตเทอโรไซคลิกอื่น ๆ ยกเว้นสำรประกอบที่ในโครงสร้ำงมีฟีโนไทอะซีนริงซิสเต็ม (จะเป็นชนิดไฮโดร
เจเนเต็ดหรือไม่ก็ตำม) ที่ไม่ได้ฟิวส์ต่อไป
 สำรประกอบที่ในโครงสร้ำงมีอันฟิวส์ไทอะโซลริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ดหรือไม่ก็ตำม)
 สำรประกอบที่ในโครงสร้ำงมีเบนโซไทอะโซลริงซิสเต็ม (จะเป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ ดหรือไม่ก็ตำม)
ที่ไม่ได้ฟิวส์ต่อไป
 กรดนิวคลีอิกและเกลือของกรดนิวคลีอิก จะนิยำมไว้ในทำงเคมีหรือไม่ก็ตำม รวมทั้งสำรประกอบ
เฮตเทอโรไซคลิกอื่น ๆ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม นี้ ส อดคล้ อ งกั บ ประเภทย่ อ ย HS 2017: 2930, 2931, 2932.11 - .19, .91 - .99,
2933.29 - .49, .61, .71 - .99, 2934.10, .20, .91 - .99


3417

34170

อีเทอร์ แอลกอฮอล์เพอร์ออกไซด์ อีเทอร์เพอร์ออกไซด์ อีพอกไซด์ อะซีทัลและเฮมิอะซีทัล และอนุพันธ์
ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว; สารประกอบแอลดีไฮด์
ฟังก์ชัน; สารประกอบคีโทน-ฟังก์ชัน และสารประกอบควิโนน-ฟังก์ชัน; เอนไซม์; เอนไซม์ปรุงแต่ง ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น; สารประกอบอินทรีย์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อีเทอร์ อีเทอร์-แอลกอฮอล์ อีเทอร์-ฟีนอล อีเทอร์-แอลกอฮอล์-ฟีนอล แอลกอฮอล์เพอร์ออกไซด์ อีเทอร์
เพอร์ออกไซด์ คีโทนเพอร์ออกไซด์ (จะนิยำมไว้ในทำงเคมีหรือไม่ก็ตำม) และอนุพันธ์ชนิดฮำโลเจเนเต็ด
ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่ำว
 อะไซคลิกอีเทอร์และอนุพันธ์ชนิดฮำโลเจเนเต็ดซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของ
ดังกล่ำว
 ไซเคลนิก ไซคลีนิกหรือไซโคลเทอร์พีนิกอีเทอร์และอนุพันธ์ชนิดฮำโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด
หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่ำว
 อะโรมำติกอีเทอร์และอนุพันธ์ชนิดฮำโลเจเนเต็ดซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของ
ดังกล่ำว
 อีเทอร์-แอลกอฮอล์และอนุพันธ์ชนิดฮำโลเจเนเต็ดซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของ
ดังกล่ำว
 อีเทอร์-ฟีนอล อีเทอร์-แอลกอฮอล์-ฟีนอลและอนุพันธ์ชนิดฮำโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือ
ชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่ำว
 แอลกอฮอล์เพอร์ออกไซด์ อีเทอร์เพอร์ออกไซด์ คีโทนเพอร์ออกไซด์และอนุพันธ์ชนิดฮำโลเจเนเต็ด
ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่ำว
- อีพอกไซด์ อีพอกซิแอลกอฮอล์ อีพอกซิฟีนอลและอีพอกซิอีเทอร์ ที่มีโครงสร้ำงเป็นทรี -เมมเบอร์ริงและ
อนุพันธ์ชนิดฮำโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่ำว
 ออกซิเรน (เอทิลีนออกไซด์)
 เมทิลออกซิเรน (โพรพิลีนออกไซด์)
 1-คลอโร-2,3-อีพอกซิโพรเพน (อีพิคลอโรไฮดริน)
 ดีลดริน (ไอเอสโอ ไอเอ็นเอ็น)
 เอนดริน (ไอเอสโอ)
 อื่น ๆ
- อะซีทัลและเฮมิอะซีทัล จะมีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นด้วยหรือไม่ก็ตำมและอนุพันธ์ชนิดฮำโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด
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- ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่ำว
- แอลดีไฮด์จะมีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นด้วยหรือไม่ก็ตำม ไซคลิกโพลิเมอร์ของแอลดีไฮด์ พำรำฟอร์มัลดีไฮด์
 อะไซคลิกแอลดีไฮด์ที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น
 ไซคลิกแอลดีไฮด์ที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น
 แอลดีไฮด์-แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์-อีเทอร์ แอลดีไฮด์-ฟีนอลและแอลดีไฮด์ที่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น
 ไซคลิกโพลิเมอร์ของแอลดีไฮด์
 พำรำฟอร์มัลดีไฮด์
- อนุ พั นธ์ ชนิ ดฮำโลเจเนเต็ ด ซั ลโฟเนเต็ ด ไนเตรเต็ ด หรื อชนิ ดไนโตรเซเต็ ดของผลิ ตภั ณฑ์ อะซี ทั ลและ
เฮมิ อะซี ทั ล จะมี อ อกซิ เ จนฟั งก์ ชัน อื่ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ก็ ตำมและอนุ พั น ธ์ ชนิ ด ฮำโลเจเนเต็ ด ซั ล โฟเนเต็ด
ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่ำว
- คีโทนและควิโนน จะมีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นด้วยหรือไม่ก็ตำม และอนุพันธ์ชนิดฮำโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด
ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่ำว
 อะไซคลิกคีโทนที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น
 ไซเคลนิกคีโทน ไซคลีนิกคีโทนหรือไซโคลเทอร์พีนิก-คีโทน ที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น
 อะโรมำติกคีโทนที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น
 คีโทน-แอลกอฮอล์และคีโทน-แอลดีไฮด์
 คีโทน-ฟีนอลและคีโทน ที่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น
 ควิโนน
 อนุพันธ์ชนิดฮำโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ด
- สำรประกอบอินทรีย์อื่น ๆ
- เอนไซม์ เอนไซม์ปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น
 เรนเนตและสิ่งเข้มข้นของเรนเนต
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2909 - 2914, 2942, 3507
3418

34180

ฟอสฟอริกเอสเทอร์ เกลือของฟอสฟอริกเอสเทอร์ หรือเอสเทอร์ของกรดอนินทรีย์อื่น ๆ (ไม่รวมถึงเอสเทอร์
ของไฮโดรเจนฮาไลด์) และเกลือของเอสเทอร์ของกรดอนินทรีย์ของอโลหะดังกล่าว; และรวมทั้งอนุพันธ์ชนิด
ฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ฟอสฟอริกเอสเทอร์ เกลือของฟอสฟอริกเอสเทอร์ และแล็กโทฟอสเฟต รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮำโลเจเนเต็ด
ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่ำว
 ทริส (2,3-ไดโบรโมโพรพิล) ฟอสเฟต
 อื่น ๆ
- เอสเทอร์ของกรดอนินทรีย์อื่น ๆ ของอโลหะ (ไม่รวมถึง เอสเทอร์ของไฮโดรเจนฮำไลด์) และเกลือของ
เอสเทอร์ของกรดอนินทรีย์ของอโลหะดังกล่ำ ว รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮำโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด
หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่ำว
 ไทโอฟอสฟอริกเอสเทอร์ (ฟอสฟอโรไทโอเอต) และเกลือของไทโอฟอสฟอริกเอสเทอร์ รวมทั้งอนุพันธ์
ชนิดฮำโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่ำว
 ฟอสไฟต์เอสเทอร์และเกลือของของดังกล่ำว รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮำโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด
หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่ำว
 เอนโดซัลแฟน (ไอเอสโอ)
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2919, 2920
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เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ขั้นมูลฐาน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

3421

34210

ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และแร่ก๊าซ; สารประกอบออกซิเจนอนินทรีย์อื่น ๆ
ของอโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไฮโดรเจน
- แร่ก๊ำซ
- ไนโตรเจน
- ออกซิเจน
- คำร์บอนไดออกไซด์
- สำรประกอบออกซิเจนอนินทรีย์อื่น ๆ ของอโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2804.10 - .40, 2811.21, .29

3422

34220

สังกะสีออกไซด์; สังกะสีเพอร์ออกไซด์; โครเมียมออกไซด์และโครเมียมไฮดรอกไซด์ ; แมงกานีสออกไซด์;
เหล็ ก ออกไซด์ แ ละเหล็กไฮดรอกไซด์ ; ดิ น สี ; โคบอลต์ อ อกไซด์ แ ละโคบอลต์ ไฮดรอกไซด์ ; ไทเทเนียม
ออกไซด์; ตะกั่วออกไซด์ ; ตะกั่วแดง ตะกั่วส้ม ; เบสอนินทรีย์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ; ออกไซด์
ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของโลหะ ซึ่งมิไ ด้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ยกเว้นปรอท ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- สังกะสีออกไซด์
- สังกะสีเพอร์ออกไซด์
- โครเมียมออกไซด์
- โครเมียมไฮดรอกไซด์
- แมงกำนีสออกไซด์
- เหล็กออกไซด์และเหล็กไฮดรอกไซด์
- ดินสี
- โคบอลต์ออกไซด์และโคบอลต์ไฮดรอกไซด์ รวมทั้งโคบอลต์ออกไซด์ชนิดที่ใช้ในทำงกำรค้ำ
- ไทเทเนียมออกไซด์
- ตะกั่วออกไซด์ รวมทั้งตะกั่วแดงและตะกั่วส้ม
- เบสอนินทรีย์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น รวมทั้งออกไซด์ ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของโลหะ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น ยกเว้นปรอท
 ลิเทียมออกไซด์และไฮดรอกไซด์
 วำเนเดียมออกไซด์และไฮดรอกไซด์
 นิกเกิลออกไซด์และไฮดรอกไซด์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2817, 2819 - 2824, 2825.20 - .90

3423

34231

ธาตุเคมี ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น; กรดอนินทรีย์; สารประกอบออกซิเจนอนินทรีย์ของโบรอน ซิลิคอน และ
คาร์บอน; สารประกอบฮาโลเจนหรือซัลเฟอร์ของอโลหะ; โซเดียมไฮดรอกไซด์; ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์
ของแมกนีเซียม; ออกไซด์ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของสตรอนเชียมหรือแบเรียม; อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์;
ไฮดราซีนและไฮดรอกซิลามีน และเกลืออนินทรีย์ของของดังกล่าว
ธาตุเคมี ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น; กรดอนินทรีย์ ยกเว้นกรดฟอสฟอริก กรดไนตริก กรดซัลโฟไนตริก ;
สารประกอบออกซิเจนอนินทรีย์ของโบรอน ซิลิคอน และคาร์บอน; สารประกอบฮาโลเจนหรือซัลเฟอร์
ของอโลหะ; โซเดียมไฮดรอกไซด์; ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของแมกนีเซียม; ออกไซด์ไฮดรอกไซด์
และเพอร์ออกไซด์ของสตรอนเชียมหรือแบเรียม; อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์; ไฮดราซีนและไฮดรอกซิลามีน
และเกลืออนินทรีย์ของของดังกล่าว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ธำตุเคมี ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น กรดอนินทรีย์ สำรประกอบออกซิเจนอนินทรีย์ของโบรอน ซิลิคอน และ
คำร์บอน สำรประกอบฮำโลเจนหรือซัลเฟอร์ของอโลหะ โซเดียมไฮดรอกไซด์ ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์
ของแมกนีเซียม ออกไซด์ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของสตรอนเชียมหรือแบเรียม อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์
ไฮดรำซีนและไฮดรอกซิลำมีน และเกลืออนินทรีย์ของของดังกล่ำว
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ฟลูออรีน คลอรีน โบรมีนและไอโอดีน
 กำมะถันชนิดระเหิดหรือชนิดตกตะกอน กำมะถันชนิดคอลลอยด์
 คำร์บอน (คำร์บอนแบล็กและคำร์บอนในรูปอื่นที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น)
 โบรอน และเทลลูเรียม
 ซิลิคอน
 ฟอสฟอรัส
 อำร์เซนิก
 ซีลีเนียม
 โลหะแอลคำไลหรือโลหะแอลคำไลน์เอิร์ท โลหะแรร์เอิร์ท สแคนเดียมและอิตเทรียม จะผสมระหว่ำงกัน
หรือเจือระหว่ำงโลหะดังกล่ำวหรือไม่ก็ตำม รวมทั้งปรอท
 ไฮโดรเจนคลอไรด์ (กรดเกลือ) และกรดคลอโรซัลฟิวริก
 กรดซัลฟิวริกและโอเลี่ยม
 ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์
 ออกไซด์ของโบรอน และกรดโบริก
 กรดอนินทรีย์อื่น ๆ
 ซิลิคอนไดออกไซด์
 ฮำไลด์และฮำไลด์ออกไซด์ของอโลหะ
 ซัลไฟด์ของอโลหะ รวมทั้งฟอสฟอรัสไตรซัลไฟด์ชนิดที่ใช้ในทำงกำรค้ำ
 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโซดำ) โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโพแทช) เพอร์ออกไซด์ ข อง
โซเดียมหรือของโพแทสเซียม
 ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของแมกนีเซียม รวมทั้งออกไซด์ ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของ
สตรอนเชียม หรือแบเรียม
 อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์
 ไฮดรำซีนและไฮดรอกซิลำมีน และเกลืออนินทรีย์ของของดังกล่ำว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2801 - 2803, 2804.50 - .90, 2805 - 2807,
2809.10, 2810, 2811.11, .19, .22, 2812, 2813, 2815, 2816, 2818.30, 2825.10


3424

34232

กรดฟอสฟอริก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กรดฟอสฟอริกและกรดโพลิฟอสฟอริก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2809.20

34233

กรดไนตริก กรดซัลโฟไนตริก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กรดไนตริก กรดซัลโฟไนตริก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2808

34240

ฟอสเฟตของไตรแอมโมเนียม; เกลือและเกลือเพอร์ออกซิของกรดอนินทรีย์และโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ฟอสเฟตของไตรแอมโมเนียม เกลือและเกลือเพอร์ออกซิของกรดอนินทรีย์และโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น
 ฟลูออไรด์ ฟลูออโรซิลิเกต ฟลูออโรอะลูมิเนตและเกลือฟลูออรีนเชิงซ้อนอื่น ๆ
 แคลเซียมคลอไรด์
 คลอไรด์อื่น ๆ
 คลอไรด์ออกไซด์และคลอไรด์ไฮดรอกไซด์
 โบรไมด์และโบรไมด์ออกไซด์
 ไอโอไดด์และไอโอไดด์ออกไซด์
 ไฮโพคลอไรต์ แคลเซียมไฮโพคลอไรต์ ชนิดที่ใช้ในทำงกำรค้ำ คลอไรต์ ไฮโพโบรไมต์
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คลอเรตและเพอร์คลอเรต โบรเมตและเพอร์โบรเมต ไอโอเดตและเพอร์ไอโอเดต
 ซัลไฟด์ โพลิซัลไฟด์ จะนิยำมไว้ในทำงเคมีหรือไม่ก็ตำม
 ไดไทโอไนต์และซัลโฟซิเลต
 ซัลไฟต์ ไทโอซัลเฟต
 ซัลเฟต อะลัม เพอร์ออกโซซัลเฟต (เพอร์ซัลเฟต)
 ไนเตรตอื่น ๆ นอกจำกไนเตรตของโพแทสเซียม
 ฟอสฟิเนต (ไฮโพฟอสไฟต์) ฟอสโฟเนต (ฟอสไฟต์) และฟอสเฟต รวมทั้งโพลิฟอสเฟต จะนิยำมไว้
ในทำงเคมีหรือไม่ก็ตำม
 คำร์บอเนต เพอร์ออกโซคำร์บอเนต (เพอร์คำร์บอเนต) รวมทั้งแอมโมเนียมคำร์บอเนต ชนิดที่ใช้ในทำง
กำรค้ำซึ่งมีแอมโมเนียมคำร์บำเมต
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2826, 2827.20 - .60, 2828 - 2833, 2834.29,
2835.10, .22 - .39, 2836


3425

34250

เกลือของกรดออกโซเมทัลลิกหรือของกรดเพอร์ออกโซเมทัลลิก; โลหะมีค่าชนิดคอลลอยด์และสารประกอบ
ของของดังกล่าว; สารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบอินทรีย์ของปรอท; สารเคมีอนินทรีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น; อากาศอัด; โลหะเจือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เกลือของกรดออกโซเมทัลลิกหรือของกรดเพอร์ออกโซเมทัลลิก
- โลหะมีค่ำชนิดคอลลอยด์ รวมทั้งสำรประกอบอนินทรีย์หรือสำรประกอบอินทรีย์ของโลหะมีค่ำ จะนิยำมไว้
ในทำงเคมีหรือไม่ก็ตำม โลหะมีค่ำเจือปรอท
- สำรประกอบอนินทรีย์หรือสำรประกอบอินทรีย์ของปรอทจะนิยำมไว้ในทำงเคมีหรือไม่ก็ตำม ไม่รวมถึง
โลหะเจือปรอท
- ฟอสไฟด์ จะนิยำมไว้ในทำงเคมีหรือไม่ก็ตำม แต่ไม่รวมถึงเฟอร์โรฟอสฟอรัส สำรประกอบอนินทรีย์อื่น ๆ
(รวมถึงน้ำกลั่นหรือน้ำที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้ำและน้ำที่มีควำมบริสทุ ธิ์คล้ำยกัน) อำกำศเหลว (จะเอำแรร์ก๊ำซ
ออกแล้วหรือไม่ก็ตำม) อำกำศอัด โลหะเจือปรอท นอกจำกโลหะมีค่ำเจือปรอท
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2841, 2843, 2852, 2853

3426

34260

ไอโซโทป ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น และสารประกอบของของดังกล่าว (รวมถึงเฮฟวีวอเตอร์) ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไอโซโทปนอกจำกของตำมหมู่ใหญ่ 336 สำรประกอบอนินทรีย์หรือสำรประกอบอินทรีย์ของไอโซโทป
ดังกล่ำวจะนิยำมไว้ในทำงเคมีหรือไม่ก็ตำม
 เฮฟวีวอเตอร์ (ดิวเทอเรียมออกไซด์)
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2845

3427

34270

ไซยาไนด์ ; ไซยาไนด์ออกไซด์และไซยาไนด์เชิงซ้อน; ฟูลมิเนต ไซยาเนต และไทโอไซยาเนต; ซิลิเกต;
บอเรต; เพอร์บอเรต ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไซยำไนด์ และไซยำไนด์ออกไซด์
- ไซยำไนด์เชิงซ้อน
- ซิลิเกต ซิลิเกตของโลหะแอลคำไลชนิดที่ใช้ในทำงกำรค้ำ
- บอเรต เพอร์ออกโซบอเรต (เพอร์บอเรต)
- เกลืออื่น ๆ ของกรดอนินทรีย์หรือของกรดเพอร์ออกโซ (รวมถึงอะลูมิโนซิลิเกต จะนิยำมไว้ในทำงเคมี
หรือไม่ก็ตำม) นอกจำกอะไซด์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2837 - 2840, 2842
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3428

34280

ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์; ฟอสไฟด์; คาร์ไบด์; ไฮไดรด์ ไนไตรด์ อะไซด์ ซิลิไซด์ และบอไรด์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ จะทำให้แข็งด้วยยูเรียหรือไม่ก็ตำม
- คำร์ไบด์ จะนิยำมไว้ในทำงเคมีหรือไม่ก็ตำม
- ไฮไดรด์ ไนไตรด์ อะไซด์ ซิลิไซด์และบอไรด์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2847 - 2850

3429

34290

สารประกอบของโลหะแรร์เอิร์ท อิตเทรียม หรือสแคนเดียม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สำรประกอบอนินทรีย์หรือสำรประกอบอินทรีย์ของโลหะแรร์เอิร์ท ของอิตเทรียม ของสแกนเดียมหรือ
ของของผสมของโลหะเหล่ำนี้
 สำรประกอบของซีเรียม
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2846
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สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหรือย้อมสี; แทนนิน และอนุพันธ์อื่น ๆ ของแทนนิน; วัตถุแต่งสี ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

3431

34310

วัตถุแต่งสีที่เป็นอินทรีย์สังเคราะห์ และสิ่งปรุงแต่งที่มีวัตถุดังกล่าวเป็นหลัก ; ผลิตภัณฑ์อินทรีย์สังเคราะห์
ชนิดที่ใช้เป็นตัวให้ความขาวสว่างชนิดฟลูออเรสเซนต์ หรือที่ใช้เป็นลูมิโนฟอร์ ; คัลเลอร์เลกและสิ่งปรุง
แต่งที่มีคัลเลอร์เลกเป็นหลัก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- วัตถุแต่งสีที่เป็นอินทรีย์สังเครำะห์ จะนิยำมไว้ในทำงเคมีหรือไม่ก็ตำม สิ่งปรุงแต่งที่มีวัตถุแต่งสีอินทรี ย์
สังเครำะห์เป็นหลัก รวมทั้งผลิตภัณฑ์อินทรีย์สังเครำะห์ชนิดที่ใช้เป็นตัวให้ควำมขำวสว่ำง ชนิดฟลูออเรสเซนต์
หรือใช้เป็นลูมิโนฟอร์ จะนิยำมไว้ในทำงเคมีหรือไม่ก็ตำม
- คัลเลอร์เลก สิ่งปรุงแต่งที่มีคัลเลอร์เลกเป็นหลัก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3204, 3205

3432

34320

สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังซึ่งได้จากพืช; รวมทั้งแทนนิน เกลือ อีเทอร์ เอสเทอร์ และอนุพันธ์อื่น ๆ ของแทนนิน;
วัตถุแต่งสีที่ได้จากพืชหรือสัตว์ ยกเว้นแอนิมอลแบล็ก ; สิ่งปรุงแต่งที่มีวัตถุแต่งสีที่ได้จากพืชหรือสัตว์
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังซึ่งได้จำกพืช รวมทั้งแทนนิน เกลือ อีเทอร์ เอสเทอร์ และอนุพันธ์อื่น ๆ ของแทนนิน
 สิ่งสกัดที่ได้จำกควีบรำโช
 สิ่งสกัดที่ได้จำกแวตเทิล
 อื่น ๆ
- วั ต ถุ แ ต่ งสี ที่ ไ ด้ จ ำกพื ชหรื อ สั ต ว์ (รวมถึ งสิ่ งสกั ด ที่ ใ ช้ ย้ อ มสี แ ต่ ไ ม่ ร วมถึ งแอนิ ม อลแบล็ ก ) จะนิ ย ำมไว้
ในทำงเคมีหรือไม่ก็ตำม รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่มีวัตถุแต่งสีซึ่งได้จำกพืชหรือสัตว์เป็นหลัก
 ชนิดที่ใช้ในอุตสำหกรรมอำหำรหรือเครื่องดื่ม
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3201, 3203

3433

34330

สารอินทรีย์สังเคราะห์ที่ใช้ฟอกหนัง ; สารอนินทรีย์ที่ใช้ฟอกหนัง ; สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ฟอกหนัง สิ่งปรุงแต่ง
จาพวกเอนไซม์สาหรับใช้แช่หรือหมักหนังก่อนฟอก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สำรอิ น ทรี ย์ สั งเครำะห์ ที่ ใ ช้ ฟ อกหนั ง สำรอนิ น ทรี ย์ ที่ ใ ช้ ฟ อกหนั ง สิ่ งปรุ งแต่ งที่ ใ ช้ ฟ อกหนั ง จะมี ส ำร
ธรรมชำติที่ใช้ฟอกหนังอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตำม สิ่งปรุงแต่งจำพวกเอนไซม์สำหรับใช้แช่หรือหมักหนังก่อนฟอก
 สำรอินทรีย์สังเครำะห์ที่ใช้ฟอกหนัง
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3202
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3434

34340

วัตถุแต่งสี ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ; ผลิตภัณฑ์อนินทรีย์ชนิดที่ใช้เป็นลูมิโนฟอร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- วัตถุแต่งสี ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 สำรสีและสิ่งปรุงแต่งที่มีไททำเนียมไดออกไซด์เป็นหลัก
 สำรสีและสิ่งปรุงแต่งที่มีสำรประกอบโครเมียมเป็นหลัก
 วัตถุแต่งสีอื่น ๆ และสิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ
- ผลิตภัณฑ์อนินทรีย์ชนิดที่ใช้เป็นลูมิโนฟอร์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3206
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ผลิตภัณฑ์แร่ธรรมชาติกัมมันต์; แอนิมอลแบล็ก; ทอลล์ออยล์; น้ามันเทอร์พีนที่ได้จากการนาไม้จาพวกสน
ผ่านกรรมวิธี; ไดเพนทีนดิบ; พาราไซมีนดิบ; ไพน์ออยล์; โรซินและกรดเรซิน; และอนุพันธ์ของสิ่งดังกล่าว;
โรซินสปิริต และน้ามันโรซิน ; รันกัม; วูดทาร์ ; น้ามัน วูดทาร์; วูดครีโอโซต; วูดแนฟทา; พิตซ์ที่ได้จาก
พืชผัก; บริวเวอร์พิตซ์

3440

ผลิตภัณฑ์แร่ธรรมชาติกัมมันต์; แอนิมอลแบล็ก; ทอลล์ออยล์; น้ามันเทอร์พีนที่ได้จากการนาไม้จาพวกสน
ผ่านกรรมวิธี; ไดเพนทีนดิบ; พาราไซมีนดิบ; ไพน์ออยล์; โรซินและกรดเรซิน; และอนุพันธ์ของสิ่งดังกล่าว;
โรซินสปิริต และน้ามันโรซิน ; รันกัม; วูดทาร์ ; น้ามันวูดทาร์ ; วูดครีโอโซต; วูดแนฟทา; พิตซ์ที่ได้จาก
พืชผัก; บริวเวอร์พิตซ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์แร่ธรรมชำติกัมมันต์ แอนิมอลแบล็ก รวมถึงแอนิมอลแบล็กที่ใช้แล้ว
- ทอลล์ออยล์ จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตำม
- น้ำมันกัมเทอร์เพนไทน์ น้ำมันวูดเทอร์เพนไทน์หรือน้ำมันซัลเฟตเทอร์เพนไทน์ และน้ำมันเทอร์พีนอื่น ๆ
ที่ได้จำกกำรกลั่นไม้จำพวกสนหรือจำกกำรนำไม้จำพวกสนไปผ่ำนกรรมวิธีอย่ำงอื่น ไดเพนทีนดิบ ซัลไฟต์
เทอร์เพนไทน์ และพำรำไซมีนดิบอื่น ๆ ไพน์ออยล์ ที่มีแอลฟำเทอร์พินีออลเป็นองค์ประกอบหลัก
 น้ำมันกัมเทอร์เพนไทน์ น้ำมันวูดเทอร์เพนไทน์ หรือน้ำมันซัลเฟตเทอร์เพนไทน์
 อื่น ๆ
- โรซินและกรดเรซิน
- เกลือของโรซิน เกลือของกรดเรซิน เกลือของอนุพันธ์โรซินหรือเกลือของอนุพันธ์กรดเรซิน นอกจำกเกลือ
ของโรซินแอดดัก
- เอสเทอร์กัม
- วู ด ทำร์ น้ ำมั น วู ด ทำร์ วู ด ครี โ อโซต วู ด แนฟทำ พิ ต ซ์ ที่ ไ ด้จ ำกพื ชผั ก บริ ว เวอร์พิ ตซ์ และสิ่ งปรุงแต่งที่
คล้ำยกันที่มีโรซิน กรดเรซินหรือพิตซ์ที่ได้จำกพืชผักเป็นหลัก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3802.90, 3803, 3805 - 3807

34400

หมู่ใหญ่ 345

ผลิตภัณฑ์เคมีขั้นมูลฐานเบ็ดเตล็ด

3451

34510

ถ่านไม้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ถ่ำนไม้ (รวมถึงถ่ำนที่ทำจำกเปลือกแข็งหรือนัต) จะเกำะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตำม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4402

3452

34520

กามะถัน ยกเว้นชนิดระเหิด ชนิดตกตะกอน และชนิดคอลลอยด์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำมะถัน ยกเว้นชนิดระเหิด ชนิดตกตะกอน และชนิดคอลลอยด์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2503.00

3453

34530

แร่เหล็กไพไรต์ที่ย่างแล้ว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แร่เหล็กไพไรต์ที่ย่ำงแล้ว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2601.20
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3454

34540

น้ามันและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้จากการกลั่นทาร์ชนิด ที่กลั่นจากถ่านหินที่อุณหภูมิสูง รวมทั้งผลิตภัณฑ์
ที่คล้ายกัน; พิตช์และพิตช์โค้ก ที่ได้จากทาร์ที่กลั่นจากแร่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้ำมันและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้จำกกำรกลั่นทำร์ชนิดที่กลั่นจำกถ่ำนหินที่อุณหภูมิสูง รวมทั้งผลิตภัณฑ์
ที่คล้ำยกัน ซึ่งมีน้ำหนักของส่วนที่เป็นอะโรมำติกมำกกว่ำส่วนที่ไม่เป็นอะโรมำติก
 เบนโซล (เบนซีน)
 โทลูโอล (โทลูอีน)
 ไซโลล (ไซลีน)
 แนฟทำลีน
 ของผสมอะโรมำติ ก ไฮโดรคำร์ บ อนอื่ น ๆ ซึ่ ง กลั่ น ได้ ตั้ ง แต่ ร้ อ ยละ 65 ขึ้ น ไปโดยปริ ม ำตร (รวมถึ ง
ส่วนสูญเสีย) ที่อุณหภูมิ 250 องศำเซลเซียส โดยวิธีไอเอสโอ 3405 (เทียบเท่ำวิธีเอเอสทีเอ็ม ดี 86)
 อื่น ๆ
- พิตช์และพิตช์โค้ก ที่ได้จำกทำร์ที่กลั่นจำกถ่ำนหินหรือจำกทำร์อื่น ๆ ที่ได้จำกแร่
 พิตช์
 พิตช์โค้ก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2707, 2708

3455

34550

ไขมันหรือน้ามันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และแฟรกชันของของดังกล่าว หรือผ่านกรรมวิธีดัดแปลงทางเคมี
ยกเว้นที่ผ่านกรรมวิธีไฮโดรจีเนชัน กรรมวิธีอินเตอร์เอสเทอริฟิเคชัน กรรมวิธีรีเอสเทอริฟิเคชัน หรือ
กรรมวิธีอิเลดิไนเซชัน ; ของผสมหรือของปรุงแต่งที่บริโภคไม่ได้ซึ่งได้จากไขมันหรือน้ามันของสัตว์หรือ
ของพืช ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไขมันและน้ำมันที่ได้จำกสัตว์หรือพืชและแฟรกชันของของดังกล่ำว ที่ผ่ำนกรรมวิธีเคี่ยว ออกซิเดชัน แยกเอำ
น้ำออก ซัลเฟอร์ไรเซชัน เป่ำลม โพลิเมอไรเซชัน โดยใช้ควำมร้อนในสุญญำกำศหรือในก๊ำซเฉื่อย หรือผ่ำน
กรรมวิธีดัดแปลงทำงเคมีโดยวิธีอื่น ยกเว้นที่ผ่ำนกรรมวิธีไฮโดรจีเนชัน กรรมวิธีอินเตอร์เอสเทอริฟิเคชัน
กรรมวิธีรีเอสเทอริฟิเคชัน หรือกรรมวิธีอิเลดิไนเซชัน
- ของผสมหรือของปรุงแต่งที่บริโภคไม่ได้ซึ่งได้จำกไขมันหรือน้ำมันของสัตว์หรือของพืช
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1518

3456

34560

รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการสังเคราะห์หรือทาขึ้นใหม่ ที่ยังไม่ได้ตกแต่ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รัตนชำติหรือกึ่งรัตนชำติที่ได้จำกกำรสังเครำะห์หรือทำขึ้นใหม่ จะตกแต่งหรือคัดแล้วหรือไม่ก็ตำม แต่ไม่ได้
ร้อยเข้ำด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งรัตนชำติหรือกึ่งรัตนชำติที่ได้จำกกำรสังเครำะห์หรือ
ทำขึ้นใหม่ที่ไม่ได้คัด ซึ่งร้อยเข้ำด้วยกันชั่วครำวเพื่อสะดวกแก่กำรขนส่ง
 พีเอโซอิเล็กทริกควอร์ตซ์
 ไม่ได้ตกแต่ง
 ตกแต่งแล้ว
 อื่น ๆ ไม่ได้ตกแต่งหรือเพียงแต่เลื่อยหรือทำเป็นรูปทรงอย่ำงหยำบ ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7104.10, .20

3457

34570

กลีเซอรอล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กลีเซอรอล
 กลีเซอรอลดิบ รวมทั้งน้ำกลีเซอรอล และด่ำงกลีเซอรอล
 กลีเซอรอลดิบ
 อื่น ๆ
 โพลิไฮดริกแอลกอฮอล์อื่น ๆ
 กลีเซอรอล
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 1520, 2905.45
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หมู่ใหญ่ 346

ปุ๋ยและสารกาจัดศัตรูพืช

3461

ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรเจน
34611

ยูเรีย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ยูเรีย จะเป็นสำรละลำยในน้ำหรือไม่ก็ตำม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3102.10

34612

แอมโมเนียมซัลเฟต ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แอมโมเนียมซัลเฟต
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3102.21

34613

แอมโมเนียมไนเตรต ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แอมโมเนียมไนเตรต จะเป็นสำรละลำยในน้ำหรือไม่ก็ตำม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3102.30

34614

เกลือสองเชิงและของผสมของแคลเซียมไนเตรตและแอมโมเนียมไนเตรต ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เกลือสองเชิงและของผสมของแคลเซียมไนเตรตและแอมโมเนียมไนเตรต
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3102.60

34615

ของผสมของแอมโมเนียมไนเตรตกับแคลเซียมคาร์บอเนตหรือกับสารอนินทรีย์อื่นที่ไม่ใช่ปุ๋ย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- ของผสมของแอมโมเนียมไนเตรตกับแคลเซียมคำร์บอเนตหรือกับสำรอนินทรีย์อื่นที่ไม่ใช่ปุ๋ย
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3102.40

34616

ของผสมของยูเรียกับแอมโมเนียมไนเตรต ที่เป็นสารละลายในน้าหรือในสารละลายที่มีแอมโมเนีย ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของผสมของยูเรียกับแอมโมเนียมไนเตรต ที่เป็นสำรละลำยในน้ำหรือในสำรละลำยที่มีแอมโมเนีย
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3102.80

34619

ปุ๋ยและของผสมที่มีธาตุไนโตรเจนอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปุ๋ยและของผสมที่มีธำตุไนโตรเจนอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3102.29, 3102.90

3462

ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมีที่มีธาตุฟอสฟอรัส
34621

ซุปเปอร์ฟอสเฟต ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ซุปเปอร์ฟอสเฟต
 ที่มีไดฟอสฟอรัส เพนตะออกไซด์ (P2O5) ตั้งแต่ร้อยละ 35 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3103.11, .19

34629

ปุ๋ยมีธาตุฟอสฟอรัสอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปุ๋ยมีธำตุฟอสฟอรัสอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 ปุ๋ยที่มีธำตุฟอสฟอรัสที่ผ่ำนกำรเผำโดยวิธีคำลซีเนชัน
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3103.90
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3463

ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมีที่มีธาตุโพแทสเซียม
34631

โพแทสเซียมคลอไรด์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- โพแทสเซียมคลอไรด์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3104.20

34632

โพแทสเซียมซัลเฟต ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- โพแทสเซียมซัลเฟต
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3104.30

34639

คาร์นัลไลต์ ซิลไวต์และปุ๋ยที่มีธาตุโพแทสเซียมอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- คำร์นัลไลต์ ซิลไวต์และปุ๋ยที่มีธำตุโพแทสเซียมอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3104.90

3464

ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อย่างน้อยธาตุ 2 ชนิดผสมกัน
34641

ปุ๋ยที่มีธาตุ 3 ชนิดผสมกัน: ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปุ๋ยที่ได้จำกแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธำตุปุ๋ยสำมชนิด คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3105.20

34642

ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3105.30

34643

โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต) และของผสมของของดังกล่ำว
กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3105.40

34644

ปุ๋ยที่มีธาตุ 2 ชนิดผสมกัน: ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปุ๋ยที่ได้จำกแร่หรือปุ๋ยเคมีอื่น ๆ ที่มีธำตุปุ๋ยสองชนิด คือ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
 ที่มีไนเตรตและฟอสเฟต
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3105.51, .59

34645

ปุ๋ยที่มีธาตุ 2 ชนิดผสมกัน: ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปุ๋ยที่ได้จำกแร่หรือปุ๋ยเคมีอื่น ๆ ที่มีธำตุปุ๋ยสองชนิด คือ ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3105.60

34646

โพแทสเซียมไนเตรต ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- โพแทสเซียมไนเตรต
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2834.21

34649

ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมีอื่น ๆ ที่มีธาตุอย่างน้อย 2 ชนิดผสมกัน (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม)
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปุ๋ยที่ได้จำกแร่หรือปุ๋ยเคมีอื่น ๆ ที่มีธำตุอย่ำงน้อย 2 ชนิดผสมกัน (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม)
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3105.90
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3465

ปุ๋ยอื่น ๆ
34651

แอมโมเนียมชนิดที่ปราศจากน้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แอมโมเนียมชนิดที่ปรำศจำกน้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2814.10

34652

แอมโมเนียมชนิดที่เป็นสารละลายในน้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แอมโมเนียมชนิดที่เป็นสำรละลำยในน้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2814.20

34653

แอมโมเนียมคลอไรด์; ไนไตรต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แอมโมเนียมคลอไรด์
- ไนไตรต์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2827.10, 2834.10

34654

อุจจาระสัตว์ที่ใช้ในการทาปุ๋ยคอก/ปุ๋ยและสิ่งปรุงแต่งในการทาเชื้อเพลิง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปุ๋ยจำกสัตว์หรือปุ๋ยจำกพืช จะผสมกันหรือจะผ่ำนกรรมวิธีทำงเคมีหรือไม่ก็ตำม รวมทั้งปุ๋ยที่ผลิตโดยกำร
ผสมผลิตภัณฑ์จำกสัตว์หรือพืช หรือโดยกำรผ่ำนกรรมวิธีทำงเคมีของผลิตภัณฑ์จำกสัตว์หรือพืช
 ที่ได้จำกพืชเท่ำนั้น
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3101

34659

ปุ๋ย ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปุ๋ย ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ที่ทำเป็นเม็ดหรือลักษณะที่คล้ำยกันหรือที่บรรจุภำชนะซึ่งมีน้ำหนัก
รวมภำชนะไม่เกิน 10 กิโลกรัม
 ปุย
๋ ซุปเปอร์ฟอสเฟตและปุ๋ยที่มีธำตุฟอสฟอรัสที่ผ่ำนกำรเผำโดยวิธีคำลซีเนชัน
 ปุ๋ยที่ได้จำกแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธำตุปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม สองหรือสำมชนิดผสมกัน
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3105.10

3466

สารฆ่าแมลง สารฆ่ารา สารฆ่าวัชพืช และสารทาลายเชื้อ
34661

สารฆ่าแมลง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สำรฆ่ำแมลง
 สิ่งปรุงแต่งขั้นกลำงที่มี 2-(เมทิลโพรพิล-ฟีนอลเมทิลคำร์บำเมต)
 อื่น ๆ เป็นผงสำหรับผสมในขดกันยุง
 ที่บรรจุภำชนะที่มีเครื่องฉีดพ่นด้วยควำมดันซึ่งอัดไว้ในตัว
 ขดกันยุง
 แผ่นแมทกันยุง
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3808.91

34662

สารฆ่ารา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สำรฆ่ำรำ
 ที่บรรจุภำชนะที่มีเครื่องฉีดพ่นด้วยควำมดันซึ่งอัดไว้ในตัว
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3808.92
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34663

สารฆ่าวัชพืช ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันการงอกของพืช และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สำรฆ่ำวัชพืช
 ที่บรรจุภำชนะที่มีเครื่องฉีดพ่นด้วยควำมดันซึ่งอัดไว้ในตัว
 อื่น ๆ
- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันกำรงอกของพืช
- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมกำรเจริญเติบโตของพืช
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3808.93

34664

สารทาลายเชื้อ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สำรทำลำยเชื้อ
 ที่มีของผสมของกรดน้ำมันดินและด่ำง (แอลคำไล)
 อื่น ๆ ที่บรรจุภำชนะที่มีเครื่องฉีดพ่นด้วยควำมดันซึ่งอัดไว้ในตัว
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3808.94

34666

สารกาจัดศัตรูพืชที่เป็นอันตราย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ดีดีที (ไอเอสโอ) (คลอฟีโนเทน (ไอเอ็นเอ็น)) ที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 300 กรัม
 สำรรักษำเนื้อไม้ที่เป็นสิ่งปรุงแต่งนอกจำกสำรเคลือบผิวที่มีสำรฆ่ำแมลงหรือสำรฆ่ำรำ
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3808.52

34669

สารฆ่าแมลง สารฆ่ารา สารฆ่าวัชพืช และสารทาลายเชื้ออื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สำรฆ่ำแมลง สำรฆ่ำรำ สำรฆ่ำวัชพืช และสำรทำลำยเชื้ออื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3808.99

หมู่ใหญ่ 347

พลาสติกในลักษณะขั้นปฐม

3471

34710

โพลิเมอร์ของเอทิลีนในลักษณะขั้นปฐม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- โพลิเมอร์ของเอทิลีนในลักษณะขั้นปฐม
 โพลิเอทิลีน ที่มีควำมถ่วงจำเพำะน้อยกว่ำ 0.94
 โพลิเอทิลีน ที่มีควำมถ่วงจำเพำะตั้งแต่ 0.94 ขึ้นไป
 เอทิลีน-ไวนิลอะซีเทตโคโพลิเมอร์
 เอทิลีน-อัลฟำ-โอลีฟิน โคโพลิเมอร์ ที่มีควำมถ่วงจำเพำะน้อยกว่ำ 0.94
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3901

3472

34720

โพลิเมอร์ของสไตรีนในลักษณะขั้นปฐม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- โพลิเมอร์ของสไตรีนในลักษณะขั้นปฐม
 โพลิสไตรีน
 สไตรีน-อะคริโลไนไทรล์ (เอสเอเอ็น) โคโพลิเมอร์
 อะคริโลไนไทรล์-บิวทำไดอีน-สไตรีน (เอบีเอส) โคโพลิเมอร์
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3903

คำอธิบำยกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563 367

3473

34730

โพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์หรือของฮาโลเจเนเต็ดโอลีฟินอื่น ๆ ในลักษณะขั้นปฐม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- โพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์หรือของฮำโลเจเนเต็ดโอลีฟินอื่น ๆ ในลักษณะขั้นปฐม
 โพลิ (ไวนิลคลอไรด์) ที่ไม่ได้ผสมกับสำรอื่นใด
 โพลิ (ไวนิลคลอไรด์) อื่น ๆ
 ไวนิลคลอไรด์-ไวนิลอะซีเทตโคโพลิเมอร์
 ไวนิลคลอไรด์โคโพลิเมอร์อื่น ๆ
 ไวนิลิดีนคลอไรด์โพลิเมอร์
 ฟลูโอโรโพลิเมอร์
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3904

3474

34740

โพลิอะซีทัล โพลิอีเทอร์อื่น ๆ และอีพอกไซด์เรซิน ในลักษณะขั้นปฐม; โพลิคาร์บอเนต แอลคิดเรซิน
โพลิแอลลิลเอสเทอร์ และโพลิเอสเทอร์อื่น ๆ ในลักษณะขั้นปฐม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- โพลิอะซีทัล โพลิ อีเทอร์ อื่น ๆ และอีพอกไซด์เรซิน ในลักษณะขั้นปฐม โพลิคำร์บอเนต แอลคิดเรซิน
โพลิแอลลิลเอสเทอร์ และโพลิเอสเทอร์อื่น ๆ ในลักษณะขั้นปฐม
 โพลิอะซีทัล
 โพลิอีเทอร์อื่น ๆ
 อีพอกไซด์เรซิน
 โพลิคำร์บอเนต
 แอลคิดเรซิน
 โพลิ (เอทิลีนเทเรฟทำเลต)
 โพลิ (แล็กติกแอซิด)
 โพลิเอสเทอร์อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3907

3479

34790

พลาสติกอื่น ๆ ในลักษณะขั้นปฐม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- โพลิเมอร์ของโพรพิลีนหรือของโอลีฟินอื่น ๆ ในลักษณะขั้นปฐม
 โพลิโพรพิลีน
 โพลิไอโซบิวทิลีน
 โพรพิลีนโคโพลิเมอร์
 อื่น ๆ
- โพลิเมอร์ของไวนิลอะซีเทตหรือของไวนิลเอสเทอร์อื่น ๆ ในลักษณะขั้นปฐม รวมทั้งไวนิลโพลิเมอร์อื่น ๆ
ในลักษณะขั้นปฐม
 โพลิ (ไวนิลอะซีเทต)
 ไวนิลอะซีเทตโคโพลิเมอร์
 โพลิ (ไวนิลแอลกอฮอล์) จะมีหมู่อันไฮโดรไลส์อะซีเทตหรือไม่ก็ตำม
 อื่น ๆ
- อะคริลิกโพลิเมอร์ ในลักษณะขั้นปฐม
 โพลิ (เมทิลเมทำคริเลต)
 อื่น ๆ
- โพลิอะไมด์ ในลักษณะขั้นปฐม
 โพลิอ ะไมด์- 6 โพลิอ ะไมด์- 11 โพลิอ ะไมด์- 12 โพลิอ ะไมด์- 6,6 โพลิอ ะไมด์ - 6,9 โพลิอ ะไมด์- 6,10
หรือโพลิอะไมด์-6,12
 อื่น ๆ
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- อะมิโนเรซิน ฟีโนลิกเรซินและโพลิยูรีเทน ในลักษณะขั้นปฐม
 ยูเรียเรซิน และไทโอยูเรียเรซิน
 เมลำมีนเรซิน
 อะมิโนเรซินอื่น ๆ
 ฟีโนลิกเรซิน
 โพลิยูรีเทน
- ซิลิโคน ในลักษณะขั้นปฐม
- ปิโตรเลียมเรซิน คิวมำโรน-อินดีนเรซิน โพลิเทอร์พีน โพลิซัลไฟด์ โพลิซัลโฟน ในลักษณะขั้นปฐม
- เซลลูโลสและอนุพันธ์เคมีของเซลลูโลส ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในลักษณะขั้นปฐม
- โพลิเมอร์ธรรมชำติ (เช่น กรดแอลจินิก) และโพลิเมอร์ธรรมชำติที่ดัดแปลงโครงสร้ำง (เช่น โปรตีนแข็ง
อนุพันธ์เคมีของยำงธรรมชำติ) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในลักษณะขั้นปฐม
 กรดแอลจินิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดแอลจินิก
 อื่น ๆ
- ไอออนเอกซ์เชนเจอร์ที่มีโพลิเมอร์ตำมหมู่ใหญ่ 347 เป็นหลัก ในลักษณะขั้นปฐม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3902, 3905, 3906, 3908 - 3914
หมู่ใหญ่ 348

ยางสังเคราะห์และแฟกติชที่ได้จากน้ามัน รวมทั้งของผสมที่ได้จากยางธรรมชาติและกัมธรรมชาติที่คล้ายกัน
ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ

3480

ยางสังเคราะห์และแฟกติชที่ได้จากน้ามัน รวมทั้งของผสมที่ได้จากยางธรรมชาติและกัมธรรมชาติที่คล้ายกัน
ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ยำงสั งเครำะห์ แ ละแฟกติ ช ที่ ไ ด้ จ ำกน้ ำมั น รวมทั้ งของผสมที่ ไ ด้ จ ำกยำงธรรมชำติ แ ละกั ม ธรรมชำติ
ที่คล้ำยกัน ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบำง หรือเป็นแถบ
 ยำงสไตรีนบิวทำไดอีน (เอสบีอำร์) ยำงคำร์บอกซิเลเต็ดสไตรีนบิวทำไดอีน (เอกซ์เอสบีอำร์)
 ยำงบิวทำไดอีน (บีอำร์)
 ยำงไอโซบิวทีนไอโซพรีน (บิวทิล) (ไอไออำร์) ยำงฮำโลไอโซบิวทีนไอโซพรีน (ซีไอไออำร์หรือบีไอไออำร์)
 ยำงคลอโรพรีน (คลอโรบิวทำไดอีน) (ซีอำร์)
 ยำงอะครีโลไนไทรล์บิวทำไดอีน (เอ็นบีอำร์)
 ยำงไอโซพรีน (ไออำร์)
 ยำงเอทิลีน-โพรพิลิน-น็อน-คอนจุเกเต็ดไดอีน (อีพีดีเอ็ม)
 ของผสมที่ได้จำกผลิตภัณฑ์ใด ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 01950 ผสมกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตำมประเภทนี้
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4002

34800

หมวดย่อย 35

ผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ; เส้นใยประดิษฐ์

หมู่ใหญ่ 351

สีทาและวาร์นิช และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง; สีที่จิตรกรใช้; หมึก

3511

สีทาและวาร์นิช และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สีและน้ำมันชักเงำ (รวมถึงเอนำเมลและแลกเกอร์)
- สำรสีปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำให้ทึบแสง และสีปรุงแต่ง เอนำเมลและเกลซ เอนโกบ (สลิป) น้ำยำชักเงำ
และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ำยกัน ชนิดที่ใช้ในอุตสำหกรรมเซรำมิก อุตสำหกรรมเครื่องเคลือบหรืออุตสำหกรรมแก้ว
- กลำสฟริตและแก้วอื่น ๆ ในลักษณะเป็นผง เม็ด หรือเกล็ด
- สำรสีน้ำปรุงแต่งชนิดที่ใช้ตกแต่งหนังฟอก
- ไดรเออร์ปรุงแต่ง
- สำรสีที่กระจำยอยู่ในตัวกลำงที่ไม่ใช่น้ำ ชนิดที่ใช้ผลิตสีทำ

35110
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3512

35120

3513

35130

3514

35140

- แสตมปิ้งฟอยล์
- สีย้อม และวัตถุแต่งสีอื่น ๆ ที่จัดทำขึ้น ในลักษณะหรือบรรจุภำชนะเพื่อกำรขำยปลีก
- พัตตี้สำหรับยำกระจก พัตตี้สำหรับยำแนวต่อ เรซินซีเมนต์ สำรประกอบที่ใช้ในกำรตอกหมันและมำสติกอื่น ๆ
- สีโป๊
- สิ่งปรุงแต่งชนิดไม่ทนไฟที่ใช้ฉำบพื้นผิวด้ำนนอกอำคำร ผนังด้ำนใน พื้น และเพดำน
- สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ลอกสีหรือลอกวำร์นิช
- ตัวทำละลำยและทินเนอร์ที่เป็นสำรอินทรีย์ผสม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น
สีที่จิตรกร นักเรียน หรือช่างเขียนป้ายใช้ สีแต้ม สีที่ใช้ระบาย และสีที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สีที่จิตรกร นักเรียนหรือช่ำงเขียนป้ำยใช้ สีแต้ม สีที่ใช้ระบำย และสีที่คล้ำยกัน ที่เป็นเม็ด บรรจุหลอด
กระปุก ขวด ตลับ หรือในลักษณะหรือบรรจุภำชนะที่คล้ำยกัน
 สีเป็นชุด
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3213
หมึกพิมพ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หมึกพิมพ์
 สีดำ
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3215.11, .19
หมึกเขียนหรือหมึกวาดภาพและหมึกอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หมึกเขียนหรือหมึกวำดภำพและหมึกอื่น ๆ
 คำร์บอนแมสชนิดที่ใช้ในกำรผลิตกระดำษคำร์บอน
 หมึกวำดภำพหรือหมึกเขียน
 หมึกชนิดที่เหมำะสำหรับใช้กับเครื่องอัดสำเนำในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45142 และ 45160
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3215.90

หมู่ใหญ่ 352
3521 35210

ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
กรดซาลิซิลิกและเกลือของกรดซาลิซิลิก และเอสเทอร์ของกรด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กรดซำลิซิลิกและเกลือของกรดซำลิซิลิก และเอสเทอร์ของกรด
 กรดซำลิซิลิกและเกลือของกรดซำลิซิลิก
 กรดออร์โทอะซีทิลซำลิซิลิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่ำว
 เอสเทอร์อื่น ๆ ของกรดซำลิซิลิกและเกลือของของดังกล่ำว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2918.21 - .23

3522

ไลซีนและเอสเทอร์ของไลซีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว; กรดกลูทามิกและเกลือของกรดกลูทามิก ;
เกลือควอเทอร์นารีแอมโมเนียม และควอเทอร์นารีแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ ; เลซิทินและฟอสโฟอะมิโน
ไลปิดอื่น ๆ; อะไซคลิกอะไมด์ และอนุพันธ์ของอะไซคลิกอะไมด์ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว; ไซคลิกอะไมด์
(ยกเว้นยูเรอีน) และอนุพันธ์ของไซคลิกอะไมด์ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไลซีนและเอสเทอร์ของไลซีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่ำว
- กรดกลูทำมิกและเกลือของกรดกลูทำมิก
- เกลือควอเทอร์นำรีแอมโมเนียมและควอเทอร์นำรี แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ เลซิทินและฟอสโฟอะมิโนไลปิด
อื่น ๆ จะนิยำมไว้ในทำงเคมีหรือไม่ก็ตำม
 โคลีนและเกลือของโคลีน
 เลซิทินและฟอสโฟอะมิโนไลปิดอื่น ๆ
 อื่น ๆ

35220
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- อะไซคลิกอะไมด์ (รวมถึงอะไซคลิกคำร์บำเมต) และอนุพันธ์ของอะไซคลิกอะไมด์ รวมทั้งเกลือของของดังกล่ำว
 เมโพรบำเมต (ไอเอ็นเอ็น)
 ฟลูออโรอะซิตำไมด์ (ไอเอสโอ) โมโนโครโตฟอส (ไอเอสโอ) และฟอสฟำมิดอน (ไอเอสโอ)
 อื่น ๆ
- ไซคลิกอะไมด์ (รวมถึงไซคลิกคำร์บำเมต) และอนุพันธ์ของไซคลิกอะไมด์ รวมทั้งเกลือของของดังกล่ำว
นอกจำกยูเรอีนและอนุพันธ์ของยูเรอีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่ำว
 2-กรดอะซีทำมิโดเบนโซอิก (กรดเอ็น-อะซีทิลแอนทรำนิลิก) และเกลือของของดังกล่ำว
 อีทินำเมต (ไอเอ็นเอ็น)
 อัลลำคลอร์ (ไอเอสโอ)
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2922.41, .42, 2923, 2924.11 - .19, .23 - .29
3523

35230

แลคโทน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สารประกอบเฮตเทอโรไซคลิกที่มีไนโตรเจนเฮตเทอโรอะตอมเท่านั้น
ที่ในโครงสร้างมี อันฟิวส์ไพราโซนริง ไพริมิดีนริง ไพเพอราซีนริง อันฟิวส์ไตรอะซีนริง หรือฟีโนไทอะซีนริง
ซิสเต็ม ทีไ่ ม่ได้ฟิวส์ต่อไป; ไฮแดนโทอินและอนุพันธ์ของไฮแดนโทอิน; ซัลโฟนาไมด์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แลคโทน
- สำรประกอบเฮตเทอโรไซคลิกที่มีไนโตรเจนเฮตเทอโรอะตอมเท่ำนั้น ที่ในโครงสร้ำงมีอันฟิวส์ไพรำโซนริง
 ฟีนำโซน (แอนติไพริน) และอนุพันธ์ของของดังกล่ำว
 อื่น ๆ
- สำรประกอบเฮตเทอโรไซคลิกที่มีไนโตรเจนเฮตเทอโรอะตอมเท่ำนั้น ที่ในโครงสร้ำงมีอันฟิวส์อิมิดำโซลริง
(จะเป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ดหรือไม่ก็ตำม)
 ไฮแดนโทอินและอนุพันธ์ของไฮแดนโทอิน
- สำรประกอบเฮตเทอโรไซคลิกที่มีไนโตรเจนเฮตเทอโรอะตอมเท่ำนั้น ที่ในโครงสร้ำงมีไพริมิดีนริง (จะเป็น
ชนิดไฮโดรเจเนเต็ดหรือไม่ก็ตำม) หรือไพเพอรำซีนริง
 มำโลนิลยูเรีย (กรดบำร์บิทิวริก) และเกลือของมำโลนิลยูเรีย
 อัลโลบำร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) อะโมบำร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) บำร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) บิวทัลบิทัล (ไอเอ็นเอ็น)
บิวโตบำร์บิทัล ไซโคลบำร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เมทิลฟีโนบำร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เพนโตบำร์บิทัล (ไอเอ็น
เอ็น) ฟีโนบำร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เซคบิวตำบำร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เซโคบำร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) และไวนิล
บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่ำว
 อนุพันธ์อื่น ๆ ของมำโลนิลยูเรีย (กรดบำร์บิทิวริก) และเกลือของของดังกล่ำว
 โลพรำโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เมโคลควำโลน (ไอเอ็นเอ็น) เมทำควำโลน (ไอเอ็นเอ็น) และไซเพพรอล
(ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่ำว
 อื่น ๆ
- สำรประกอบเฮตเทอโรไซคลิกที่มีไนโตรเจนเฮตเทอโรอะตอมเท่ำนั้น ที่ในโครงสร้ำงมีอันฟิวส์ไตรอะซีนริง
(จะเป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ดหรือไม่ก็ตำม) นอกจำกเมลำมีน
- สำรประกอบที่ในโครงสร้ำงมีฟีโนไทอะซีนริงซิสเต็ม (จะเป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ดหรือไม่ก็ตำม) ที่ไม่ได้ฟิวส์
ต่อไป
- ซัลโฟนำไมด์
 เอ็น-เมทิลเพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนำไมด์
 เอ็น-เอทิลเพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนำไมด์
 เอ็น-เอทิล-เอ็น-(2-ไฮดรอกซิเอทิล) เพอร์ฟลูออโรออเทนซัลโฟนำไมด์
 เอ็น-(2-ไฮดรอกซิเอทิล)-เอ็น-เมทิลเพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนำไมด์
 เพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนำไมด์อื่น ๆ
- อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2932.20, 2933.11, .19, .21, .52 - .59, .69,
2934.30, 2935
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3524

35240

น้าตาลที่บริสุทธิ์ในทางเคมี ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ; ชูการ์อีเทอร์ และชูการ์เอสเทอร์ และเกลือของ
ชูการ์อีเทอร์ และชูการ์เอสเทอร์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- น้ำตำลที่บริสุทธิ์ในทำงเคมี (นอกจำกซูโครส แล็กโทส มอลโทส กลูโคสและฟรักโทส) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น
 ชูกำร์อีเทอร์ ชูกำร์อะซีทัล และชูกำร์เอสเทอร์ และเกลือของชูกำร์อีเทอร์ ชูกำร์อะซีทัล และชูกำร์เอส
เทอร์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2940

3525

35250

โพรไวตามิน ไวตามิน และฮอร์โมน; กลีโคไซด์ และแอลคาลอยด์ที่ได้จากพืช รวมทั้งเกลือ อีเทอร์ เอสเทอร์
และอนุพันธ์อื่น ๆ ของของดังกล่าว; ปฏิชีวนะ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- โพรไวตำมินและไวตำมินที่ได้จำกธรรมชำติหรือจำกกำรสังเครำะห์ (รวมถึงไวตำมินธรรมชำติที่เข้มข้น)
และอนุพันธ์ของของดังกล่ำวที่ใช้ประโยชน์หลักเป็นไวตำมิน รวมทั้งสิ่งผสมระหว่ำงของดังกล่ำวซึ่งจะอยู่ใน
ตัวทำละลำยใดหรือไม่ก็ตำม
 ไวตำมินและอนุพันธ์ของไวตำมิน ไม่ได้ผสม
 อื่น ๆ รวมถึงไวตำมินธรรมชำติที่เข้มข้น
- ฮอร์โมน พรอสทำแกลนดิน ทรอมโบเซนและลิวโคทรีนที่ได้จำกธรรมชำติหรือจำกกำรสังเครำะห์ อนุพันธ์และ
ของที่มีโครงสร้ำงคล้ำยกันของของดังกล่ำว รวมถึงเชนโมดิไฟด์โพลิเปปไทด์ ที่ใช้ประโยชน์หลักเป็นฮอร์โมน
 โพลิเปปไทด์ฮอร์โมน โปรตีนฮอร์โมนและไกลโคโปรตีนฮอร์โมน อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้ำงคล้ำยกัน
ของของดังกล่ำว
 สเตอรอยดัลฮอร์โมน อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้ำงคล้ำยกันของสเตอรอยดัลฮอร์โมน
 พรอสทำแกลนดิน ทรอมโบแซนและลิวโคทรีน อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้ำงคล้ำยกันของของดังกล่ำว
 อื่น ๆ
- กลีโคไซด์ที่ได้จำกธรรมชำติหรือจำกกำรสังเครำะห์ รวมทั้งเกลือ อีเทอร์ เอสเทอร์และอนุพันธ์อื่น ๆ
ของของดังกล่ำว
 รูโทไซด์ (รูทิน) และอนุพันธ์ของรูโทไซด์
 อื่น ๆ
- แอลคำลอยด์ที่ได้จำกธรรมชำติหรือจำกกำรสังเครำะห์ รวมทั้งเกลือ อีเทอร์ เอสเทอร์ และอนุพันธ์อื่น ๆ
ของของดังกล่ำว
 แอลคำลอยด์ของฝิ่นและอนุพันธ์ของของเหล่ำนี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่ำว
 แอลคำลอยด์ของซิงโคนำและอนุพันธ์ของของเหล่ำนี้
- รวมทั้งเกลือของของดังกล่ำว
 กำเฟอีนและเกลือของกำเฟอีน
 เอฟีดรีนต่ำง ๆ และเกลือของเอฟีดรีนดังกล่ำว
 ทีโอฟิลลีนและอะมิโนฟิลลีน (ทีโอฟิลลีน -เอทิลีนไดอะมีน) และอนุพันธ์ของของเหล่ำนี้ รวมทั้ง เกลือ
ของของดังกล่ำว
 แอลคำลอยด์ที่ได้จำกรำของข้ำวไรย์และอนุพันธ์ของของเหล่ำนี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่ำว
 อื่น ๆ ของที่มำจำกพืช
- ปฏิชีวนะ
 เพนิซิลลินและอนุพันธ์ของเพนิซิลลินที่มีโครงสร้ำงของกรดเพนิซิลลำนิก รวมทั้งเกลือของของดังกล่ำว
 สเตรปโตไมซินและอนุพันธ์ของสเตรปโตไมซิน รวมทั้งเกลือของของดังกล่ำว
 เตตระไซคลินและอนุพันธ์ของเตตระไซคลิน รวมทั้งเกลือของของดังกล่ำว
 คลอแรมฟีนิคอลและอนุพันธ์ของคลอแรมฟีนิคอล รวมทั้งเกลือของของดังกล่ำว
 อีริโทรไมซินและอนุพันธ์ของอีริโทรไมซิน รวมทั้งเกลือของของดังกล่ำว
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2936 - 2939, 2941
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3526

35260

ยาสาหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรค ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ยำสำหรับใช้รักษำหรือป้องกันโรค
 ยำรักษำหรือป้องกันโรค (ไม่รวมถึงของในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 35270) ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบตั้งแต่
สองชนิดขึ้นไปผสมเข้ำด้วยกั นสำหรับ ใช้รัก ษำหรื อป้อ งกันโรคที่ไม่ได้จัด ทำขึ้ นเพื่ อ ใช้ต ำมขนำดที่
กำหนดหรือในลักษณะหรือบรรจุภำชนะเพื่อกำรขำยปลีก
 ที่มีเพนิซิลลินหรืออนุพันธ์ของเพนิซิลลินซึ่งมีโครงสร้ำงของกรดเพนิซิลลำนิก หรือมีสเตรปโตไมซิน
หรืออนุพันธ์ของสเตรปโตไมซิน
 อื่น ๆ ที่มีปฏิชีวนะ
 อื่น ๆ ที่มีฮอร์โมนหรือผลิตภัณฑ์อื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 35250
 อื่น ๆ ที่มีแอลคำลอยด์ หรืออนุพันธ์ของแอลคำลอยด์
 อื่น ๆ ที่มีสำรออกฤทธิ์ต้ำนมำลำเรีย
 อื่น ๆ
 ยำรักษำหรือป้องกันโรค (ไม่รวมถึงของในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 35270) ที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ผสมหรือ
ผลิตภัณฑ์ไม่ผสมสำหรับใช้รักษำหรือป้องกันโรค ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตำมขนำดที่กำหนด (รวมถึงของที่
จัดทำขึ้นในลักษณะเพื่อให้ผ่ำนทำงผิวหนัง) หรือในลักษณะหรือบรรจุภำชนะเพื่อกำรขำยปลีก
 ที่มีเพนิซิลลินหรืออนุพันธ์ของเพนิซิลลินซึ่งมีโครงสร้ำงของกรดเพนิซิลลำนิก หรือมีสเตรปโตไมซิน
หรืออนุพันธ์ของสเตรปโตไมซิน
 อื่น ๆ ที่มีปฏิชีวนะ
 อื่น ๆ ที่มีฮอร์โมนหรือผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 35250
 อื่น ๆ ที่มีแอลคำลอยด์หรืออนุพันธ์ของแอลคำลอยด์
 อื่น ๆ ที่มีไวตำมินหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 35250
 อื่น ๆ ที่มีสำรออกฤทธิ์ต้ำนมำลำเรีย
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3003, 3004

3527

35270

ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์ทำงเภสัชกรรมอื่น ๆ
 ต่อมและอวัยวะอื่น ที่แห้ง จะทำเป็นผงหรือไม่ก็ตำม สำหรับใช้รักษำโรค สิ่งสกัดที่ได้จำกต่อมหรืออวัยวะ
อื่น หรือที่ได้จำกสิ่งที่ขับออกจำกต่อมหรือจำกอวัยวะดังกล่ำว สำหรับใช้รักษำโรค เฮพำรินและเกลือ
ของเฮพำริน สำรอื่นที่ได้จำกมนุษย์หรือจำกสัตว์ ซึ่งจัดทำไว้สำหรับใช้รักษำหรือป้องกันโรค ที่ไม่ได้ระบุ
รวมไว้ในที่อื่น
 เลือดมนุษย์ เลือดสัตว์ที่จัดทำสำหรับใช้รักษำโรค ป้องกันโรคหรือวินิจฉัยโรค แอนติซีรำ แฟรกชันอื่น ๆ
ของเลือดและผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยำ จะดัดแปลงหรือได้จำกกระบวนกำรทำงเทคโนโลยีชีวภำพ
หรือไม่ก็ตำม รวมทั้งวัคซีน ทอกซิน จุลินทรีย์ที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยง (ไม่รวมถึง ยีสต์) และผลิตภัณฑ์
ที่คล้ำยกัน
 แอนติซีรำ แฟรกชันอื่น ๆ ของเลือด และผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยำ จะดัดแปลงหรือได้จำกกระบวนกำร
ทำงเทคโนโลยีชีวภำพหรือไม่ก็ตำม
 วัคซีนใช้เป็นยำสำหรับมนุษย์
 วัคซีนใช้เป็นยำสำหรับสัตว์
 แวดดิ้ง ผ้ำกอซ ผ้ำพันแผลและของที่คล้ำยกัน (เช่น ของที่ใช้แต่งแผล ปลำสเตอร์ปิดแผล ผ้ำติดยำ
พอก) ที่อำบซึมหรือเคลือบด้วยสำรที่เป็นเภสัชภัณฑ์ หรือที่จัดทำขึ้นในลักษณะหรือบรรจุภำชนะเพื่อกำร
ขำยปลีก สำหรับใช้ในทำงเวชกรรม ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์
 รีเอเจนต์ที่ใช้ในกำรตรวจกลุ่มเลือด
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ของปรุงแต่งทึบแสงสำหรับใช้ในกำรตรวจโรคด้วยเอกซเรย์และรีเอเจนต์ที่ใช้ในกำรวินิจฉัยโรคที่ทำขึ้น
เพื่อใช้กับผู้ป่วย
 เคมีปรุงแต่งที่ใช้คุมกำเนิดซึ่งมีฮอร์โมนหรือมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 35250 หรือมีสเปอร์มิไซด์
เป็นหลัก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3001, 3002, 3005, 3006.20, .30, .60


3529

35290

ของอื่น ๆ ซึ่งใช้ในทางการแพทย์หรือศัลยกรรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของอื่น ๆ ซึ่งใช้ในทำงกำรแพทย์หรือศัลยกรรม
 เอ็นเย็บแผล วัตถุใช้เย็บแผลที่คล้ำยกัน (รวมถึงด้ำยที่ใช้ห้ำมและซับเลือด ซึ่งใช้ในทำงศัลยกรรมหรือ
ทันตกรรมที่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อแล้ว) และกำวเนื้อเยื่อสำหรับปิดแผลในทำงศัลยกรรมที่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อแล้ว
แลมิแนเรียและแลมิแนเรียเต็นต์ที่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อแล้ว ของใช้ห้ำมและซับเลือดซึ่ งใช้ในทำงศัลยกรรม
หรือทันตกรรมที่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อแล้ว รวมทั้งของที่ใช้ยึดติดซึ่งใช้ในทำงศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่ำน
กำรฆ่ำเชื้อแล้ว จะใช้ห้ำมและซับเลือดหรือไม่ก็ตำม
 ซีเมนต์อุดฟันและของอื่นที่ใช้อุดฟัน รวมทั้งซีเมนต์ที่ใช้เสริมกระดูก
 หีบและชุดสำหรับกำรปฐมพยำบำล
 เยลปรุงแต่งที่ทำขึ้นใช้ในทำงกำรแพทย์หรือสัตวแพทย์ เป็นสำรหล่อลื่นสำหรับส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยเพื่อ
กำรผ่ำตัดทำงศัลยกรรม หรือเพื่อกำรตรวจร่ำงกำยทำงกำยภำพ หรือเป็นสำรเชื่อมต่อ (คับปลิงเอเจนต์)
ระหว่ำงร่ำงกำยกับเครื่องมือแพทย์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3006.10, .40, .50, .70
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สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทาความสะอาด หัวน้าหอมและสิ่งปรุงแต่งสาหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม

3531

สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว ยกเว้นสบู่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สำรอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว จะจัดทำขึ้นเพื่อกำรขำยปลีกหรือไม่ก็ตำม
 แอนไอออนิก
 แคตไอออนิก
 น็อน-ไอออนิก
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3402.11 - .19
สบู่และสารซักฟอก (ดีเทอร์เจนต์) น้าหอม และสิ่งปรุงแต่งที่ใช้อาบน้า
สบู่; ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว สาหรับใช้เป็นสบู่; กระดาษ แวดดิ้ง
สักหลาด และผ้าไม่ทอที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้มด้วยสบู่ หรือสารซักฟอก (ดีเทอร์เจนต์) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- สบู่ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสำรอินทรีย์ปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวสำหรับใช้เป็นสบู่ ซึ่งมีลักษณะ
เป็นแท่ง เป็นก้อน หล่อหรืออัดเป็นชิ้นหรือเป็นรูปทรงและกระดำษ แวดดิ้ง สักหลำด และผ้ำไม่ทอที่อำบซึม
เคลือบ หรือหุ้มด้วยสบู่ หรือสำรซักฟอก (ดีเทอร์เจนต์)
 สบู่ในลักษณะอื่น ๆ
 ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสำรอินทรีย์ปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว สำหรับทำควำมสะอำดผิว ซึ่งมี
ลักษณะเป็นของเหลวหรือครีม และจัดทำขึ้นเพื่อกำรขำยปลีกจะมีสบู่หรือไม่ก็ตำม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3401

35310

3532
35321

35322

สารซักฟอก (ดีเทอร์เจนต์) และสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้ำง (รวมถึงสิ่งปรุงแต่งสำหรับช่วยในกำรซักล้ำง) และสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำควำมสะอำด
จะมีสบู่หรือไม่ก็ตำม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3402.20, .90
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35323

3533

หัวน้าหอมและสิ่งปรุงแต่งสาหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หัวน้ำหอมและสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่ำงกำยหรือประเทืองโฉม
 หัวน้ำหอมและน้ำหอม
 สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งเสริมควำมงำมหรือแต่งหน้ำและสิ่งปรุงแต่งสำหรับบำรุงรักษำผิว (นอกจำกยำรักษำ
หรือป้องกันโรค) รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำกันแสงแดดหรือทำให้ผิวคล้ำ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งเล็บมือหรือ
เล็บเท้ำ
 สิ่งปรุงแต่งสำหรับใช้กับผม
 สิ่งปรุงแต่งที่ใช้เพื่ออนำมัยของช่องปำกหรือฟัน รวมถึงเพสต์และผงสำหรับยึดฟันปลอม รวมทั้งด้ำยใช้
ทำควำมสะอำดซอกฟัน (เดนทัลฟลอส) ที่บรรจุภำชนะเพื่อกำรขำยปลีก
 สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ก่อน ระหว่ำง หรือหลังกำรโกนหนวด
 สิ่งที่ใช้ดับกลิ่นตัว และใช้ระงับเหงื่อ
 เกลือหอมและสิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ สำหรับใช้อำบน้ำ
 สิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่ำงกำยหรือประเทืองโฉมสัตว์
 กระดำษและทิชชู ที่อำบซึมหรือเคลือบด้วยน้ำหอมหรือเครื่องสำอำง
 เครื่องหอมหรือเครื่องสำอำง รวมถึงสิ่งที่ใช้ทำให้ขนร่วงอื่น ๆ
 สำรละลำยที่ใช้ล้ำงคอนแทกเลนส์หรือลูกตำเทียม
 เครื่องสำอำงหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่ำงกำยหรือประเทืองโฉม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3303 - 3306, 3307.10 - .30, .90
สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทาความสะอาดและขัดเงา

35331

สิ่งปรุงแต่งที่ทาให้ห้องมีกลิ่นหอมหรือดับกลิ่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สิ่ งปรุ งแต่ งที่ ใ ช้ ท ำให้ ห้ อ งมี ก ลิ่ น หอมหรือ ดับ กลิ่ นห้ อ ง รวมถึ งสิ่ งปรุ งแต่ งที่ ใ ห้ ก ลิ่ น หอมซึ่งใช้ ร ะหว่ำง
กำรประกอบพิธีทำงศำสนำ
 “อะกำร์บัตตี” และสิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ ที่ให้กลิ่นหอมโดยกำรเผำ
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3307.41, .49

35332

ไขเทียมและไขปรุงแต่ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไขเทียมและไขปรุงแต่ง
 ทำจำกโพลิ (ออกซิเอทิลีน) (โพลิเอทิลีนไกลคอล)
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3404

35333

ยาขัดเงาและครีมขัดเงาสาหรับใช้กับรองเท้า เฟอร์นิเจอร์ พื้น ตัวถังรถ แก้วหรือโลหะ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- ยำขัดเงำและครีมขัดเงำสำหรับใช้กับรองเท้ำ เฟอร์นิเจอร์ พื้น ตัวถังรถ แก้วหรือโลหะ
 ยำขัดเงำ ครีมขัดเงำ และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ำยกันสำหรับใช้กับรองเท้ำหรือเครื่องหนัง
 ยำขัดเงำ ครีมขัดเงำ และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ำยกัน สำหรับบำรุงรักษำเฟอร์นิเจอร์ พื้นหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ทำด้วยไม้
 ยำขัดเงำและสิ่งปรุงแต่งที่คล้ำยกัน สำหรับใช้กับตัวถังรถนอกจำกยำขัดเงำโลหะ
 อื่น ๆ เช่น ยำขัดเงำโลหะ และอื่น ๆ เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3405.10 - .30, .90

35334

เพสต์และผงสาหรับขัดถู และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เพสต์และผงสำหรับขัดถู และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ำยกัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3405.40
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ผลิตภัณฑ์เคมี ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

3541

35410

เอสเซนเชียลออยล์และสิ่งเข้มข้นของเอสเซนเชียลออยล์ น้าที่ได้จากการกลั่นในกรรมวิธีสกัดเอสเซน
เชียลออยล์ด้วยไอน้า และสารสะลายของเอสเซนเชียลออยล์ในน้า; เรซินอยด์; ผลพลอยได้ที่มีเทอร์พีน
ซึ่งได้จากกรรมวิธีแยกเทอร์พีนออกจากเอสเซนเซียลออยล์ ; ของผสมของสารที่มีกลิ่ นหอมชนิดที่ใช้เป็น
วัตถุดิบในอุตสาหกรรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เอสเซนเชียลออยล์ (จะมีเทอร์พีนหรือไม่ก็ตำม) รวมถึงคอนกรีตและแอบโซลูต เรซินอยด์ ออลีโอเรซิน
ที่สกัดแล้ว สิ่งเข้มข้นของเอสเซนเชียลออยล์ในลักษณะเป็นไขมันเป็นน้ำมันระเหยยำก เป็นไขหรือของ
ที่คล้ำยกัน ซึ่งได้จำกกรรมวิธีเอ็นฟลูเรจหรือมำเซอเรชัน ผลพลอยได้ที่มีเทอร์พีน ซึ่งได้จำกกรรมวิธีแยก
เทอร์พีนออกจำกเอสเซนเซียลออยล์ น้ำที่ได้จำกกำรกลั่นในกรรมวิธีสกัดเอสเซนเซียลออยล์ด้วยไอน้ำ และ
สำรละลำยของเอสเซนเซียลออยล์ในน้ำ
 เอสเซนเชียลออยล์ของผลไม้จำพวกส้ม
 เอสเซนเชียลออยล์ของสิ่งอื่นนอกจำกของผลไม้จำพวกส้ม
 เรซินอยด์
 อื่น ๆ
- ของผสมของสำรที่มีกลิ่นหอม และของผสม (รวมถึงสำรละลำยในแอลกอฮอล์) ที่มีสำรดังกล่ำว ตั้งแต่
หนึ่งชนิดขึ้นไปเป็นหลัก ชนิดที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรม รวมทั้งของปรุงแต่งอื่น ๆ ที่มีสำรที่มีกลิ่นหอม
เป็นหลักชนิดที่ใช้สำหรับผลิตเครื่องดื่ม
 ชนิดที่ใช้ในอุตสำหกรรมผลิตอำหำรหรือเครื่องดื่ม
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3301, 3302

3542

35420

กาวและเยลาติน เพปโทนและอนุพันธ์ของเพปโทน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง; เคซีอิเนตและอนุพันธ์อื่น ๆ
ของเคซีอิน; แอลบูมิเนตและอนุพันธ์อื่น ๆ ของแอลบูมิน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำวและเยลำติน เพปโทนและอนุพันธ์ของเพปโทน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง; เคซีอิเนตและอนุพันธ์อื่น ๆ
ของเคซีอิน; แอลบูมิเนตและอนุพันธ์อื่น ๆ ของแอลบูมิน
 เคซีอิเนต และอนุพันธ์อื่น ๆ ของเคซีอิน
 กำวเคซีอิน
 แอลบูมินที่ได้จำกนม รวมถึงสิ่งเข้มข้นที่ได้จำกโปรตีนของหำงนม (เวย์) ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป
 แอลบูมิเนตและอนุพันธ์อื่น ๆ ของแอลบูมิน
 เยลำติน (รวมถึงเยลำตินที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้ำและสี่เหลี่ยมจัตุรัส จะแต่งผิวหรือแต่งสีหรือไม่ก็ตำม)
และอนุพันธ์ของเยลำติน ไอซิงกลำส กำวอื่น ๆ ที่ได้จำกสัตว์
 เพปโทนและอนุพันธ์ของเพปโทน สำรโปรตีนอื่น ๆ และอนุพันธ์ของสำรโปรตีนเหล่ำนั้น ที่ไม่ได้ระบุ
หรือรวมไว้ในที่อื่น ผงหนังดิบจะใส่โครม-อลัมด้วยหรือไม่ก็ตำม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม นี้ ส อดคล้ อ งกั บ ประเภทย่ อ ย HS 2017: 3501.90, 3502.20, .90, 3503, 3504,
3505.20, 3506

3543

35430

สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่น และสิ่งปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในกรรมวิธีใช้น้ามันหรือไขกับวัตถุ ยกเว้นปิโตรเลียม
สารเติมแต่ง (แอดดิทิฟ) อื่น ๆ ที่ปรุงแต่งแล้ว สาหรับใช้เติมน้ามันแร่; ของเหลวปรุงแต่งอื่น ๆ ที่ใช้สาหรับ
การส่งกาลังไฮดรอลิก ยกเว้นปิโตรเลียม; สิ่งปรุงแต่งกันการเยือกแข็งและของเหลวปรุงแต่งขจัดน้าแข็ง
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่น (รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่เป็นน้ำมัน ซึ่งใช้ในกำรตัดวัตถุ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในกำรคลำยสลัก
เกลียวหรือแป้นเกลียว สิ่งปรุงแต่งที่ใช้กันสนิมหรือกันกำรผุกร่อนและสิ่งปรุงแต่งที่ใช้สำหรับถอดแม่แบบ
ซึ่งมีสำรหล่อลื่นเป็นหลัก) และสิ่งปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในกรรมวิธีใช้น้ำมันหรือไขกับวัตถุทอ หนังฟอก หนังเฟอร์
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หรื อ กั บ วั ต ถุ อื่ น ๆ แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง สิ่ ง ปรุ ง แต่ ง ที่ มี น้ ำมั น ปิ โ ตรเลี ย มหรื อ น้ ำมั น ที่ ไ ด้ จ ำกแร่ บิ ทู มิ นั ส เป็ น
องค์ประกอบหลักตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก
- สิ่งปรุงแต่งกันเครื่องยนต์เคำะ ตัวยับยั้งออกซิเดชัน ตัวยับยั้ง กัม ตัวปรับควำมหนืด สิ่งปรุงแต่งกันกำรกัดกร่อน
และสำรเติมแต่ง (แอดดิทิฟ) อื่น ๆ ที่ปรุงแต่งแล้ว สำหรับใช้เติม น้ำมันแร่ (รวมถึงแกสโซลิน) หรือใช้เติม
ของเหลวอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่ำงเดียวกันกับน้ำมันแร่
- น้ำมันเบรกไฮดรอลิกและของเหลวปรุงแต่งอื่น ๆ ที่ใช้สำหรับกำรส่งกำลังไฮดรอลิก ที่ไม่มีหรือมีน้ำมัน
ปิโตรเลียมหรือน้ำมันจำกแร่บิทูมินัสน้อยกว่ำร้อยละ 70 โดยน้ำหนัก
- สิ่งปรุงแต่งกันกำรเยือกแข็งและของเหลวปรุงแต่งขจัดน้ำแข็ง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3403, 3811, 3819, 3820
3544

35440

เพสต์สาหรับทาแบบ; “ไขที่ใช้ทางทันตกรรม” หรือ “สารประกอบสาหรับพิมพ์แบบที่ใช้ทางทันตกรรม”;
สิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ สาหรับใช้ทางทันตกรรมที่มีปลาสเตอร์ ; สิ่งปรุงแต่งและสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) สาหรับ
เครื่องดับเพลิง; ลูกระเบิดดับเพลิงที่บรรจุสิ่งดับเพลิงแล้ว ; อาหารเพาะเชื้อปรุงแต่งสาหรับเลี้ยงหรือเก็บ
รักษาจุลินทรีย์ หรือเซลล์พืช เซลล์มนุษย์หรือเซลล์สัตว์ ; ตัวทาละลายรีเอเจนต์สาหรับใช้ในการวินิจฉัย
หรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เพสต์สำหรับทำแบบ รวมถึงเพสต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อควำมเพลิดเพลินของเด็ก
- สิ่งปรุงแต่งที่เรียกว่ำ “ไขที่ใช้ทำงทันตกรรม” หรือ “สำรประกอบสำหรับพิมพ์แบบที่ใช้ทำงทันตกรรม”
ที่จัดทำขึ้นเป็นชุด ที่บรรจุภำชนะเพื่อกำรขำยปลีก หรือที่เป็นแผ่น เป็นรูปเกือกม้ ำ เป็นแท่งหรือลักษณะ
ที่คล้ำยกัน
- สิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ สำหรับใช้ทำงทันตกรรมที่มีปลำสเตอร์ (ทำจำกยิปซัมที่ผ่ำนกำรเผำโดยวิธีคำลซีเนชันหรือ
แคลเซียมซัลเฟต) เป็นหลัก
- สิ่งปรุงแต่งและสิ่งดับเพลิง (ชำร์จ) สำหรับเครื่องดับเพลิง ลูกระเบิดดับเพลิงที่บรรจุสิ่งดับเพลิงแล้ว
- อำหำรเพำะเชื้อปรุงแต่งสำหรับเลี้ยงหรือเก็บรักษำจุลินทรีย์ (รวมถึงไวรัสและสิ่งที่คล้ำยกัน) หรือเซลล์พืช
เซลล์มนุษย์หรือเซลล์สัตว์
- รีเอเจนต์ที่มีวัตถุรองรับหรือรีเอเจนต์ปรุงแต่งแล้ว จะมีวัตถุรองรับหรือไม่ก็ตำม สำหรับใช้ในกำรวินิจฉัย
หรือใช้ตำมห้องปฏิบัติกำร นอกจำกที่ระบุไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 35270 วัตถุอ้ำงอิงที่รับรองแล้ว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3407, 3813, 3821, 3822

3545

35450

วัตถุระเบิด; สายชนวนจุดระเบิด; เชื้อจุดระเบิด; แก๊ปก้นกระสุนปืนหรือแก๊ปหัวชนวนระเบิด; เชื้อจุดระเบิด;
เชื้อปะทุไฟฟ้าสาหรับจุดระเบิด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- วัตถุระเบิด สำยชนวนจุดระเบิด เชื้อจุดระเบิด แก๊ปก้นกระสุนปืนหรือแก๊ปหัวชนวนระเบิด เชื้อจุดระเบิด
เชื้อปะทุไฟฟ้ำสำหรับจุดระเบิด
 ดินขับ
 วัตถุระเบิด
 สำยชนวนจุดระเบิด ชนวนระเบิด แก๊ปก้นกระสุนปืนหรือ แก๊ปหัวชนวนระเบิด เชื้อจุดระเบิด เชื้อปะทุ
ไฟฟ้ำสำหรับจุดระเบิด
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3601 - 3603

3546

35460

ของจาพวกดอกไม้เพลิง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ดอกไม้เพลิง พลุสัญญำณ พลุสัญญำณตัดฝน พลุสัญญำณตัดหมอก และของจำพวกดอกไม้เพลิงอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3604

3547

35470

ธาตุเคมีและสารประกอบเคมีที่โด๊ปแล้วสาหรับใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ธำตุเคมีที่โด๊ปแล้วสำหรับใช้ในทำงอิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะเป็นแผ่นกลม เป็นเวเฟอร์หรือลักษณะที่คล้ำยกัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3818
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3549

ผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ
35491

ไบโอดีเซล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เชื้อเพลิง ชีวภำพเหลวที่ได้จำกชีวมวลและใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล สำมำรถผลิตโดยมีกระบวนกำรหลัก
สำหรับเปลี่ยนชีวมวลให้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง
 กำรดัดแปลงโครงสร้ำงทำงเคมี : กำรผลิตเอสเทอร์ของกรดไขมันด้วยกระบวนกำรทรำนเอสเทอริฟิเคชัน
โดยให้น้ำมันจำกพืชผักและสัตว์ทำปฏิกิริยำกับเมทำนอล
 กระบวนกำรทำงควำมร้อน เช่น
 กำรแปลสภำพเป็นก๊ำซด้วยกำรสังเครำะห์ฟิชเชอร์โทรป
 กระบวนกำรไพโรไลซิส โดยไฮโดรจีเนชั่น
 กำรเปลี่ยนน้ำตำลเป็นไฮโดรคำร์บอนโดยใช้จุลินทรีย์ (เช่น ยีสต์)
ยกเว้น
- ส่วนผสมของไบโอดีเซลกับน้ำมันดีเซล จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 33360

35499

ผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 คำร์บอนกัมมันต์
 ฟินิชชิ่งเอเจนต์ ไดย์แคร์ริเออร์ที่ใช้เร่งกำรย้อมสีหรือเร่งกำรติดของสี รวมทั้งผลิตภัณฑ์และสิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ
(เช่น สำรตกแต่งและสำรช่วยสีติด) ชนิดที่ใช้ในอุตสำหกรรมสิ่งทอ กระดำษ หนัง หรือในอุตสำหกรรม
ที่คล้ำยกัน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น
 สิ่ งปรุ งแต่ งสำหรับ กั ด ล้ำงผิว โลหะ ฟลั ก ซ์ แ ละสิ่งปรุงแต่ งอื่น ๆ ที่ ใ ช้ ช่ว ยในกำรบัด กรี เป่ ำ แล่นหรือ
กำรเชื่อม ผงและเพสต์ที่ประกอบด้วยโลหะและวัตถุอื่น ๆ สำหรับใช้ในกำรบัดกรี เป่ำแล่นหรือกำรเชื่อม
สิ่งปรุงแต่งชนิดที่ใช้เป็นไส้หรือใช้เคลือบลวดเชื่อมหรือลวดเชื่อมไฟฟ้ำ
 สิ่งปรุงแต่งที่ใช้เป็นตัวเร่งสำหรับยำง คอมพำวนด์พลำสติไซเซอร์สำหรับยำงหรือพลำสติกที่ไม่ได้ระบุ
หรือรวมไว้ในที่อื่น สิ่งปรุงแต่งกันออกซิไดส์และคอมพำวนด์สเตบิไลเซอร์อื่น ๆ สำหรับยำงหรือพลำสติก
 ตัวก่อปฏิกิริยำ ตัวเร่งปฏิกิริยำและสิ่งปรุงแต่งคะตะไลส์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น
 แอลคิลเบนซีนผสม และแอลคิลแนฟทำลีนผสม นอกจำกที่ระบุไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 34110 หรือ 34540
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3802.10, 3809, 3810, 3812, 3815, 3817,
3824.10 - .40, .60 - .90

หมู่ใหญ่ 355

เส้นใยประดิษฐ์

3551

กลุ่มใยยาวและเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่ไม่ได้สางหรือหวี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กลุ่มใยยำวสังเครำะห์
 ทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ
 ทำด้วยโพลิเอสเทอร์
 อะคริลิกหรือโมดำคริลิก
 ทำด้วยโพลิโพรพิลีน
 อื่น ๆ
- เส้นใยสั้นสังเครำะห์ที่ไม่ได้สำง หวีหรือผ่ำนกรรมวิธีอย่ำงอื่นสำหรับกำรปั่นด้ำย
 ทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ
 ทำด้วยโพลิเอสเทอร์
 อะคริลิกหรือโมดำคริลิก
 ทำด้วยโพลิโพรพิลีน
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5501, 5503

35510
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3552

35520

ด้ายใยยาวสังเคราะห์ (ยกเว้นด้ายเย็บและด้ายควบหรือเคเบิล) ไม่ได้จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ด้ำยใยยำวสังเครำะห์ (ยกเว้นด้ำยเย็บ และด้ำยควบหรือเคเบิล) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อกำรขำยปลีก
 ด้ำยทนแรงดึงสูงทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ จะทำผิวสัมผัสหรือไม่ก็ตำม
 ด้ำยทนแรงดึงสูงทำด้วยโพลิเอสเทอร์ จะทำผิวสัมผัสหรือไม่ก็ตำม
 ด้ำยเพื่อผิวสัมผัส
 ด้ำยอื่น ๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว ไม่ตีเกลียวหรือตีเกลียวไม่เกิน 50 รอบต่อเมตร
 ด้ำยอื่น ๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว ตีเกลียวเกิน 50 รอบต่อเมตร
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5402.11 - .59

3553

35530

ใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์และแถบทาด้วยวัตถุทอสังเคราะห์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ใยยำวเดี่ยวสังเครำะห์ ที่มีขนำดตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ขึ้นไป และไม่มีขนำดภำคตัดขวำงใดเกิน 1 มิลลิเมตร
- แถบและของที่ ค ล้ ำ ยกั น (เช่ น ฟำงเที ย ม) ท ำด้ ว ยวั ต ถุ ท อสั ง เครำะห์ ที่ มี ค วำมกว้ ำ งปรำกฏไม่ เ กิ น
5 มิลลิเมตร
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5404

3554

35540

กลุ่มใยยาวและเส้นใยสั้นเทียมที่ไม่ได้สางหรือหวี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กลุ่มใยยำวเทียม
- เส้นใยสั้นเทียมที่ไม่ได้สำง หวีหรือผ่ำนกรรมวิธีอย่ำงอื่นสำหรับกำรปั่นด้ำย
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5502, 5504

3555

35550

ด้ายใยยาวเทียม (ยกเว้นด้ายเย็บและด้ายควบหรือเคเบิล) ไม่ได้จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- ด้ำยใยยำวเทียม (ยกเว้นด้ำยเย็บและด้ำยควบหรือเคเบิล) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อกำรขำยปลีก
 ด้ำยทนแรงดึงสูงทำด้วยวิสโคสเรยอน
 ด้ำยอื่น ๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5403.10 - .39

3556

35560

ใยยาวเดี่ยวเทียมและแถบทาด้วยวัตถุทอเทียม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ใยยำวเดี่ยวเทียมและแถบทำด้วยวัตถุทอเทียม
 ใยยำวเดี่ยวเทียม ที่มีขนำดตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ขึ้นไปและไม่มีขนำดภำคตัดขวำงใดเกิน 1 มิลลิเมตร
 แถบและของที่คล้ำยกัน (เช่น ฟำงเทียม) ทำด้วยวัตถุทอเทียม ที่มีควำมกว้ำงปรำกฏไม่เกิน 5 มิลลิเมตร
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5405

หมวดย่อย 36

ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก

หมู่ใหญ่ 361
3611

ยางและท่อยาง
ยางนอกชนิดอัดลมที่เป็นของใหม่ ยางใน ยางตันหรือยางคูชัน ดอกยางชนิดสับเปลี่ยนได้ ยางรองยางใน
และแถบ “คาเมลแบล็ก”
ยางนอกชนิดอัดลมที่เป็นของใหม่ ชนิดที่ใช้กับยานยนต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ยำงนอกชนิดอัดลมที่เป็นของใหม่ ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4011.10

36111

คำอธิบำยกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563 379

3612

36112

ยางนอกชนิดอัดลมที่เป็นของใหม่ ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ หรือรถจักรยาน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ยำงนอกชนิดอัดลมที่เป็นของใหม่ ชนิดที่ใช้กับรถจักรยำนยนต์ หรือรถจักรยำน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4011.40, .50

36113

ยางนอกชนิดอัดลมที่เป็นของใหม่อื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ยำงนอกชนิดอัดลมที่เป็นของใหม่อื่น ๆ
 ชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก
 ชนิดที่ใช้กับอำกำศยำน
 ชนิดที่ใช้กับยำนบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในกำรเกษตรหรือกำรป่ำไม้
 ชนิด ที่ใ ช้กับ ยำนบกและเครื่อ งจัก รสำหรับ ใช้ใ นกำรก่อ สร้ำ ง กำรทำเหมือ งหรือ กำรขนย้ำ ยในทำง
อุตสำหกรรม
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4011.20, .30, .70 - .90

36114

ยางใน ยางตันหรือยางคูชัน ดอกยางชนิดถอดเปลี่ยนได้ และยางรองยางใน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ยำงใน
- ยำงตัน
- ยำงคูชัน
- ดอกยำงชนิดถอดเปลี่ยนได้
- ยำงรองยำงใน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4012.90, 4013

36115

แถบ “คาเมลแบล็ก” สาหรับหล่อดอกยางนอก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แถบ “คำเมลแบล็ก” สำหรับหล่อดอกยำงนอก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4006.10

36120

ยางนอกชนิดอัดลมที่หล่อดอกใหม่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ยำงนอกชนิดอัดลมที่หล่อดอกใหม่
 ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง)
 ชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก
 ชนิดที่ใช้กับอำกำศยำน
 อื่น ๆ ชนิดที่ใช้กับยำนบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในกำรเกษตรหรือกำรป่ำไม้ ชนิดที่ใช้กับยำนบกและ
เครื่องจักรสำหรับใช้ในกำรก่อสร้ำง กำรทำเหมืองหรือกำรขนย้ำยในทำงอุตสำหกรรมอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4012.11 - .19

หมู่ใหญ่ 362

ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ

3621

36210

ยางปรับสภาพ (รีเคลม) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ยำงปรับสภำพ (รีเคลม) ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบำง หรือเป็นแถบ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4003

3622

36220

ยางผสม (คอมพาวนด์) ชนิดอันวัลแคไนซ์ ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ;
ยางชนิดอันวัลแคไนซ์ ในรูปแบบที่นอกเหนือจากในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ
(ยกเว้นแถบ “คาเมลแบล็ก” สาหรับหล่อดอกยางนอก); ยางชนิดอันวัลแคไนซ์ที่เป็นของสาเร็จรูป ; ด้าย
ด้ายชนิดคอร์ด แผ่น แผ่นบาง แถบ เส้น และรูปทรงโพรไฟล์ ทาด้วยยางวัลแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ยำงผสม (คอมพำวนด์) ชนิดอันวัลแคไนซ์ ในลักษณะขั้นปฐมหรือเป็นแผ่น แผ่นบำง หรือเป็นแถบ
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- ยำงชนิดอันวัลแคไนซ์ ในรูปแบบที่นอกเหนือจำกในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบำง หรือเป็นแถบ
(ยกเว้นแถบ “คำเมลแบล็ก” สำหรับหล่อดอกยำงนอก) และยำงชนิดอันวัลแคไนซ์ที่เป็นของสำเร็จรูป
- ด้ำย ด้ำยชนิดคอร์ด ทำด้วยยำงวัลแคไนซ์
- แผ่น แผ่นบำง แถบ เส้น และรูปทรงโพรไฟล์ ทำด้วยยำงวัลแคไนซ์ นอกจำกยำงแข็ง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4005, 4006.90, 4007, 4008
3623

36230

หลอดหรือท่อและท่ออ่อนทาด้วยยางวัลแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หลอด ท่อและท่ออ่อน ทำด้วยยำงวัลแคไนซ์นอกจำกยำงแข็ง มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง (เช่น ข้อต่อ ข้องอ
แป้นข้อต่อ)
 ไม่เสริมให้แข็งแรงหรือไม่มีวัตถุอื่นอยู่ด้วย
 เสริมให้แข็งแรงหรือมีแต่โลหะอยู่ด้วยเท่ำนั้น
 เสริมให้แข็งแรงหรือมีแต่วัตถุทออยู่ด้วยเท่ำนั้น
 เสริมให้แข็งแรงหรือมีวัตถุอื่นอยู่ด้วย
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4009

3624

36240

สายพานลาเลียง สายพานส่งกาลัง หรือของที่ใช้เป็นสายพานทาด้วยยางวัลแคไนซ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สำยพำนลำเลียง สำยพำนส่งกำลัง หรือของที่ใช้เป็นสำยพำนทำด้วยยำงวัลแคไนซ์
 สำยพำนลำเลียงหรือของที่ใช้เป็นสำยพำนลำเลียง
 สำยพำนส่งกำลังหรือของที่ใช้เป็นสำยพำนส่งกำลัง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4010

3625

36250

ผ้าสิ่งทอปนยาง ยกเว้นผ้าใบยางรถ (ผ้าไทร์คอร์ด) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้ำสิ่งทอปนยำง นอกจำกของในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 27996 ทำด้วยด้ำยทนแรงดึงสูง ซึ่งทำด้วยไนลอนหรือ
โพลิอะไมด์อื่น ๆ ทำด้วยโพลิเอสเทอร์หรือวิสโคสเรยอน)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5906

3626

36260

เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย (รวมถึงถุงมือ) ทาด้วยยางวัลแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องแต่งกำยและของที่ ใช้ ประกอบกับเครื่อ งแต่ งกำย (รวมถึงถุงมือทุกชนิด ) ทำด้วยยำงวัลแคไนซ์
นอกจำกยำงแข็ง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4015

3627

36270

ของอื่น ๆ ทาด้วยยางวัลแคไนซ์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น; ยางแข็ง; ของอื่น ๆ ทาด้วยยางแข็ง ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของใช้เพื่อกำรอนำมัยหรือใช้ในทำงเภสัชกรรม (รวมถึงหัวนม) ทำด้วยยำงวัลแคไนซ์นอกจำกยำงแข็ ง
มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้งที่ทำด้วยยำงแข็ง
 ถุงยำงคุมกำเนิด
 อื่น ๆ หัวนมสำหรับขวดนมและชนิดที่คล้ำยกัน จุกสำหรับใช้ในทำงเภสัชกรรม ปลอกนิ้วยำงอื่น ๆ
- ของอื่น ๆ ทำด้วยยำงวัลแคไนซ์นอกจำกยำงแข็ง เช่น แผ่นนวมสำหรับเครือ่ งแต่งกำยหรือของที่ใช้ประกอบ
กับเครื่องแต่งกำย กระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องติดผนัง ยำงลบ ปะเก็น แหวนรอง และซีลอื่น ๆ เป็นต้น
- ยำงแข็ง (เช่น เอโบไนต์) ทุกลักษณะ รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้ และของทำด้วยยำงแข็ง
 กระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องติดผนัง
 ของอื่น ๆ ทำด้วยยำงแข็ง
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4014, 4016, 4017
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พลาสติกกึ่งสาเร็จรูป

3631

36310

ใยยาวเดี่ยวทาด้วยพลาสติกที่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร เส้น แท่ง และรูปทรงโพรไฟล์
ทาด้วยพลาสติก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ใยยำวเดี่ยวทำด้วยพลำสติกที่มีขนำดภำคตัดขวำงใดเกิน 1 มิลลิเมตร เส้น แท่งและรูปทรงโพรไฟล์ ทำด้วย
พลำสติก จะแต่งผิวหรือไม่ก็ตำม แต่ต้องไม่ทำมำกไปกว่ำนี้
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3916

3632

36320

หลอด ท่อ และท่ออ่อน รวมทั้งอุปกรณ์ติดตั้งของของดังกล่าวทาด้วยพลาสติก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หลอด ท่อ และท่ออ่อน รวมทั้งอุปกรณ์ติดตั้งของของดังกล่ำวทำด้วยพลำสติก
 ไส้เทียม (ปลอกไส้กรอก) ทำด้วยโปรตีนแข็งหรือวัตถุจำพวกเซลลูโลส
 หลอด ท่อและท่ออ่อน ชนิดแข็ง
 อุปกรณ์ติดตั้ง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3917

3633

36330

แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบ ทาด้วยพลาสติก ชนิดไม่ยึดติดได้ในตัว ที่ไม่ทาเป็นแบบเซลลูลาร์
และไม่เสริมให้แข็งแรง ไม่อัดเป็นชั้น ไม่เสริมรองหรือไม่ประกบโดยวิธีที่คล้ายกัน ด้วยวัตถุอื่น ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แผ่น แผ่นบำง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบ ทำด้วยพลำสติก ชนิดไม่ยึดติดได้ในตัว ที่ไม่ทำเป็นแบบเซลลูลำร์และ
ไม่เสริมให้แข็งแรง ไม่อัดเป็นชั้น ไม่เสริมรองหรือไม่ประกบโดยวิธีที่คล้ำยกัน ด้วยวัตถุอื่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3920

3639

36390

แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบชนิดอื่น ทาด้วยพลาสติก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แผ่น แผ่นบำง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบชนิดอื่น ทำด้วยพลำสติก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3921

หมู่ใหญ่ 364

ผลิตภัณฑ์บรรจุหีบห่อทาด้วยพลาสติก

3641

36410

กระสอบและถุงทาด้วยพลาสติก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กระสอบและถุง (รวมถึงกรวย) ทำด้วยพลำสติก
 ทำด้วยโพลิเมอร์ของเอทิลีน
 ทำด้วยพลำสติกอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3923.21, .29

3649

36490

ของที่ใช้ลาเลียงสินค้าหรือบรรจุสินค้า รวมทั้งจุก ฝา และที่ปิดครอบอื่น ๆ ทาด้วยพลาสติก ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของที่ใช้ลำเลียงสินค้ำหรือบรรจุสินค้ำ รวมทั้งจุก ฝำ และที่ปิดครอบอื่น ๆ ทำด้วยพลำสติก
 กล่อง หีบ หีบโปร่งและของที่คล้ำยกัน ทำด้วยพลำสติก
 ขวดขนำดใหญ่ ขวด ขวดคอคอดและของที่คล้ำยกัน ทำด้วยพลำสติก
 แกนม้วน กรวยม้วน กระสวยและของรองรับที่คล้ำยกัน ทำด้วยพลำสติก
 จุก ฝำและที่ปิดครอบอื่น ๆ ทำด้วยพลำสติก
 อื่น ๆ ทำด้วยพลำสติก เช่น หลอดยำสีฟัน เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3923.10, .30 - .90
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หมู่ใหญ่ 369

ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ

3691

36910

พลาสติกปูพื้นเป็นม้วนหรือมีลักษณะเป็นแผ่นกระเบื้อง; รวมทั้งพลาสติกปิดผนังหรือเพดาน ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- พลำสติกปูพื้นจะเป็นชนิดยึดติดได้ในตัวหรือไม่ก็ตำม เป็นม้วนหรือมีลักษณะเป็นแผ่นกระเบื้อง รวมทั้ง
พลำสติกปิดผนังหรือเพดำน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3918

3692

36920

แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ เทป แถบ และรูปทรงแบนอื่น ๆ ชนิดยึดติดได้ในตัว ทาด้วยพลาสติก ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แผ่น แผ่นบำง ฟิล์ม ฟอยล์ เทป แถบ และรูปทรงแบนอื่น ๆ ชนิดยึดติดได้ในตัว ทำด้วยพลำสติก จะเป็น
ม้วนหรือไม่ก็ตำม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3919

3693

36930

อ่างอาบน้า อ่างล้างหน้า โถส้วมและฝาปิด โถส้วม ถังน้าชักโครก และเครื่องสุขภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทาด้วย
พลาสติก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อ่ำงอำบน้ำ ที่อำบน้ำชนิดฝักบัว อ่ำงล้ำงชำม อ่ำงล้ำงหน้ำ ทำด้วยพลำสติก
- ที่รองนั่งและฝำปิดโถส้วมทำด้วยพลำสติก
- โถส้วม ถังน้ำชักโครก และเครื่องสุขภัณฑ์ที่คล้ำยกัน ทำด้วยพลำสติก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3922

3694

36940

เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ของใช้ในบ้านเรือนอื่น ๆ และของใช้ในห้องน้า ทาด้วยพลาสติก ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องใช้บนโต๊ะอำหำร เครื่องครัว ของใช้ในบ้ำนเรือนอื่น ๆ และของใช้ในห้องน้ำ ทำด้วยพลำสติก
 เครื่องใช้บนโต๊ะอำหำรและเครื่องครัว
 ทำด้วยเมลำนีน
 อื่น ๆ
 อื่น ๆ
 ภำชนะสำหรับอุจจำระหรือปัสสำวะบนเตียง ภำชนะรับปัสสำวะ (ชนิดหิ้วได้) หรือภำชนะสำหรับ
ใส่ปัสสำวะในห้องนอน
 แผ่นครอบหัวนม ฝำครอบเก็บน้ำนม ฝำครอบหัวนม กรวยรองน้ำนม
 อุปกรณ์ช่วยสำหรับให้นมทำรก
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3924

3695

36950

เครื่องประกอบของอาคารทาด้วยพลาสติก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องประกอบของอำคำรทำด้วยพลำสติก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 เรเซอร์วัวร์ แท็งก์ แว้ตและภำชนะสำหรับบรรจุที่คล้ำยกันมีควำมจุเกิน 300 ลิตร
 ประตู หน้ำต่ำงและกรอบของของดังกล่ำว รวมทั้งธรณีประตู
 บำนเลื่อน ฉำกบังตำหรือมู่ลี่ (รวมถึงบำนเกล็ดนอน) และของที่คล้ำยกัน รวมทั้งส่วนประกอบของของ
ดังกล่ำว
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3925
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3696

36960

3697

ส่วนประกอบซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ของโคมไฟ เครื่องประทีปโคมไฟ เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อ
ที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน ทาด้วยพลาสติก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ของโคมไฟ เครื่องประทีปโคมไฟ เครื่องหมำยที่มีแสงสว่ำง ป้ำยชื่อ
ที่มีแสงสว่ำง และของที่คล้ำยกัน ทำด้วยพลำสติก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9405.92
เครื่องสวมศีรษะเพื่อความปลอดภัย เครื่องสวมศีรษะอื่น ๆ ทาด้วยยางหรือพลาสติก

36971

เครื่องสวมศีรษะเพื่อความปลอดภัย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องสวมศีรษะเพื่อควำมปลอดภัย
 หมวกสำหรับคนขับรถจักรยำนยนต์
 หมวกนิรภัยในทำงอุตสำหกรรม หมวกสำหรับนักผจญเพลิง ไม่รวมถึงหมวกเกรำะเหล็ก
 หมวกเกรำะเหล็ก
 เครื่องสวมศีรษะสำหรับกีฬำโปโลน้ำ
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6506.10

36972

เครื่องสวมศีรษะอื่น ๆ ทาด้วยยางหรือพลาสติก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องสวมศีรษะอื่น ๆ ทำด้วยยำงหรือพลำสติก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6506.91

3698

36980

อุปกรณ์ติดตั้งที่เป็นฉนวนไฟฟ้า ทาด้วยพลาสติก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อุปกรณ์ติดตั้งที่เป็นฉนวนไฟฟ้ำทำด้วยพลำสติก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8547.20

3699

36990

ของอื่น ๆ ทาด้วยพลาสติก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของอื่น ๆ ทำด้วยพลำสติก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 เครื่องใช้ที่บ่งชี้ได้ว่ำสำหรับใช้ในกำรศัลยกรรมทำรูเปิด
 ของใช้สำนักงำนหรือโรงเรียน
 อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับเฟอร์นิเจอร์ สำหรับตัวถังรถยนต์หรือสิ่งที่คล้ำยกัน
 รูปปั้นขนำดเล็กและเครื่องประดับอื่น ๆ
 อื่น ๆ
 ทุ่นสำหรับอวน
 พัดทั้งที่พับได้และพับไม่ได้ โครงและด้ำมของพัดดังกล่ำวและส่วนประกอบของโครงและด้ำม
 ของใช้เพื่อสุขลักษณะ ทำงกำรแพทย์และทำงศัลยกรรม
 อุปกรณ์นิรภัยและอุ ปกรณ์ ชนิ ดที่ ใช้ เพื่ อกำรป้ องกั น เช่น โล่กำบังสำหรับต ำรวจ หน้ำกำกที่ ใช้ เพื่ อ
กำรป้องกัน สำหรับใช้ในงำนเชื่อมโลหะและงำนที่คล้ำยกัน เบำะรองรับกำรตกจำกที่สูงเพื่อช่วยชีวิต
เป็นต้น
 ของที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม สำยพำนส่งกำลัง สำยพำนลำเลียงหรือของที่ใช้เป็นสำยพำน ตะขอ
รูปตัวเจและบันช์บล็อกทำด้วยพลำสติกสำหรับเชื้อปะทุ อื่น ๆ
 อุปกรณ์สำหรับให้อำหำรสัตว์ปีกเลี้ยง
 แผ่นนวมสำหรับเครื่องแต่งกำยหรือของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกำย
 แผ่นรองสำหรับเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณหรือของประดับกำยชิ้นเล็ก ๆ ลูกปัด หุ่นทำรองเท้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3006.91, 3926.10, .30 - .90
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หมวดย่อย 37

แก้วและผลิตภัณฑ์ทาด้วยแก้ว และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ทาด้วยโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมู่ใหญ่ 371

แก้วและผลิตภัณฑ์ทาด้วยแก้ว

3711

แก้วที่ไม่ได้ตกแต่ง กระจกแผ่นเรียบ แก้วอัดหรือแก้วหล่อ เพื่อการก่อสร้าง; กระจกเงา
37111

แก้วที่เป็นก้อน เป็นลูกกลม (ยกเว้นลูกกลมขนาดเล็ก) เป็นเส้น เป็นหลอด หรือท่อที่ไม่ได้ตกแต่ง ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แก้วที่เป็นก้อน เป็นลูกกลม (ยกเว้นลูกกลมขนำดเล็ก) เป็นเส้น เป็นหลอด หรือท่อที่ไม่ได้ตกแต่ง
 คูลเลต เศษแก้วอื่น ๆ และของที่ใช้ไม่ได้อื่น ๆ ทำด้วยแก้ว รวมทั้งแก้วที่เป็นก้อน
 แก้วทำเป็นลูกกลม (นอกจำกลูกกลมขนำดเล็กในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 37199) เป็นเส้น เป็นหลอดหรือท่อ
ที่ไม่ได้ตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7001, 7002

37112

แก้วที่ได้จากการหล่อ การรีด ดึงหรือเป่า เป็นแผ่น ที่ไม่ได้ตกแต่ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แก้วที่ได้จำกกำรหล่อ กำรรีด ดึงหรือเป่ำ เป็นแผ่น ที่ไม่ได้ตกแต่ง
 แก้วที่ได้จำกกำรหล่อหรือกำรรีด เป็นแผ่นหรือเป็นโพรไฟล์ จะมีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสง
หรือไม่สะท้อนแสงหรือไม่ก็ตำม แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่ำงอื่น
 แก้วที่ได้จำกกำรดึงหรือเป่ำ เป็นแผ่น จะมีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสง
หรือไม่ก็ตำม แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่ำงอื่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7003, 7004

37113

โฟลตกลาสและแก้วที่ขัดผิวหรือขัดมัน เป็นแผ่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- โฟลตกลำสและแก้วที่ขัดผิวหรือขัดมัน เป็นแผ่น จะมีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อน
แสงหรือไม่ก็ตำม แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่ำงอื่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7005

37114

แก้วเป็นแผ่น ที่ทาให้โค้ง แต่งขอบ สลัก เจาะรู เคลือบเอนาเมล หรือตกแต่งอย่างอื่น แต่ต้องไม่มีกรอบ ฯลฯ
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แก้ว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 37112 หรือ 37113 ที่ทำให้โค้ง แต่งขอบ สลัก เจำะรู เคลือบเอนำเมล หรือตกแต่ง
อย่ำงอื่นแต่ต้องไม่มีกรอบหรือติดกับวัตถุอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7006

37115

กระจกนิรภัย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กระจกนิรภัยชนิดแตกแล้วไม่มีคม (เทมเพอร์) หรือชนิดแตกแล้วไม่กระจำย (ลำมิเนต)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7007

37116

กระจกเงา; ฉนวนแบบมัลติเพิลวอลล์ที่ทาด้วยแก้ว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กระจกเงำ; ฉนวนแบบมัลติเพิลวอลล์ที่ทำด้วยแก้ว
 กระจกเงำ จะมีกรอบหรือไม่ก็ตำม รวมถึงกระจกมองหลัง
 ฉนวนแบบมัลติเพิลวอลล์ที่ทำด้วยแก้ว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7008, 7009

37117

บล็อกปูพื้น อิฐ กระเบื้อง และของอื่น ๆ ทาด้วยแก้วอัดหรือแก้วหล่อ ชนิดที่ใช้กับอาคารหรือเพื่อการก่อสร้าง;
แก้วชนิดมัลติเซลลูลาร์หรือชนิดโฟม ที่เป็นบล็อก แผ่น หรือลักษณะที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บล็อกปูพื้น อิฐ กระเบื้อง และของอื่น ๆ ทำด้วยแก้วอัดหรือแก้วหล่อ ชนิดที่ใช้กับอำคำรหรือเพื่อกำร
ก่อสร้ำง; แก้วชนิดมัลติเซลลูลำร์หรือชนิดโฟม ที่เป็นบล็อก แผ่น หรือลักษณะที่คล้ำยกัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7016.90
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3712

ใยแก้วและของทาด้วยใยแก้ว ยกเว้นผ้าทอ
37121

สไลเวอร์ สายใย และด้ายที่ตัดเป็นเส้นสั้น ทาด้วยแก้ว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สไลเวอร์ สำยใย และด้ำยที่ตัดเป็นเส้นสั้น ทำด้วยแก้ว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7019.11 - .19

37129

วอยล์ แผ่นเยื่อ เสื่อ ที่นอน บอร์ด และของทาด้วยใยแก้วอื่น ๆ ยกเว้นผ้าทอ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- วอยล์ แผ่นเยื่อ เสื่อ ที่นอน บอร์ด และของทำด้วยใยแก้วอื่น ๆ ยกเว้นผ้ำทอ
 แผ่นบำง (วอยล์) แผ่นเยื่อ เสื่อ ที่นอน บอร์ด และผลิตภัณฑ์ไม่ทอที่คล้ำยกัน
 ของทำด้วยใยแก้ว (รวมถึงปุยแก้ว) อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7019.31 - .39, .90

3719

ของทาด้วยแก้วอื่น ๆ
37191

ขวด กระปุก ขวดยา และภาชนะอื่น ๆ ทาด้วยแก้วชนิดที่ใช้ลาเลียงหรือบรรจุของ ยกเว้นแอมพูล จุก ฝา
และที่ปิดอื่น ๆ ทาด้วยแก้ว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ขวด กระปุก ขวดยำ และภำชนะอื่น ๆ ทำด้วยแก้วชนิดที่ใช้ลำเลียงหรือบรรจุของ ยกเว้นแอมพูล
- จุก ฝำและที่ปิดอื่น ๆ ทำด้วยแก้ว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7010.20, .90

37192

กระเปาะแก้วที่มีปลายเปิด และส่วนประกอบของกระเปาะดังกล่าวที่ทาด้วยแก้ว สาหรับใช้ทาหลอดไฟฟ้า
หลอดแคโทดเรย์ หรือหลอดที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กระเปำะแก้ว (รวมถึงที่เป็นรูปกลมและเป็นหลอด) ที่มีปลำยเปิด และส่วนประกอบของกระเปำะดังกล่ำว
ที่ทำด้วยแก้ว ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) สำหรับใช้ทำ หลอดไฟฟ้ำ หลอดแคโทดเรย์ หรือหลอดที่คล้ำยกัน
 สำหรับทำหลอดไฟฟ้ำ
 สำหรับทำหลอดแคโทดเรย์
 หลอดที่คล้ำยกันอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7011

37193

เครื่องแก้วชนิดที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ในครัว ในห้องน้า ในสานักงาน ใช้ตกแต่งภายใน หรือเพื่อวัตถุประสงค์
ที่คล้ายกัน ยกเว้นขวด กระปุก และที่คล้ายกัน ที่ทาด้วยแก้ว และเครื่องประดับอื่น ๆ ทาด้วยแก้วที่ทาเป็น
รูปโดยใช้ตะเกียงฟู่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องแก้วชนิดที่ใช้บนโต๊ะอำหำร ในครัว ในห้องน้ำ ในสำนักงำน ใช้ตกแต่งภำยใน หรือเพื่อวัตถุประสงค์
ที่คล้ำยกัน ยกเว้นขวด กระปุก และที่คล้ำยกัน ที่ทำด้วยแก้ว และเครื่องประดับอื่น ๆ ทำด้วยแก้วที่ทำเป็น
รูปโดยใช้ตะเกียงฟู่
 ทำด้วยแก้วเซรำมิก
 แก้วเครื่องดื่มแบบสเต็มแวร์ (ทรงสูง มีก้ำน) นอกจำกที่ทำด้วยแก้วเซรำมิก
 แก้วเครื่องดื่มอื่น ๆ นอกจำกที่ทำด้วยแก้วเซรำมิก
 เครื่องแก้วชนิดที่ใช้บนโต๊ะอำหำร (นอกจำกแก้วเครื่องดื่ม) หรือใช้ในครัว นอกจำกที่ทำด้วยแก้วเซรำมิก
 เครื่องแก้วอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7013
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37194

กระจกนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนิดวอตช์ และกระจกที่คล้ายกัน กระจกแว่นตา ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทาง
ทัศนศาสตร์; แก้วทรงกลมกลวงและเซกเมนต์ของแก้วทรงกลมกลวง สาหรับใช้ในการผลิตกระจกดังกล่าว
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กระจกนำฬิกำชนิดคล็อกหรือชนิดวอตช์ และกระจกที่คล้ำยกัน
- กระจกแว่นตำชนิดธรรมดำหรือชนิดปรับสำยตำที่โค้งงอ กลวง หรือที่คล้ำยกัน ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งำนทำง
ทัศนศำสตร์
- แก้วทรงกลมกลวง และเซกเมนต์ของแก้วทรงกลมกลวง สำหรับใช้ในกำรผลิตกระจกดังกล่ำว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7015

37195

เครื่องแก้วที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการ ในทางอนามัยหรือในทางเภสัชกรรม; แอมพูล ทาด้วยแก้ว ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องแก้วที่ใช้ตำมห้องปฏิบัติกำร ในทำงอนำมัยหรือในทำงเภสัชกรรม จะทำเครื่องหมำยแบ่งส่วนหรือ
แบ่งขนำดหรือไม่ก็ตำม
- แอมพูลทำด้วยแก้ว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7010.10, 7017

37196

ส่วนประกอบซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ของโคมไฟ เครื่องประทีปโคมไฟ เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง
ป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน ทาด้วยแก้ว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ของโคมไฟ เครื่องประทีปโคมไฟ เครื่องหมำยที่มีแสงสว่ำง
ป้ำยชื่อที่มีแสงสว่ำง และของที่คล้ำยกัน ทำด้วยแก้ว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9405.91

37197

ฉนวนไฟฟ้า ทาด้วยแก้ว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ฉนวนไฟฟ้ำ ทำด้วยแก้ว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8546.10

37199

ของอื่ น ๆ ท าด้ วยแก้ ว ซึ่ ง มิ ได้ จั ดประเภทไว้ในที่ อื่ น (รวมถึ ง จุ ก แก้ วสาหรั บ ขวดคอคอดสุญ ญากาศ
เครื่องแก้วที่ใช้ให้สัญญาณ แก้วทาเป็นของขนาดเล็กสาหรับใช้เป็นโมเสก ลูกปัด ลูกกลมแก้วขนาดเล็ก
แก้วที่ทาเป็นรูปโดยใช้ตะเกียงฟู่) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของอื่ น ๆ ท ำด้ ว ยแก้ ว ซึ่ งมิ ไ ด้ จั ด ประเภทไว้ ใ นที่ อื่ น (รวมถึ งจุ ก แก้ ว ส ำหรั บ ขวดคอคอดสุ ญ ญำกำศ
เครื่องแก้วที่ใช้ให้สัญญำณ แก้วทำเป็นของขนำดเล็กสำหรับใช้เป็นโมเสก ลูกปัด ลูกกลมแก้วขนำดเล็ก
แก้วที่ทำเป็นรูปโดยใช้ตะเกียงฟู่)
 เครื่ อ งแก้ ว ที่ ใ ช้ ใ ห้ สั ญ ญำณและวั ต ถุ เ ชิ ง ทั ศ นศำสตร์ ท ำด้ ว ยแก้ ว (นอกจำกของในกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์
37194) ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งำนทำงทัศนศำสตร์
 ลูกบำศก์แก้ว และแก้วทำเป็นของขนำดเล็กอื่น ๆ จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตำม สำหรับใช้เป็นโมเสก
หรือเพื่อกำรประดับที่คล้ำยกัน
 ลูกปัด ไข่มุกเทียม รัตนชำติเทียมหรือกึ่งรัตนชำติเทียม และแก้วทำเป็นของขนำดเล็กที่คล้ำยกัน และ
ของทำด้วยของดังกล่ำวนอกจำกเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม ลูกตำแก้วนอกจำกที่
เป็นอวัยวะเทียม รูปปั้นขนำดเล็กและเครื่องประดับอื่น ๆ ทำด้วยแก้วที่ทำเป็นรูปโดยใช้ตะเกียงฟู่
นอกจำกเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม ลูกกลมแก้วขนำดเล็กที่มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร
 ของอื่น ๆ ทำด้วยแก้ว
 แบบหล่อทำด้วยแก้ว
 ท่อปฏิกิริยำและที่จับทำด้วยควอร์ตซ์ที่ออกแบบสำหรับเตำแพร่ซึมและเตำออกซิเดชัน สำหรับ
กำรผลิตเวเฟอร์กึ่งตัวนำ
 แก้วไส้ในสำหรับกระติกสุญญำกำศ หรือภำชนะสุญญำกำศอื่น ๆ
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ท่อสุญญำกำศสำหรับเก็บพลังงำนรังสีอำทิตย์
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7014, 7016.10, 7018, 7020


หมู่ใหญ่ 372

ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ไม่ได้ใช้ในการก่อสร้าง

3721

อ่างล้างชาม อ่างอาบน้า โถส้วม โถชัก และเครื่องสุขภัณฑ์ติดตั้งถาวรที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิก ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อ่ำงล้ำงชำม อ่ำงล้ำงหน้ำ ฐำนตั้งอ่ำงล้ำงหน้ำ อ่ำงอำบน้ำ บิเด โถส้วม โถชักโครก โถปัสสำวะ และเครื่อง
สุขภัณฑ์ติดตั้งถำวรที่คล้ำยกัน ที่เป็นเซรำมิก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6910

37210

3722

ของใช้ในบ้านเรือนและเครื่องประดับอื่น ๆ ที่ทาจากเซรามิก
37221

เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ของใช้ในบ้านเรือนอื่น ๆ และของใช้ในห้องน้า ที่เป็นเซรามิก ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องใช้บนโต๊ะอำหำร เครื่องครัว ของใช้ในบ้ำนเรือนอื่น ๆ และของใช้ในห้องน้ำ ที่เป็นเซรำมิก
 เครื่องใช้บนโต๊ะอำหำร เครื่องครัว ของใช้ในบ้ำนเรือนอื่น ๆ และของใช้ในห้องน้ำ ชนิดพอร์ซเลน หรือ
ชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่ำ)
 เครื่ อ งใช้ บ นโต๊ ะ อำหำร เครื่ อ งครั ว ของใช้ ใ นบ้ ำ นเรื อ นอื่ น ๆ และของใช้ ใ นห้ อ งน้ ำ ที่ เ ป็ น เซรำมิก
นอกจำกชนิดพอร์ซเลน หรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่ำ)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6911, 6912

37222

รูปปั้นขนาดเล็กและของประดับอื่น ๆ ที่เป็นเซรามิก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รูปปั้นขนำดเล็กและของประดับอื่น ๆ ที่เป็นเซรำมิก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6913

3729

ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ไม่ได้ใช้ในการก่อสร้างอื่น ๆ
37291

ผลิตภัณฑ์เซรามิกสาหรับใช้ตามห้องปฏิบัติการ ใช้ในทางเคมี หรือใช้ในทางเทคนิคอื่น ๆ; อ่างและภาชนะ
รองรับที่คล้ายกันที่เป็นเซรามิกชนิดที่ใช้ในทางเกษตรกรรม; หม้อ กระปุก และของที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิก
ชนิดที่ใช้สาหรับลาเลียงหรือบรรจุของ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์เซรำมิกสำหรับใช้ตำมห้องปฏิบัติกำร ใช้ในทำงเคมี หรือใช้ในทำงเทคนิคอื่น ๆ
- อ่ำงและภำชนะรองรับที่คล้ำยกันที่เป็นเซรำมิกชนิดที่ใช้ในทำงเกษตรกรรม
- หม้อ กระปุก และของที่คล้ำยกัน ที่เป็นเซรำมิกชนิดที่ใช้สำหรับลำเลียงหรือบรรจุของ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6909

37292

ฉนวนไฟฟ้า ทาด้วยเซรามิก ; อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) ที่เป็นฉนวนสาหรับเครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า
หรือเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ทาด้วยเซรามิก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ฉนวนไฟฟ้ำ ทำด้วยเซรำมิก
- อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) ที่เป็นฉนวนสำหรับเครื่องจักรไฟฟ้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้ำหรือเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ทำด้วย
เซรำมิก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8546.20, 8547.10

37299

ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ไม่ได้ใช้ในการก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์เซรำมิกอื่น ๆ
 ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่ำ)
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6914
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ผลิตภัณฑ์ชนิดทนไฟและผลิตภัณฑ์จากดินชนิดไม่ทนไฟสาหรับใช้ในการก่อสร้าง

3731

37310

อิฐ บล็อก กระเบื้อง และผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ ทาด้วยดินทราย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อิฐ บล็อก กระเบื้อง และผลิตภัณฑ์เซรำมิกอื่น ๆ ทำด้วยดินซำกหอย (เช่น คีเซลกูหร์ ทริโพไลต์หรือ
ไดอะทอไมต์) หรือทำด้วยดินทรำยที่คล้ำยกัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6901

3732

37320

อิฐ บล็อก กระเบื้อง ชนิดทนไฟ และผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดทนไฟที่คล้ายกัน สาหรับใช้ในการก่อสร้าง
นอกจากของทาด้วยดินทราย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อิฐ บล็อก กระเบื้อง ชนิดทนไฟ และผลิตภัณฑ์เซรำมิกทนไฟที่คล้ำยกัน สำหรับใช้ในกำรก่อสร้ำง นอกจำก
ของทำด้วยดินซำกหอยหรือดินทรำยที่คล้ำยกัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6902

3733

37330

ซีเมนต์ มอร์ทาร์ คอนกรีตและของที่มีส่วนผสมคล้ายกันที่ทนไฟ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ซีเมนต์ มอร์ทำร์ คอนกรีตและของที่มีส่วนผสมคล้ำยกันที่ทนไฟ นอกจำกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
37950
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3816

3734

37340

ผลิตภัณฑ์ชนิดทนไฟ; ผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดทนไฟอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์ชนิดทนไฟ; ผลิตภัณฑ์เซรำมิกชนิดทนไฟอื่น ๆ
 ของทำด้วยหินหรือสำรจำพวกแร่อื่น ๆ (รวมถึงเส้นใยคำร์บอน ของทำด้วยเส้นใยคำร์บอน และของทำ
ด้วยถ่ำนพีต) ที่มีแมกนีไซต์ โดโลไมต์ หรือโครไมต์
 ผลิตภัณฑ์เซรำมิกทนไฟอื่น ๆ (เช่น รีทอร์ต เบ้ำ เตำอบ หัวฉีด ปลั๊ก ฐำนรอง เบ้ำหลอมโลหะมีค่ำ
หลอดหรือท่อ ปลอกและเส้น) นอกจำกของทำด้วยดินซำกหอยหรือดินทรำยที่คล้ำยกัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6815.91, 6903

3735

37350

อิฐก่อสร้าง บล็อกปูพื้น กระเบื้องที่ใช้รองหรือใช้เสริม กระเบื้องมุงหลังคา ท่อยอดปล่องไฟ บัวยอดปล่องไฟ
สิ่งบุปล่องไฟ สิ่งประดับทางสถาปัตยกรรม และผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ สาหรับใช้ในการก่อสร้าง ที่เป็น
เซรามิกชนิดไม่ทนไฟ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อิฐก่อสร้ำง บล็อกปูพื้น กระเบื้องที่ใช้รองหรือใช้เสริม กระเบื้องมุงหลังคำ ท่อยอดปล่องไฟ บัวยอดปล่องไฟ
สิ่งบุปล่องไฟ สิ่งประดับทำงสถำปัตยกรรม และผลิตภัณฑ์เซรำมิกอื่น ๆ สำหรับใช้ในกำรก่อสร้ำง ที่เป็น
เซรำมิก ชนิดไม่ทนไฟ
 อิฐก่อสร้ำง บล็อกปูพื้น กระเบื้องที่ใช้รองหรือใช้เสริมที่เป็นเซรำมิก และของที่คล้ำยกัน
 กระเบื้องมุงหลังคำ ท่อยอดปล่องไฟ บัวยอดปล่องไฟ สิ่งบุปล่องไฟ สิ่งประดับทำงสถำปัตยกรรม และ
ผลิตภัณฑ์เซรำมิกอื่น ๆ สำหรับใช้ในกำรก่อสร้ำง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6904, 6905

3736

37360

หลอดหรือท่อ ท่อนา ราง และอุปกรณ์ติดตั้งสาหรับหลอดหรือท่อ ที่เป็นเซรามิกชนิดไม่ทนไฟ ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หลอดหรือท่อ ท่อน้ำ รำง และอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับหลอดหรือท่อ ที่เป็นเซรำมิกชนิดไม่ทนไฟ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6906

3737

37370

กระเบื้องปูพื้นและทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตาหรือกระเบื้องติดผนัง หินโมเสกและของที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิก
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กระเบื้องปูพื้นและทำงเดิน กระเบื้องปูพื้นเตำหรือกระเบื้องติดผนัง ที่เป็นเซรำมิก รวมทั้งหินโมเสกและ
ของทีค่ ล้ำยกัน ที่เป็นเซรำมิก จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตำม เซรำมิกสำเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6907
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หมู่ใหญ่ 374

ปลาสเตอร์ ปูนขาว และซีเมนต์

3741

37410

ปลาสเตอร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปลำสเตอร์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2520.20

3742

37420

ควิกไลม์ สเลกไลม์ และไฮดรอลิกไลม์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ควิกไลม์
- สเลกไลม์
- ไฮดรอลิกไลม์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2522

3743

37430

ซีเมนต์เม็ด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ซีเมนต์เม็ด
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2523.10

3744

37440

พอร์ตแลนด์ซีเมนต์ อะลูมินัสซีเมนต์ สแลกซีเมนต์ ซูเปอร์ และไฮดรอลิกซีเมนต์ที่คล้ายกัน ยกเว้นเป็น
ซีเมนต์เม็ด (คลิงเกอร์) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- พอร์ตแลนด์ซีเมนต์
- อะลูมินัสซีเมนต์
- สแลกซีเมนต์ ซูเปอร์ และไฮดรอลิกซีเมนต์ที่คล้ำยกัน ยกเว้นเป็นซีเมนต์เม็ด (คลิงเกอร์)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2523.21 - .90

3745

37450

โดโลไมต์ที่ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนซัน หรือทาให้เกาะหรือติดรวมกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- โดโลไมต์ที่ผ่ำนกำรเผำโดยวิธีคำลซีเนชันหรือผ่ำนกำรเผำแบบซินเตอร์
- โดโลไมต์แรมมิงมิกซ์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2518.20, .30

หมู่ใหญ่ 375

ของทาด้วยคอนกรีต ซีเมนต์ และปลาสเตอร์

3751

37510

มอร์ทาร์และคอนกรีต ชนิดไม่ทนไฟ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- มอร์ทำร์และคอนกรีต ชนิดไม่ทนไฟ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3824.50

3752

37520

แผ่น ก้อนเหลี่ยม และของที่คล้ายกัน ที่ทาด้วยเส้นใยพืช ฟาง ขี้เลื่อยหรือเศษไม้อื่น ๆ เกาะหรือติดรวมกัน
ด้วยสารยึดจาพวกแร่อื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แผง แผ่น กระเบื้อง ก้อนเหลี่ยม และของที่คล้ำยกันที่ทำด้วยเส้นใยพืช ฟำง หรือทำด้วยขี้กบ ชิ้นไม้ สะเก็ดไม้
ขี้เลื่อย หรือเศษไม้อื่น ๆ เกำะหรือติดรวมกันด้วยซีเมนต์ ปลำสเตอร์หรือสำรยึดจำพวกแร่อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6808

3753

37530

ของทาด้วยปลาสเตอร์หรือที่มีส่วนผสมของปลาสเตอร์เป็นหลัก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของทำด้วยปลำสเตอร์หรือที่มีส่วนผสมของปลำสเตอร์เป็นหลัก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6809

3754

37540

กระเบื้อง หินปูพื้น อิฐ และของที่คล้ายกัน ทาด้วยซีเมนต์ คอนกรีต หรือทาด้วยหินเทียม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- กระเบื้อง หินปูพื้น อิฐ และของที่คล้ำยกัน ทำด้วยซีเมนต์ คอนกรีต หรือทำด้วยหินเทียม จะเสริมให้
แข็งแรงหรือไม่ก็ตำม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6810.11, .19
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3755

37550

องค์ประกอบของสิ่งก่อสร้างสาเร็จรูปใช้ในการก่อสร้างหรือวิศวกรรมโยธา ทาด้วยซีเมนต์ คอนกรีต หรือ
ทาด้วยหินเทียม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- องค์ประกอบของสิ่งก่อสร้ำงสำเร็จรูปใช้ในกำรก่อสร้ำงหรือวิศวกรรมโยธำ ทำด้วยซีเมนต์ คอนกรีต หรือ
ทำด้วยหินเทียม จะเสริมให้แข็งแรงหรือไม่ก็ตำม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6810.91

3756

37560

ของอื่น ๆ ทาด้วยซีเมนต์ คอนกรีต หรือทาด้วยหินเทียม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของอื่น ๆ ทำด้วยซีเมนต์ คอนกรีต หรือทำด้วยหินเทียม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6810.99

3757

37570

ของทาด้วยแอสเบสทอสซีเมนต์ เซลลูโลสไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือทาด้วยของที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของทำด้วยแอสเบสทอสซีเมนต์ เซลลูโลสไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือทำด้วยของที่คล้ำยกัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6811

หมู่ใหญ่ 376

อนุสาวรีย์หรือหินก่อสร้าง ของทาด้วยหินดังกล่าว

3761

37610

หินอ่อน ทราเวอร์ทีน และอะลาบาสเตอร์ ที่จัดทาแล้ว และของทาด้วยหินดังกล่าว (ยกเว้นหินปูถนน หิน
ขอบถนนและหินปูพื้น กระเบื้อง ลูกบาศก์ และของที่คล้ายกัน); เม็ด ชิ้น และผงของหินอ่อน ทราเวอร์ทีน
และอะลาบาสเตอร์ที่แต่งสี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หินอ่อน ทรำเวอร์ทีน และอะลำบำสเตอร์ ที่จัดทำแล้ว และของทำด้วยหินดังกล่ำว (ยกเว้นหินปูถนน หิน
ขอบถนนและหินปูพื้น กระเบื้อง ลูกบำศก์ และของที่คล้ำยกัน)
- เม็ด ชิ้น และผงของหินอ่อน ทรำเวอร์ทีน และอะลำบำสเตอร์ที่แต่งสี
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6802.21, .91

3769

37690

หินปูถนน หินขอบถนนและหินปูพื้น ทาด้วยหินธรรมชาติ (ยกเว้นหินชนวน); หินที่ใช้ทาอนุสาวรีย์หรือหิน
ก่ อ สร้ า ง ที่ จั ดท าแล้ วอื่ น ๆ และของท าด้วยหินดั ง กล่า ว; เม็ ด ชิ้ น และผงของหิน ธรรมชาติ (รวมถึง
หินชนวน) ที่แต่งสี; ของทาด้วยหินชนวนอัด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หินปูถนน หินขอบถนนและหินปูพื้น ทำด้วยหินธรรมชำติ (ยกเว้นหินชนวน)
- กระเบื้ อง ลู ก บำศก์ และของที่ คล้ำ ยกั น จะเป็ น สี่เหลี่ย มผืน ผ้ำ (รวมถึ งสี่เหลี่ยมจัตุ รัส) หรื อไม่ก็ตำม
ซึ่งด้ำนที่มีพื้นที่ผิวใหญ่ที่สุด ต้องสำมำรถวำงในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้ำนยำวน้อยกว่ำ 7 เซนติเมตร
รวมทั้งเม็ด ชิ้น และผง ที่แต่งสีแล้ว
- หินแกรนิต และหินอื่น ๆ นอกจำกหินอ่อน ทรำเวอร์ทีน และอะลำบำสเตอร์ ที่ใช้ทำอนุสำวรีย์หรือก่อสร้ำง
และของที่ทำด้วยหินดังกล่ำว เพียงแต่ตัดหรือเลื่อย มีผิวรำบหรือเรียบ
- หินชนวนทีจ่ ัดทำแล้ว และของทำด้วยหินชนวนหรือทำด้วยหินชนวนอัด
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6801, 6802.10, .23 - .29, .92 - .99, 6803

หมู่ใหญ่ 379

ผลิตภัณฑ์จาพวกแร่ที่ไม่ใช่โลหะอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

3791

หินโม่ หินบด จานเจียระไน และของที่คล้ายกัน ไม่มีโครง ใช้สาหรับงานหิน และส่วนประกอบของของ
ดังกล่าวทาด้วยหินธรรมชาติ วัตถุขัดถูธรรมชาติอัดหรือวัตถุขัดถูเทียมอัด หรือทาด้วยเซรามิก; ผงขัดถูหรือ
เม็ดขัดถู ธรรมชาติหรือเทียม ติดบนแผ่นรองรับที่ทาด้วยวัตถุทอ กระดาษ หรือวัตถุอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- หินโม่ หินบด จำนเจียระไน และของที่คล้ำยกัน ไม่มีโครง ใช้สำหรับบด ลับ ขัด แต่งให้ได้ขนำดหรือตัด
หินลับหรือหินขัดที่ใช้ด้วยมือ และส่วนประกอบของของดังกล่ำว ทำด้วยหินธรรมชำติ วัตถุขัดถูธรรมชำติอัด
หรือวัตถุขัดถูเทียมอัด หรือทำด้วยเซรำมิก มีหรือไม่มีส่วนประกอบที่ทำด้วยวัตถุอื่น

37910
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- ผงขัดถูหรือเม็ดขัดถู ธรรมชำติหรือเทียม ติดบนแผ่นรองรับที่ทำด้วยวัตถุทอ กระดำษ กระดำษแข็ง หรือ
วัตถุอื่น ๆ จะตัดให้เป็นรูปทรง เย็บ หรือจัดทำอย่ำงอื่นหรือไม่ก็ตำม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6804, 6805
3792

37920

เส้นใยแอสเบสทอสที่จัดทาแล้ว ของผสมที่มีแอสเบสทอสเป็นหลักหรือมีแอสเบสทอสกับแมกนีเซียม
คาร์บอเนตเป็นหลัก; ของทาด้วยของผสมดังกล่าวหรือทาด้วยแอสเบสทอส ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เส้นใยแอสเบสทอสที่จัดทำแล้ว ของผสมที่มีแอสเบสทอสเป็นหลักหรือมีแอสเบสทอสกับแมกนีเซียม
คำร์บอเนตเป็นหลัก ของทำด้วยของผสมดังกล่ำวหรือทำด้วยแอสเบสทอส
 เส้นใยแอสเบสทอสที่จัดทำแล้ว ของผสมที่มีแอสเบสทอสเป็นหลัก หรือมีแอสเบสทอสกับแมกนีเซียม
คำร์บอเนตเป็นหลัก รวมทั้งของทำด้วยของผสมดังกล่ำว หรือทำด้วยแอสเบสทอส (เช่น ด้ำย ผ้ำทอ
เสื้อผ้ำ เครื่องสวมศีรษะ รองเท้ำ ปะเก็น) จะเสริมให้แข็งแรงหรือไม่ก็ตำม นอกจำกของในกลุ่มผลิตภัณฑ์
37920
 วัตถุเสียดทำนและของทำด้วยวัตถุดังกล่ำว (เช่น แผ่นบำง ม้วน แถบ เซกเมนต์ จำน แหวนรอง แพ็ด)
ยังไม่ได้ติดตั้ง สำหรับใช้กับเบรก คลัชหรือของที่คล้ำยกัน ที่มีแอสเบสทอส มีสำรจำพวกแร่อื่น ๆ หรือ
มีเซลลูโลสเป็นหลัก จะมีสิ่งทอหรือวัตถุอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตำม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6812, 6813

3793

37930

ของทาด้วยแอสฟัลต์หรือทาด้วยวัตถุที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของทำด้วยแอสฟัลต์หรือทำด้วยวัตถุที่คล้ำยกัน (เช่น ปิโตรเลียมบิทูเมน หรือโคลทำร์พิตช์)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6807

3794

37940

ของผสมบิทูมินัส ซึ่งมีแร่หินและบิทูเมน ทั้งธรรมชาติและเทียม แอสฟัลต์ธรรมชาติ หรือสารที่เกี่ยวข้อง
เป็นสารยึด (ไบน์เดอร์) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของผสมบิทมู ินัส ซึ่งมีแอสฟัลต์ธรรมชำติ บิทูเมนธรรมชำติ ปิโตรเลียมบิทูเมน ทำร์ที่ได้จำกแร่ หรือมีทำร์พิตช์
ที่ได้จำกแร่ (เช่น บิทูมินัสแมสติก คัตแบก) เป็นหลัก
- แมกคำดัมคลุกน้ำมันดิน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2517.30, 2715

3795

37950

กราไฟต์เทียม; กราไฟต์ชนิดคอลลอยด์หรือกึ่งคอลลอยด์; สิ่งปรุงแต่งที่มีกราไฟต์หรือคาร์บอนอื่น ๆ เป็นหลัก
ในลักษณะกึ่งสาเร็จรูป ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กรำไฟต์เทียม กรำไฟต์ชนิดคอลลอยด์หรือกึ่งคอลลอยด์ สิ่งปรุงแต่งที่มีกรำไฟต์หรือคำร์บอนอื่น ๆ เป็นหลัก
ในลักษณะเป็นเพสต์ เป็นก้อนเหลี่ยม เป็นแผ่น หรือลักษณะกึ่งสำเร็จรูปอื่น ๆ
 กรำไฟต์เทียม
 กรำไฟต์ชนิดคอลลอยด์หรือกึ่งคอลลอยด์
 คำร์บอเนเซียสเพสต์สำหรับทำอิเล็กโทรด และเพสต์ที่คล้ำยกันสำหรับบุผนังเตำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3801

3796

37960

คอรันดัมประดิษฐ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- คอรันดัมประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2818.10

3799

37990

ผลิตภัณฑ์จาพวกแร่ที่ไม่ใช่โลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (รวมถึงใยแร่ วัตถุจาพวกแร่ชนิดเอกซ์แปนเด็ด
ที่คล้ายกัน ไมกาที่จัดทาแล้ว และของทาด้วยไมกา ของทาด้วยกราไฟต์หรือคาร์บอนอื่น ๆ ที่ไม่ใช้งานทาง
ไฟฟ้า และของทาด้วยถ่านพีต) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์จำพวกแร่ที่ไม่ใช่โลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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ใยขี้แร่ ใยหินและใยแร่ที่คล้ำยกัน รวมทั้งเอกซ์โฟลีเอตเต็ด เวอร์มิคิวไลต์ เอกซ์แพนเด็ดเคลย์ โฟมสแลก
และวัตถุจำพวกแร่ชนิดเอกซ์แพนเด็ดที่คล้ำยกัน ของผสมและของที่ทำด้วยวัตถุจำพวกแร่ ซึ่งเป็นฉนวน
กันควำมร้อน ฉนวนกันเสียง หรือเป็นตัวดูดกลืนเสียง
 ไมกำที่ จั ด ท ำแล้ ว และของท ำด้ ว ยไมกำ รวมถึ ง ไมกำที่ เ กำะหรื อ ติ ด รวมกั น หรื อ ที่ ท ำขึ้ น ใหม่ จะมี
สิ่งรองรับที่เป็นกระดำษ กระดำษแข็งหรือวัตถุอื่น หรือไม่ก็ตำม
 ของทำด้วยกรำไฟต์หรือคำร์บอนอื่น ๆ ที่ไม่ใช้งำนทำงไฟฟ้ำ
 ของทำด้วยถ่ำนพีต
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6806, 6814, 6815.10, .20, .99


หมวดย่อย 38

เฟอร์นิเจอร์; สินค้าที่ขนส่งได้อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมู่ใหญ่ 381

เฟอร์นิเจอร์

3811

ที่นั่ง
38111

ที่นั่งที่มีโครงโลหะเป็นหลัก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ที่นั่งที่มีโครงโลหะเป็นหลัก
 ที่นั่งชนิดที่ใช้กับอำกำศยำน
 ที่นั่งชนิดที่ใช้กับยำนยนต์
 ที่นั่งหมุนได้ที่ปรับระดับควำมสูงได้
 ที่นั่งอื่น ๆ ที่มีโครงโลหะ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9401.10, .20, .30, .71, .79

38112

ที่นั่งที่มีโครงไม้เป็นหลัก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ที่นั่งที่มีโครงไม้เป็นหลัก
 ที่นั่งที่ปรับเป็นเตียงได้ นอกจำกที่นั่งสำหรับใช้ในสวนหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรพักแรม
 ที่นั่งทำด้วยหวำย กก ไม้ไผ่ หรือวัตถุที่คล้ำยกัน
 ที่นั่งอื่น ๆ ที่มีโครงไม้
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9401.40 - .69

38119

ที่นั่งอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ที่นั่งอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9401.80

3812

3813

เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในสานักงาน
38121

เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ ทาด้วยโลหะ ชนิดที่ใช้ในสานักงาน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยโลหะ ชนิดที่ใช้ในสำนักงำน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9403.10

38122

เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ ทาด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในสานักงาน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในสำนักงำน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9403.30

38130

เฟอร์นิเจอร์ไม้อื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในครัว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เฟอร์นิเจอร์ไม้ ชนิดที่ใช้ในครัว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9403.40
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3814

38140

เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ ทำด้วยโลหะ
 เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในห้องนอน
 เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ ทำด้วยไม้
 เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยพลำสติก
 เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ รวมถึงที่ทำด้วยหวำย กก ไม้ไผ่ หรือวัตถุที่คล้ำยกัน
 กระดำนชนวนและกระดำนดำที่มีพื้นผิวสำหรับเขียนหรือวำดจะมีกรอบหรือไม่ก็ตำม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9403.20, .50 - .89, 9610

3815

38150

ฐานรองฟูก ฟูก มีสปริง หรือยัดไส้ หรือติดภายในด้วยวัตถุใดก็ตาม หรือทาด้วยยางเซลลูลาร์หรือพลาสติก
จะหุ้มหรือไม่ก็ตาม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ฐำนรองฟูก ฟูก มีสปริง หรือยัดไส้ หรือติดภำยในด้วยวัตถุใดก็ตำม หรือทำด้วยยำงเซลลูลำร์หรือพลำสติก
จะหุ้มหรือไม่ก็ตำม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9404.10 - .29

3816

38160

ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9401.90, 9403.90

หมู่ใหญ่ 382

เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของที่เกี่ยวข้อง

3821

38210

ไข่มุกธรรมชาติ หรือไข่มุกเลี้ยงและไม่ได้ตกแต่ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไข่มุกธรรมชำติ
- ไข่มุกเลี้ยงไม่ได้ตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7101.10, .21

3822

38220

ไข่มุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ และรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการสังเคราะห์หรือทาขึ้นใหม่
(ยกเว้นเพชรที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมและพีเอโซอิเล็กทริกควอร์ตซ์) ที่ตกแต่งแล้ว (ยกเว้นเพียงแต่เลื่อย
ทาให้แยก หรือทาเป็นรูปทรงอย่างหยาบ ๆ) แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้ วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไข่มุกเลี้ยง รัตนชำติหรือกึ่งรัตนชำติ และรัตนชำติหรือกึ่งรัตนชำติที่ได้จำกกำรสังเครำะห์หรือทำขึ้นใหม่
(ยกเว้นเพชรที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรมและพีเอโซอิเล็กทริกควอร์ตซ์) ที่ตกแต่งแล้ว (ยกเว้นเพียงแต่เลื่อย
ทำให้แยก หรือทำเป็นรูปทรงอย่ำงหยำบ ๆ) แต่ไม่ได้ร้อยเข้ำด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7101.22, 7102.39, 7103.91, .99, 7104.90

3823

38230

เพชรที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม ตกแต่งแล้ว ; ฝุ่นและผงของรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากธรรมชาติหรือ
จากการสังเคราะห์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เพชรที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม ตกแต่งแล้ว
- ฝุ่นและผงของรัตนชำติหรือกึ่งรัตนชำติที่ได้จำกธรรมชำติหรือจำกกำรสังเครำะห์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7102.29, 7105
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3824

38240

เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของอื่น ๆ ทาด้วยโลหะมีค่า หรือทาด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า ;
ของทาด้วยไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง ทาด้วยรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ (ธรรมชาติ สังเคราะห์หรือ
ทาขึ้นใหม่) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และส่วนประกอบของของดังกล่ำว ทำด้วยโลหะมีค่ำ หรือทำด้วยโลหะ
ที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่ำ
- เครื่องทองหรือเครื่องเงินและส่วนประกอบของของดังกล่ำว ทำด้วยโลหะมีค่ำหรือทำด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วย
โลหะมีค่ำ
- ของอื่น ๆ ทำด้วยโลหะมีค่ำ หรือทำด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่ำ (นอกจำก ตัวคะตะไลส์ที่มีลักษณะ
แบบผ้ำหรือตะแกรงทำด้วยแพลทินัม)
- ของทำด้วยไข่มุกธรรมชำติหรือไข่มุกเลี้ยง ทำด้วยรัตนชำติหรือกึ่งรัตนชำติ (ธรรมชำติ สังเครำะห์หรือ
ทำขึ้นใหม่)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7113, 7114, 7115.90, 7116

3825

38250

เหรียญกษาปณ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เหรียญกษำปณ์ (นอกจำกเหรียญทองคำ) ที่ใช้ชำระหนี้ตำมกฎหมำยไม่ได้
 เหรียญเงิน
 อื่น ๆ
- อื่น ๆ
 เหรียญทองคำจะใช้ชำระหนี้ตำมกฎหมำยได้ หรือไม่ก็ตำม
 เหรียญเงินที่ใช้ชำระหนี้ตำมกฎหมำยได้
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7118

หมู่ใหญ่ 383

เครื่องดนตรี

3831

38310

เปียโน และเครื่องสายอื่น ๆ ที่มีคีย์บอร์ด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เปียโน รวมถึงเปียโนอัตโนมัติ ฮำร์ปซิคอร์ด และเครื่องสำยอื่น ๆ ที่มีคีย์บอร์ด
 เปียโนแบบสำยตั้ง (อัปไรต์เปียโน)
 เปียโนแบบสำยนอน (แกรนด์เปียโน)
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9201

3832

38320

เครื่องสายอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องสำยอื่น ๆ (เช่น กีตำร์ ไวโอลิน พิณ)
 เล่นโดยใช้คันชัก
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9202

3833

38330

เครื่องดนตรีที่ใช้เป่า (เช่น ออร์แกนแบบท่อ หีบเพลงชัก เครื่องดนตรีชนิดบราสวินด์) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องดนตรีที่ใช้เป่ำ (เช่น ออร์แกนแบบท่อลมที่มีคีย์บอร์ด หีบเพลงชัก คลำริเนต ทรัมเป็ต ปี่สก๊อต)
นอกจำกออร์แกนชนิดที่ใช้ตำมสวนสนุกและออร์แกนกลชนิดที่ใช้เล่นตำมถนน
 เครื่องดนตรีชนิดบรำสวินด์
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9205
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3834

38340

เครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้าให้เกิดเสียงหรือขยายเสียง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้ำให้เกิดเสียงหรือขยำยเสียง (เช่น ออร์แกน กีตำร์ หีบเพลงชัก)
 เครื่องดนตรีที่มีคีย์บอร์ด นอกจำกหีบเพลงชัก
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9207

3835

38350

เครื่องดนตรีอื่น ๆ (เครื่องดนตรีที่ใช้ตี กล่องดนตรี ออร์แกนชนิดที่ใช้ตามสวนสนุก (แฟร์กราวด์ ออร์แกน));
เครื่องเลียนเสียงสัตว์ทุกชนิด ; นกหวีด แตรและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ให้สัญญาณเสียงโดยใช้ปากเป่า ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องดนตรีที่ใช้ตี (เช่น กลอง ระนำด ฉิ่งหรือฉำบ กรับ มำรำกัส)
- กล่องดนตรี ออร์แกนชนิดที่ใช้ตำมสวนสนุก (แฟร์กรำวด์ออร์แกน) ออร์แกนกลชนิดเล่นตำมถนน นกกล
ที่ร้องเพลงได้ เลื่อยดนตรี และเครื่องดนตรีอื่น ๆ ที่ไม่จัดเข้ำประเภทใดในตอนนี้ เครื่องเลียนเสียงสัตว์
ทุกชนิด รวมทั้งนกหวีด แตร และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ให้สัญญำณเสียงโดยใช้ปำกเป่ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9206, 9208

3836

38360

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดนตรี; เครื่องให้จังหวะดนตรี (เมโทรโนม) ส้อมและหลอดเป่า
สาหรับเทียบเสียง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบ (เช่น กลไกสำหรับกล่องดนตรี) และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดนตรี (เช่น บัตร จำน และม้วน
สำหรับเครื่องดนตรี) รวมทั้งเครื่องให้จังหวะดนตรี (เมโทรโนม) ส้อมและหลอดเป่ำทุกชนิดสำหรับเทียบเสียง
 สำยของเครื่องดนตรี
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9209

หมู่ใหญ่ 384

สินค้ากีฬา

3841

38410

รองเท้าสกีหิมะ และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สาหรับเล่นสกีหิมะ; สเก็ตน้าแข็งและสเก็ตลูกล้อ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- รองเท้ำสกีหิมะ และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับเล่นสกีหิมะ
 รองเท้ำสกี
 เครื่องยึดรองเท้ำสกี
 อื่น ๆ
- สเก็ตน้ำแข็งและสเก็ตลูกล้อ รวมถึงรองเท้ำสเก็ตที่มีสเก็ตติดอยู่
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9506.11 - .19, .70

3842

38420

รองเท้าสกีน้า กระดานโต้คลื่น กระดานโต้คลื่นชนิดมีใบ และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สาหรับเล่นกีฬาทางน้า
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รองเท้ำสกีน้ำ กระดำนโต้คลื่น กระดำนโต้คลื่นชนิดมีใบ และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับเล่นกีฬำทำงน้ำ
 กระดำนโต้คลื่นชนิดมีใบ
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9506.21, .29

3843

38430

ของและเครื่องอุปกรณ์สาหรับใช้ในการเล่นยิมนาสติก หรือกรีฑา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของและเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้ในกำรออกกำลังกำยทั่วไป กำรเล่นยิมนำสติก หรือกรีฑำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9506.91
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3844

38440

ของและเครื่องอุปกรณ์สาหรับใช้ในการเล่นกีฬาอื่น ๆ หรือเล่นเกมกลางแจ้ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ถุงมือกีฬำ
- ลูกบอล
- ไม้กอล์ฟ
- เครื่องอุปกรณ์สำหรับเทเบิลเทนนิส ไม้เทนนิส ฯลฯ
- สระว่ำยน้ำและสระว่ำยน้ำชนิดเป่ำลม

3845

38450

คันเบ็ด เบ็ด และอุปกรณ์อื่น ๆ สาหรับตกเบ็ด; สวิงจับปลา สวิงจับผีเสื้อ และสวิงที่คล้ายกัน ; นกเทียม
สาหรับล่อนก และของจาเป็นที่คล้ายกันสาหรับล่าสัตว์หรือยิงสัตว์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- คันเบ็ด เบ็ด และอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับตกเบ็ด สวิงจับปลำ สวิงจับผีเสื้อ และสวิงที่คล้ำยกัน รวมทั้งนกเทียม
สำหรับล่อนก (นอกจำกของในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 38350 หรือ 38963) และของจำเป็นที่คล้ำยกันสำหรับล่ำสัตว์
หรือยิงสัตว์
 คันเบ็ด
 เบ็ดจะผูกกับสำยนำหรือไม่ก็ตำม
 รอกม้วนสำยเบ็ด
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9507

หมู่ใหญ่ 385

เกมและของเล่น

3851

รถเข็นสาหรับตุ๊กตา; ของเล่นที่มีล้อที่ออกแบบเพื่อให้เด็กขี่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รถเข็นสำหรับตุ๊กตำ รวมถึงชนิดพักได้
- ของเล่นชนิดมีล้อที่ออกแบบเพื่อให้เด็กขี่
 จักรยำนสำมล้อสำหรับโก และที่คล้ำยกัน
 สกูตเตอร์
 ของเล่นชนิดมีล้อที่ขับเคลื่อนด้วยคันมือหรือขำไถ อยู่ในรูปของสัตว์
 รถขำไถ ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของรถสปอร์ตขนำดเล็ก รถจี๊ป รถบรรทุก ฯลฯ
 ของเล่นชนิดมีล้อ ขับเคลื่อนด้วยคันมือ
 ของเล่นที่มีล้ออื่น ๆ (ที่ไม่มีระบบส่งกำลังเชิงกล) ที่ออกแบบมำเพื่อดึงหรือผลัก และมีขนำดใหญ่พอที่
เด็กสำมำรถขี่ได้
 รถยนต์สำหรับเด็กขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์

38510

ยกเว้น
- รถจักรยำน จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 49921
3852

38520

ตุ๊กตาที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์; ของเล่นที่ลักษณะเหมือนสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- ตุ๊กตำที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์
 ตุ๊กตำที่ออกแบบเพื่อควำมสนุกสนำนของเด็ก
 ตุ๊กตำที่ออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรตกแต่ง (เช่น ตุ๊กตำ boudoir ตุ๊กตำมำสค็อต)
 ตุ๊กตำที่ใช้ในโรงละครหุ่นกระบอก
 ตุ๊กตำประเภทล้อเลียน
- ของเล่นที่ลักษณะเหมือนสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ แม้ว่ำจะมีลักษณะทำงกำยภำพที่สำคัญของมนุษย์
(เช่น เทวดำ หุ่นยนต์ ปีศำจ สัตว์ประหลำด) รวมถึงตุ๊กตำที่ใช้ในกำรแสดงหุ่นกระบอก ไม่ว่ำจะยัดไส้
หรือไม่ก็ตำม
- ตุ๊กตำและของเล่นทำจำกวัสดุใด ๆ อำจมีกลไกให้เคลื่อนไหวหรือกำรทำสำเนำเสียง และแต่งตัวได้
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3853

38530

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของตุ๊กตาที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของตุ๊กตำ เช่น
 หัว ร่ำงกำย แขน-ขำ
 ตำ (ยกเว้นแว่นตำ) และกลไกกำรเคลื่อนที่ของตำ
 ส่วนผลิตเสียงหรือกลไกอื่น ๆ
 ผมปลอม
 เสื้อผ้ำ รองเท้ำ และหมวก สำหรับตุ๊กตำ
ยกเว้น
- แว่นตำสำหรับตุ๊กตำและตุ๊กตำสัตว์ จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 37199

3854

38540

รถไฟไฟฟ้า รวมถึงทางรถไฟ สัญญาณ และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ของของดังกล่าว ที่เป็นของเล่น ;
หุ่นจาลองย่อขนาด (“มาตราส่วน”) ชุดของเล่นประกอบ (คอนสตรักชันเซ็ต) และของเล่น ประกอบ
(คอนสตรักชันแนลทอย) อื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ยำนพำหนะของเล่น จะใช้ไฟฟ้ำหรือไม่ก็ตำม เช่น
 รถไฟ อำกำศยำน เรือ ฯลฯ
- อุปกรณ์ประกอบของยำนพำหนะของเล่น เช่น
 ทำงรถไฟ สัญญำณ ฯลฯ
- มอเตอร์ของเล่นที่ไม่ใช้ไฟฟ้ำ เครื่องยนต์ไอน้ำของเล่น ฯลฯ
- หุ่นจำลองย่อขนำด (“มำตรำส่วน”) และหุ่นจำลองที่คล้ำยกันเพื่อนันทนำกำร เช่น
 หุ่นจำลองย่อขนำดของเรือ อำกำศยำน รถไฟ ยำนพำหนะ ฯลฯ
- ชุดของวัสดุและชิ้นส่วนที่ใช้ทำหุ่นจำลอง
- ของที่มีขนำดเท่ำคนหรือขยำยใหญ่ เพื่อกำรนันทนำกำร
- ของเล่นประกอบ (คอนสตรักชันแนลทอย) คือ ชุดของเล่นประกอบ (คอนสตรักชันเซ็ต) บล็อกอำคำร ฯลฯ
ยกเว้น
- มอเตอร์ของเล่นชนิดใช้ไฟฟ้ำ จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 46111

3855

38550

ของเล่นสาหรับฝึกสมอง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของเล่นสำหรับฝึกสมองทุกชนิด

3856

38560

ของเล่นอื่น ๆ (รวมถึงเครื่องดนตรีของเล่น) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องดนตรีของเล่น :
 เปียโน ทรัมเป็ต กลอง แกรมโมโฟน หีบเพลงปำก หีบเพลงชัก ไซโลโฟน กล่องดนตรี ฯลฯ
- บ้ำนของตุ๊กตำ และเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงเครื่องนอน
- ร้ำนค้ำของเล่นและที่คล้ำยกัน ชุดฟำร์ม ฯลฯ
- ชุดน้ำชำและกำแฟของตุ๊กตำ
- อุปกรณ์กีฬำของเล่น เช่น
 ชุดกอล์ฟ ชุดเทนนิส ชุดยิงธนู ชุดบิลเลียด ไม้เบสบอล ไม้คริกเก็ต ไม้ฮ้อกกี้
- กระสุนและปืนของเล่น
- ทหำรทำจำกดีบุกและที่คล้ำยกัน และอำวุธยุทธภัณฑ์ของเล่น
- ชุดเครื่องมือของเล่น รถเข็นปูนของเล่น
- ภำพยนตร์ของเล่น โคมไฟวิเศษ ฯลฯ; แว่นตำของเล่น
- ลูกคิดของเล่น
- จักรเย็บผ้ำของเล่น
- นำฬิกำของเล่น
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- ของเล่นเพื่อกำรศึกษำ
 เคมีของเล่น ชุดพิมพ์ของเล่น ชุดเย็บผ้ำและถักนิตติ้งของเล่น
- ห่วง เชือกกระโดด ลูกข่ำงจีนและไม้ (อุปกรณ์จักกลิ้ง) ลูกข่ำง ลูกบอล
- บอลลูนและว่ำวของเล่น
- หนังสือหรือแผ่นงำน ประกอบด้วยภำพ ของเล่นหรือแบบจำลอง สำหรับกำรตัดและประกอบ
- รวมถึงหนังสือที่มีภำพที่ “ตั้งได้” หรือเคลื่อนย้ำยได้ ที่มีลักษณะสำคัญของของเล่น
- ลูกแก้วของเล่น
- กล่องเงินของเล่น; ของเล่นเขย่ำมือสำหรับเด็ก ตุ๊กตำบรรจุกล่อง; โรงละครของเล่น จะมีตัวละครหรือไม่ก็ตำม
ฯลฯ
- เต๊นท์ของเล่น เพื่อให้เด็กใช้ทั้งในร่มและกลำงแจ้ง
3857

38570

3858

3859

ไพ่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไพ่
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9504.40
วิดีโอเกมชนิดที่ใช้สาหรับเครื่องรับโทรทัศน์

38581

คอนโซลวิดีโอเกม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- คอนโซลวิดีโอเกมที่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์
- คอนโซลวิดีโอเกมที่ใช้มือถือ

38582

ตลับซอฟต์แวร์สาหรับคอนโซลวิดีโอเกม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ตลับซอฟต์แวร์สำหรับคอนโซลวิดีโอเกม

38590

ยกเว้น
- ซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปบนสื่อ นอกจำกตลับ เช่น ซีดีหรือดีวีดี จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
47822
ของส าหรั บ ใช้ เล่ น เกมในสถานที่ พัก ผ่ อ นหย่ อ นใจ บนโต๊ ะ หรื อ ในห้ อ ง (รวมถึ งบิ ลเลี ยด พิ น เทเบิ ล
โต๊ะพิเศษสาหรับเล่นการพนัน และเครื่องอุปกรณ์โบว์ลิง อัตโนมัติ) ยกเว้นวิดีโอเกมชนิดที่ใช้สาหรั บ
เครื่องรับโทรทัศน์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของส ำหรั บ ใช้ เล่ น เกมในสถำนที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ บนโต๊ ะ หรื อ ในห้ อ ง (รวมถึ งบิ ล เลี ย ด พิ น เทเบิ ล
โต๊ ะ พิ เศษสำหรับ เล่น กำรพนั น และเครื่อ งอุ ปกรณ์โบว์ ลิงอัต โนมัติ ) ยกเว้ น วิ ดีโอเกมชนิดที่ ใช้สำหรับ
เครื่องรับโทรทัศน์
 ของและอุปกรณ์ประกอบสำหรับบิลเลียดทุกชนิด เช่น โต๊ะสำหรับเล่นบิลเลียดทุกชนิด ชอล์กสำหรับ
บิลเลียด เป็นต้น
 ของเล่นเกมอื่น ๆ ที่ทำงำนโดยใช้เหรียญ ธนบัตร บัตรธนำคำร เหรียญที่ใช้แทนเงิน หรือวิธีกำรชำระ
เงินอย่ำงอื่น นอกจำกเครื่องอุปกรณ์โบว์ลิงอัตโนมัติ เช่น พินเทเบิลหรือสล็อตแมชีน ส่วนประกอบ
ทำด้วยไม้ กระดำษ หรือพลำสติก เป็นต้น
 อื่น ๆ เช่น ของใช้ที่จำเป็นในกำรเล่นโบว์ลิงทุกชนิด เกมปำเป้ำ (ดำทส์) และส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบของเกมดังกล่ำว เครื่องอุปกรณ์และอุปกรณ์สำหรับเล่นกำรพนัน โต๊ะที่ออกแบบสำหรับเล่นเกม
เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9504.20, .30, .90

หมู่ใหญ่ 386

ม้าหมุน ชิงช้า เครื่องเล่นยิงเป้า และเครื่องเล่นอื่น ๆ ในสวนสนุก

3860

ม้าหมุน ชิงช้า เครื่องเล่นยิงเป้า และเครื่องเล่นอื่น ๆ ในสวนสนุก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ม้ำหมุน ชิงช้ำ เครื่องเล่นยิงเป้ำ และเครื่องเล่นอื่น ๆ ในสวนสนุก รวมทั้งของและสัตว์ที่ใช้ในกำรแสดง
ละครสัตว์เร่ กำรแสดงสัตว์เร่ และกำรแสดงละครเร่
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9508

38600

คำอธิบำยกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563 399

หมู่ใหญ่ 387
3870

อาคารสาเร็จรูป
อาคารสาเร็จรูป ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- อำคำรสำเร็จรูป ไม่ว่ำจะยังไม่ประกอบ หรือประกอบเข้ำด้วยกันแล้วและพร้อมใช้งำน
- อำคำรที่ยังไม่สมบูรณ์ที่มีลักษณะเป็นอำคำรสำเร็จรูป จะประกอบเข้ำด้วยกันแล้วหรือไม่ก็ตำม
หมายเหตุ อำคำรที่ ถู ก ออกแบบเพื่ อ ใช้ เ ป็ น ที่ อ ยู่ อ ำศั ย ที่ พั ก ที่ อ อกแบบเพื่ อ ใช้ เ ป็ น ที่ ท ำงำนด้ ว ย ร้ ำ นค้ำ
เพิงโรงรถ เรือนกระจก และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ และสำมำรถทำจำกวัสดุที่แตกต่ำงกันได้

38701

อาคารสาเร็จรูปทาด้วยไม้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อำคำรสำเร็จรูปทำด้วยไม้เป็นหลัก

38702

อาคารสาเร็จรูปทาด้วยโลหะ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อำคำรสำเร็จรูปทำด้วยโลหะเป็นหลัก

38703

อาคารสาเร็จรูปทาด้วยพลาสติก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อำคำรสำเร็จรูปทำด้วยพลำสติกเป็นหลัก

38704

อาคารสาเร็จรูปทาด้วยคอนกรีต ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อำคำรสำเร็จรูปทำด้วยคอนกรีตเป็นหลัก

หมู่ใหญ่ 389

ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

3891

ปากกา ดินสอ ตราประทับ ริบบิ้นเครื่องพิมพ์ดีดหรือริบบิ้นที่คล้ายกัน แท่นประทับตรา และของที่คล้ายกัน
38911

ปากกา ดูพลิเกติ้งสไตโลส์ ดินสอ ด้ามปากกา ด้ามจับดินสอ และด้ามที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของ
ของดังกล่าว; เครยอน ไส้ดินสอ พาสเทล ถ่านวาดเขียน และชอล์ก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปำกกำลูกลื่น ปำกกำและมำร์กเกอร์ที่มีปลำยปำกทำด้วยสักหลำดหรือวัตถุพรุนอื่น ๆ ปำกกำหมึกซึม
ปำกกำสไตโลกรำฟ และปำกกำอื่น ๆ ดูพลิเกติ้งสไตโลส์ ดินสอแบบหมุนและแบบกด ด้ำมปำกกำ ด้ำมจับ
ดินสอ และด้ำมที่คล้ำยกัน รวมทั้งส่วนประกอบ (รวมถึงปลอกและแหนบ) ของของดังกล่ำว
- ดินสอ เครยอน ไส้ดินสอ พำสเทล ถ่ำนวำดเขียน ชอล์กสำหรับเขียนหรือวำด และชอล์กสำหรับช่ำงตัดเสื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9608, 9609

38912

ตราประทับวันที่ ตราผนึกหรือตราประทับเลขที่ และตราที่คล้ายกัน; ที่ออกแบบสาหรับใช้งานด้วยมือ แท่งเรียง
ตัวพิมพ์ (คอมโพสซิงสติกค์) ด้วยมือ และชุดเครื่องใช้ในการพิมพ์ด้วยมือที่มีแท่งเรียงตัวพิมพ์ดังกล่าวประกอบ
ร่วมอยู่ด้วย; ริบบิ้นเครื่องพิมพ์ดีดหรือริบบิ้นที่คล้ายกัน เพื่อให้เกิดรอยจากการพิมพ์; แท่นประทับตรา ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ตรำประทับวันที่ ตรำผนึกหรือตรำประทับเลขที่ และตรำที่คล้ำยกัน ที่ออกแบบสำหรับใช้งำนด้วยมื อ ;
แท่งเรียงตัวพิมพ์ (คอมโพสซิงสติกค์) ด้วยมือ และชุดเครื่องใช้ในกำรพิมพ์ด้วยมือที่มีแท่งเรียงตัวพิม พ์
ดังกล่ำวประกอบร่วมอยู่ด้วย
- ริบบิ้นเครื่องพิมพ์ดีดหรือริบบิ้นที่คล้ำยกัน ที่มีหมึก หรือจัดทำอย่ำงอื่น เพื่อให้เกิดรอยจำกกำรพิมพ์ จะอยู่
บนแกนม้วนหรือในตลับหรือไม่ก็ตำม รวมทั้งแท่นประทับตรำจะมีหมึกหรือไม่ก็ตำม มีหรือไม่มีกล่อง
 ริบบิ้น
 แท่นประทับตรำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9611 - 9612
ร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แส้ (วิป) แส้ขี่ม้า กระดุม กระดุมกดชนิดต่าง ๆ หุ่นกระดุม ซิป
หรือของที่ใช้รูดปิด และส่วนประกอบของของดังกล่าว; กระดุมที่เพียงแต่ขึ้นรูป

3892
38921

ร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แส้ (วิป) แส้ขี่ม้า และที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ร่มและร่มปักกันแดด (รวมถึงร่มที่เป็นไม้เท้ำ ร่มปักในสวน และร่มที่คล้ำยกัน)

400

กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563

ร่มปักในสวน และร่มที่คล้ำยกัน
อื่น ๆ (ที่มีด้ำมปรับควำมยำวได้ และอื่น ๆ)
- ไม้เท้ำ ไม้เท้ำที่เป็นที่นั่ง แส้ (วิป) แส้ขี่ม้ำและของที่คล้ำยกัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6601, 6602



3893

38922

ส่วนประกอบ สิ่งที่ใช้ตกแต่ง และอุปกรณ์ประกอบของร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แส้ (วิป)
แส้ขี่ม้า และที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- โครงร่ม รวมถึงโครงร่มที่มีด้ำมติดอยู่
- ส่วนประกอบ สิ่งที่ใช้ตกแต่ง และอุปกรณ์ประกอบของร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้ำ ไม้เท้ำที่เป็นที่นั่ง แส้ (วิป)
แส้ขี่ม้ำ และที่คล้ำยกัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6603

38923

กระดุมกดชนิดต่าง ๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว; กระดุม; ซิปหรือของที่ใช้รูดปิด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- กระดุมกดชนิดต่ำง ๆ และส่วนประกอบของของดังกล่ำว
 ทำด้วยพลำสติก
 อื่น ๆ
- กระดุม
 ทำด้วยพลำสติก ไม่หุ้มด้วยวัตถุทอ
 ทำด้วยโลหะสำมัญ ไม่หุ้มด้วยวัตถุทอ
 อื่น ๆ
- ซิปหรือของที่ใช้รูดปิด
 ที่มีฟันซิปทำด้วยโลหะสำมัญ
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9606.10 - .29, 9607.11, .19

38924

หุ่นกระดุม และส่วนประกอบอื่น ๆ ของกระดุม ; กระดุมที่เพียงแต่ขึ้นรูป; ส่วนประกอบของซิปหรือของที่
ใช้รูดปิด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หุ่นกระดุม และส่วนประกอบอื่น ๆ ของกระดุม กระดุมที่เพียงแต่ขึ้นรูป
- ส่วนประกอบของซิปหรือของที่ใช้รูดปิด
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9606.30, 9607.20

38930

พรมน้ามัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- พรมน้ำมันจะตัดให้เป็นรูปทรงหรือไม่ก็ตำม
- สิ่งปูพื้นที่ทำโดยกำรเคลือบหรือหุ้มแผ่นรองรับที่เป็นสิ่งทอจะตัดให้เป็นรูปทรงหรือไม่ก็ตำม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5904

3894

แผ่น ฟิล์ม กระดาษ กระดาษแข็งและสิ่งทอใช้ในการถ่ายรูปที่ถ่ายหรืออัดแล้ว
38941

แผ่น ฟิล์ม กระดาษ กระดาษแข็งและสิ่งทอใช้ในการถ่ายรูปที่ถ่ายหรืออัดแล้ว แต่ยังไม่ได้ล้าง ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แผ่น ฟิล์ม กระดำษ กระดำษแข็งและสิ่งทอใช้ในกำรถ่ำยรูปที่ถ่ำยหรืออัดแล้ว แต่ยังไม่ได้ล้ำง
 แผ่นหรือฟิล์มสำหรับเอกซเรย์
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3704

คำอธิบำยกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563 401

3895

38942

แผ่นและฟิล์มใช้ในการถ่ายรูปที่ถ่ายและล้างแล้ว นอกจากฟิล์มภาพยนตร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แผ่นและฟิล์มใช้ในกำรถ่ำยรูปที่ถ่ำยและล้ำงแล้ว นอกจำกฟิล์มภำพยนตร์
 สำหรับเอกซเรย์
 ไมโครฟิล์ม
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3705

38950

ฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายและล้างแล้ว จะบันทึกเสียงด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือที่บันทึกแต่เสียงเท่านั้น ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ฟิล์มภำพยนตร์ที่ถ่ำยและล้ำงแล้ว จะบันทึกเสียงด้วยหรือไม่ก็ตำม หรือที่บันทึกแต่เสียงเท่ำนั้น
 ฟิล์มภำพยนตร์ข่ำว ฟิล์มภำพยนตร์เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว ฟิล์มภำพยนตร์ทำงด้ำนวิชำกำร และฟิล์ม
ภำพยนตร์เกี่ยวกับวิทยำศำสตร์
 ฟิล์มภำพยนตร์เกี่ยวกับสำรคดีอื่น ๆ
 อื่น ๆ ที่บันทึกแต่เสียงเท่ำนั้น
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3706

3896

ภาพระบาย ภาพลายเส้น และภาพพาสเทล; ภาพต้นแบบที่ทาจากรอยแกะสลัก จากแผ่นพิมพ์ หรือพิมพ์หิน;
ประติมากรรมวัตถุหรือรูปปั้น หรือรูปหล่อที่เป็นต้นแบบทาด้วยวัตถุใดก็ตาม; ไปรษณียากรหรืออากรแสตมป์
สิ่งที่มีตราประทับแทนไปรษณียากร ไปรษณียากรที่ประทับตราวันออกใช้ กระดาษที่มีตราไปรษณีย์ และ
ของที่ คล้ ายกั น; ของสะสมและของที่ นักสะสมรวบรวม ซึ่ งเกี่ ยวกั บสั ตวศาสตร์ พฤกษศาสตร์ วิทยาแร่
กายวิภาคศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณชีววิทยา ชาติพันธุ์วรรณา หรือเหรียญโบราณ; โบราณวัตถุ
38961

ภาพระบาย ภาพลายเส้น และภาพพาสเทล; ภาพต้นแบบที่ทาจากรอยแกะสลัก จากแผ่นพิมพ์ หรือพิมพ์หิน;
ประติมากรรมวัตถุหรือรูปปั้น หรือรูปหล่อที่เป็นต้นแบบทาด้วยวัตถุใดก็ตาม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ภำพระบำย ภำพลำยเส้น และภำพพำสเทล ที่เขียนด้วยมือทั้งหมด (นอกจำกแบบเขียนในกลุ่มผลิตภัณฑ์
32550 และผลิตภัณฑ์ที่ระบำยสีหรือประดับตกแต่งด้วยมือ) ภำพประดิษฐ์ชนิดคอลลำจและแผ่นประดับ
ที่คล้ำยกัน
- ภำพต้นแบบที่ทำจำกรอยแกะสลัก จำกแผ่นพิมพ์ หรือพิมพ์หิน
- ประติมำกรรมวัตถุหรือรูปปั้นหรือรูปหล่อที่เป็นต้นแบบทำด้วยวัตถุใดก็ตำม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9701 - 9703

38962

ไปรษณียากรหรืออากรแสตมป์ สิ่งที่มีตราประทับแทนไปรษณียากร ไปรษณียากรที่ประทับตราวันออกใช้
กระดาษที่มีตราไปรษณีย์ และของที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไปรษณียำกรหรืออำกรแสตมป์ สิ่งที่มีตรำประทับแทนไปรษณียำกร ไปรษณียำกรที่ประทับตรำวันออกใช้
กระดำษที่มีตรำไปรษณีย์ และของที่คล้ำยกัน ใช้แล้วหรือยังไม่ใช้ นอกจำกของในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 32610
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9704

38963

ของสะสมและของที่นักสะสมรวบรวม ซึ่งเกี่ยวกับสัตวศาสตร์ พฤกษศาสตร์ วิทยาแร่ กายวิภาคศาสตร์
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณชีววิทยา ชาติพันธุ์วรรณา หรือเหรียญโบราณ; โบราณวัตถุ ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของสะสมและของที่นักสะสมรวบรวม ซึ่งเกี่ยวกับสัตวศำสตร์ พฤกษศำสตร์ วิทยำแร่ กำยวิภำคศำสตร์
ประวัติศำสตร์ โบรำณคดี โบรำณชีววิทยำ ชำติพันธุ์วรรณนำ หรือเหรียญโบรำณ
- โบรำณวัตถุที่มีอำยุเกิน 100 ปี
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9705 - 9706
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3897

ผมคน; ขนแกะ ขนสัตว์อื่น ๆ หรือวัตถุทออื่น ๆ; ผมปลอม เคราปลอม ขนคิ้วปลอมและขนตาปลอม แผงผม
และของที่คล้ายกัน; ของทาด้วยผมคน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น; ขนม้า
38971

ผมคนที่ยังไม่ได้จัดทา จะล้างหรือแปรงแล้วหรือไม่ก็ตาม; รวมทั้งเศษผมคน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผมคนที่ยังไม่ได้จัดทำ จะล้ำงหรือแปรงแล้วหรือไม่ก็ตำม รวมทั้งเศษผมคน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 0501

38972

ผมคนที่ตกแต่ง สาง ฟอก หรือจัดทาอย่างอื่น; รวมทั้งขนแกะ ขนสัตว์อื่น ๆ หรือวัตถุทออื่น ๆ ที่จัดเตรียม
เพื่อใช้ทาผมปลอมหรือของที่คล้ายกัน; ผมปลอม เคราปลอม ขนคิ้วปลอมและขนตาปลอม แผงผม และ
ของที่คล้ายกัน ที่ทาจากผมคน ขนสัตว์ หรือวัตถุทอ; ของทาด้วยผมคน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผมคนที่ตกแต่ง สำง ฟอก หรือจัดทำอย่ำงอื่น รวมทั้งขนแกะ ขนสัตว์อื่น ๆ หรือวัตถุทออื่น ๆ ที่จัดเตรียม
เพื่อใช้ทำผมปลอมหรือของที่คล้ำยกัน
- ผมปลอม เครำปลอม ขนคิ้วปลอมและขนตำปลอม แผงผม และของที่คล้ำยกัน ที่ทำจำกผมคน ขนสัตว์
หรือวัตถุทอ ของทำด้วยผมคน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 ทำด้วยวัตถุทอสังเครำะห์
 ผมปลอมสวมทั้งหัว
 อื่น ๆ
 ทำด้วยผมคน
 ทำด้วยวัตถุอื่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6703, 6704

3899

ของอื่น ๆ
38991

ของที่ใช้ในงานเทศกาล งานรื่นเริง หรืองานบันเทิงอื่น ๆ รวมถึงของที่ใช้ในการแสดงกลและการแสดงชวนหัว
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของที่ใช้ในงำนเทศกำล งำนรื่นเริง หรืองำนบันเทิงอื่น ๆ รวมถึงของที่ใช้ในกำรแสดงกลและกำรแสดงชวนหัว
 ของสำหรับใช้ในเทศกำลคริสต์มำส
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9505

38992

รถเข็นเด็ก และส่วนประกอบของรถดังกล่าว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รถเข็นเด็ก และส่วนประกอบของรถดังกล่ำว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8715

38993

ไม้กวาด แปรง เครื่องกลสาหรับกวาดพื้น โดยใช้แรงคน (ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์) ไม้ถูพื้น (ม้อป)
ไม้ปัดฝุ่นทาด้วยขนสัตว์ปีก ; ปมและปุยที่จัดเตรียมสาหรับทาไม้กวาดหรือแปรง; แพ็ดและลูกกลิ้งสาหรับ
ทาสี; รวมทั้งสควีจี (นอกจากสควีจีแบบลูกกลิ้ง) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไม้กวำด แปรง เครื่องกลสำหรับกวำดพื้น โดยใช้แรงคน (ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์) ไม้ถูพื้น (ม๊อบ) ไม้ปัด
ฝุ่นทำด้วยขนสัตว์ปีก ปมและปุยที่จัดเตรียมสำหรับทำไม้กวำดหรือแปรง แพ็ดและลูกกลิ้งสำหรับทำสี
รวมทั้งสควีจี (นอกจำกสควีจีแบบลูกกลิ้ง)
 ไม้กวำดและแปรงที่ประกอบด้วยกิ่งหรือก้ำนไม้หรือวัตถุอื่นที่ได้จำกพืชมัดรวมเข้ำด้วยกัน มีหรือไม่มีด้ำม
 แปรงสี ฟั น แปรงโกนหนวด แปรงหวี ผ ม แปรงขั ด เล็บ แปรงปั ด ขนตำ และแปรงอื่น ๆ ที่ ใ ช้ แ ต่ งตัว
รวมถึงแปรงดังกล่ำวที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้
 แปรงสำหรับจิตรกร พู่กันสำหรับเขียน และแปรงที่คล้ำยกันสำหรับใช้กับเครื่องสำอำง
 แปรงส ำหรั บ ทำสี ทำดิ ส เทมเปอร์ ทำวำนิ ช หรื อ แปรงที่ ค ล้ ำ ยกั น (นอกจำกแปรงส ำหรั บ จิ ต รกร)
รวมทั้งแพ็ดและลูกกลิ้งสำหรับทำสี
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แปรงอื่น ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร เครื่องใช้หรือยำน
 อื่น ๆ (ปมและปุยที่จัดเตรียมสำหรับทำไม้กวำดหรือแปรง เครื่องกลสำหรับกวำดพื้นโดยใช้แรงคน
ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ แปรงอื่น ๆ)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9603


38994

ไฟแช็กและเครื่องขีดไฟอื่น ๆ; กล้องยาเส้น (รวมถึงหัวกล้อง) และกล้องซิการ์หรือกล้องบุหรี่ รวมทั้ง
ส่วนประกอบของของดังกล่าว; หวี ที่จับผมและของที่คล้ายกัน ; กิ๊บหนีบผม คีมม้วนผม กิ๊บปากเป็ด
ที่ม้วนผม และของที่คล้ายกัน (ยกเว้นเครื่องใช้ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า) และส่วนประกอบของของ
ดังกล่าว; ที่ฉีดน้าหอมและที่ฉีดเครื่องประทินร่างกายหรือประเทืองโฉมที่คล้ายกัน คอต่อ และหัวฉีดของ
ของดังกล่าว; พัฟทาแป้งและแพ็ดสาหรับใช้กับเครื่องสาอางหรือสิ่งปรุงแต่งสาหรับประทินร่างกายหรือ
ประเทืองโฉม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไฟแช็กและเครื่องขีดไฟอื่น ๆ จะเป็นแบบกลไกหรือแบบไฟฟ้ำหรือไม่ก็ตำม และส่วนประกอบของของ
ดังกล่ำว นอกจำกหินเหล็กไฟและไส้
- เครื่องขีดไฟชนิดพก ใช้ก๊ำซเป็นเชื้อเพลิง ไม่สำมำรถเติมเชื้อเพลิงซ้ำได้
 ทำด้วยพลำสติก
 อื่น ๆ
- เครื่องขีดไฟชนิดพก ใช้ก๊ำซเป็นเชื้อเพลิงเติมเชื้อเพลิงซ้ำได้
 ทำด้วยพลำสติก
 อื่น ๆ
- เครื่องขีดไฟอื่น ๆ
 เครื่องขีดไฟพิเอโซอิเล็กทริกสำหรับเต้ำและเต้ำชุด
 ไฟแช็กหรือเครื่องขีดไฟแบบตั้งโต๊ะ ทำด้วยพลำสติก
 ไฟแช็กหรือเครื่องขีดไฟแบบตั้งโต๊ะ นอกจำกทำด้วยพลำสติก
 อื่น ๆ
- กล้องยำเส้น (รวมถึงหัวกล้อง) และกล้องซิกำร์หรือกล้องบุหรี่ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่ำว
 ท่อนไม้หรือรำกไม้ที่ทำเป็นรูปทรงอย่ำงหยำบ ๆ สำหรับใช้ในกำรผลิตกล้องยำเส้น
 อื่น ๆ
- หวี ที่จับผมและของที่คล้ำยกัน
- กิ๊บหนีบผมที่ใช้ประดับ คีมม้วนผม กิ๊บปำกเป็ด ที่ม้วนผม และของที่คล้ำยกัน
- ที่ฉีดน้ำหอมและที่ฉีดเครื่องประทินร่ำงกำยและประเทืองโฉมที่คล้ำยกัน คอต่อ และหัวฉีดของของดังกล่ำว
 ที่ฉีดน้ำหอมและที่ฉีดเครื่องประทินร่ำงกำยหรือประเทืองโฉมที่คล้ำยกัน
 คอต่อและหัวฉีดของที่ฉีด
- พัฟทำแป้งและแพ็ดสำหรับใช้กับเครื่องสำอำงหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่ำงกำยหรือประเทืองโฉม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9613.10 - .80, 9614 - 9616

38995

ส่วนประกอบของไฟแช็กและเครื่องขีดไฟอื่น ๆ (ยกเว้นหินเหล็กไฟและไส้); แอลลอยที่ทาให้เกิดประกายไฟ;
ของทาจากวัตถุที่สันดาปได้ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แอลลอยที่ทำให้เกิดประกำยไฟ ของทำจำกวัตถุที่สันดำปได้ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 เชื้อเพลิงแข็งหรือกึ่งแข็ง แอลกอฮอล์ที่ทำเป็นของแข็ง และเชื้อเพลิงปรุงแต่งที่คล้ำยกัน
 หินเหล็กไฟสำหรับเครื่องขีดไฟ
 เฟอร์โรซีเรียมอื่น ๆ และแอลลอยที่ทำให้เกิดประกำยไฟ อื่น ๆ ในลักษณะต่ำง ๆ
 คบเพลิงเรซิน เชื้อไฟและสิ่งที่คล้ำยกัน
 เชื้อเพลิงอื่น ๆ

404
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- ส่วนประกอบของไฟแช็กและเครื่องขีดไฟอื่น ๆ (ยกเว้นหินเหล็กไฟและไส้)
 คำร์ทริจหรือภำชนะอื่น ๆ ที่เติมเชื้อเพลิงซ้ำได้ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเครื่ อ งขีดไฟแบบกลไกที่ มี
เชื้อเพลิงเหลวหรือก๊ำซเหลว
 ส่วนประกอบของไฟแช็กและเครื่องขีดไฟส่วนอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3606.90, 9613.90
38996

อุปกรณ์ เครื่องอุปกรณ์ และแบบจาลอง ที่ออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการสาธิต ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อุปกรณ์ เครื่องอุปกรณ์ และแบบจำลอง ที่ออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรสำธิต (เช่น ในกำรศึกษำหรือ
นิทรรศกำร) ซึ่งไม่เหมำะสำหรับใช้ประโยชน์ทำงด้ำนอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9023

38997

เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียมทำด้วยโลหะสำมัญ จะชุบด้วยโลหะมีค่ำหรือไม่ก็ตำม
 กระดุมข้อมือเชิ้ตและสตัด
 อื่น ๆ
- เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียมอื่น ๆ
 กำไล และส่วนประกอบของเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียมอื่น ๆ
 ทำด้วยพลำสติกล้วน หรือทำด้วยแก้วล้วน
 ทำด้วยไม้ กระดองเต่ำ เขี้ยวงำ กระดูก เขำสัตว์ หินปะกำรัง เปลือกหอยมุก และวัตถุสำหรับแกะสลัก
 ที่ได้จำกสัตว์อื่น ๆ ซึ่งจัดทำแล้ว วัตถุสำหรับแกะสลัก ที่ได้จำกพืชซึ่งจัดทำแล้ว หรือวัตถุสำหรับแกะสลัก
 ที่ได้จำกแร่ซึ่งจัดทำแล้ว อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งล้วน
 ทำด้วยเซรำมิกชนิดพอร์ซเลนล้วน หรือทำด้วยเซรำมิกชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่ำ) ล้วน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7117

38998

ไม้ขีดไฟ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไม้ขีดไฟ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3605

38999

ของซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (รวมถึงเทียนไข เทเพอร์ หนังของสัตว์ปีกที่มีขนแข็งติด ดอกไม้เทียม
ของที่ ใ ห้ ค วามบั น เทิ ง แร่ ง และตะแกรงใช้ ร่ อ นด้ ว ยมื อ กระติ ก สุ ญ ญากาศ หุ่ น ส าหรั บ ช่ า งตั ด เสื้ อ
หุ่นตั้งแสดงอื่น ๆ ที่ทาคล้ายมีชีวิต ใช้สาหรับตกแต่ง หน้าร้าน และส่วนประกอบซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (รวมถึงเทียนไข เทเพอร์ หนังของสัตว์ปีกที่มีขนแข็งติด ดอกไม้เทียม ของที่
ให้ควำมบันเทิง แร่งและตะแกรงใช้ร่อนด้วยมือ กระติกสุญญำกำศ หุ่นสำหรับช่ำงตัดเสื้อ หุ่นตั้งแสดงอื่น ๆ
ที่ทำคล้ำยมีชีวิต ใช้สำหรับตกแต่งหน้ำร้ำน และส่วนประกอบซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
 เทียนไข เทเพอร์ และสิ่งที่คล้ำยกัน
 เชื้อเพลิงเหลวหรือเชื้อเพลิงที่เป็นก๊ำซเหลวบรรจุในภำชนะชนิดใช้บรรจุหรือเติมไฟแช็กหรือเครื่องขีดไฟ
ที่คล้ำยกัน และ มีควำมจุไม่เกิน 300 ลูกบำศก์เซนติเมตร
 ของทำด้วยไส้สัตว์ (นอกจำกไส้ตัวไหม) กระพุ้งลำไส้ใหญ่ ถุงกระเพำะ หรือทำด้วยเอ็นสัตว์
 หนังและส่วนอื่นของสัตว์ปีกที่มีขนแข็งหรือขนอ่อนติด ขนแข็ง ส่วนของขนแข็ง ขนอ่อน และของทำ
ด้วยของดังกล่ำว (นอกจำกของในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 39110 (ส่วนอื่นของสัตว์ดิบ ที่ไม่สำมำรถบริโภคได้
(รวมถึงเศษขนหมู ขนม้ำ ไส้ของสัตว์ หนังของสัตว์ปีก ขนแข็ง กระดูก และเขี้ยวงำ)) และก้ำนขนนก
ที่จัดทำแล้ว)
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ดอกไม้เทียม ใบไม้เทียม ผลไม้เทียม ส่วนประกอบของของดังกล่ำว รวมทั้งของทำด้วยดอกไม้เทียม
ใบไม้เทียมหรือผลไม้เทียม
 เขี้ยวงำ กระดูก กระดองเต่ำ เขำสัตว์ เขำกวำง ปะกำรัง เปลือกหอยมุก และวัตถุสำหรับแกะสลักอื่น ๆ
ที่ได้จำกสัตว์ ซึ่งจัดทำแล้ว รวมทั้งของที่ทำด้วยวัตถุเหล่ำนี้ (รวมถึงของที่ได้โดยกำรหล่อแบบ)
 วัต ถุสำหรับ แกะสลัก ที่ได้จ ำกพืชหรือ แร่ซึ่งจัดทำแล้ว และของที่ทำด้ว ยวัตถุเ หล่ำ นี้ รวมทั้งของที่ได้
โดยกำรหล่อแบบหรือกำรแกะสลัก ซึ่งทำด้วยไข สเตียริน กัมธรรมชำติหรือเรซินธรรมชำติ หรือทำด้วย
เพสต์ทำแบบและของอื่น ๆ ที่ได้จำกกำรหล่อแบบหรือกำรแกะสลักที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น
อันฮำร์ดเดนเยลำตินที่จัดทำแล้ว (เว้นแต่เยลำตินในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 35420) และของทำด้วยอันฮำร์ด
เดนเยลำติน
 แร่งและตะแกรงใช้ร่อนด้วยมือ
 กระติกสุญญำกำศและภำชนะสุญญำกำศอื่น ๆ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่ำวนอกจำกแก้วไส้ใน
 หุ่ น ส ำหรั บ ช่ ำ งตั ด เสื้ อ และหุ่ น รู ป คนอื่ น ๆ รวมทั้ ง หุ่ น ยนต์ แ ละหุ่ น ตั้ ง แสดงอื่ น ๆ ที่ ท ำคล้ ำ ยมี ชีวิ ต
ใช้สำหรับตกแต่งหน้ำร้ำน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3406, 3606.10, 4206, 6701, 6702, 9601,
9602, 9604, 9617, 9618


หมวดย่อย 39

เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้

หมู่ใหญ่ 391

ของเสียจากอุตสาหกรรมอาหารและยาสูบ

3911

ส่วนอื่นของสัตว์ดิบที่ไม่สามารถบริโภคได้ (รวมถึงเศษขนหมู ขนม้า ไส้ของสัตว์ หนังของสัตว์ปีก ขนแข็ง
กระดูก และเขี้ยวงา) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ขนหมูและเศษขนหมูจะย้อมสีหรือฟอกหรือไม่ก็ตำม
- ขนและขนแข็งของม้ำและสัตว์อื่น ๆ
- ไส้ ถุงกระเพำะ (แบลดเดอร์) และกระเพำะอำหำรของสัตว์ (นอกจำกของปลำ) ทั้งอันหรือแบ่งเป็นชิ้น
- ส่วนอื่นของสัตว์ที่ไม่สำมำรถบริโภคได้
- หนังและส่วนอื่นของสัตว์ปีกที่มีขนแข็งหรือขนอ่อนติดขนแข็งและส่วนของขนแข็ง (จะแต่งริมหรือไม่ก็ตำม)
และขนอ่อนที่ไม่ได้จัดทำมำกไปกว่ำทำควำมสะอำด ฆ่ำเชื้อโรค หรือทำไว้ไม่ให้เสีย
- ผงและเศษของขนแข็งหรือส่วนของขนแข็งของสัตว์ปีก
- กระดูก แก่นเขำ เขำกีบ ฟัน กระดองเต่ำ เขี้ยวงำ และที่คล้ำยกัน ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่ำงง่ำย ๆ
แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผงและเศษของผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้
- สัตว์ที่ไม่มีชีวิต ที่ไม่เหมำะสำหรับมนุษย์บริโภค
- ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของสัตว์ที่ใช้ในกำรทำผลิตภัณฑ์ทำงเภสัชกรรม
- ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของสัตว์ที่ไม่เหมำะสำหรับมนุษย์บริโภค เช่น
 เลือด (แห้ง เหลว ป่นหรือผง)
 เส้นเอ็น
 ไข่แมลง
 ตัวอ่อน ดักแด้
 หนอนแห้ง
 ของเสียที่เป็นหนังเฟอร์

39110

406
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ยกเว้น
- เชื้อพันธุ์
 สัตว์จำพวกโคกระบือ จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02411
 สัตว์อื่น ๆ จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02419
- ตัวอ่อนของสัตว์ จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 02420
- ฟองน้ำธรรมชำติ จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 04920
- ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์จำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2115
- ไส้ ถุงกระเพำะ (แบลดเดอร์) หรือกระเพำะอำหำรของปลำ จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 21299
3912

39120

รา และเศษอื่น ๆ ที่ได้จากการจัดทา การร่อน สี หรือโดยวิธีอื่น ของธัญพืชและพืชผัก วงศ์ถั่ว; วัตถุที่ได้
จากพืช เศษพืช กากและผลพลอยได้จากพืช จะทาเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม ชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รำ เศษหักหรือเศษอื่น ๆ ของธัญพืชและพืชผักวงศ์ถั่วที่ได้จำกกำรร่อน สี หรือโดยวิธีอื่น จะทำเป็น เพลเลต
หรือไม่ก็ตำม
- วัตถุที่ได้จำกพืช เศษพืช กำกและผลพลอยได้จำกพืช จะทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตำม ชนิดที่ใช้ในกำรเลี้ยงสัตว์
ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2302, 2308

3913

39130

กากเหลือจากการผลิตสตาร์ชและกากที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำกเหลือจำกกำรผลิตสตำร์ชและกำกที่คล้ำยกัน
 ของมันสำปะหลังหรือสำคู
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2303.10

3914

กากหัวบีต ชานอ้อยและเศษอื่น ๆ ที่ได้จากการผลิตน้าตาล
39141

ชานอ้อย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ชำนอ้อย คือ เส้นใยที่ยังคงอยู่หลังจำกกำรสกัดน้ำในกระบวนกำรผลิตอ้อย

39149

กากหัวบีต และเศษอื่น ๆ ที่ได้จากการผลิตน้าตาล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำกหัวบีต และเศษอื่น ๆ ที่ได้จำกกำรผลิตน้ำตำล
ยกเว้น
- ชำนอ้อย จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 39141

3915

39150

เปลือกนอก เปลือกใน เยื่อ และส่วนอื่นที่ใช้ไม่ได้ของเมล็ดโกโก้; เปลือกและเยื่อของกาแฟ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- เปลือกนอก เปลือกใน เยื่อ และส่วนอื่นที่ใช้ไม่ได้ของเมล็ดโกโก้
- เปลือกและเยื่อของกำแฟ
ยกเว้น
- ของที่ใช้แทนกำแฟที่มีกำแฟผสมอยู่ในอัตรำส่วนเท่ำใดก็ตำม จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 23912

3916

39160

ขี้ตะกอนและเศษจากการต้มกลั่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ขี้ตะกอนและเศษจำกกำรต้มกลั่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2303.30

3917

39170

ตะกอนที่ได้จากการหมักและบ่มไวน์; รวมทั้งอาร์กอล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ตะกอนที่ได้จำกกำรหมักและบ่มไวน์ รวมทั้งอำร์กอล
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2307
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3918

39180

เศษของยาสูบ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เศษของยำสูบ
 ก้ำนใบยำสูบ
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2401.30

หมู่ใหญ่ 392

เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่ไม่ใช่โลหะ

3921

เศษสิ่งทอเบ็ดเตล็ด
39211

เศษไหม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เศษไหม (รวมถึงรังไหมที่ไม่เหมำะสำหรับกำรสำวไหม เศษด้ำยไหมและกลุ่มใยที่สำงจำกเศษวัตถุที่ทำด้วยไหม)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5003

39212

เศษขนแกะ เศษขนละเอียดหรือเศษขนหยาบของสัตว์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เศษขนแกะ เศษขนละเอียดหรือเศษขนหยำบของสัตว์
 เศษอื่น ๆ ของขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
 เศษขนหยำบของสัตว์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5103.20, .30

39213

กลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทาด้วยขนแกะหรือขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กลุ่มใยที่สำงจำกเศษวัตถุที่ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดหรือขนหยำบของสัตว์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5104

39214

เศษฝ้าย ยกเว้นกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทาด้วยฝ้าย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เศษด้ำย (รวมถึงเศษเส้นด้ำย) ยกเว้นกลุ่มใยที่สำงจำกเศษวัตถุที่ทำด้วยฝ้ำย
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5202.10

39215

เศษฝ้ายอื่น ๆ; กลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทาด้วยฝ้าย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กลุ่มใยที่สำงจำกเศษวัตถุที่ทำด้วยฝ้ำย
- เศษฝ้ำยอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5202.91, .99

39216

เศษของเส้นใยประดิษฐ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เศษของเส้นใยประดิษฐ์ (รวมถึงเศษใยสำงหรือหวี เศษด้ำย และกลุ่มใยที่สำงจำกเศษวัตถุทำด้วยเส้นใย
ประดิษฐ์)
 ของเส้นใยสังเครำะห์
 ของเส้นใยเทียม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 5505

39217

เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของที่ใช้แล้วทาด้วยสิ่งทออื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เสื้อผ้ำที่ใช้แล้วและของที่ใช้แล้วทำด้วยสิ่งทออื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6309
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39218

ผ้าขี้ริ้ว เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปและเคเบิล ที่ใช้ไม่ได้ และของที่ใช้จนหมดสภาพแล้ว
ที่ทาด้วยเชือกดังกล่าว บรรดาที่ทาด้วยวัตถุทอ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้ำขี้ริ้ว เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปและเคเบิล ที่ใช้ไม่ได้ และของที่ใช้จนหมดสภำพแล้ ว
ที่ทำด้วยเชือกดังกล่ำว บรรดำที่ทำด้วยวัตถุทอ
 คัดแยกแล้ว เช่น ผ้ำขี้ริ้วหรือเศษผ้ำใหม่ อื่น ๆ เป็นต้น
 อื่น ๆ เช่น ผ้ำขี้ริ้วหรือเศษผ้ำใหม่ อื่น ๆ เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6310

3922

39220

เศษอื่น ๆ ของหนังฟอก ฝุ่นหนัง ผงหนัง และหนังป่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เศษตัดและเศษอื่น ๆ ของหนังฟอกหรือของหนังอัดที่ไม่เหมำะสำหรับกำรผลิตเครื่องหนัง รวมทั้งฝุ่นหนัง
ผงหนัง และหนังป่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4115.20

3923

39230

ด่างที่เหลือจากการผลิตเยื่อไม้ รวมถึงลิกนินซัลโฟเนต แต่ไม่รวมถึงทอลล์ออยล์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ด่ำงที่เหลือจำกกำรผลิตเยื่อไม้ จะทำให้เข้มข้น แยกเอำน้ำตำลออกหรือจะผ่ำนกรรมวิธีทำงเคมีหรือไม่ก็ตำม
รวมถึงลิกนินซัลโฟเนต แต่ไม่รวมถึงทอลล์ออยล์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 34400
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3804

3924

39240

เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กระดำษหรือกระดำษแข็งที่นำกลับคืนมำใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้)
 ที่เป็นกระดำษหรือกระดำษแข็ง ชนิดกระดำษครำฟต์ที่ไม่ได้ฟอก หรือชนิดลูกฟูก
 ที่เป็นกระดำษหรือกระดำษแข็งชนิดอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ทำจำกเยื่อเคมีที่ฟอกแล้ว และที่ไม่ได้ใส่สีในเนื้อ
ทั่วทั้งแผ่น
 ที่ เ ป็ น กระดำษหรือ กระดำษแข็ งซึ่งส่ว นใหญ่ท ำจำกเยื่อ บดเชิ งกล (เช่ น หนั งสื อ พิ ม พ์ วำรสำร และ
สิ่งตีพิมพ์ที่คล้ำยกัน)
 อื่น ๆ รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้ ซึ่งไม่ได้คัดแยก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4707

3925

39250

เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นยาง (นอกจากยางแข็ง) รวมทั้งผงและเม็ดที่ได้จากสิ่งดังกล่าว
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นยำง (นอกจำกยำงแข็ง) รวมทั้งผงและเม็ดที่ได้จำกสิ่งดังกล่ำว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4004

3926

39260

ยางนอกชนิดอัดลมที่ใช้แล้ว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ยำงนอกชนิดอัดลมที่ใช้แล้ว
 ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง)
 ชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก
 ชนิดที่ใช้กับอำกำศยำน
 ชนิดที่ใช้กับรถจักรยำนยนต์
 ชนิดที่ใช้กับรถจักรยำน
 ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 44412 และหมู่ย่อย 4442
 ชนิดที่ใช้กับยำนบกอื่น ๆ
 ยำงตัน
 ยำงคูชัน

คำอธิบำยกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563 409

ดอกยำงชนิดถอดเปลี่ยนได้ ที่มีควำมกว้ำงไม่เกิน 450 มิลลิเมตร
 ยำงรองยำงใน
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 4012.20


3927

39270

3928

เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นพลาสติก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นพลำสติก
 ของโพลิเมอร์ของเอทิลีน
 ของโพลิเมอร์ของสไตรีน
 ของโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์
 ของพลำสติกอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3915
ขี้เลื่อย เศษไม้ และของที่ใช้ไม่ได้ทาด้วยไม้

39281

วูดเพลเลต ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ขี้เลื่อยและเศษไม้ และของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเพลเลต
“วู ด เพลเลต” หมำยถึ ง เศษที่ เ หลื อ จำกอุ ต สำหกรรมแปรรู ป ไม้ ด้ ว ยกรรมวิ ธี เ ชิ ง กล อุ ต สำหกรรมผลิ ต
เฟอร์นิเจอร์ หรือกำรแปรรูปไม้อื่น ๆ เช่น ขี้กบ ขี้เลื่อย หรือเศษไม้ชิ้นเล็ก ๆ ซึ่งทำให้เกำะหรือติดรวมกันโดย
กำรอั ด โดยตรง หรื อ โดยกำรเติมสำรยึ ด (ไบน์ เ ดอร์) ในอั ต รำส่วนไม่เกิ นร้อ ยละ 3 โดยน้ ำหนั ก ลั กษณะ
เป็นทรงกระบอกที่มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่เกิน 25 มิลลิเมตร และมีควำมยำวไม่เกิน 100 มิลลิเมตร

39282

เศษไม้และของที่ใช้ไม่ได้ทาด้วยไม้ ที่เกาะหรือติดรวมกัน นอกเหนือจากเป็นเพลเลต ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- เศษไม้และของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยไม้ ที่เกำะหรือติดรวมกัน อัดเป็นก้อนรูปเหลี่ยม เป็นท่อน และรูปแบบ
ที่คล้ำยกันอื่น ๆ
ยกเว้น
- วูดเพลเลต จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 39281

3929

39283

เศษไม้และของที่ใช้ไม่ได้ทาด้วยไม้ ที่ไม่เกาะหรือติดรวมกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เศษไม้และของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยไม้ ที่ไม่เกำะหรือติดรวมกัน

39290

เศษไม้และของที่ใช้ไม่ได้ ทาด้วยไม้อื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เศษไมกำ
- ขี้แร่และเถ้ำอื่น ๆ รวมถึงเถ้ำสำหร่ำยทะเล (เคลป์) เถ้ำและกำกที่ได้จำกกำรเผำขยะเทศบำล
 เถ้ำและกำกที่ได้จำกกำรเผำขยะเทศบำล
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2525.30, 2621

หมู่ใหญ่ 393

เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ทาด้วยโลหะ

3931

ขี้แร่ ขี้ตะกอน สเกลลิงและเศษอื่น ๆ ที่ได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ขี้แร่ ขี้ตะกอน สเกลลิงและเศษอื่น ๆ ที่ได้จำกกำรผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้ำ
 เม็ดขี้แร่ (สแลกแซนด์) ซึ่งได้จำกกำรผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้ำ
 ขี้แร่ ขี้ตะกอน (นอกจำกเม็ดขี้แร่) สเกลลิง และเศษอื่น ๆ ที่ได้จำกกำรผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2618, 2619

39310
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3932

39320

3933

ขี้แร่ เถ้าและกาก (ยกเว้นที่ได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า) ที่มีโลหะ หรือสารประกอบของโลหะ
ยกเว้นโลหะมีค่า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ขี้แร่ เถ้ำและกำก (นอกจำกที่ได้จำกกำรผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้ำ) ที่มีโลหะ อำร์เซนิก หรือสำรประกอบ
ของของดังกล่ำว
 มีสังกะสีเป็นส่วนใหญ่
 มีทองแดงเป็นส่วนใหญ่
 มีอะลูมิเนียมเป็นส่วนใหญ่
 มีอำร์เซนิก ปรอท แทลเลียม หรือของผสมของของดังกล่ำว ชนิดที่ใช้เพื่อกำรสกัดแยกอำร์เซนิกหรือโลหะ
เหล่ำนั้น หรือใช้สำหรับกำรผลิตสำรประกอบทำงเคมีของของดังกล่ำว
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2620
เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ทาด้วยโลหะมีค่า

39331

เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ทาด้วยทองหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยทอง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ทำด้วยทองหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยทอง แต่ไม่รวมถึงเศษผงของทองคำที่มีโลหะ
มีค่ำอื่น ๆ ปนอยู่
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7112.91

39332

เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ทาด้วยโลหะมีค่า (ยกเว้นทอง) หรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า (ยกเว้นทอง)
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ทำด้วยโลหะมีค่ำ (ยกเว้นทอง) หรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่ำ (ยกเว้นทอง)
 ของแพลทินัม รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม แต่ไม่รวมถึง เศษผงของแพลทินัมที่มีโลหะมีค่ำอื่น ๆ
 ปนอยู่
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7112.92, .99

39333

เถ้าที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เถ้ำที่มโี ลหะมีค่ำหรือสำรประกอบโลหะมีค่ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7112.30

3934

39340

3935

39350

เศษและของที่ใช้ไม่ได้จาพวกเหล็ก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กหล่อ
- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กกล้ำเจือ
 เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กกล้ำไม่เป็นสนิม
 อื่น ๆ
- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกล้ำที่ชุบหรือเคลือบดีบุก
- เศษและของที่ใช้ไม่ได้อื่น ๆ
 เศษที่ได้จำกกำรกลึง เศษที่ได้จำกกำรไส ชิ้นเล็กชิ้นน้อย
 เศษขูดผิว ขี้เลื่อย ขี้ตะไบ เศษที่ได้จำกกำรแต่งขอบ
 เศษที่ได้จำกกำรตอกพิมพ์ จะมัดหรือห่อหรือไม่ก็ตำม
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7204.10 - .49
อินกอตที่หลอมจากของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกล้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อินกอตที่หลอมจำกของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกล้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7204.50
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3936

เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นโลหะอื่น
39361

เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นทองแดง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นทองแดง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7404

39362

เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นนิกเกิล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นนิกเกิล
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7503

39363

เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นอะลูมิเนียม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นอะลูมิเนียม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7602

39364

เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นตะกั่ว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นตะกั่ว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7802

39365

เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นสังกะสี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นสังกะสี
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7902

39366

เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นดีบุก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นดีบุก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8002

39367

เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นทังสเตน โมลิบดีนัม แทนทาลัม แมกนีเซียม โคบอลต์ แคดเมียม ไทเทเนียม
เซอร์โคเนียม เบริลเลียม และแทลเลียม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็น
 ทังสเตน
 โมลิบดีนัม
 แทนทำลัม
 แมกนีเซียม
 โคบอลต์
 แคดเมียม
 ไทเทเนียม
 เซอร์โคเนียม
 เบริลเลียม
 แทลเลียม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม นี้ ส อดคล้ อ งกั บ ประเภทย่ อ ย HS 2017: 8101.97, 8102.97, 8103.30, 8104.20,
8105.30, 8107.30, 8108.30, 8109.30, 8112.13, .52

39368

เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นพลวงและโครเมียม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นพลวงและโครเมียม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8110.20, 8112.22
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3937

39370

ยานน้าและสิ่งก่อสร้างลอยน้าอื่น ๆ สาหรับรื้อ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ยำนน้ำและสิ่งก่อสร้ำงลอยน้ำอื่น ๆ สำหรับรื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8908

3938

39380

เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ของเซลล์ปฐมภูมิ แบตเตอรี่ปฐมภูมิ และหม้อสะสมไฟฟ้า เซลล์ปฐมภูมิที่ใช้แล้ว
แบตเตอรี่ปฐมภูมิที่ใช้แล้ว และหม้อสะสมไฟฟ้าที่ใช้แล้ว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ของเซลล์ปฐมภูมิ แบตเตอรี่ปฐมภูมิ และหม้อสะสมไฟฟ้ำ เซลล์ปฐมภูมิที่ใช้แล้ว
แบตเตอรี่ปฐมภูมิที่ใช้แล้ว และหม้อสะสมไฟฟ้ำที่ใช้แล้ว
 แบตเตอรี่เลดแอซิดที่ใช้ไม่ได้ ที่แห้งแล้วหรือยังไม่แห้ง
 เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่มีเหล็กเป็นส่วนใหญ่
 เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่มีทองแดงเป็นส่วนใหญ่
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8548.10

หมู่ใหญ่ 399

เศษและของที่ใช้ไม่ได้อื่น ๆ

3991

39910

ขยะเทศบาล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ขยะเทศบำล
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3825.10

3992

39920

ตะกอนจากน้าเสีย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ตะกอนจำกน้ำเสีย
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3825.20

3993

ของเสียจากสถานพยาบาล รวมถึงของเสียทางเภสัชกรรม
39931

39939

ของเสียทางเภสัชกรรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของเสียทำงเภสัชกรรม
 ของยำรักษำหรือป้องกันโรค ที่ใช้บำบัดหรือรักษำมะเร็ง เอดส์ หรือโรครักษำได้ยำกอื่น ๆ
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3006.92
ของเสียจากสถานพยาบาล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของเสียจำกสถำนพยำบำล
 หลอดฉีดยำ เข็มฉีดยำ แกนสอด (แคนูลำ) และของที่คล้ำยกัน
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3825.30

3994

39940

ของเสียที่เป็นตัวทาละลายอินทรีย์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของเสียที่เป็นตัวทำละลำยอินทรีย์
 ชนิดฮำโลเจเนเต็ด
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3825.41, .49

3995

39950

ของเสียจากอุตสาหกรรมเคมีหรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เศษน้ำมัน
 ที่มีโพลิ คลอริเนเต็ดไบฟีนิล (กลุ่มสำรพีซีบี) โพลิคลอริเนเต็ดเทอร์ฟีนิล (กลุ่มสำรพีซีที) หรือโพลิโบร
มิเนเต็ดไบฟีนิล (กลุ่มสำรพีบีบี)

คำอธิบำยกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563 413

อื่น ๆ
- ของเสียที่เป็นของเหลวกัดล้ำงโลหะ น้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันเบรค และของเหลวกันกำรเยือกแข็ง
- ของเสียอื่น ๆ จำกอุตสำหกรรมเคมีหรือจำกอุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน
 ที่มอ
ี งค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นสำรอินทรีย์
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2710.91, .99, 3825.50 - .69


3999

39990

ของเสียอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของเสียอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3825.90
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หมวดใหญ่ 4
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์
หมวดย่อย 41

โลหะขั้นมูลฐาน

หมู่ใหญ่ 411

เหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน

4111

วัสดุขั้นปฐมของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
41111 เหล็กถลุงและเหล็กสปิเกล เป็นแท่งถลุง ก้อนเหลี่ยม หรือลักษณะขั้นปฐมอืน่ ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เหล็กถลุงและเหล็กสปิเกล เป็นแท่งถลุง ก้อนเหลี่ยม หรือลักษณะขั้นปฐมอื่น ๆ
 เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสร้อยละ 0.5 หรือน้อยกว่ำโดยน้ำหนัก
 เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสมำกกว่ำร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนัก
 เหล็กถลุงเจือ รวมทั้งเหล็กสปิเกล
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7201
41112 เฟอโรแมงกานีส ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เฟอโรแมงกำนีส
 มีคำร์บอนมำกกว่ำร้อยละ 2 โดยน้ำหนัก
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7202.11, .19
41113 เฟอโรโครเมียม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เฟอโรโครเมียม
 มีคำร์บอนมำกกว่ำร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7202.41, .49
41114 เฟอโรนิกเกิล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เฟอโรนิกเกิล
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7202.60
41115 สารเจือเหล็ก (เฟอโรแอลลอย) อื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เฟอโรซิลิคอน
 มีซิลิคอนมำกกว่ำร้อยละ 55 โดยน้ำหนัก
 อื่น ๆ
- เฟอโรซิลิโคแมงกำนีส
- เฟอโรซิลิโคโครเมียม
- เฟอโรโมลิบดีนมั
- เฟอโรทังสเตน และเฟอโรซิลิโคทังสเตน
- อื่น ๆ
 เฟอโรไทเทเนียม และเฟอโรซิลโิ คไทเทเนียม
 เฟอโรวำเนเดียม
 เฟอโรไนโอเบียม
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7202.21 - .30, .50, .70 - .99
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41116 ผลิตภัณฑ์จาพวกเหล็กที่ได้จากสินแร่เหล็ก โดยวิธีไดเร็กรีดักชันและผลิตภัณฑ์จาพวกเหล็กอื่น ๆ ที่มีเนื้อพรุน
เป็นก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกัน รวมทั้งเหล็กที่มีความบริสุทธิ์อย่างน้อยร้อยละ 99.94
โดยน้าหนักเป็นก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กที่ได้จำกสินแร่เหล็ก โดยวิธีไดเร็กรีดักชันและผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กอื่น ๆ ที่มีเนื้อพรุน
เป็นก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คล้ำยกัน รวมทั้งเหล็กที่มีควำมบริสุทธิ์อย่ำงน้อยร้อยละ 99.94
โดยน้ำหนักเป็นก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คล้ำยกัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7203
41117 เม็ดและผง ของเหล็กถลุง ของเหล็กสปิเกล ของเหล็กหรือเหล็กกล้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เม็ดและผง ของเหล็กถลุง ของเหล็กสปิเกล ของเหล็กหรือเหล็กกล้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7205
4112

เหล็กกล้าดิบ
41121 เหล็กกล้าไม่เจือ เป็นอินกอต หรือมีลักษณะขั้นปฐมอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป ทาด้วยเหล็กกล้าไม่เจือ
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เหล็กกล้ำไม่เจือ เป็นอินกอต หรือมีลักษณะขั้นปฐมอื่น ๆ
- ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำไม่เจือ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7206, 7207
41122 เหล็กกล้าเจือ เป็นอินกอต หรือมีลักษณะขั้นปฐมอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป ทาด้วยเหล็กกล้าเจือ
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เหล็กกล้ำไม่เป็นสนิมที่เป็นอินกอต หรือมีลักษณะขั้นปฐมอื่น ๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปทำด้วย
เหล็กกล้ำไม่เป็นสนิม
- เหล็กกล้ำเจืออื่น ๆ ที่เป็นอินกอต หรือมีลักษณะขั้นปฐมอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปทำด้วยเหล็กกล้ำเจืออื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7218, 7224

หมู่ใหญ่ 412

ผลิตภัณฑ์ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า

4121

ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กกล้า ไม่ได้ทามากไปกว่ารีดร้อน
41211 ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ไม่ได้ทามากไปกว่ารีดร้อน
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำไม่เจือมีควำมกว้ำงตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จำกกำรรีดร้อน
 ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ
 เป็นม้วน ไม่ได้ทำมำกไปกว่ำรีดร้อน มีลวดลำย
 อื่น ๆ เป็นม้วน ไม่ได้ทำมำกไปกว่ำรีดร้อน ที่ผ่ำนกำรกัดล้ำงแล้ว
 อื่น ๆ เป็นม้วน ไม่ได้ทำมำกไปกว่ำรีดร้อน
 ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำมำกไปกว่ำรีดร้อน มีลวดลำย
 อื่น ๆ ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำมำกไปกว่ำรีดร้อน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7208.10 - .54
41212 ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กกล้าไม่เจือ ไม่ได้ทามากไปกว่ารีดร้อน มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำไม่เจือมีควำมกว้ำงน้อยกว่ำ 600 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ
หรือไม่เคลือบ ไม่ได้ทำมำกไปกว่ำรีดร้อน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7211.13 - .19
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41213 ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กกล้าเจือ (ยกเว้นเหล็กกล้าซิลิคอนอิเล็กทริก) ไม่ได้ทามากไปกว่ารีดร้อน
มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้ำไม่เป็นสนิม มีควำมกว้ำงตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ไม่ได้ทำมำกไปกว่ำรีด
ร้อน
- ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้ำเจืออื่น ๆ มีควำมกว้ำงตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ไม่ได้ทำมำกไปกว่ำรีด
ร้อน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7219.11 - .24, 7225.30, .40
41214 ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กกล้าเจือ (ยกเว้นเหล็กกล้าซิลิคอนอิเล็กทริก หรือเหล็กกล้ารอบสูง) ไม่ได้ทา
มากไปกว่ารีดร้อน มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้ำไม่เป็นสนิม มีควำมกว้ำงน้อยกว่ำ 600 มิลลิเมตร ไม่ได้ทำมำกไปกว่ำรีด
ร้อน
- ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้ำเจืออื่น ๆ มีควำมกว้ำงน้อยกว่ำ 600 มิลลิเมตร ไม่ได้ทำมำกไปกว่ำรีด
ร้อน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7220.11, .12, 7226.91
4122

ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กกล้า ไม่ได้ทามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)
41221 ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กกล้าไม่เจือ ไม่ได้ทามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) มีความกว้างตั้งแต่
600 มิลลิเมตรขึ้นไป ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำไม่เจือ มีควำมกว้ำงตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จำกกำรรีด
เย็น (โคลด์รีดิวส์) ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7209.15 - .28
41222 ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กกล้าไม่เจือ ไม่ได้ทามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) มีความกว้างน้อยกว่า
600 มิลลิเมตร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำไม่เจือมีควำมกว้ำงน้อยกว่ำ 600 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ
หรือไม่เคลือบ ไม่ได้ทำมำกไปกว่ำรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7211.23 - .29
41223 ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กกล้าเจือ (ยกเว้นเหล็กกล้าซิลิคอนอิเล็กทริก) ไม่ได้ทามากไปกว่ารีดเย็น
(โคลด์รีดิวส์) มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้ำไม่เป็นสนิม มีควำมกว้ำงตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ไม่ได้ทำมำกไปกว่ำรีด
เย็น (โคลด์รีดิวส์)
- ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้ำเจืออื่น ๆ มีควำมกว้ำงตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป (ยกเว้นเหล็กกล้ำ
ซิลิคอนอิเล็กทริก) ไม่ได้ทำมำกไปกว่ำรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7219.31 - .35, 7225.50
41224 ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กกล้าเจือ (ยกเว้นเหล็กกล้าซิลิคอนอิเล็กทริก หรือเหล็กกล้ารอบสูง) ไม่ได้ทา
มากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้ำไม่เป็นสนิม มีควำมกว้ำงน้อยกว่ำ 600 มิลลิเมตร ไม่ได้ทำมำกไปกว่ำรีด
เย็น (โคลด์รีดิวส์)
- ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้ำเจืออื่น ๆ มีควำมกว้ำงน้อยกว่ำ 600 มิลลิเมตร (ยกเว้นเหล็กกล้ำ
ซิลิคอนอิเล็กทริก) ไม่ได้ทำมำกไปกว่ำรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7220.20, 7226.92
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ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กกล้า นอกเหนือจากรีดร้อนหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) ; ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทา
ด้วยเหล็กกล้าซิลิคอนอิเล็กทริก หรือเหล็กกล้ารอบสูง ไม่ว่าจะได้ทาหรือไม่ได้ทาก็ตาม
ยกเว้น
- ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้ำรอบสูง มีควำมกว้ำงตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป
 ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดร้อน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 41213
 ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดเย็น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 41223
 ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ (ที่มีกำรทำเพิ่มเติม) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 41239
41231 ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กกล้าไม่เจือ หุ้มติด ชุบ เคลือบ หรือทาด้วยวิธีอื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้ำไม่เจือ หุ้มติด ชุบ เคลือบ หรือทำด้วยวิธีอื่น
 ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก
 ชุบหรือเคลือบด้วยตะกั่ว รวมถึงเทอร์นเพลต
 ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีใช้ไฟฟ้ำ
 ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่น
 ชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมออกไซด์ หรือด้วยโครเมียม และโครเมียมออกไซด์
 ชุบหรือเคลือบด้วยอะลูมิเนียม
 ทำสี ทำวำร์นิช หรือเคลือบด้วยพลำสติก
 ชุบหรือเคลือบอย่ำงอื่น
 หุ้มติด
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7208.90, 7209.90, 7210, 7211.90, 7212
41232 ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม ที่มีการทาเพิ่มเติม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้ำไม่เป็นสนิม ที่มีกำรทำเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7219.90, 7220.90
41233 ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กกล้าซิลิคอนอิเล็กทริก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้ำเจืออื่น ทำด้วยเหล็กกล้ำซิลิคอนอิเล็กทริก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7225.11, .19, 7226.11, .19
41234 ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กกล้ารอบสูง มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร ไม่ได้ทามากไปกว่ารีดร้อน
หรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้ำรอบสูง มีควำมกว้ำงน้อยกว่ำ 600 มิลลิเมตร ไม่ได้ทำมำกไปกว่ำรีดร้อน
หรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7226.20
41239 ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทาด้วยเหล็กกล้าเจือที่มีการทาเพิ่มเติม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้ำเจือที่มีกำรทำเพิ่มเติม
 ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีใช้ไฟฟ้ำ
 ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่น
 ที่มีกำรทำเพิ่มเติมอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7225.91, .92, .99, 7226.99
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ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
41241 ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วนอย่างไม่เป็นระเบียบ ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ท่อนและเส้นที่ได้จำกกำรรีดร้อน ขดเป็นม้วนอย่ำงไม่เป็นระเบียบ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำไม่เจือ

418

กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563

มีรอยเว้ำ ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่น ๆ ที่ทำขึ้นในระหว่ำงกรรมวิธีรีด
อื่น ๆ ทำด้วยเหล็กกล้ำตัดง่ำย
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7213



41242 ท่อนและเส้นอื่น ๆ ที่ไม่ได้ทามากไปกว่าตี รีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด แต่รวมถึงของดังกล่าวที่บิดตัว
หลังจากการรีด ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ท่อนและเส้นอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำไม่เจือที่ไม่ได้ทำมำกไปกว่ำตี รีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีดร้อน
แต่รวมถึงของดังกล่ำวที่บิดตัวหลังจำกกำรรีด
 ตี
 มีรอยเว้ำ ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่น ๆ ที่ทำขึ้นในระหว่ำงกรรมวิธีรีด
 อื่น ๆ ทำด้วยเหล็กกล้ำตัดง่ำย
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7214
41243 ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วนอย่างไม่เป็นระเบียบ ทาด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิมและเหล็กกล้าเจือ
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ท่อนและเส้น ที่ได้จำกกำรรีดร้อน ขดเป็นม้วนอย่ำงไม่เป็นระเบียบ ทำด้วยเหล็กกล้ำไม่เป็นสนิม
- ท่อนและเส้น ที่ได้จำกกำรรีดร้อน ขดเป็นม้วนอย่ำงไม่เป็นระเบียบ ทำด้วยเหล็กกล้ำเจืออื่น ๆ
 ทำด้วยเหล็กกล้ำรอบสูง
 ทำด้วยเหล็กกล้ำซิลิโคแมงกำนีส
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7221, 7227
41244 ท่อนและเส้นที่ไม่ได้ทามากไปกว่าตี รีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด (ยกเว้นท่อนหรือเส้น ทาด้วยเหล็กกล้า
ซิลิคอนอิเล็กทริก หรือเหล็กกล้ารอบสูง) ทาด้วยเหล็กกล้าเจือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ท่อนและเส้น ที่ไม่ได้ทำมำกไปกว่ำตี รีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด (ยกเว้นท่อ นหรือเส้น ทำด้วยเหล็กกล้ำ
ซิลิคอนอิเล็กทริก หรือเหล็กกล้ำรอบสูง) ทำด้วยเหล็กกล้ำเจือ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7222.11, .19, 7228.30, .40
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มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ที่ไม่ได้ทามากไปกว่าตี รีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ทาด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าไม่เจือ; ชีตไพลิงทาด้วยเหล็กกล้า; เหล็กกล้าที่เชื่อมให้เป็นมุม เป็นรูปทรงและเป็นหน้าตัดรูปต่าง ๆ;
วัตถุก่อสร้างรางรถไฟหรือรางรถรางทาด้วยเหล็กกล้า
41251 มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ที่ไม่ได้ทามากไปกว่าตี รีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ทาด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าไม่เจือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- มุม รูปทรง และหน้ำตัดรูปต่ำง ๆ ที่ไม่ได้ทำมำกไปกว่ำตี รีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ทำด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้ำไม่เจือ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7216.10 - .50
41252 ชีตไพลิงทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า; เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เชื่อมให้เป็นมุม เป็นรูปทรงและเป็นหน้าตัดรูปต่าง ๆ
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ชีตไพลิงทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำ จะเจำะรู ตอกรู หรือทำโดยกำรประกอบส่วนต่ำง ๆ เข้ำด้วยกันหรือไม่
ก็ตำม รวมทั้งเหล็กหรือเหล็กกล้ำที่เชื่อมให้เป็นมุม เป็นรูปทรงและเป็นหน้ำตัดรูปต่ำง ๆ
 ชีตไพลิง
 มุม รูปทรงและหน้ำตัดรูปต่ำง ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7301

คำอธิบำยกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563 419

41253 วัตถุก่อสร้างรางรถไฟหรือรางรถราง ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- วัตถุก่อสร้ำงรำงรถไฟหรือรำงรถรำง ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำ ดังต่อไปนี้ รำง รำงบังคับและรำงที่ติด
เฟือ งหวี ลิ้น ประแจหลีก หัว ตะเข้ คัน ยึดเครื่อ งประแจและเครื่องสับรำงอื่น ๆ หมอนหนุน รำง เหล็ก
ประกับรำง แท่นจับรำง ลิ่มยึดแท่นจับรำง แผ่นรองรำง เหล็กจับฐำนรำง แผ่นฐำน เหล็กยึดฐำน และ
วัตถุอื่นที่ใช้เฉพำะสำหรับกำรต่อหรือยึดรำง
 รำง
 ลิ้นประแจหลีก หัวตะเข้ คันยึดเครื่องประแจ และเครื่องสับรำงอื่น ๆ
 เหล็กประกับรำงและแผ่นรองรำง
 อื่น ๆ
 หมอนหนุนรำง
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7302
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ท่อนและเส้น มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ที่ผ่านกระบวนการเย็นหรือทาเพิ่มเติม ทาด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้า; มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ที่ไม่ได้ทามากไปกว่าตี รีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ทาด้วย
เหล็กกล้าเจือ; ลวดทาด้วยเหล็กกล้า
ยกเว้น
- ท่อนและเส้น ทำด้วยเหล็กกล้ำรอบสูง ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 41271
- ท่อนและเส้น ทำด้วยเหล็กกล้ำซิลคิ อนอิเล็กทริก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 41272
41261 ท่อนและเส้นขึ้นรูปขณะเย็น ตกแต่งขณะเย็น หรือทาอย่างอื่น ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ท่อนและเส้นขึ้นรูปขณะเย็น ตกแต่งขณะเย็น หรือทำอย่ำงอื่น ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำไม่เจือ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7215
41262 มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ขึ้นรูปขณะเย็น ตกแต่งขณะเย็น หรือทาอย่างอื่น ทาด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าไม่เจือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- มุม รูปทรง และหน้ำตัดรูปต่ำง ๆ ขึ้นรูปขณะเย็น ตกแต่งขณะเย็น หรือทำอย่ำงอื่น ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำ
ไม่เจือ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7216.61 - .99
41263 ลวดทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ลวดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำไม่เจือ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7217
41264 ท่อนและเส้นขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น ทาด้วยเหล็กกล้าเจือ (ยกเว้นท่อนหรือเส้น ทาด้วยเหล็กกล้า
ซิลิคอนอิเล็กทริก หรือเหล็กกล้ารอบสูง) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ท่อนและเส้นขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น ทำด้วยเหล็กกล้ำไม่เป็นสนิม และเหล็กกล้ำเจือ (ยกเว้น
ท่อนหรือเส้น ทำด้วยเหล็กกล้ำซิลิคอนอิเล็กทริก หรือเหล็กกล้ำรอบสูง)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7222.20, 7228.50
41265 ท่อนและเส้นทาด้วยเหล็กกล้าเจือ ที่ทาเพิ่มเติมนอกเหนือจากกระบวนการร้อนหรือเย็น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- ท่อนและเส้นทำด้วยเหล็กกล้ำเจือ ที่ทำเพิ่มเติมนอกเหนือจำกกระบวนกำรร้อนหรือเย็น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7222.30, 7228.60
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41266 มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ทาด้วยเหล็กกล้าเจือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- มุม รูปทรง และหน้ำตัดรูปต่ำง ๆ ทำด้วยเหล็กกล้ำเจือ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7222.40, 7228.70
41267 ลวดทาด้วยเหล็กกล้าเจือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ลวดทำด้วยเหล็กกล้ำไม่เป็นสนิม
- ลวดทำด้วยเหล็กกล้ำเจืออื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7223, 7229
4127

ท่อนและเส้นทาด้วยเหล็กกล้าซิลิคอนอิเล็กทริก และเหล็กกล้ารอบสูง; ท่อนกลวงและเส้นกลวงที่ใช้ในการเจาะ
ทาด้วยเหล็กกล้า
41271 ท่อนและเส้นทาด้วยเหล็กกล้ารอบสูง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ท่อนและเส้นทำด้วยเหล็กกล้ำรอบสูง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7228.10
41272 ท่อนและเส้นทาด้วยเหล็กกล้าซิลิโคแมงกานีส ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ท่อนและเส้นทำด้วยเหล็กกล้ำซิลโิ คแมงกำนีส
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7228.20
41273 ท่อนกลวงและเส้นกลวงที่ใช้ในการเจาะ ทาด้วยเหล็กกล้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ท่อนกลวงและเส้นกลวงที่ใช้ในกำรเจำะ ทำด้วยเหล็กกล้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7228.80
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หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวง ทาด้วยเหล็กกล้า
41281 ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ามันหรือก๊าซ ไร้ตะเข็บ ทาด้วยเหล็กกล้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊ำซ ไร้ตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7304.11 - .19
41282 ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) หลอดและท่อเจาะชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ามันหรือก๊าซ ไร้ตะเข็บ ทาด้วยเหล็กกล้า
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) หลอดและท่อเจำะชนิดที่ใช้ในกำรเจำะน้ำมันหรือก๊ำซ ไร้ตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้ำ
ไม่เป็นสนิม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7304.22 - .29
41283 หลอดและท่ออื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ไร้ตะเข็บ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หลอดและท่ออื่น ๆ ที่มีภำคตัดขวำงเป็นวงกลม ไร้ตะเข็บ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำไม่เจือ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7304.31 - .59
41284 หลอดและท่อที่มีภาคตัดขวางไม่เป็นวงกลม และโพรไฟล์กลวง ไร้ตะเข็บ ทาด้วยเหล็กกล้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- หลอดและท่อที่มีภำคตัดขวำงไม่เป็นวงกลม และโพรไฟล์กลวง ไร้ตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7304.90
41285 ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ามันหรือก๊าซ ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทาด้วยเหล็กกล้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊ำซ ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7305.11 - .19, 7306.11 - .19
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41286 ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) และหลอด ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ามันหรือก๊าซ ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทาด้วยเหล็กกล้า
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) และหลอด ชนิดที่ใช้ในกำรเจำะน้ำมันหรือก๊ำซ ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7305.20, 7306.21 - .29
41287 หลอดและท่ออื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทาด้วยเหล็กกล้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หลอดและท่ออื่น ๆ ที่มีภำคตัดขวำงเป็นวงกลม ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7305.31 - .39, 7306.30 - .50
41288 หลอดและท่อที่มีภาคตัดขวางไม่เป็นวงกลม ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทาด้วยเหล็กกล้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หลอดและท่อที่มีภำคตัดขวำงไม่เป็นวงกลม ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7306.61, .69
41289 หลอดและท่ออื่น ๆ ชนิดตะเข็บเปิด ย้าหมุดหรือติดตะเข็บในลักษณะที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หลอดและท่ออื่น ๆ ชนิดตะเข็บเปิด ย้ำหมุดหรือติดตะเข็บในลักษณะที่คล้ำยกัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7305.90, 7306.90
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หลอด ท่อ และโพรไพล์กลวง ทาด้วยเหล็กหล่อ และเหล็กกล้าหล่อ และอุปกรณ์ติดตั้งที่เกี่ยวข้อง; อุปกรณ์
ติดตั้งของหลอดหรือท่อ ทาด้วยเหล็กกล้า นอกเหนือจากหล่อ
41291 หลอด ท่อ และโพรไพล์กลวง ทาด้วยเหล็กหล่อ ; หลอดและท่อ ทาด้วยเหล็กกล้าหล่อโดยใช้แรงเหวี่ยง
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หลอด ท่อ และโพรไพล์กลวง ทำด้วยเหล็กหล่อ; หลอดและท่อ ทำด้วยเหล็กกล้ำหล่อโดยใช้แรงเหวี่ยง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7303
41292 อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ ทาด้วยเหล็กหล่อหรือเหล็กกล้าหล่อ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ ทำด้วยเหล็กหล่อหรือเหล็กกล้ำหล่อ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7307.11, .19
41293 อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ ทาด้วยเหล็กกล้า นอกเหนือจากเหล็กกล้าหล่อ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ ทำด้วยเหล็กกล้ำ นอกเหนือจำกเหล็กกล้ำหล่อ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7307.21 - .99

หมู่ใหญ่ 413

โลหะมีค่าและโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า

4131 41310 เงิน (รวมถึงเงินชุบด้วยทองคาหรือแพลทินัม) ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) หรืออยู่ในลักษณะกึ่งสาเร็จรูป หรือ
เป็นผง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เงิน (รวมถึงเงินชุบด้วยทองคำหรือแพลทินัม) ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) หรืออยู่ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป หรือ
เป็นผง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7106
4132 41320 ทองคา (รวมถึงทองคาชุบด้วยแพลทินัม) ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) หรืออยู่ในลักษณะกึ่งสาเร็จรูป หรือเป็นผง
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ทองคำ (รวมถึงทองคำชุบด้วยแพลทินัม) ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) หรืออยู่ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป หรือเป็นผง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7108
4133 41330 แพลทินัม ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) หรืออยู่ในลักษณะกึ่งสาเร็จรูป หรือเป็นผง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แพลทินัม ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) หรืออยู่ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป หรือเป็นผง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7110, 7115.10
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4134 41340 โลหะสามัญหรือเงิน ที่หุ้มติดด้วยทองคา ที่ไม่ได้จัดทามากไปกว่าขั้นกึ่งสาเร็จรูป ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- โลหะสำมัญหรือเงิน ที่หุ้มติดด้วยทองคำ ที่ไม่ได้จดั ทำมำกไปกว่ำขัน้ กึ่งสำเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7109
4135 41350 โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน และโลหะสามัญ เงินหรือทองคาที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม ที่ไม่ได้ทามากไปกว่า
ขั้นกึ่งสาเร็จรูป ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- โลหะสำมัญที่หุ้มติดด้วยเงิน และโลหะสำมัญ เงินหรือทองคำที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม ที่ไม่ได้ทำมำกไปกว่ำ
ขั้นกึ่งสำเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7107, 7111
หมู่ใหญ่ 414

ทองแดง นิกเกิล อะลูมิเนียม อะลูมินา ตะกั่ว สังกะสี และดีบุก ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)

4141

ทองแดงที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต); คอปเปอร์แมตต์; ซีเมนต์คอปเปอร์
41411 คอปเปอร์แมตต์; ซีเมนต์คอปเปอร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- คอปเปอร์แมตต์; ซีเมนต์คอปเปอร์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7401
41412 ทองแดงไม่บริสุทธิ์; รวมทั้งแอโนดทองแดงสาหรับการทาให้บริสุทธิ์โดยวิธีทางไฟฟ้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ทองแดงไม่บริสุทธิ์ รวมทั้งแอโนดทองแดงสำหรับกำรทำให้บริสุทธิ์โดยวิธีทำงไฟฟ้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7402
41413 ทองแดงบริสุทธิ์และทองแดงเจือที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต); มาสเตอร์แอลลอยของทองแดง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- ทองแดงบริสุทธิ์และทองแดงเจือทีย่ ังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)
- มำสเตอร์แอลลอยของทองแดง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7403, 7405
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นิกเกิลที่ยังไม่ได้ขนึ้ รูป (อันรอต); ผลิตภัณฑ์ขั้นกลางอื่น ๆ ของโลหะกรรมทางนิกเกิล
41421 นิกเกิลแมตต์ นิกเกิลออกไซด์ซินเตอร์ และผลิตภัณฑ์ขั้นกลางอื่น ๆ ของโลหะกรรมทางนิกเกิล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
นี้ได้แก่
- นิกเกิลแมตต์ นิกเกิลออกไซด์ซินเตอร์ และผลิตภัณฑ์ขั้นกลำงอื่น ๆ ของโลหะกรรมทำงนิกเกิล
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7501
41422 นิกเกิลที่ยังไม่ได้ขนึ้ รูป (อันรอต) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- นิกเกิลที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7502
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อะลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต); อะลูมนิ า
41431 อะลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- อะลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7601
41432 อะลูมนิ า (อะลูมิเนียมออกไซด์) ยกเว้นคอรันดัมประดิษฐ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อะลูมินำ (อะลูมิเนียมออกไซด์) ยกเว้นคอรันดัมประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 2818.20
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ตะกั่ว สังกะสี และดีบุก ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)
41441 ตะกั่วที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ตะกั่วที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7801
41442 สังกะสีที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- สังกะสีที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7901
41443 ดีบุกที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ดีบุกที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8001

หมู่ใหญ่ 415

ผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูปทาด้วยทองแดง นิกเกิล อะลูมิเนียม ตะกั่ว สังกะสี และดีบุก หรือโลหะเหล่านี้เจือ
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ผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูปทาด้วยทองแดงและทองแดงเจือ
41511 ผงทองแดงและเกล็ดทองแดง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผงทองแดงและเกล็ดทองแดง
 ผงที่มีโครงสร้ำงแบบน็อนลำเมลลำ
 ผงที่มีโครงสร้ำงแบบลำเมลลำ รวมทั้งเกล็ด
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7406
41512 ท่อน เส้น และโพรไฟล์ ทาด้วยทองแดง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ท่อน เส้น และโพรไฟล์ ทำด้วยทองแดง
 ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์
 ทำด้วยทองแดงเจือ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7407
41513 ลวดทองแดง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ลวดทองแดง
 ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์
 ทำด้วยทองแดงเจือ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7408
41514 แผ่น แผ่นบาง และแถบ ทาด้วยทองแดง มีความหนาไม่เกิน 0.15 มิลลิเมตร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- แผ่น แผ่นบำง และแถบ ทำด้วยทองแดง มีควำมหนำไม่เกิน 0.15 มิลลิเมตร
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7409
41515 ฟอยล์ทองแดง มีความหนาไม่เกิน 0.15 มิลลิเมตร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ฟอยล์ทองแดง มีควำมหนำไม่เกิน 0.15 มิลลิเมตร
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7410
41516 หลอด ท่อ และอุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ ทาด้วยทองแดง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- หลอด ท่อ และอุปกรณ์ตดิ ตั้งของหลอดหรือท่อ ทำด้วยทองแดง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7411, 7412
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4152

ผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูปทาด้วยนิกเกิลหรือนิกเกิลเจือ
41521 ผงนิกเกิลและเกล็ดนิกเกิล ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ผงนิกเกิลและเกล็ดนิกเกิล
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7504
41522 ท่อน เส้น และโพรไฟล์ ทาด้วยนิกเกิล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ท่อน เส้น และโพรไฟล์ ทำด้วยนิกเกิล
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7505
41523 แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ ทาด้วยนิกเกิล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แผ่น แผ่นบำง แถบ และฟอยล์ ทำด้วยนิกเกิล
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7506
41524 หลอด ท่อ และอุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ ทาด้วยนิกเกิล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หลอด ท่อ และอุปกรณ์ตดิ ตั้งของหลอดหรือท่อ ทำด้วยนิกเกิล
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7507

4153

ผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูปทาด้วยอะลูมิเนียมหรืออะลูมิเนียมเจือ
41531 ผงอะลูมิเนียมและเกล็ดอะลูมิเนียม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ผงอะลูมเิ นียมและเกล็ดอะลูมเิ นียม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7603
41532 ท่อน เส้น และโพรไฟล์ ทาด้วยอะลูมิเนียม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ท่อน เส้น และโพรไฟล์ ทำด้วยอะลูมิเนียม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7604
41533 ลวดอะลูมิเนียม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ลวดอะลูมิเนียม
 ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ
 ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7605
41534 แผ่น แผ่นบาง และแถบ ทาด้วยอะลูมิเนียม มีความหนาเกิน 0.2 มิลลิเมตร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- แผ่น แผ่นบำง และแถบ ทำด้วยอะลูมเิ นียม มีควำมหนำเกิน 0.2 มิลลิเมตร
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7606
41535 ฟอยล์อะลูมิเนียม มีความหนาไม่เกิน 0.2 มิลลิเมตร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ฟอยล์อะลูมิเนียม มีควำมหนำไม่เกิน 0.2 มิลลิเมตร
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7607
41536 หลอด ท่อ และอุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ ทาด้วยอะลูมิเนียม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- หลอด ท่อ และอุปกรณ์ตดิ ตั้งของหลอดหรือท่อ ทำด้วยอะลูมเิ นียม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7608, 7609
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4154

ผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูปทาด้วยตะกั่ว สังกะสี และดีบุก หรือโลหะเหล่านี้เจือ
41542 แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ ทาด้วยตะกั่ว; ผงตะกั่วและเกล็ดตะกั่ว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- แผ่น แผ่นบำง แถบ และฟอยล์ ทำด้วยตะกั่ว ผงตะกั่วและเกล็ดตะกั่ว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7804
41544 ฝุ่นสังกะสี ผงสังกะสี และเกล็ดสังกะสี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ฝุ่นสังกะสี ผงสังกะสี และเกล็ดสังกะสี
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7903
41545 ท่อน เส้น โพรไฟล์ และลวด ทาด้วยสังกะสี; แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ ทาด้วยสังกะสี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- ท่อน เส้น โพรไฟล์ และลวด ทำด้วยสังกะสี แผ่น แผ่นบำง แถบ และฟอยล์ ทำด้วยสังกะสี
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7904, 7905
41547 ท่อน เส้น โพรไฟล์ และลวด ทาด้วยดีบุก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ท่อน เส้น โพรไฟล์ และลวด ทำด้วยดีบุก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8003

หมู่ใหญ่ 416

โลหะที่ไม่ใช่เหล็กอื่น ๆ และของที่ทาด้วยโลหะเหล่านี้ (รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้ของโลหะเหล่านี้) ;
เซอร์เมตและของทาด้วยเซอร์เมต

4160

โลหะที่ไม่ใช่เหล็กอื่น ๆ และของที่ทาด้วยโลหะเหล่านี้
41601 ทังสเตน โมลิบดีนัม แทนทาลัม แมกนีเซียม โคบอลต์ แคดเมียม ไทเทเนียม เซอร์โคเนียม เบริลเลียม
แกลเลียม แฮฟเนียม อินเดียม ไนโอเบียม รีเนียมและแทลเลียม เจอร์เมเนียมและวาเนเดียม ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป
(อันรอต) รวมทั้งผง ยกเว้นผงของแมกนีเซียม; เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ทาด้วยแกลเลียม แฮฟเนียม อินเดียม
ไนโอเบียม รีเนียม เจอร์เมเนียมและวาเนเดียม; โคบอลต์แมตต์และผลิตภัณฑ์ขั้นกลางอื่น ๆ ของโลหะกรรม
ทางโคบอลต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ทังสเตน โมลิบดีนัม แทนทำลัม แมกนีเซียม โคบอลต์ แคดเมียม ไทเทเนียม เซอร์โคเนียม เบริลเลียม
แกลเลียม แฮฟเนียม อินเดียม ไนโอเบียม รีเนียมและแทลเลียม เจอร์เมเนียมและวำเนเดียม ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป
(อันรอต) รวมทั้งผง ยกเว้นผงของแมกนีเซียม
- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ทำด้วยแกลเลียม แฮฟเนียม อินเดียม ไนโอเบียม รีเนียม เจอร์เมเนียมและวำเนเดียม
- โคบอลต์แมตต์และผลิตภัณฑ์ขั้นกลำงอื่น ๆ ของโลหะกรรมทำงโคบอลต์
ผลิ ต ภั ณฑ์ ที่ อ ยู่ใ นกลุ่มนี้ สอดคล้อ งกั บ ประเภทย่อ ย HS 2017: 8101.10, .94, 8102.10, .94, 8103.20,
8104.11 - .19, 8105.20, 8107.20, 8108.20, 8109.20, 8112.12, .51, .92
41602 ทังสเตน โมลิบดีนัม แทนทาลัม แมกนีเซียม โคบอลต์ แคดเมียม ไทเทเนียม เซอร์โคเนียม เบริลเลียม
แกลเลียม แฮฟเนียม อินเดียม ไนโอเบียม รีเนียมและแทลเลียม เจอร์เมเนียมและวาเนเดียม ที่ขึ้นรูปแล้ว
และของทาด้วยของเหล่านี้; ผงของแมกนีเซียม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ทังสเตน โมลิบดีนัม แทนทำลัม แมกนีเซียม โคบอลต์ แคดเมียม ไทเทเนียม เซอร์โคเนียม เบริลเลียม
แกลเลียม แฮฟเนียม อินเดียม ไนโอเบียม รีเนียมและแทลเลียม เจอร์เมเนียมและวำเนเดียม ที่ขึ้นรูปแล้ว
และของทำด้วยของเหล่ำนี้
- ผงของแมกนีเซียม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8101.96, .99, 8102.95, .96, .99, 8103.90,
8104.30, .90, 8105.90, 8107.90, 8108.90, 8109.90, 8112.19, .59, .99
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41603 บิสมัท พลวง แมงกานีส โครเมียม และของทาด้วยของเหล่านี้; รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้ ทาด้วยบิสมัท
หรือแมงกานีส ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บิสมัท พลวง แมงกำนีส โครเมียม และของทำด้วยของเหล่ำนี้
- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ทำด้วยบิสมัทหรือแมงกำนีส
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8106, 8110.10, .90, 8111, 8112.21, .29
41604 เซอร์เมตและของทาด้วยเซอร์เมต ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เซอร์เมตและของทำด้วยเซอร์เมต รวมทั้งเศษและของที่ใช้ไม่ได้
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8113
หมวดย่อย 42

ผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์

หมู่ใหญ่ 421

ผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างและส่วนประกอบของของดังกล่าว

4211 42110 สะพานและส่วนของสะพาน หอคอยและเสาที่มีโครงประสานกัน ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- สะพำนและส่วนของสะพำน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำ
- หอคอยและเสำที่มโี ครงประสำนกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7308.10, .20
4212 42120 ประตู หน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่าง และธรณีประตู ทาด้วยเหล็ก เหล็กกล้า หรืออะลูมิเนียม ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ประตู หน้ำต่ำง กรอบของประตูหน้ำต่ำง และธรณีประตู ทำด้วยเหล็ก เหล็กกล้ำ หรืออะลูมเิ นียม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7308.30, 7610.10
4219 42190 สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ (ยกเว้นอาคารสาเร็จรูป) และส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง ทาด้วยเหล็ก เหล็กกล้า หรือ
อะลูมิเนียม; แผ่น เส้น มุม รูปทรงและหน้าตัดรูปต่าง ๆ โพรไฟล์ หลอดหรือท่อ และของที่คล้ายกัน ที่จัดทา
ไว้เพื่อใช้ทาเป็นสิ่งก่อสร้าง ทาด้วยเหล็ก เหล็กกล้า หรืออะลู มิเนียม; เครื่องใช้และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน
สาหรับนั่งร้าน เหล็กแบบ เสาค้าหรือสิ่งค้ายันในการก่อสร้าง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สิ่งก่อสร้ำงอื่น ๆ (ยกเว้นอำคำรสำเร็จรูป) และส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้ำง ทำด้วยเหล็ก หรือเหล็กกล้ำ
- แผ่น เส้น มุม รูปทรงและหน้ำตัดรูปต่ำง ๆ โพรไฟล์ หลอดหรือท่อ และของที่คล้ำยกัน ที่จัดทำไว้เพื่อใช้ทำ
เป็นสิ่งก่อสร้ำง ทำด้วยเหล็ก หรือเหล็กกล้ำ
- เครื่องใช้และอุปกรณ์ที่คล้ำยกันสำหรับนั่งร้ำน เหล็กแบบ เสำค้ำหรือสิ่งค้ำยันในกำรก่อสร้ำง ทำด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้ำ
 อื่น ๆ ชนิดโมดูลสำเร็จรูปที่ต่อเชื่อมโดยเชียร์คอนเนคเตอร์
 แผ่นหรือแผ่นบำง ทำด้วยเหล็กเคลือบสังกะสี ที่เป็นลูกฟูกและดัดโค้ง จัดทำสำหรับใช้เป็นท่อวำงสำย
ใต้ดิน ท่อระบำยน้ำ หรืออุโมงค์
 รำงสำหรับเรือ
 รำงสำหรับเดินสำยเคเบิล ชนิดปรุ
 รำวเหล็กกันถนน
 อื่น ๆ
- สิ่งก่อสร้ำงอื่น ๆ (ยกเว้นอำคำรสำเร็จรูป) และส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้ำง ทำด้วยอะลูมิเนียม
 หลังคำลอย (โฟลตติงรูฟ) แบบภำยนอกหรือภำยใน สำหรับถังเก็บปิโตรเลียม ทำด้วยอะลูมิเนียม
 สะพำนและส่วนของสะพำน หอคอย เสำที่มีโครงประสำนกัน ทำด้วยอะลูมิเนียม
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- แผ่น เส้น มุม รูปทรงและหน้ำตัดรูปต่ำง ๆ โพรไฟล์ หลอดหรือท่อ และของที่คล้ำยกัน ที่จัดทำไว้เพื่อใช้ทำ
เป็นสิ่งก่อสร้ำง ทำด้วยอะลูมิเนียม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7308.40, .90, 7610.90
หมู่ใหญ่ 422

แท้งก์ เรเซอวัวร์ และภาชนะบรรจุ ทาด้วยเหล็ก เหล็กกล้า หรืออะลูมิเนียม

4221 42210 เรเซอวัวร์ แท้งก์ แว้ตและภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทาด้วยเหล็ก เหล็กกล้า
หรืออะลูมิเนียม ที่มีความจุเกิน 300 ลิตร ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติด
อยู่ด้วย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เรเซอวัวร์ แท้งก์ แว้ตและภำชนะบรรจุที่คล้ำยกัน (นอกจำกก๊ำซอัดหรือก๊ำซเหลว) ทำด้วยเหล็ก เหล็กกล้ำ
หรืออะลูมิเนียม ที่มีควำมจุเกิน 300 ลิตร จะบุด้ำนในหรือหุ้มฉนวนควำมร้อนหรือไม่ก็ตำม แต่ต้องไม่มีเครื่อง
อุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ควำมร้อนประกอบติดอยู่ด้วย
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7309, 7611
4222 42220 ภาชนะสาหรับบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว ทาด้วยเหล็ก เหล็กกล้า หรืออะลูมิเนียม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ภำชนะสำหรับบรรจุก๊ำซอัดหรือก๊ำซเหลว ทำด้วยเหล็ก เหล็กกล้ำ หรืออะลูมิเนียม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7311, 7613
หมู่ใหญ่ 423

เครื่องกาเนิดไอน้า (ยกเว้นบอยเลอร์สาหรับการทาความร้อนจากส่วนกลาง) และส่วนประกอบของของ
ดังกล่าว

4231 42310 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8401.10
4232 42320 บอยเลอร์กาเนิดไอน้าหรือไออื่น ๆ (นอกจากบอยเลอร์สาหรับการทาความร้อนจากส่วนกลาง ซึ่งสามารถ
ผลิตไอน้าความดันต่าได้ด้วย); บอยเลอร์ทาน้าร้อนยิ่งยวด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บอยเลอร์กำเนิดไอน้ำหรือไออื่น ๆ (นอกจำก บอยเลอร์สำหรับกำรทำควำมร้อนจำกส่วนกลำง ซึ่งสำมำรถ
ผลิตไอน้ำควำมดันต่ำได้ด้วย)
- บอยเลอร์ทำน้ำร้อนยิ่งยวด
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8402.11 - .20
4233 42330 เครื่องจักรโรงงานที่เป็นเครื่องช่วยสาหรับใช้งานร่วมกับบอยเลอร์; เครื่องควบแน่นสาหรับหน่วยจ่ายกาลัง
ไอน้าหรือไออื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องจักรโรงงำนที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งำนร่วมกับบอยเลอร์
- เครื่องควบแน่นสำหรับหน่วยจ่ำยกำลังไอน้ำหรือไออื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8404.10, .20
4234

ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในหมู่ย่อย 4231 ถึง 4233
42341 ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 42310 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของเครื่องปฏิกรณ์นวิ เคลียร์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8401.40
42342 ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 42320 และ 42330 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของบอยเลอร์กำเนิดไอน้ำหรือไออื่น ๆ (นอกจำก บอยเลอร์สำหรับกำรทำควำมร้อนจำก
ส่วนกลำง ซึ่งสำมำรถผลิตไอน้ำควำมดันต่ำได้ด้วย) บอยเลอร์ทำน้ำร้อนยิ่งยวด; เครื่องจักรโรงงำนที่เป็น
เครื่องช่วยสำหรับใช้งำนร่วมกับบอยเลอร์; เครื่องควบแน่นสำหรับหน่วยจ่ำยกำลังไอน้ำหรือไออื่น ๆ
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ตัวถัง เปลือกหรือเคสซิงของบอยเลอร์
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8402.90, 8404.90


หมู่ใหญ่ 429

ผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่น ๆ

4291

ผลิตภัณฑ์โลหะชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน
42911 อ่างล้างชาม อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้า และเครื่องสุขภัณฑ์ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทาด้วยเหล็ก
เหล็กกล้า ทองแดง หรืออะลูมิเนียม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อ่ำงล้ำงชำม อ่ำงล้ำงหน้ำ อ่ำงอำบน้ำ และเครื่องสุขภัณฑ์ และส่วนประกอบของของดังกล่ำว ทำด้วยเหล็ก
เหล็กกล้ำ ทองแดง หรืออะลูมิเนียม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7324, 7418.20, 7615.20
42912 ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัวหรือของใช้ตามบ้านเรือนอื่น ๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทาด้วย
เหล็ก เหล็กกล้า ทองแดง หรืออะลูมิเนียม; อุปกรณ์สาหรับหุงต้มหรือให้ความร้อน ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน
ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า ทาด้วยทองแดง; ของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถุงมือและของที่คล้ายกันสาหรับขัดหรือขัดถู ทาด้วย
เหล็กหรือเหล็กกล้า ทองแดงหรืออะลูมิเนียม; ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกล้า; เครื่องใช้กลที่ใช้แรงคน มีน้าหนัก
10 กิโลกรัมหรือน้อยกว่า ใช้ในการเตรียมหรือทาอาหารหรือเครื่องดื่ม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของใช้บนโต๊ะอำหำร ของใช้ในครัวหรือของใช้ตำมบ้ำนเรือนอื่น ๆ และส่วนประกอบของของดังกล่ำว ทำด้วย
เหล็ก เหล็กกล้ำ ทองแดง หรืออะลูมิเนียม
- อุปกรณ์สำหรับหุงต้มหรือให้ควำมร้อน ชนิดที่ใช้ตำมบ้ำนเรือน ที่ไม่ใช้ไฟฟ้ำ ทำด้วยทองแดง
- ของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถุงมือและของที่คล้ำยกันสำหรับขัดหรือขัดถู ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำ ทองแดง
หรืออะลูมิเนียม
- ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกล้ำ เครื่องใช้กลที่ใช้แรงคน มีน้ำหนัก 10 กิโลกรัมหรือน้อยกว่ำ ใช้ในกำรเตรียม
หรือทำอำหำรหรือเครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7323, 7418.10, 7615.10, 8210
42913 มีด (ยกเว้นสาหรับใช้กับเครื่องจักร) และกรรไกร รวมทั้งใบกรรไกร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- มีดที่มีใบมีดมีลักษณะเป็นฟันหรือไม่ก็ตำม (รวมถึงมีดที่ใช้ตัดแต่งต้นไม้) และใบมีด สำหรับมีดดังกล่ำว
(ยกเว้นสำหรับใช้กับเครื่องจักร)
 ชุดที่ประกอบด้วยของหลำยชนิด
 อื่น ๆ เช่น มีดใช้บนโต๊ะอำหำรที่มีใบมีดติดถำวร มีดอื่น ๆ ที่มีใบมีดติดถำวร มีดนอกจำกมีดที่มีใบมีด
ติดถำวร ใบมีด ด้ำมจับทำด้วยโลหะสำมัญ เป็นต้น
- กรรไกร กรรไกรสำหรับช่ำงตัดเสือ้ และกรรไกรที่คล้ำยกัน รวมทั้งใบกรรไกร
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8211, 8213
42914 มีดโกนและใบมีดโกน (รวมถึงแถบใบมีดโกนที่เพียงแต่ขึ้นรูป) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- มีดโกนและใบมีดโกน (รวมถึงแถบใบมีดโกนที่เพียงแต่ขึ้นรูป)
 มีดโกน
 ใบมีดโกนนิรภัย รวมถึงแถบใบมีดโกนที่เพียงแต่ขึ้นรูป
 ส่วนประกอบอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8212
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42915 ของมีคมอื่น ๆ; ชุดเครื่องตกแต่งและเครื่องมือใช้สาหรับตกแต่งเล็บมือและเล็บเท้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของมีคมอื่น ๆ (เช่น ปัตตำเลี่ยน มีดสำหรับคนขำยเนื้อหรือสำหรับใช้ในครัวเพื่อใช้ผ่ำ สับ หรือสับให้ละเอียด
มีดตัดกระดำษ) รวมทั้งชุดเครื่องตกแต่งและเครื่องมือใช้สำหรับตกแต่งเล็บมือและเล็บเท้ำ (รวมถึงตะไบ
แต่งเล็บ)
 มีดตัดกระดำษ ที่เปิดจดหมำย มีดขูด กบเหลำดินสอ และใบมีดของของดังกล่ำว
 ชุดเครื่องตกแต่งและเครื่องมือใช้สำหรับตกแต่งเล็บมือและเล็บเท้ำ (รวมถึงตะไบแต่งเล็บ)
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8214
42916 ช้อน ส้อม ทัพพี ทัพพีโปร่ง มีดเสริฟเค้ก มีดปลา มีดเนย คีมคีบน้าตาล และเครื่องครัวหรือเครื่องใช้บนโต๊ะ
อาหารที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ช้อน ส้อม ทัพพี ทัพพีโปร่ง มีดเสริฟเค้ก มีดปลำ มีดเนย คีมคีบน้ำตำล และเครื่องครัวหรือเครื่องใช้บนโต๊ะ
อำหำรที่คล้ำยกัน
 ชุดที่ประกอบด้วยของหลำยชนิด มีของอย่ำงน้อยหนึ่งอย่ำงที่ชุบด้วยโลหะมีค่ำ
 ชุดที่ประกอบด้วยของหลำยชนิดอื่น ๆ
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8215
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เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ (รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตร การทาสวน หรือการป่าไม้ เลื่อยมือ ตะไบ คีม
และกรรไกรตัดโลหะ ประแจที่ใช้งานด้วยมือ ตะเกียงฟู่ และที่จับยึด); เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้
สาหรับเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ หรือสาหรับเครื่องมือกล รวมถึงแม่พิมพ์ (ดาย) สาหรับดึงหรืออัดรีดโลหะ
และเครื่องมือสาหรับเจาะหิน หรือเจาะดิน; มีดสาหรับใช้กับเครื่องจักร; แผ่น แท่ง ปลาย และของที่คล้ายกัน
ทาด้วยโลหะคาร์ไบด์แบบซินเตอร์หรือเซอร์เมต ที่ใช้กับเครื่องมือแต่ยังไม่ได้ประกอบติดกับเครื่องมือ
42921 เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ (รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตร การทาสวน หรือการป่าไม้ เลื่อยมือ ตะไบ คีม
และกรรไกรตัดโลหะ ประแจที่ใช้งานด้วยมือ ตะเกียงฟู่ และที่จับยึด) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องมือที่ใช้งำนด้วยมือ (รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเกษตร กำรทำสวน หรือกำรป่ำไม้ เลื่อยมือ ตะไบ คีม
และกรรไกรตัดโลหะ ประแจที่ใช้งำนด้วยมือ ตะเกียงฟู่ และที่จับยึด)
 เครื่องมือที่ใช้งำนด้วยมือ ดังต่อไปนี้ คือ เสียม พลั่ว แมตทอก อีเต้อ จอบ สำมง่ำมและครำด ขวำน มีดขอ
และเครื่องมือสำหรับตัดที่คล้ำยกัน รวมทั้งกรรไกรตัดลิด และกรรไกรตัดเล็มทุกชนิด เคียวด้ำมยำว
เคียวเกี่ยวข้ำว มีดตัดหญ้ำ กรรไกรแต่งพุ่มไม้ ลิ่มผ่ำไม้ และเครื่องมืออื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในกำรเกษตร กำร
ทำสวน หรือกำรป่ำไม้
 เลื่อยมือ ใบเลื่อยทุกชนิด (รวมถึงใบเลื่อยที่ใช้สำหรับเฉือน ทำร่อง หรือใบเลื่อยที่ไม่มีฟัน)
 ตะไบ บุ้ง คีม (รวมถึงคีมตัด) คีมปำกนกแก้ว ปำกคีบ กรรไกรตัดโลหะ เครื่องมือตัดท่อ เครื่องมือตัดสลัก
เครื่องมือตอกรู และเครื่องมือที่ใช้งำนด้วยมือที่คล้ำยกัน
 ประแจที่ใช้งำนด้วยมือ (รวมถึงประแจทอร์ก แต่ไม่รวมถึงด้ ำมจับดอกกัดเกลียวใน) รวมทั้งประแจบ๊อกซ์
ชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ มีหรือไม่มีด้ำมจับ
 เครื่องมือที่ใช้งำนด้วยมือ (รวมถึงเครื่องมือติดกำกเพชรใช้สำหรับตัดกระจก) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้
ในที่อื่น ตะเกียงฟู่ ปำกกำจับชิ้นงำน ที่จับยึด และของที่คล้ำยกัน (นอกจำกอุปกรณ์ประกอบและ
ส่วนประกอบของเครื่องมือกล หรือเครื่องตัดวัตถุโดยใช้น้ำแรงดันสูง) ทั่ง เตำเผำโลหะชนิดหิ้วได้ จำน
เจียระไนที่ประกอบกับโครงที่ใช้งำนด้วยมือหรือเท้ำ
 เครื่องมือตำมใบเลื่อย ตะไบ ประแจ และเครื่องมือที่ใช้งำนด้วยมือ ตั้งแต่สองประเภทพิกัดขึ้นไป ที่จัดทำ
ขึ้นเป็นชุดเพื่อกำรขำยปลีก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8201 - 8206
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42922 เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ สาหรับเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ หรือสาหรับเครื่องมือกล รวมถึงแม่พิมพ์
(ดาย) สาหรับดึงหรืออัดรีดโลหะและเครื่องมือสาหรับเจาะหิน หรือเจาะดิน ; มีดสาหรับใช้กับเครื่องจักร;
แผ่น แท่ง ปลาย และของที่คล้ายกัน ทาด้วยโลหะคาร์ไบด์แบบซินเตอร์ หรือเซอร์เมต ที่ใช้กับเครื่องมือ
แต่ยังไม่ได้ประกอบติดกับเครื่องมือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ สำหรับเครื่องมือที่ใช้งำนด้วยมือ หรือสำหรับเครื่องมือกล รวมถึงแม่พิมพ์
(ดำย) สำหรับดึงหรืออัดรีดโลหะและเครื่องมือสำหรับเจำะหิน หรือเจำะดิน มีดสำหรับใช้กับเครื่องจักร
แผ่น แท่ง ปลำย และของที่คล้ำยกัน ทำด้วยโลหะคำร์ไบด์แบบซินเตอร์ หรือเซอร์เมต ที่ใช้กับเครื่องมือ
แต่ยังไม่ได้ประกอบติดกับเครื่องมือ
 เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ สำหรับเครื่องมือที่ใช้งำนด้วยมือซึ่งจะขับด้วยกำลังอย่ำงอื่นหรือไม่ก็ตำม
หรือสำหรับ เครื่องมือกล (เช่น สำหรับอัด ตอกพิมพ์ ตอกรู ทำเกลียวใน ทำเกลียวนอก เจำะ คว้ำน
ตกแต่ง ขูดผิว กลึงหรือไขตะปูควง) รวมถึงแม่พิมพ์ (ดำย) สำหรับดึงหรืออัดรีดโลหะและเครื่องมือ
สำหรับเจำะหินหรือเจำะดิน
 มีดและใบมีด สำหรับใช้กับเครื่องจักรหรือเครื่องใช้กล
 แผ่น แท่ง ปลำย และของที่คล้ำยกัน ทำด้วยเซอร์เมตที่ใช้กับเครื่องมือแต่ยังไม่ได้ประกอบติดกับเครื่องมือ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8207 - 8209
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แท้งก์ คาสก์ ดรัม กระป๋อง หีบ และภาชนะที่คล้ายกัน (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทาด้วยเหล็ก
เหล็กกล้า หรืออะลูมิเนียม ที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิตร ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความ
ร้อนประกอบติดอยู่ด้วย; จุกและฝา (รวมถึงจุกจีบ) ปลอกหุ้ม ปากขวด ฝาถังชนิดเกลียว ฝาครอบปากถัง
สิ่งที่ใช้ปิด ผนึก และอุปกรณ์ประกอบอย่างอื่นที่ใช้ในการบรรจุ ทาด้วยโลหะสามัญ
42931 แท้งก์ คาสก์ ดรัม กระป๋อง หีบ และภาชนะที่คล้ายกัน (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทาด้วยเหล็ก
เหล็กกล้า หรืออะลูมิเนียม ที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิตร ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์ กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความ
ร้อนประกอบติดอยู่ด้วย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แท้งก์ คำสก์ ดรัม กระป๋อง หีบ และภำชนะที่คล้ำยกัน (นอกจำกก๊ำซอัดหรือก๊ำซเหลว) ทำด้วยเหล็ก
เหล็กกล้ำ หรืออะลูมิเนียม ที่มีควำมจุไม่เกิน 300 ลิตร ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ควำม
ร้อนประกอบติดอยู่ด้วย
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7310, 7612
42932 จุกและฝา (รวมถึงจุกจีบ) ปลอกหุ้ม ปากขวด ฝาถังชนิดเกลียว ฝาครอบปากถัง สิ่งที่ใช้ปิด ผนึก และ
อุปกรณ์ประกอบอย่างอื่นที่ใช้ในการบรรจุ ทาด้วยโลหะสามัญ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- จุกและฝำ (รวมถึงจุก จีบ) ปลอกหุ้ม ปำกขวด ฝำถังชนิดเกลียว ฝำครอบปำกถัง สิ่งที่ใช้ปิด ผนึก และ
อุปกรณ์ประกอบอย่ำงอื่นที่ใช้ในกำรบรรจุ ทำด้วยโลหะสำมัญ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8309
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สลักภัณฑ์ทาด้วยโลหะ สปริงและของเบ็ดเตล็ดทาด้วยลวดโลหะ
42941 ลวดเกลียว โรป เคเบิล แถบถัก สลิง และของที่คล้ายกัน ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ลวดเกลียว โรป เคเบิล แถบถัก สลิง และของที่คล้ำยกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำ ไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7312
42942 ลวดเกลียว เคเบิล แถบถัก และของที่คล้ายกัน ทาด้วยทองแดงหรืออะลูมิเนียม ไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ลวดเกลียว เคเบิล แถบถัก และของที่คล้ำยกัน ทำด้วยทองแดงหรืออะลูมิเนียม ไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7413, 7614
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42943 ของที่มีลักษณะแบบผ้า ตะแกรง ตาข่ายและรั้ว ทาด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้า ; เอกซ์แพนเด็ดเมทัล
ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ของที่มีลักษณะแบบผ้ำ ตะแกรง ตำข่ำยและรั้ว ทำด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้ำ เอกซ์แพนเด็ดเมทัล
ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7314
42944 ตะปู ตะปูสั้นหัวใหญ่ ตะปูสองขา (ยกเว้นแถบลวดเย็บ) ตะปูควง สลักเกลียว แป้นเกลียว ตะปูเกลียวหัว
ตะขอ หมุดย้า สลัก สลักผ่า แหวนรอง และของที่คล้ายกัน ทาด้วยเหล็กเหล็กกล้า ทองแดงหรืออะลูมิเนียม
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ตะปู ตะปูสั้นหัวใหญ่ ตะปูสองขำ (ยกเว้นแถบลวดเย็บ) ตะปูควง สลักเกลียว แป้นเกลียว ตะปูเกลียวหัว
ตะขอ หมุดย้ำ สลัก สลักผ่ำ แหวนรอง และของที่คล้ำยกัน ทำด้วยเหล็กเหล็กกล้ำ ทองแดงหรืออะลูมิเนียม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7317, 7318, 7415, 7616.10
42945 สปริงและแผ่นที่ใช้เป็นสปริง ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- สปริงและแผ่นที่ใช้เป็นสปริง ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำ
 แหนบรถยนต์ และแผ่นที่ใช้เป็นแหนบดังกล่ำว
 สปริงขด
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7320
42946 ลวดหนามทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ; แถบหรือลวดเดี่ยวที่บิดเป็นเกลียว มีหรือไม่มีหนามและลวดคู่ตี
เกลียวหลวม ๆ ชนิดที่ใช้ทารั้ว ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ลวดหนำมทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำ แถบหรือลวดเดี่ยวที่บิดเป็นเกลียว มีหรือไม่มีหนำมและลวดคู่ตี
เกลียวหลวม ๆ ชนิดที่ใช้ทำรั้ว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7313
4295 42950 ลวด เส้น หลอด แผ่น อิเล็กโทรด และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทาด้วยโลหะสามัญหรือโลหะคาร์ไบด์ เคลือบ
หรือทาแกนกลางด้วยวัตถุจาพวกฟลักซ์ชนิด ที่ใช้ในการบัดกรี เป่า แล่น เชื่อม หรื อพอกโลหะหรือโลหะ
คาร์ไบด์; รวมทั้งลวดและเส้นที่ทาด้วยผงโลหะสามัญซึ่งเกาะหรือติดรวมกัน ใช้ในการพ่นโลหะ ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ลวด เส้น หลอด แผ่น อิเล็กโทรด และผลิตภัณฑ์ที่คล้ำยกัน ทำด้วยโลหะสำมัญหรือโลหะคำร์ไบด์ เคลือบ
หรือทำแกนกลำงด้วยวัตถุจำพวกฟลักซ์ชนิด ที่ใช้ในกำรบัดกรี เป่ำ แล่น เชื่อม หรือพอกโลหะหรือโลหะ
คำร์ไบด์ รวมทั้งลวดและเส้นที่ทำด้วยผงโลหะสำมัญซึ่งเกำะหรือติดรวมกัน ใช้ในกำรพ่นโลหะ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8311
4299

สินค้าทาด้วยโลหะอื่น ๆ
42991 โซ่ (ยกเว้นโซ่ชนิดใช้ข้อต่อ (อาร์ทิคิวเลเต็ดลิงก์) ต่อกันเป็นข้อ ๆ) และส่วนประกอบของโซ่ ทาด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- โซ่ (ยกเว้นโซ่ชนิดใช้ข้อต่อ (อำร์ทิคิวเลเต็ดลิงก์) ต่อกันเป็นข้อ ๆ) และส่วนประกอบของโซ่ ทำด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7315.20 - .90, 7419.10
42992 กุญแจสายยูและกุญแจอื่น ๆ ทาด้วยโลหะสามัญ; แคลส์ปและโครงพร้อมแคลส์ป ซึ่งมีกุญแจอยู่ด้วยทาด้วย
โลหะสามัญ; ลูกกุญแจสาหรับของข้างต้นทาด้วยโลหะสามัญ; อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) ทาด้วยโลหะสามัญ
เหมาะสาหรับใช้กับเฟอร์นิเจอร์ ประตู เครื่องอาน หรือใช้กับของที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กุญแจสำยยูและกุญแจอื่น ๆ ทำด้วยโลหะสำมัญ
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กุญแจสำยยู
กุญแจชนิดที่ใช้กับยำนยนต์
 กุญแจชนิดที่ใช้กับเฟอร์นิเจอร์
 กุญแจชนิดอื่น ๆ กุญแจมือ กุญแจล็อคประตู
- แคลส์ปและโครงพร้อมแคลส์ป ซึ่งมีกุญแจอยู่ด้วยทำด้วยโลหะสำมัญ
- ลูกกุญแจสำหรับของข้ำงต้นทำด้วยโลหะสำมัญ
- อุปกรณ์สำหรับยึด อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) และของที่คล้ำยกัน ทำด้วยโลหะสำมัญ เหมำะสำหรับใช้กับ
เฟอร์นิเจอร์ ประตู บันได หน้ำต่ำง ฉำกบังตำหรือมู่ ลี่ ตัวถังรถ เครื่องอำน หีบเดินทำงขนำดใหญ่ หีบเก็บ
ของกล่องเก็บของมีค่ำ หรือใช้กับของที่คล้ำยกัน ที่วำงหรือที่แขวนหมวก ที่เท้ำแขน และสิ่งติดตั้งถำวรที่
คล้ำยกันทำด้วยโลหะสำมัญ ลูกล้อพร้อมอุปกรณ์สำหรับยึดทำด้วยโลหะสำมัญ อุปกรณ์ปิดประตูอัตโนมัติ
ทำด้วยโลหะสำมัญ
 บำนพับ
 ลูกล้อ
 อุปกรณ์สำหรับยึด อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) และของที่คล้ำยกันอื่น ๆ ที่เหมำะสำหรับใช้กับยำนยนต์
 อุปกรณ์สำหรับยึด อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) และของที่คล้ำยกันอื่น ๆ
 ที่วำงหรือที่แขวนหมวก ที่เท้ำแขน และสิ่งติดตั้งถำวรที่คล้ำยกัน
 อุปกรณ์ปิดประตูอัตโนมัติ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8301, 8302



42993 ตูน้ ิรภัย กาปั่น ประตูห้องมั่นคง และล็อคเกอร์นิรภัย ใช้เก็บของในห้องมั่นคง ที่หุ้มเกราะหรือเสริมให้แข็งแรง
หีบใส่เงินหรือหีบใส่เอกสารสิทธิ์และของที่คล้ายกันทาด้วยโลหะสามัญ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ตู้นิรภัย กำปั่น ประตูห้องมั่นคง และล็อคเกอร์นิรภัย ใช้เก็บของในห้องมั่นคง ที่หุ้มเกรำะหรือเสริมให้แข็งแรง
หีบใส่เงินหรือหีบใส่เอกสำรสิทธิ์และของที่คล้ำยกันทำด้วยโลหะสำมัญ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8303
42994 ถาดเอกสาร ที่วางกระดาษ ถาดใส่ปากกา ขาตั้งสาหรับแขวนตราประทับ และเครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกัน ที่ใช้
ในสานักงานหรือโต๊ะทางาน ทาด้วยโลหะสามัญ นอกจากเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในสานัก งาน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- ถำดเอกสำร ที่วำงกระดำษ ถำดใส่ปำกกำ ขำตั้งสำหรับแขวนตรำประทับ และเครื่องอุปกรณ์ที่คล้ำยกัน ที่ใช้
ในสำนักงำนหรือโต๊ะทำงำน ทำด้วยโลหะสำมัญ นอกจำกเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในสำนักงำน
 ตู้เอกสำรและตู้บัตรดัชนี
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8304
42995 อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) สาหรับแฟ้มเอกสาร; คลิบหนีบจดหมาย มุมเสียบจดหมาย คลิบหนีบกระดาษ ป้าย
ดัชนี และของใช้ในสานักงานที่คล้ายกัน ทาด้วยโลหะสามัญ ; แถบลวดเย็บ ทาด้วยโลหะสามัญ ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) สำหรับแฟ้มเอกสำร คลิบหนีบจดหมำย มุมเสียบจดหมำย คลิบหนีบกระดำษ ป้ำย
ดัชนี และของใช้ในสำนักงำนที่คล้ำยกัน ทำด้วยโลหะสำมัญ รวมทั้งแถบลวดเย็บ (เช่น ใช้ในสำนักงำน
ในกิจกำรเครื่องเบำะในกำรบรรจุหีบห่อ) ทำด้วยโลหะสำมัญ
 อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) สำหรับแฟ้มเอกสำร
 แถบลวดเย็บ
 อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8305
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42996 รูปหล่อขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่น ๆ ทาด้วยโลหะสามัญ ; กรอบรูปถ่าย กรอบรูปภาพหรือกรอบที่
คล้ายกัน ทาด้วยโลหะสามัญ รวมทั้งกระจกเงาทาด้วยโลหะสามัญ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รูปหล่อขนำดเล็กและเครื่องประดับอื่น ๆ ทำด้วยโลหะสำมัญ
- กรอบรูปถ่ำย กรอบรูปภำพหรือกรอบที่คล้ำยกัน ทำด้วยโลหะสำมัญ รวมทั้งกระจกเงำทำด้วยโลหะสำมัญ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8306.21 - .30
42997 เข็มเย็บ เข็มถักนิต เข็มบอดคิน เข็มถักโครเชต์ เข็มเจาะรู เพื่อการปัก และของที่คล้ายกัน สาหรับใช้งาน
ด้วยมือ ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ; เข็มซ่อนปลายและเข็มอื่น ๆ ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น; แคลส์ป โครงพร้อมแคลส์ป หัวเข็มขัด หัวเข็มขัดชนิดแคลส์ป ตะขอ ห่วง ตาไก่ และ
ของที่คล้ายกัน ทาด้วยโลหะสามัญ ชนิดที่ใช้กับเสื้อผ้า รองเท้า ผ้าใบบังแดด กระเป๋าถือ ของที่ใช้ในการ
เดินทาง หรือสาหรับของอื่นที่จัดทาแล้ว ; หมุดย้าที่เป็นรูปทรงกระบอกหรือสองขา ทาด้วยโลหะสามัญ ;
ลูกปัด และเลื่อมทาด้วยโลหะสามัญ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เข็มเย็บ เข็มถักนิต เข็มบอดคิน เข็มถักโครเชต์ เข็มเจำะรูเพื่อกำรปัก และของที่คล้ำยกัน สำหรับใช้งำน
ด้วยมือทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำ รวมทั้งเข็มซ่อนปลำยและเข็มอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำ ที่ไม่ได้
ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น
- เข็มซ่อนปลำยและเข็มอื่น ๆ
- เข็มอื่น ๆ เช่น เข็มเย็บ เข็มชุน หรือเข็มปัก เป็นต้น
- แคลส์ป โครงพร้อมแคลส์ป หัวเข็มขัด หัวเข็มขัดชนิดแคลส์ป ตะขอ ห่วง ตำไก่ และของที่คล้ำยกัน ทำด้วย
โลหะสำมัญ ชนิดที่ใช้กับเสื้อผ้ำหรือเครื่องประดับเสื้อผ้ำ รองเท้ำ เครื่องประดับ สำยนำฬิกำข้อมือ หนังสือ
ผ้ำใบบังแดด ของที่ทำจำกหนัง กระเป๋ำถือ ของที่ใช้ในกำรเดินทำง หรือเครื่องอำนม้ำ หรือสำหรับของอื่นที่
จัดทำแล้ว รวมทั้งหมุดย้ำที่เป็นรูปทรงกระบอกหรือสองขำ ทำด้วยโลหะสำมัญ ลูกปัดและเลื่อมทำด้วยโลหะ
สำมัญ
- ตะขอ ห่วง และตำไก่
- หมุดย้ำที่เป็นรูปทรงกระบอกกลวงหรือสองขำ
- อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ เช่น ลูกปัด เลื่อม เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7319, 8308
42998 ใบจักรเรือและใบของใบจักรเรือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ใบจักรเรือและใบของใบจักรเรือ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8487.10
42999 สินค้าทาด้วยโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สินค้ำทำด้วยโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 สมอ สมอเกำ และส่วนประกอบของของดังกล่ำว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำ
 ลูกกลมสำหรับบดและของที่คล้ำยกันใช้กับเครื่องจักรสำหรับบด ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำ
 ของที่มีลักษณะแบบผ้ำ (รวมถึงแถบที่เป็นวง) ตะแกรงตำข่ำยและรัว้ ทำด้วยลวดทองแดง
 เอกซ์แพนเด็ดเมทัลทำด้วยลวดทองแดง
 สปริงทองแดง
 รำงน้ำ ที่ครอบสันหลังคำ กรอบช่องกระจกหลังคำ และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่จัดทำแล้วสำหรับอำคำร
ทำด้วยสังกะสี
 ที่วำงหรือแขวนหมวก เท้ำแขน ฯลฯ ทำด้วยโลหะสำมัญ
 อุปกรณ์ปิดประตูอัตโนมัติ ทำด้วยโลหะสำมัญ
 หลอดหรือท่อที่อ่อนงอได้ ทำด้วยโลหะสำมัญ
 ป้ำยเครื่องหมำย ทำด้วยโลหะสำมัญ
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ระฆัง รูปหล่อขนำดเล็กและเครื่องประดับอื่น ๆ กรอบรูปภำพ ทำด้วยโลหะ
ของอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำ ทองแดง ที่ได้จำกกำรหล่อ หล่อแบบ ตอกพิมพ์หรือตี แต่ไม่ได้ทำ
มำกไปกว่ำนี้
หลอด ท่อ และอุปกรณ์ตดิ ตั้งของหลอดหรือท่อ ทำด้วยตะกั่ว สังกะสีหรือดีบุก รวมทั้งลวดตะกั่ว
ของอื่น ๆ ทำด้วยนิกเกิล อะลูมิเนียม ตะกั่ว สังกะสี หรือดีบุก

หมวดย่อย 43

เครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป

หมู่ใหญ่ 431

เครื่องยนต์และเครื่องกังหัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว

4311 43110 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ นอกจากชนิดที่ใช้สาหรับเครื่องยนต์ของยานยนต์ และชนิดที่ใช้ใน
อากาศยาน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องยนต์สันดำปภำยในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงหรือลูกสูบหมุนชนิดจุดระเบิดด้วยประกำยไฟ นอกจำก
ชนิดที่ใช้สำหรับเครื่องยนต์ของยำนยนต์ และชนิดที่ใช้ในอำกำศยำน
 เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือ
 เครื่องยนต์อื่น ๆ ชนิดที่ใช้สำหรับหัวรถจักรของรถไฟหรือยำนที่เดินบนรำงรถรำง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8407.21, .29, .90, 8408.10, .90
4312

เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ ชนิดที่ใช้สาหรับเครื่องยนต์ของยานยนต์
43121 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000
ลูกบาศก์เซนติเมตร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องยนต์สันดำปภำยในแบบลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกำยไฟ มีควำมจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000
ลูกบำศก์เซนติเมตร
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8407.31 - .33
43122 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ มีความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000
ลูกบาศก์เซนติเมตร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องยนต์สันดำปภำยในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงหรือลูกสูบหมุนชนิดจุดระเบิดด้วยประกำยไฟ มีควำมจุของ
กระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบำศก์เซนติเมตร
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8407.34
43123 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด ชนิดที่ใช้ขับเคลื่อนยานบก นอกจากชนิดที่
ใช้ในรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องยนต์สันดำปภำยในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยกำรอัด (เครื่องยนต์ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) ชนิดที่ใช้
ขับเคลื่อนยำนบก นอกจำกชนิดที่ใช้ในรถที่เดินบนรำงรถไฟหรือรำงรถรำง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8408.20

4313

มอเตอร์และเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยานและยานอวกาศ; เครื่องปล่อยอากาศยาน อุปกรณ์บนเรือบรรทุก
เครื่องบินสาหรับลดความเร็วของอากาศยานหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน และเครื่องฝึกการบินภาคพื้นดิน
43131 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงหรือลูกสูบหมุนชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ ชนิดที่ใช้ใน
อากาศยาน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องยนต์สันดำปภำยในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงหรือลูกสูบหมุนชนิดจุดระเบิดด้วยประกำยไฟ ชนิดที่ใช้ใน
อำกำศยำน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8407.10
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43132 เครื่องกังหันไอพ่นและเครื่องกังหันใบพัด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องกังหันไอพ่นและเครื่องกังหันใบพัด
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8411.11 - .22
43133 เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงปฏิกิริยา (รีแอ็กชันเอนจิน) ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงปฏิกิริยำ (รีแอ็กชันเอนจิน) นอกจำกเครื่องกังหันไอพ่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8412.10
43134 เครื่องปล่อยอากาศยาน นอกจากเครื่องกังหันไอพ่น ; อุปกรณ์บนเรือบรรทุกเครื่องบิน สาหรับลดความเร็ว
ของอากาศยาน; อุปกรณ์ที่คล้ายกัน เครื่องฝึกการบินภาคพื้นดิน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องปล่อยอำกำศยำน นอกจำกเครื่องกังหันไอพ่น
- อุปกรณ์บนเรือบรรทุกเครื่องบินสำหรับลดควำมเร็วของอำกำศยำนหรืออุปกรณ์ที่คล้ำยกัน
- เครื่องฝึกกำรบินภำคพื้นดิน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่ำว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8805
4314

เครื่องกังหันไอน้าและเครื่องกังหันไออื่น ๆ; เครื่องกังหันไฮดรอลิกและล้อน้า; เครื่องกังหันก๊าซ นอกเหนือจาก
เครื่องกังหันไอพ่นหรือเครื่องกังหันใบพัด
43141 เครื่องกังหันไอน้าและเครื่องกังหันไออื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เครื่องกังหันไอน้ำและเครื่องกังหันไออื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8406.10, .81, .82
43142 เครื่องกังหันไฮดรอลิกและล้อน้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เครื่องกังหันไฮดรอลิกและล้อน้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8410.11 - .13
43143 เครื่องกังหันก๊าซ นอกจากเครื่องกังหันไอพ่น และเครื่องกังหันใบพัด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เครื่องกังหันก๊ำซ นอกจำกเครื่องกังหันไอพ่น และเครื่องกังหันใบพัด
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8411.81, .82

4315

ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในหมู่ย่อย 4311 ถึง 4314
43151 ส่วนประกอบของเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ เครื่องยนต์
สันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด หรือเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบหมุนชนิดจุด
ระเบิดด้วยประกายไฟ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของเครื่องยนต์สันดำปภำยในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงชนิดจุดระเบิดด้วยประกำยไฟ เครื่องยนต์
สันดำปภำยในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยกำรอัด หรือเครื่องยนต์สันดำปภำยในแบบลูกสูบหมุนชนิดจุด
ระเบิดด้วยประกำยไฟ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8409.91, .99
43152 ส่วนประกอบของเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงหรือลูกสูบหมุนชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ
ที่ใช้กับอากาศยาน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของเครื่องยนต์สันดำปภำยในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงหรือลูกสูบหมุนชนิดจุดระเบิดด้วยประกำยไฟ
ที่ใช้กับอำกำศยำน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8409.10
43153 ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 43141 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของเครื่องกังหันไอน้ำและเครื่องกังหันไออื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8406.90
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43154 ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 43142 รวมถึงเครื่องควบคุม (เรกูเลเตอร์) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- ส่วนประกอบของเครื่องกังหันไฮดรอลิก และล้อน้ำ รวมถึงเครื่องควบคุม (เรกูเลเตอร์)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8410.90
43155 ส่วนประกอบของเครื่องกังหันไอพ่นและเครื่องกังหันใบพัด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ส่วนประกอบของเครื่องกังหันไอพ่นและเครื่องกังหันใบพัด
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8411.91
43156 ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 43143 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของเครื่องกังหันก๊ำซ นอกจำกเครื่องกังหันไอพ่นและเครื่องกังหันใบพัด
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8411.99
หมู่ใหญ่ 432

เครื่องสูบ เครื่องอัด เครื่องยนต์ที่ใช้กาลังไฮดรอลิกและที่ใช้กาลังลม และวาล์ว และส่วนประกอบของของ
ดังกล่าว

4321

เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้กาลังไฮดรอลิกและที่ใช้กาลังลม
43211 เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้กาลังไฮดรอลิกและที่ใช้กาลังลม เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ) ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้กำลังไฮดรอลิกและที่ใช้กำลังลม เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8412.21, .31
43219 เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้กาลังไฮดรอลิกและที่ใช้กาลังลมอืน่ ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้กำลังไฮดรอลิกและที่ใช้กำลังลมอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8412.29, .39, .80

4322 43220 เครื่องสูบของเหลว; เครื่องตักยกของเหลว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เครื่องสูบของเหลว
- เครื่องตักยกของเหลว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8413.11 - .82
4323 43230 เครื่องสูบลมหรือสูบสุญญากาศ; เครื่องอัดลมหรืออัดก๊าซอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องสูบลมหรือสูบสุญญำกำศ
- เครื่องอัดลมหรืออัดก๊ำซอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8414.10 - .40, .80
4324 43240 แท้ป ก๊อก วาล์ว และเครื่องใช้ที่คล้ายกัน สาหรับใช้กับหลอดหรือท่อ เปลือกบอยเลอร์ แท็งก์ แว้ต หรือใช้
กับของที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แท้ป ก๊อก วำล์ว และเครื่องใช้ที่คล้ำยกัน สำหรับใช้กับหลอดหรือท่อ เปลือกบอยเลอร์ แท็งก์ แว้ต หรือใช้
กับของที่คล้ำยกัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8481.10 - .80
4325

ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในหมู่ย่อย 4321 ถึง 4324
43251 ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 43211 และ 43219; เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงปฏิกิริยา
(รีแอ็กชันเอนจิน) นอกจากเครื่องกังหันไอพ่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่ ว นประกอบของเครื่ อ งยนต์ แ ละมอเตอร์ ที่ ใ ช้ ก ำลั งไฮดรอลิก และที่ ใ ช้ ก ำลั งลม เคลื่อ นที่ ใ นแนวตรง
(กระบอกสูบ) และเครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้กำลังไฮดรอลิกและที่ใช้กำลังลมอื่น ๆ
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- ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงปฏิกิริยำ (รีแอ็กชันเอนจิน) นอกจำกเครื่องกังหันไอพ่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8412.90
43252 ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 43220 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของเครื่องสูบของเหลว เครื่องตักยกของเหลว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8413.91, .92
43253 ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 43230; ส่วนประกอบของพัดลม รวมทั้งเครื่องระบายอากาศ
หรือเครื่องหมุนเวียนอากาศที่มีพัดลมประกอบร่วมอยู่ด้วย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของเครื่องสูบลมหรือสูบสุญญำกำศ เครื่องอัดลมหรืออัดก๊ำซอื่น ๆ
- ส่วนประกอบของพัดลม รวมทั้งเครื่องระบำยอำกำศหรือเครื่องหมุนเวียนอำกำศที่มีพัดลมประกอบร่วมอยู่ด้วย
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8414.90
43254 ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 43240 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของแท้ป ก๊อก วำล์ว และเครื่องใช้ที่คล้ำยกัน สำหรับใช้กับหลอดหรือท่อ เปลือกบอยเลอร์
แท็งก์ แว้ต หรือใช้กับของที่คล้ำยกัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8481.90
หมู่ใหญ่ 433

แบริ่ง เกียร์และเครื่องเกียร์ และส่วนอื่น ๆ ของระบบขับเคลื่อน และส่วนประกอบของของดังกล่าว

4331 43310 บอลล์แบริ่งหรือโรลเลอร์แบริ่ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บอลล์แบริ่งหรือโรลเลอร์แบริ่ง
 บอลล์แบริ่ง
 โรลเลอร์แบริ่งรูปเรียว รวมถึงชุดที่ประกอบด้วยโรลเลอร์รูปกรวยและรูปเรียว
 โรลเลอร์แบริ่งรูปทรงกลม
 โรลเลอร์แบริ่งรูปเข็ม
 โรลเลอร์แบริ่งรูปทรงกระบอกอื่น ๆ
 อื่น ๆ รวมถึงแบริ่งที่มีบอลล์และโรลเลอร์ประกอบอยู่ด้วยกัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8482.10 - .80
4332 43320 เพลาส่งกาลังและข้อเหวี่ยง; ตุ๊กตาและเพลนชาฟต์แบริ่ง; เกียร์และเครื่องเกียร์; บอลล์สกรูหรือโรลเลอร์สกรู
กระปุกเกียร์และเครื่องเปลี่ยนความเร็วอื่น ๆ; ล้อตุนแรงและพูลเลย์; คลัตช์และประกับเพลา; โซ่ชนิดใช้ข้อต่อ
(อาร์ทิคิวเลเต็ดลิงก์) ต่อกันเป็นข้อ ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เพลำส่งกำลัง (รวมถึงเพลำลูกเบี้ยวและเพลำข้อเหวี่ยง) และข้อเหวี่ยง
- ตุ๊กตำที่มีบอลล์แบริ่งหรือโรลเลอร์แบริ่งประกอบร่วมอยู่ด้วย
- ตุ๊กตำที่ไม่มีบอลล์แบริ่งหรือโรลเลอร์แบริ่งประกอบร่วมอยู่ด้วย รวมทั้งเพลนชำฟต์แบริ่ง
- เกียร์และเครื่องเกียร์ นอกจำก ล้อเฟือง ล้อเฟืองขับโซ่และส่วนอื่น ๆ ของระบบส่งกำลังที่แยกนำเข้ำมำ
บอลล์สกรูหรือโรลเลอร์สกรู กระปุกเกียร์และเครื่องเปลี่ยนควำมเร็วอื่น ๆ รวมถึงทอร์คคอนเวอร์เตอร์
- ล้อตุนแรงและพูลเลย์ รวมถึงพูลเลย์บล๊อก
- คลัตช์และประกับเพลำ (รวมถึงข้อต่อยูนิเวอร์แซล)
- โซ่ชนิดใช้ข้อต่อ (อำร์ทิคิวเลเต็ดลิงก์) ต่อกันเป็นข้อ ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7315.11, .12, 8483.10 - .60
4333

ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในหมู่ย่อย 4331 และ 4332
43331 ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 43310 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของบอลล์แบริ่งหรือโรลเลอร์แบริ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8482.91, .99
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43332 ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 43320 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของ
 เพลำส่งกำลังและข้อเหวี่ยง
 ตุ๊กตำและเพลนชำฟต์แบริ่ง
 เกียร์และเครื่องเกียร์
 บอลล์สกรูหรือโรลเลอร์สกรู กระปุกเกียร์และเครื่องเปลีย
่ นควำมเร็วอื่น ๆ
 ล้อตุนแรงและพูลเลย์
 คลัตช์และประกับเพลำ
 โซ่ชนิดใช้ข้อต่อ (อำร์ทิคิวเลเต็ดลิงก์) ต่อกันเป็นข้อ ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7315.19, 8483.90
หมู่ใหญ่ 434

เตาอบ และเครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา และส่วนประกอบของของดังกล่าว

4341 43410 เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา (เฟอร์เนซเบอร์เนอร์) สาหรับใช้กับเชื้อเพลิงเหลว หรือเชื้อเพลิงป่น
หรือก๊าซ เครื่องเติมเชื้อเพลิงที่เป็นเครื่องกล ตะกรับ เครื่องขับขี้เถ้าที่เป็นเครื่องกล และเครื่องใช้ที่คล้ายกัน
ของเครื่องเติมเชื้อเพลิงดังกล่าว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตำเผำสำหรับใช้กับเชื้อเพลิงเหลว
- เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงอื่น ๆ ของเตำเผำ รวมถึงเครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงแบบผสม
- เครื่องเติมเชื้อเพลิงที่เป็นเครื่องกล ตะกรับ เครื่องขับขี้เถ้ำที่เป็นเครื่องกล และเครื่องใช้ที่คล้ำยกันของเครื่อง
เติมเชื้อเพลิงดังกล่ำว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8416.10 - .30
4342 43420 เตาเผาและเตาอบชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ ยกเว้นเตาอบเบเกอรี่ที่ไม่ใช้ไฟฟ้ า ;
เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ สาหรับให้ความร้อนกับวัตถุโดยการ
เหนี่ยวนาหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เตำเผำและเตำอบชนิดที่ใช้ในอุตสำหกรรมหรือตำมห้องปฏิบัติกำร ยกเว้นเตำอบเบเกอรี่ที่ไม่ใช้ไฟฟ้ำ
 เตำเผำและเตำอบสำหรับย่ำง หลอม หรือกรรมวิธีให้ควำมร้อนอื่น ๆ แก่สินแร่ แก่ไพไรต์หรือโลหะ
 เตำเผำและเตำอบชนิดที่ใช้ในอุตสำหกรรมหรือตำมห้องปฏิบัติกำรอื่น ๆ รวมถึงเตำเผำขยะ ไม่ใช้ไฟฟ้ำ
ยกเว้นเตำอบเบเกอรี่ที่ไม่ใช้ไฟฟ้ำ
- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในอุตสำหกรรมหรือตำมห้องปฏิบัติกำร สำหรับให้ควำมร้อนกับวัตถุโดยกำร
เหนี่ยวนำหรือโดยกำรสูญเสียไดอิเล็กทริก
 เตำเผำและเตำอบแบบทำควำมร้อนโดยใช้ควำมต้ำนทำน
 เตำเผำและเตำอบที่ทำงำนโดยกำรเหนี่ยวนำหรือโดยกำรสูญเสียไดอิเล็กทริก
 เตำเผำและเตำอบอื่น ๆ
 เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับให้ควำมร้อนกับวัตถุ โดยกำรเหนี่ยวนำหรือโดยกำรสูญเสียไดอิเล็กทริก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8417.10, .80, 8514.10 - .40
4343 43430 ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 43410 และ 43420; ส่วนประกอบของเตาอบเบเกอรี่ที่ไม่ใช้
ไฟฟ้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของ
 เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตำเผำ (เฟอร์เนซเบอร์เนอร์) สำหรับใช้กับเชื้อเพลิงเหลว หรือเชื้อเพลิง
ป่นหรือก๊ำซ
 เครื่องเติมเชื้อเพลิงที่เป็นเครื่องกล ตะกรับ เครื่องขับขี้เถ้ำที่เป็นเครื่องกล และเครื่องใช้ที่คล้ำยกันของ
เครื่องเติมเชื้อเพลิงดังกล่ำว
 เตำเผำและเตำอบชนิดที่ใช้ในอุตสำหกรรมหรือตำมห้องปฏิบัติกำร ยกเว้นเตำอบเบเกอรี่ที่ไม่ใช้ไฟฟ้ำ
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เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในอุตสำหกรรมหรือตำมห้องปฏิบัติกำร สำหรับให้ควำมร้อนกับวัตถุโดย
กำรเหนี่ยวนำหรือโดยกำรสูญเสียไดอิเล็กทริก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8416.90, 8417.90, 8514.90


หมู่ใหญ่ 435

เครื่องอุปกรณ์สาหรับยกหรือขนย้ายติดอยู่ด้วย และส่วนประกอบของของดังกล่าว

4351 43510 เครื่องผ่อนแรงที่ใช้ลูกรอกและเครื่องชักรอกนอกจากเครื่องชักรอกแบบสกิป ; เครื่องกว้านแบบนอนและ
แบบตั้ง; แม่แรง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องผ่อนแรงที่ใช้ลูกรอกและเครื่องชักรอก นอกจำก เครื่องชักรอกแบบสกิปหรือเครื่องชักรอกชนิดที่ใช้
สำหรับยกยำน
- แม่แรง รวมทั้งเครื่องชักรอกชนิดที่ใช้สำหรับยกยำน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8425
4352 43520 เดอร์ริก; ปั้นจั่น; โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้ เครื่องขนย้ายแบบสแตรดเดิ้ล และรถใช้งาน (เวิร์กทรัก) ที่มี
ปั้นจั่นติดอยู่ด้วย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ชิป ส์เ ดอร์ริก ปั้น จั่น รวมถึงปั้น จั่นแบบเคเบิล รวมทั้งโครงยกของชนิดเคลื่อ นที่ได้ เครื่องขนย้ำยแบบ
สแตรดเดิ้ลและรถใช้งำน (เวิร์กทรัก) ที่มีปั้นจั่นติดอยู่ด้วย
 ปั้นจั่นแบบโอเวอร์เฮดทรำเวลลิง แบบทรำนสปอร์เตอร์แบบแกนทรี แบบบริดจ์ โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้
และเครื่องขนย้ำยแบบสแตรดเดิ้ล
 ปั้นจั่นแบบทำวเวอร์
 ปั้นจั่นแบบจิบชนิดพอร์ทัลหรือชนิดพีเดสทัล
 เครื่องจักรอื่น ๆ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว
 เครื่องจักรอื่น ๆ (ออกแบบสำหรับติดตั้งบนยำนบกที่วิ่งบนถนน และอื่น ๆ)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8426
4353 43530 รถฟอร์กลิฟต์; รถใช้งาน (เวิร์กทรัก) อื่น ๆ ไม่ว่าจะมีที่มีเครื่องอุปกรณ์สาหรับยกหรือขนย้ายติดอยู่ด้วยก็ตาม;
แทรกเตอร์ชนิดที่ใช้บนชานชาลาสถานีรถไฟ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รถฟอร์กลิฟต์ รวมทั้งรถใช้งำน (เวิร์กทรัก) อื่น ๆ ที่มีเครื่องอุปกรณ์สำหรับยกหรือขนย้ำยติดอยู่ด้วย
 รถใช้งำนชนิดขับเคลื่อนได้ในตัวที่ได้กำลังจำกมอเตอร์ไฟฟ้ำ
 รถใช้งำนชนิดขับเคลื่อนได้ในตัวอื่น ๆ
 รถใช้งำนอื่น ๆ
- รถใช้งำน (เวิร์กทรัก) ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว ไม่ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์สำหรับยกหรือขนย้ำย ชนิดที่ใช้ใน
โรงงำน โรงพักสินค้ำ บริเวณท่ำเรือ หรือท่ำอำกำศยำนเพื่อขนส่งของในระยะใกล้ แทรกเตอร์ชนิดที่ใช้บน
ชำนชำลำสถำนีรถไฟ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8427, 8709.11, .19
4354 43540 ลิฟต์ เครื่องชักรอกแบบสกิป บันไดเลื่อน และทางเลื่อน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ลิฟต์ เครื่องชักรอกแบบสกิป
- บันไดเลื่อน และทำงเลื่อน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8428.10, .40
4355 43550 เครื่องยกและเครื่องลาเลียงแบบนิวเมติกอื่น ๆ ที่ทางานอย่างต่อเนื่อง สาหรับขนส่งของหรือวัตถุ ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องยกและเครื่องลำเลียงแบบนิวเมติกอื่น ๆ ที่ทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง สำหรับขนส่งของหรือวัตถุ
 เครื่องยกและเครื่องลำเลียงแบบนิวเมติก
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เครื่องยกและเครื่องลำเลียงอื่น ๆ ที่ทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง สำหรับขนส่งของหรือวัตถุ ยกเว้นที่ออกแบบ
เป็นพิเศษสำหรับใช้ใต้ดิน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8428.20, .32 - .39


4356 43560 เครื่องจักรอื่น ๆ สาหรับยก ขนย้าย บรรทุก หรือขนถ่าย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับยก ขนย้ำย บรรทุก หรือขนถ่ำย
- เครื่องเทเลเฟอริก แชร์ลิฟต์ สกีแดรกไลน์ รวมทั้งเครื่องกลไกฉุดลำกสำหรับเครื่องฟิวนิคิวลำร์
 เครื่องจักรอื่น ๆ เช่น เครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับเคลื่อนย้ำย ขนย้ำย และจัดเก็บแผงวงจรพิมพ์ แผงกำร
เดินสำยแบบพิมพ์ หรือแผงวงจรไฟฟ้ำ วำกอนพุชเชอร์ที่ใช้ในเหมืองแร่ เครื่องย้ำยสับเปลี่ยนรำง
(ทรำเวอร์เซอร์) สำหรับหัวรถจักรหรือรถตู้ แท่นยกถ่ำยรถตู้ (วำกอนทิปเปอร์) และเครื่องอุปกรณ์ ที่
คล้ำยกัน สำหรับขนย้ำยตู้รถไฟ เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8428.60 - .90
4357 43570 ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 43510 ถึง 43560 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ส่วนประกอบของสินค้ำที่อยู่ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 43510 ถึง 43560
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8431.10 - .39, 8709.90
4358 43580 บักเกต ที่ตัก ที่ตักแบบก้ามปูและแบบกรงเล็บ ที่ใช้สาหรับปั้นจั่น เครื่องขุด และที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- บักเกต ที่ตัก ที่ตักแบบก้ำมปูและแบบกรงเล็บ ที่ใช้สำหรับปั้นจั่น เครื่องขุด และที่คล้ำยกัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8431.41
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เครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไปอื่น ๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว
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เครื่องกาเนิดก๊าซ; เครื่องจักรโรงงานที่ใช้ในการกลั่น; เครื่องปรับอากาศ; เครื่องจักรที่ใช้กรองของเหลว
43911 เครื่องกาเนิดโพรดิวเซอร์ก๊าซหรือวอเตอร์ก๊าซ; เครื่องกาเนิดก๊าซอะเซทิลีนและเครื่องกาเนิดก๊าซชนิดใช้น้า
ที่คล้ายกัน ; เครื่องจักรโรงงานที่ใช้ ในการกลั่นหรื อการกลั่นลาดับส่ วน; เครื่องแลกเปลี่ยนความร้ อ น;
เครื่องจักรสาหรับทาอากาศหรือก๊าซให้เป็นของเหลว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องกำเนิดโพรดิวเซอร์ก๊ำซหรือวอเตอร์ก๊ำซ เครื่องกำเนิดก๊ำซอะเซทิลีนและเครื่องกำเนิดก๊ำซชนิดใช้น้ำ
ทีค่ ล้ำยกัน เครื่องจักรโรงงำนที่ใช้ในกำรกลั่นหรือกำรกลั่นลำดับส่วน เครื่องแลกเปลี่ยนควำมร้อน เครื่องจักร
สำหรับทำอำกำศหรือก๊ำซให้เป็นของเหลว
 เครื่องกำเนิดโพรดิวเซอร์ก๊ำซหรือวอเตอร์ก๊ำซ มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊ำซบริสุทธิ์ รวมทั้งเครื่องกำเนิดก๊ำซ
อะเซทิลีนและเครื่องกำเนิดก๊ำซชนิดใช้น้ำที่คล้ำยกัน มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊ำซบริสุทธิ์
 เครื่องจักรโรงงำนที่ใช้ในกำรกลั่นหรือกำรกลั่นลำดับส่วน
 เครื่องแลกเปลี่ยนควำมร้อน
 เครื่องจักรสำหรับทำอำกำศหรือก๊ำซให้เป็นของเหลว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8405.10, 8419.40 - .60
43912 เครื่องปรับอากาศ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องปรับอำกำศที่ประกอบด้วยพัดลมซึ่งขับด้วยมอเตอร์และมีส่วนที่ใช้สำหรับเปลี่ยนอุณหภูมิและควำมชื้น
รวมถึงเครื่องจักรดังกล่ำวที่ไม่สำมำรถแยกควบคุมควำมชื้นต่ำงหำกได้
 ชนิดที่ออกแบบมำใช้ติดหน้ำต่ำง ติดผนัง ติดเพดำนหรือติดพื้น ที่มีส่วนประกอบสมบูรณ์ในตัว หรือเป็น
“ระบบแยกส่วน”
 ชนิดที่ใช้สำหรับบุคคลในยำนยนต์
 อื่น ๆ
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มีหน่วยทำควำมเย็นและมีวำล์วสำหรับเปลี่ยนระหว่ำงวงจรควำมเย็นและวงจรควำมร้อนประกอบ
ร่วมอยู่ด้วย (รีเวอร์ซิเบิลฮีตปั๊ม)
 อื่น ๆ มีหน่วยทำควำมเย็นประกอบร่วมอยู่ด้วย
 ไม่มีหน่วยทำควำมเย็นประกอบร่วมอยู่ด้วย
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8415.10 - .83


43913 เครื่ องอุ ปกรณ์ ส าหรั บท าความเย็ นหรื อท าให้ เย็ นจนแข็ ง และฮี ตปั๊ ม ยกเว้นเครื่ องอุ ปกรณ์ ชนิ ดที่ ใช้ ตาม
บ้านเรือน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องอุปกรณ์ สำหรับทำควำมเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง และฮีตปั๊ม ยกเว้นเครื่องอุปกรณ์ชนิดที่ใช้ตำมบ้ำนเรือน
 เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ (ตู้ เคำน์เตอร์แสดงสินค้ำ ตู้โชว์ และของที่เหมือนกัน) สำหรับเก็บและแสดง ที่มีเครื่อง
อุปกรณ์ทำควำมเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง
 เครื่องอุปกรณ์ทำควำมเย็น หรือทำให้เย็นจนแข็งอื่น ๆ รวมทั้งฮีตปัม
๊
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8418.50 - .69
43914 เครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือก๊าซหรือทาให้ของเหลวหรือก๊าซบริสุทธิ์ ยกเว้นเครื่อง
กรองน้ามันหล่อลื่น เครื่องกรองน้ามันเชื้อเพลิง และเครื่องกรองอากาศของท่อไอดีสาหรับเครื่องยนต์สันดาป
ภายใน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือก๊ำซหรือทำให้ของเหลวหรือก๊ำซบริสุทธิ์ ยกเว้นเครื่อง
กรองน้ำมันหล่อลื่น เครื่องกรองน้ำมันเชื้อเพลิง และเครื่องกรองอำกำศของท่อไอดีสำหรับเครื่องยนต์สันดำป
ภำยใน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8421.21, .22, .29, .39
43915 เครื่องกรองน้ามันหล่อลืน่ เครื่องกรองน้ามันเชื้อเพลิง และเครื่องกรองอากาศของท่อไอดีสาหรับเครื่องยนต์
สันดาปภายใน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องกรองน้ำมันหล่อลื่น เครื่องกรองน้ำมันเชื้อเพลิง และเครื่องกรองอำกำศของท่อไอดีสำหรับเครื่องยนต์
สันดำปภำยใน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8421.23, .31
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เครื่ องจั กรส าหรั บท าให้ ขวดสะอาด เครื่ องจั กรที่ ใช้ ในการบรรจุ และเครื่ องชั่ ง ; เครื่ องจั กรส าหรั บฉี ดพ่ น
ของเหลวให้เป็นละออง
43921 เครื่องจักรสาหรับทาให้ขวดหรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ สะอาดหรือแห้ง; เครื่องจักรสาหรับบรรจุ ปิด ผนึก หรือ
ปิดป้ายสลากขวด กระป๋อง กล่อง ถุง หรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ; เครื่องจักรสาหรับบรรจุเครื่องดื่มอัดลม;
เครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้ในการบรรจุหรือห่อหุ้ม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องจักรสำหรับทำให้ขวดหรือภำชนะบรรจุอื่น ๆ สะอำดหรือแห้ง
- เครื่องจักรสำหรับบรรจุ ปิด ผนึก หรือปิดป้ำยสลำกขวด กระป๋อง กล่อง ถุง หรือภำชนะบรรจุอื่น ๆ เครื่องจักร
สำหรับหุ้มปลอกขวด กระปุก หลอด และภำชนะบรรจุที่คล้ำยกัน รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องดื่ม
อัดลม
- เครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้ในกำรบรรจุหรือห่อหุ้ม (รวมถึงเครื่องห่อหุ้มแบบฮีตชริงก์)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8422.20 - .40
43922 เครื่องชั่ง (ไม่รวมถึง เครื่องชั่งที่มีความไว 5 เซนติกรัมหรือไวกว่า) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องชั่ง (ไม่รวมถึง เครื่องชั่งที่มีควำมไว 5 เซนติกรัมหรือไวกว่ำ) รวมถึงเครื่องนับหรือตรวจสอบจำนวนโดยวิธีชั่ง
 เครื่องชั่งน้ำหนักตัว เครื่องชั่งทำรก รวมทั้งเครื่องชั่งที่ใช้ตำมบ้ำนเรือน
 เครื่องชั่งสำหรับชั่งของบนเครื่องลำเลียงอย่ำงต่อเนื่อง
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เครื่องชั่ งแบบตั้งค่ำน้ำหนักคงที่และเครื่องชั่งสำหรับถ่ำยเทของตำมน้ำหนักที่กำหนดลงในถุงหรือ
ภำชนะ รวมถึงเครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์
 เครื่องชั่งอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8423.10 - .89


43923 เครื่องดับเพลิง; หัวฉีด (สเปรย์กัน) และเครื่องใช้ที่คล้ายกัน ; เครื่องพ่นไอน้าหรือพ่นทรายและเครื่องจักร
ที่คล้ายกันสาหรับฉีดพุ่งให้เป็นลา; เครื่องใช้กล (จะใช้แรงคนหรือไม่ก็ตาม) สาหรับฉีดพ่นของเหลวหรือ
ผงให้พุ่ง เป็นลา เป็นฝอย หรือเป็นละออง ยกเว้นชนิดที่ใช้ในการเกษตรหรือการทาสวน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- เครื่องดับเพลิง จะบรรจุสิ่งดับเพลิง (ชำร์จ) หรือไม่ก็ตำม
- หัวฉีดและเครื่องใช้ที่คล้ำยกัน
- เครื่องพ่นไอน้ำหรือพ่นทรำยและเครื่องจักรที่คล้ำยกันสำหรับฉีดพุ่งให้เป็นลำ
- เครื่องใช้กล (จะใช้แรงคนหรือไม่ก็ตำม) สำหรับฉีดพ่นของเหลวหรือผงให้พุ่ง เป็นลำ เป็นฝอย หรือเป็นละออง
ยกเว้นชนิดที่ใช้ในกำรเกษตรหรือกำรทำสวน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8424.10 - .30, .89
43924 ปะเก็นและแผ่นกันรั่ว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ปะเก็นและแผ่นกันรั่วที่คล้ำยกัน ทำด้วยแผ่นโลหะประกอบร่วมกับวัตถุอื่นหรือทำด้วยโลหะตั้งแต่สองชั้น
ขึ้นไป ปะเก็นและแผ่นกันรั่วที่คล้ำยกัน ทำด้วยวัตถุต่ำงชนิด ที่จัดทำขึ้นเป็นชุดหรือคละกันอยู่ในถุง ซองหรือ
บรรจุภัณฑ์ที่คล้ำยกัน รวมทั้งตัวผนึกเชิงกล
 ปะเก็นและแผ่นกันรั่วที่คล้ำยกัน ทำด้วยแผ่นโลหะประกอบ ร่วมกับวัตถุอื่นหรือทำด้วยโลหะตั้งแต่สอง
ชั้นขึ้นไป
 ตัวผนึกเชิงกล
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8484
4393

เครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไปอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
43931 พัดลม ยกเว้นชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน; เครื่องเซ็นตริฟิวจ์ ยกเว้นเครื่องแยกครีม เครื่องทาให้เสื้อผ้าแห้ง
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- พัดลม ยกเว้นชนิดที่ใช้ตำมบ้ำนเรือน
- เครื่องเซ็นตริฟิวจ์ ยกเว้นเครื่องแยกครีม เครื่องทำให้เสื้อผ้ำแห้ง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8414.59, 8421.19
43932 เครื่องอุปกรณ์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สาหรับใช้กระทากับวัตถุโดยกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ ยน
อุณหภูมิ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องอุปกรณ์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สำหรับใช้กระทำกับวัตถุโดยกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยน
อุณหภูมิ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8419.89
43933 เครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีดอื่น ๆ ที่ใช้ลูกกลิ้ง ยกเว้นเครื่องรีดโลหะหรือแก้ว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- เครื่องรีดชนิดคำเลนเดอริงหรือเครื่องรีดอื่น ๆ ที่ใช้ลูกกลิ้ง ยกเว้นเครื่องรีดโลหะหรือแก้ว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8420.10
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43934 เครื่องขายอัตโนมัติ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องขำยอัตโนมัติ (เช่น เครื่องขำยไปรษณียำกร เครื่องขำยบุหรี่ เครื่องขำยอำหำรหรือเครื่องดืม่ ) รวมถึง
เครื่องแลกเงินตรำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8476.21, .29, .81, .89
43935 เครื่องล้างจาน ยกเว้นชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เครื่องล้ำงจำน ยกเว้นชนิดที่ใช้ตำมบ้ำนเรือน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8422.19
4394

ส่วนประกอบของสินค้าในหมู่ย่อย 4391 ถึง 4393
43941 ส่วนประกอบของเครื่องกาเนิดโพรดิวเซอร์ก๊าซหรือวอเตอร์ก๊าซ; ส่วนประกอบของเครื่องกาเนิดก๊าซ
อะเซทิลีนและเครื่องกาเนิดก๊าซชนิดใช้น้าที่คล้ายกัน เครื่องจักรโรงงานที่ใช้ในการกลั่นหรือการกลั่น
ลาดับส่วน; ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 43912; ส่วนประกอบของเครื่องอุปกรณ์สาหรับ
ทาความเย็นหรือทาให้เย็นจนแข็ง และฮีตปั๊ม ; ส่วนประกอบของเครื่องอุปกรณ์สาหรับใช้กระทากับวัตถุ
โดยกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอุณหภูมิ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของ
 เครื่องกำเนิดโพรดิวเซอร์ก๊ำซหรือวอเตอร์ก๊ำซ
 เครื่องกำเนิดก๊ำซอะเซทิลีนและเครื่องกำเนิดก๊ำซชนิดใช้น้ำที่คล้ำยกัน
 เครื่องจักรโรงงำนที่ใช้ในกำรกลั่นหรือกำรกลั่นลำดับส่วน
 สินค้ำที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 43912 เครื่องปรับอำกำศ
 เครื่องอุปกรณ์สำหรับทำควำมเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง และฮีตปัม
๊
 เครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้กระทำกับวัตถุโดยกรรมวิธีที่เกีย
่ วข้องกับกำรเปลีย่ นอุณหภูมิ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8405.90, 8415.90, 8418.91, .99, 8419.90
43942 ส่วนประกอบของเครื่องเซ็นตริฟิวจ์ รวมถึงเครื่องทาให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง; ส่วนประกอบของเครื่องจักร
หรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือก๊าซหรือทาให้ของเหลวหรือก๊าซบริสุทธิ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบ
 เครื่องเซ็นตริฟิวจ์ รวมถึงเครื่องทำให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง
 เครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ทใี่ ช้กรองของเหลวหรือก๊ำซหรือทำให้ของเหลวหรือก๊ำซบริสุทธิ์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8421.91, .99
43943 ส่ วนประกอบของสิ นค้ าที่ อยู่ ในกลุ่ มผลิ ตภั ณฑ์ 43922, 43923 และ 43933; ตุ้ มน้ าหนั กของเครื่ องชั่ ง ;
ส่วนประกอบของเครื่องใช้กล (จะใช้แรงคนหรือไม่ก็ตาม) สาหรับฉีดพ่นของเหลวหรือผงให้พุ่ง เป็นลา เป็น
ฝอย หรือเป็นละออง ชนิดที่ใช้ในการเกษตรหรือการทาสวน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของสินค้ำที่อยู่ใน
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 43922 เครื่องชั่ง (ไม่รวมถึง เครื่องชั่งที่มีควำมไว 5 เซนติกรัมหรือไวกว่ำ)
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 43923 เครื่องดับเพลิง หัวฉีด (สเปรย์กัน) และเครื่องใช้ที่คล้ำยกัน เครื่องพ่นไอน้ำหรือพ่น
ทรำยและเครื่องจักรที่คล้ำยกันสำหรับฉีดพุ่งให้เป็นลำ เครื่องใช้กล (จะใช้แรงคนหรือไม่ก็ตำม) สำหรับฉีดพ่น
ของเหลวหรือผงให้พุ่ง เป็นลำ เป็นฝอย หรือเป็นละออง ยกเว้นชนิดที่ใช้ในกำรเกษตรหรือกำรทำสวน
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 43933 เครื่องรีดชนิดคำเลนเดอริงหรือเครื่องรีดอื่น ๆ ที่ใช้ลูกกลิ้ง ยกเว้นเครื่องรีดโลหะ
หรือแก้ว
- ส่วนประกอบของ
 ตุ้มน้ำหนักของเครื่องชั่ง
 เครื่องใช้กล (จะใช้แรงคนหรือไม่ก็ตำม) สำหรับฉีดพ่นของเหลวหรือผงให้พุ่ง เป็นลำ เป็นฝอย หรือเป็น
ละออง ชนิดที่ใช้ในกำรเกษตรหรือกำรทำสวน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8420.91, .99, 8423.90, 8424.90, 8476.90
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43944 ส่วนประกอบซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นของเครื่องล้างจาน; ส่วนประกอบของเครื่องจักรสาหรับทาให้
ขวดหรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ สะอาดหรือแห้ง ; ส่วนประกอบของเครื่องจักรสาหรับบรรจุ ปิด ผนึก หรือปิด
ป้ายสลากขวด กระป๋อง กล่อง ถุง หรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ และเครื่องจักรสาหรับ บรรจุเครื่องดื่มอัดลม;
ส่วนประกอบของเครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้ในการบรรจุหรือห่อหุ้ม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่นของเครื่องล้ำงจำน
- ส่วนประกอบของ
 เครื่องจักรสำหรับทำให้ขวดหรือภำชนะบรรจุอื่น ๆ สะอำดหรือแห้ง
 เครื่องจักรสำหรับบรรจุ ปิด ผนึก หรือปิดป้ำยสลำกขวด กระป๋อง กล่อง ถุง หรือภำชนะบรรจุอื่น ๆ และ
เครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องดืม่ อัดลม
 เครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้ในกำรบรรจุหรือห่อหุ้ม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8422.90
43949 ส่วนประกอบของเครื่องจักรที่ไม่ใช้ไฟฟ้า ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ส่วนประกอบของเครื่องจักรที่ไม่ใช้ไฟฟ้ำ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8487.90
หมวดย่อย 44

เครื่องจักรที่ใช้ในงานเฉพาะอย่าง

หมู่ใหญ่ 441

เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้ และส่วนประกอบของของดังกล่าว

4411

เครื่องจักรที่ใช้งานเกี่ยวกับดิน (เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร การทาสวน หรือการป่าไม้ สาหรับการเตรียม
ดินหรือเพาะปลูก; เครื่องบดสนามหญ้าหรือสนามกีฬา)
44111 เครื่องไถ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เครื่องไถ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8432.10
44112 เครื่องคราด เครื่องพรวนดิน เครื่องกาจัดตอ เครื่องกาจัดวัชพืช และเครื่องขุด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เครื่องครำด เครื่องพรวนดิน เครื่องกำจัดตอ เครื่องกำจัดวัชพืช และเครื่องขุด
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8432.21, .29
44113 เครื่องหว่านเมล็ด เครื่องปลูกและเครื่องย้ายต้นกล้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องหว่ำนเมล็ด เครื่องปลูกและเครื่องย้ำยต้นกล้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8432.30
44114 เครื่องหว่านปุ๋ยคอกและเครื่องหว่านปุ๋ย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เครื่องหว่ำนปุ๋ยคอกและเครื่องหว่ำนปุ๋ย
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8432.40
44115 ส่วนประกอบของเครื่องจักรที่ใช้งานเกี่ยวกับดิน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของเครื่องจักรที่ใช้งำนเกี่ยวกับดิน
 ส่วนประกอบของเครื่องบดสนำมหญ้ำหรือสนำมกีฬำ
 ส่วนประกอบของเครื่องจักรที่ใช้งำนเกี่ยวกับดินอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8432.90
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44119 เครื่องจักรที่ใช้งานเกี่ยวกับดินอืน่ ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เครื่องจักรทีใ่ ช้งำนเกี่ยวกับดินอื่น ๆ ที่ใช้ในกำรเกษตรหรือกำรทำสวน
- เครื่องบดสนำมหญ้ำหรือสนำมกีฬำ
- เครื่องจักรที่ใช้งำนเกี่ยวกับดินอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8432.80
4412

เครื่องเก็บเกี่ยวและเครื่องนวด; เครื่องจักรสาหรับทาความสะอาด คัดหรือแยกขนาดผลิตผลทางการเกษตร
44121 เครื่องตัดหญ้าสาหรับสนามหญ้า สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องตัดหญ้ำสำหรับสนำมหญ้ำ สวนสำธำรณะ หรือสนำมกีฬำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8433.11, .19
44122 เครื่องจักรที่มีทั้งเครื่องเก็บเกี่ยวและเครื่องนวด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องจักรที่มีทั้งเครื่องเก็บเกี่ยวและเครื่องนวด
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8433.51
44123 เครื่องตัดหญ้าอื่น ๆ รวมถึงแผ่นตัด (คัตเตอร์บาร์) สาหรับติดตั้งกับแทรกเตอร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องตัดหญ้ำอื่น ๆ รวมถึงแผ่นตัด (คัตเตอร์บำร์) สำหรับติดตั้งกับแทรกเตอร์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8433.20
44124 เครื่องจักรอื่น ๆ สาหรับจัดทาหญ้าแห้ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับจัดทำหญ้ำแห้ง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8433.30
44125 เครื่องทาฟ่อนฟางหรือฟ่อนหญ้า รวมถึงเครื่องดังกล่าวที่มีเครื่องเก็บ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เครื่องทำฟ่อนฟำงหรือฟ่อนหญ้ำ รวมถึงเครื่องดังกล่ำวทีม่ ีเครื่องเก็บ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8433.40
44126 เครื่องจักรสาหรับเก็บเกี่ยวรากหรือหัวพืช ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวรำกหรือหัวพืช
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8433.53
44127 เครื่องจักรสาหรับทาความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไข่ ผลไม้ หรือผลิตผลอื่น ๆ ทางการเกษตร ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องจักรสำหรับทำควำมสะอำด คัดหรือแยกขนำดไข่ ผลไม้ หรือผลิตผลอื่น ๆ ทำงกำรเกษตร
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8433.60
44128 เครื่องจักรสาหรับทาความสะอาด คัดหรือแยกขนาดเมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช หรือเมล็ดแห้งของพืชผักวงศ์ถั่ว
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องจักรสำหรับทำควำมสะอำด คัดหรือแยกขนำดเมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช หรือเมล็ดแห้งของพืชผักวงศ์ถั่ว
 สำหรับใช้กับเมล็ดธัญพืชที่ใช้ไฟฟ้ำ รวมทั้งเครื่องฝัดและเครื่องทำควำมสะอำดที่คล้ำยกัน ที่ใช้ไฟฟ้ำ
 สำหรับใช้กับเมล็ดธัญพืชที่ไม่ใช้ไฟฟ้ำ รวมทั้งเครื่องฝัดและเครื่องทำควำมสะอำดที่คล้ำยกัน ที่ไม่ใช้ไฟฟ้ำ
 อื่น ๆ ที่ใช้ไฟฟ้ำ
 อื่น ๆ ที่ไม่ใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8437.10
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44129 เครื่องจักรอื่น ๆ สาหรับเก็บเกี่ยว เครื่องจักรสาหรับนวด ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ; ส่วนประกอบของ
เครื่องจักรสาหรับเก็บเกี่ยว เครื่องจักรสาหรับนวด และเครื่องจักรสาหรับแยกขนาด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับเก็บเกี่ยว เครื่องจักรสำหรับนวด ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- ส่วนประกอบของเครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยว เครื่องจักรสำหรับนวด และเครื่องจักรสำหรับแยกขนำด
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8433.52, .59, .90
4413

เครื่องรีดนมและเครื่องจักรทาผลิตภัณฑ์นม
44131 เครื่องรีดนม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เครื่องรีดนม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8434.10
44132 เครื่องจักรทาผลิตภัณฑ์นม ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เครื่องจักรทำผลิตภัณฑ์นม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8434.20
44139 ส่วนประกอบของเครื่องรีดนมและเครื่องจักรทาผลิตภัณฑ์นม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- ส่วนประกอบของเครื่องรีดนมและเครื่องจักรทำผลิตภัณฑ์นม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8434.90

4414

แทรกเตอร์สาหรับใช้ในการเกษตร
44141 แทรกเตอร์เพลาเดี่ยว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แทรกเตอร์เพลำเดี่ยว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8701.10
44142 แทรกเตอร์ตีนตะขาบ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แทรกเตอร์ตีนตะขำบ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8701.30
44149 แทรกเตอร์อื่น ๆ สาหรับใช้ในการเกษตร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- แทรกเตอร์อื่น ๆ สำหรับใช้ในกำรเกษตร
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8701.91 - .95

4415 44150 เครื่องใช้กล สาหรับฉีดพ่นของเหลวหรือผงให้พุ่ง เป็นลา เป็นฝอย หรือเป็นละออง ชนิดที่ใช้ในการเกษตร
และทาสวน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องใช้กล สำหรับฉีดพ่นของเหลวหรือผงให้พุ่ง เป็นลำ เป็นฝอย หรือเป็นละออง ชนิดที่ใช้ในกำรเกษตร
และทำสวน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8424.81
4416 44160 รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงที่มีเครื่องขนถ่ายของได้ในตัวสาหรับใช้ในการเกษตร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงที่มีเครื่องขนถ่ำยของได้ในตัวสำหรับใช้ในกำรเกษตร
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8716.20
4419

เครื่องจักรอื่น ๆ สาหรับใช้ในการเกษตร
44191 เครื่องอัด เครื่องคั้น และเครื่องจักรที่คล้ายกัน ใช้ในการผลิตไวน์ ไซเดอร์ น้าผลไม้หรือเครื่องดื่มที่คล้ายกัน
- เครื่องอัด เครื่องคั้น และเครื่องจักรที่คล้ำยกัน ใช้ในกำรผลิตไวน์ ไซเดอร์ น้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มที่คล้ำยกัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8435.10
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44192 เครื่องจักรสาหรับเตรียมอาหารสัตว์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องจักรสำหรับเตรียมอำหำรสัตว์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8436.10
44193 เครื่องฟักไข่และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เครื่องฟักไข่และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8436.21
44194 เครื่องจักรสาหรับเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องจักรสำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8436.29
44198 เครื่องจักรอื่น ๆ สาหรับใช้ในการเกษตร ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับใช้ในกำรเกษตร ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8436.80
44199 ส่วนประกอบของเครื่องจักรสาหรับใช้ในการเกษตร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของเครื่องจักรสำหรับใช้ในกำรเกษตร
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8435.90, 8436.91, .99
หมู่ใหญ่ 442

เครื่องมือกล และส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว

4421

เครื่องมือกลสาหรับใช้งานกับโลหะ; เครื่องมือกลสาหรับใช้งานกับวัตถุใดก็ตาม โดยเอาเนื้อวัตถุออกด้วย
กรรมวิธีใช้ลาแสงเลเซอร์หรือกระบวนการที่คล้ายกัน
44211 เครื่องมือกลสาหรับใช้งานกับวัตถุใดก็ตาม โดยเอาเนื้อวัตถุออกด้วยกรรมวิธีใช้ลาแสงเลเซอร์หรือลาแสง
อื่น ๆ หรือใช้โฟตอนบีม อัลตราโซนิก อีเล็กโทรดิสชาร์จ เคมีไฟฟ้า อิเล็กตรอนบีม ไอออนิกบีม หรือ
พลาสมาอาร์ก รวมทั้งเครื่องตัดวัตถุโดยใช้น้าแรงดันสูง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องมือกลสำหรับใช้งำนกับวัตถุใดก็ตำมโดยเอำเนื้อวัตถุออก
 ทำด้วยกรรมวิธีใช้ลำแสงเลเซอร์
 ทำด้วยกรรมวิธีใช้ลำแสงอื่น ๆ หรือใช้โฟตอนบีม
 ทำด้วยกรรมวิธีใช้อัลตรำโซนิก
 ทำด้วยกรรมวิธีใช้อีเล็กโทรดิสชำร์จ เคมีไฟฟ้ำ อิเล็กตรอนบีม ไอออนิกบีม หรือพลำสมำอำร์ก
- เครื่องตัดวัตถุโดยใช้น้ำแรงดันสูง
- อื่น ๆ เช่น เครื่องอุปกรณ์สำหรับกระบวนกำรแบบเปียก โดยกำรจุ่มในสำรละลำยเคมีไฟฟ้ำ มีวัตถุประสงค์
เพื่อเอำเนื้อวัตถุออกใช้งำนกับแผงวงจรพิมพ์หรือแผงกำรเดินสำยแบบพิมพ์ เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8456
44212 เครื่องจักรแบบศูนย์ร่วม เครื่องจักรแบบโครงสร้างเดี่ยว (ฐานเดี่ยว) และเครื่องจักรแบบหลายฐาน สาหรับ
ใช้ตกแต่งโลหะ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องจักรแบบศูนย์ร่วม
- เครื่องจักรแบบโครงสร้ำงเดีย่ ว (ฐำนเดี่ยว)
- เครื่องจักรแบบหลำยฐำน สำหรับใช้ตกแต่งโลหะ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8457
44213 เครื่องกลึงโลหะสาหรับเอาเนื้อโลหะออก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องกลึงโลหะสำหรับเอำเนื้อโลหะออก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8458
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44214 เครื่องมือกลสาหรับเจาะ คว้าน หรือเซาะ โดยเอาเนื้อโลหะออก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เครื่องมือกลสำหรับเจำะ คว้ำน หรือเซำะ โดยเอำเนื้อโลหะออก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8459.10 - .69
44215 เครื่องมือกลสาหรับทาเกลียวนอกหรือเกลียวใน โดยเอาเนื้อโลหะออก ยกเว้นเครื่องกลึง และเครื่องจักร
ชนิดเวย์ไทป์ยูนิตเฮด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องมือกลสำหรับทำเกลียวนอกหรือเกลียวใน โดยเอำเนื้อโลหะออก ยกเว้นเครื่องกลึง และเครื่องจักร
ชนิดเวย์ไทป์ยูนิตเฮด
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8459.70
44216 เครื่องมือกลสาหรับเกลาตะเข็บ ทาให้คม เจียระไน ลับ ขัด ขัดมัน หรือตกแต่งอย่างอื่น ใช้กับโลหะหรือ
เซอร์เมต โดยการใช้หินลับ สิ่งขัดถู หรือผลิตภัณฑ์สาหรับขัดมัน เครื่องมือกลที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น
สาหรับไส ขึ้นรูป ทาร่อง แต่งรู กัดเฟือง เจียระไนเฟืองหรือตกแต่งเฟือง เลื่อยตัด และเครื่องมือกลอื่น ๆ ที่
ทางานโดยเอาเนื้อโลหะหรือเซอร์เมตออก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องมือกลสำหรับเกลำตะเข็บ ทำให้คม เจียระไน ลับ ขัด ขัดมัน หรือตกแต่งอย่ำงอื่น ใช้กับโลหะหรือ
เซอร์เมต โดยกำรใช้หินลับ สิ่งขัดถู หรือผลิตภัณฑ์สำหรับขัดมัน
 เครื่องเจียระไนผิวให้เรียบ
 เครื่องเจียระไนอื่น ๆ
 เครื่องทำให้คม (เครื่องเจียระไนหัวเครื่องมือหรือใบตัด)
 เครื่องลับหรือเครื่องขัด
 อื่น ๆ
- เครื่องมือกลที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นสำหรับไส ขึ้นรูป ทำร่อง แต่งรู กัดเฟือง เจียระไนเฟืองหรือตกแต่ง
เฟือง เลื่อยตัด และเครื่องมือกลอื่น ๆ ที่ทำงำนโดยเอำเนื้อโลหะหรือเซอร์เมตออก
 เครื่องขึ้นรูปหรือเครื่องทำร่อง
 เครื่องแต่งรู
 เครื่องกัดเฟือง เครื่องเจียระไนเฟืองหรือตกแต่งเฟือง
 เครื่องเลื่อยหรือเครื่องตัด
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8460, 8461
44217 เครื่องมือกลสาหรับใช้งานกับโลหะโดยการตี ทุบหรือตอกแบบ; เครื่องมือกล สาหรับใช้งานกับโลหะ โดยการ
ดัดโค้ง พับ ดัดตรง ทาให้แบน ตัดเฉือน (เชียริ่ง) ตอกรูหรือบาก; เครื่องอัดสาหรับใช้งานกับโลหะ หรือโลหะ
คาร์ไบด์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องมือกลสำหรับใช้งำนกับโลหะโดยกำรตี ทุบหรือตอกแบบ เครื่องมือกล สำหรับใช้งำนกับโลหะ โดยกำร
ดัดโค้ง พับ ดัดตรง ทำให้แบน ตัดเฉือน (เชียริ่ง) ตอกรูหรือบำก เครื่องอัดสำหรับใช้งำนกับโลหะ หรือโลหะ
คำร์ไบด์
 เครื่องตีหรือเครื่องตอกแบบ (รวมถึงเครื่องอัด) และเครื่องทุบ
 เครื่องตัดเฉือน (เชียริ่งแมชีน) (รวมถึงเครื่องอัด) นอกจำกเครื่องที่เป็นทั้งเครื่องตอกรูและเครื่องตัด
เฉือน
 เครื่องตอกรูหรือเครื่องบำก (รวมถึงเครื่องอัด) รวมถึงเครื่องที่เป็นทั้งเครื่องตอกรูและเครื่องตัดเฉือน
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8462

คำอธิบำยกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563 449

44218 เครื่องมือกลอื่น ๆ สาหรับงานแปรรูปโลหะ โลหะคาร์ไบด์แบบซินเตอร์ หรือเซอร์เมต โดยไม่เอาเนื้อวัตถุออก
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องมือกลอื่น ๆ สำหรับงำนแปรรูปโลหะ โลหะคำร์ไบด์แบบซินเตอร์ หรือเซอร์เมต โดยไม่เอำเนื้อวัตถุออก
ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
 เครื่องดึงเย็นสำหรับทำท่อน หลอดหรือท่อ โพรไฟล์ ลวดหรือของที่คล้ำยกัน
 เครื่องทำเกลียวโดยกำรรีด
 เครื่องจักรสำหรับใช้งำนกับลวด
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8463
4422

เครื่อ งมือ กลสาหรับ งานแปรรูปหิน เซรามิก และที่ค ล้า ยกัน และสาหรับ ใช้ในงานแปรรูป ไม้ กระดูก
พลาสติกแข็ง หรือวัตถุแข็งที่คล้ายกัน; เครื่องอัดสาหรับใช้ในการผลิตพาร์ติเคิลบอร์ด และที่คล้ายกัน
44221 เครื่องมือกลสาหรับงานแปรรูปหิน เซรามิก คอนกรีต แอสเบสทอสซีเมนต์ หรือวัตถุจาพวกแร่ที่คล้ายกัน
หรือสาหรับใช้ในงานแปรรูปเย็นของแก้ว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องมือกลสำหรับงำนแปรรูปหิน เซรำมิก คอนกรีต แอสเบสทอสซีเมนต์ หรือวัตถุจำพวกแร่ที่คล้ำยกัน
หรือสำหรับใช้ในงำนแปรรูปเย็นของแก้ว
 เครื่องเลื่อย
 เครื่องเจียระไนหรือเครื่องขัดมัน
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8464
44222 เครื่องมือกลสาหรับใช้ในงานแปรรูปไม้ ไม้ก๊อก กระดูก ยางแข็ง พลาสติกแข็ง หรือวัตถุแข็งที่คล้ายกัน ;
เครื่องอัดสาหรับใช้ในการผลิตพาร์ติเคิลบอร์ดหรือไฟเบอร์บิลดิงบอร์ด ที่ทาด้วยไม้หรือวัตถุจาพวกลิกนิน
อื่น ๆ และเครื่องจักรอื่น ๆ สาหรับใช้ในงานไม้หรือไม้ก๊อก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องมือกลสำหรับใช้ในงำนแปรรูปไม้ ไม้ก๊อก กระดูก ยำงแข็ง พลำสติกแข็ง หรือวัตถุแข็งที่คล้ำยกัน
 เครื่องจักรซึ่งสำมำรถทำงำนได้หลำยอย่ำง โดยไม่มีกำรถอดสับเปลีย
่ นเครื่องมือในระหว่ำงกำรทำงำน
 เครื่องจักรแบบศูนย์ร่วม
- เครื่องอัดสำหรับใช้ในกำรผลิตพำร์ติเคิลบอร์ดหรือไฟเบอร์บิลดิงบอร์ด ที่ทำด้วยไม้หรือวัตถุจำพวกลิกนินอื่น ๆ
และเครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับใช้ในงำนไม้หรือไม้ก๊อก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8465, 8479.30

4423

เครื่องมือซึ่งใช้งานด้วยมือ
44231 เครื่องมือซึ่งใช้งานด้วยมือ แบบนิวเมติก แบบไฮดรอลิก หรือแบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าหรือที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
อยู่ในตัว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องมือซึ่งใช้งำนด้วยมือ แบบนิวเมติก แบบไฮดรอลิก หรือแบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ำหรือที่ไม่ใช้ไฟฟ้ำอยู่ในตัว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8467.11, .19, .81, .89
44232 เครื่องมือชนิดเครื่องกลไฟฟ้าซึ่งใช้งานด้วยมือ แบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในตัว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องมือชนิดเครื่องกลไฟฟ้ำซึ่งใช้งำนด้วยมือ แบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ำอยู่ในตัว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8467.21, .22, .29
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4424

เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สาหรับบัดกรี เป่าแล่นหรือเชื่อม; เครื่องจักรและเครื่องใช้ สาหรับการอบคืนตัว
(เทมเปอริง) ของผิววัตถุโดยใช้ก๊าซ; เครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับใช้ในงานพ่นร้อนโลหะ
หรือโลหะคาร์ไบด์แบบซินเตอร์
44241 เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สาหรับบัดกรี เป่าแล่นหรือเชื่อมโดยใช้ไฟฟ้า ; เครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่อง
อุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับใช้ในงานพ่นร้อนโลหะหรือโลหะคาร์ไบด์แบบซินเตอร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับบัดกรี เป่ำแล่นหรือเชื่อมโดยใช้ไฟฟ้ำ
- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับเชื่อมโลหะแบบใช้ควำมต้ำนทำน
- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับเชื่อมโลหะแบบอำร์ก (รวมถึงพลำสมำอำร์ก)
- เครื่องจักรไฟฟ้ำและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ำสำหรับใช้ในงำนพ่นร้อนโลหะหรือโลหะคำร์ไบด์แบบซินเตอร์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8515.11 - .80
44242 เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สาหรับบัดกรี เป่าแล่นหรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า ; เครื่องจักรและเครื่องใช้
สาหรับการอบคืนตัว (เทมเปอริง) ของผิววัตถุโดยใช้ก๊าซ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับบัดกรี เป่ำแล่นหรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้ำ
- เครื่องจักรและเครื่องใช้สำหรับกำรอบคืนตัว (เทมเปอริง) ของผิววัตถุโดยใช้ก๊ำซ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8468.10 - .80

4425

หัวจับเครื่องมือ; ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของสินค้าที่อยู่ในหมู่ย่อย 4421 ถึง 4424
44251 หัวจับเครื่องมือ และหัวจับดายชนิดเปิดได้เอง หัวจับชิ้นงาน ดิไวดิงก์เฮดและอุปกรณ์เสริมพิเศษอื่น ๆ ที่ใช้
กับเครื่องมือกล; หัวจับเครื่องมือสาหรับเครื่องมือซึ่งใช้งานด้วยมือ; ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ
สินค้าที่อยู่ในหมู่ย่อย 4421 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หัวจับเครื่องมือ และหัวจับดำยชนิดเปิดได้เอง
- หัวจับชิ้นงำน
- ดิไวดิงก์เฮดและอุปกรณ์เสริมพิเศษอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องมือกล
- หัวจับเครื่องมือสำหรับเครื่องมือซึง่ ใช้งำนด้วยมือ
- ส่วนประกอบและอุ ปกรณ์ประกอบของสิ นค้ ำที่ อยู่ ในหมู่ย่ อย 4421 เครื่องมือกลสำหรั บใช้ งำนกั บโลหะ
เครื่องมือกลสำหรับใช้งำนกับวัตถุใดก็ตำมโดยเอำเนื้อวัตถุออกด้วยกรรมวิธีใช้ลำแสงเลเซอร์หรือกระบวนกำร
ที่คล้ำยกัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8466.10 - .30, .93, .94
44252 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของสินค้าที่อยู่ในหมู่ย่อย 44221; ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ
เครื่องมือกล สาหรับใช้ในงานแปรรูปไม้ กระดูก ยางแข็ง พลาสติกแข็ง และที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของสินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 44221 เครื่องมือกลสำหรับใช้งำนกับวัตถุใดก็ตำม
โดยเอำเนื้อวัตถุออกด้วยกรรมวิธีใช้ลำแสงเลเซอร์หรือลำแสงอื่น ๆ หรือใช้โฟตอนบีม อัลตรำโซนิก อีเล็กโทร
ดิสชำร์จ เคมีไฟฟ้ำ อิเล็กตรอนบีม ไอออนิกบีม หรือพลำสมำอำร์ก รวมทั้งเครื่องตัดวัตถุโดยใช้น้ำแรงดันสูง
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องมือกล สำหรับใช้ในงำนแปรรูปไม้ กระดูก ยำงแข็ง พลำสติกแข็ง
และที่คล้ำยกัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8466.91, .92
44253 ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 44231 และ 44232 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบ
 ของเลื่อยแบบโซ่
 ของเครื่องมือแบบนิวเมติก
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8467.91, .92, .99
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44255 ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 44241 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบ
 ของเครื่องเชื่อมแบบอำร์กกระแสสลับ ชนิดมีหม้อแปลง
 ส่วนประกอบของเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับบัดกรีองค์ประกอบบนแผงวงจรพิมพ์/แผงกำร
เดินสำยแบบพิมพ์
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8515.90
44256 ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 44242 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบ
 ของของตำมกลุ่มผลิตภัณฑ์ 44242 เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับบัดกรี เป่ำแล่นหรือเชื่อมโดย
ไม่ใช้ไฟฟ้ำ เครื่องจักรและเครื่องใช้สำหรับกำรอบคืนตัว (เทมเปอริง) ของผิววัตถุโดยใช้ก๊ำซ
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8468.90
หมู่ใหญ่ 443

เครื่องจักรที่ใช้ในทางโลหกรรม และส่วนประกอบของของดังกล่าว

4431 44310 เตาแปรสภาพ (คอนเวอร์เตอร์) เบ้า (แลเดิ้ล) แบบหล่ออินกอต และเครื่องหล่อชนิดที่ใช้ในทางโลหกรรม
หรือในการหล่อโลหะ; เครื่องรีดโลหะที่ใช้ลูกกลิ้ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เตำแปรสภำพ (คอนเวอร์เตอร์)
- เบ้ำ (แลเดิล้ ) แบบหล่ออินกอต
- เครื่องหล่อชนิดที่ใช้ในทำงโลหกรรมหรือในกำรหล่อโลหะ
- เครื่องรีดโลหะที่ใช้ลูกกลิ้ง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8454.10 - .30, 8455.10 - .22
4432 44320 ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 44310 (รวมถึงลูกกลิ้งของเครื่องรีด) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- ส่วนประกอบของ
 เตำแปรสภำพ (คอนเวอร์เตอร์)
 เบ้ำ (แลเดิล
้ ) แบบหล่ออินกอต
 เครื่องหล่อชนิดที่ใช้ในทำงโลหกรรมหรือในกำรหล่อโลหะ
 เครื่องรีดโลหะที่ใช้ลูกกลิ้ง
 ลูกกลิ้งของเครื่องรีด
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8454.90, 8455.30, .90
หมู่ใหญ่ 444

เครื่องจักรที่ใช้ในการทาเหมืองแร่ เหมืองหิน และการก่อสร้าง และส่วนประกอบของของดังกล่าว

4441

เครื่องยกและเครื่องลาเลียง ที่ทางานอย่างต่อเนื่องสาหรับขนส่งของหรือวัตถุออกแบบเป็นพิเศษสาหรับ
ใช้ใต้ดิน; เครื่องตัดถ่านหินหรือหิน และเครื่องจักรสาหรับขุดอุโมงค์ ; เครื่องจักรอื่น ๆ สาหรับเจาะคว้าน
หรือขุดเจาะ
44411 เครื่องยกและเครื่องลาเลียง ที่ทางานอย่างต่อเนื่องสาหรับขนส่งของหรือวัตถุ ออกแบบเป็นพิเศษสาหรับ
ใช้ใต้ดิน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องยกและเครื่องลำเลียง ที่ทำงำนอย่ำงต่อเนื่องสำหรับขนส่งของหรือวัตถุ ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ใต้ดิน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8428.31
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44412 เครื่องตัดถ่านหินหรือหิน และเครื่องจักรสาหรับขุดอุโมงค์; เครื่องจักรอื่น ๆ สาหรับเจาะคว้านหรือขุดเจาะ
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องตัดถ่ำนหินหรือหิน และเครือ่ งจักรสำหรับขุดอุโมงค์
 ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว
 อื่น ๆ
- เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับเจำะคว้ำนหรือขุดเจำะ
 ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8430.31 - .49
4442

เครื่องจักรอื่น ๆ สาหรับเคลื่อนย้าย เกรด เกลี่ย ขูด ขุด กระทุ้ง อัดแน่น สกัด หรือเจาะคว้าน ชนิดขับเคลื่อน
ได้ในตัว ที่ใช้กับดิน แร่ธาตุหรือสินแร่ (รวมถึงบูลโดเซอร์ เครื่องตักเชิงกล และเครื่องบดถนน)
44421 บูลโดเซอร์ และแองเกิลโดเซอร์ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บูลโดเซอร์ และแองเกิลโดเซอร์ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว
 แบบตีนตะขำบ
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8429.11, .19
44422 เครื่องเกรด และเครื่องเกลี่ย ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เครื่องเกรด และเครื่องเกลี่ย ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8429.20
44423 เครื่องขูด ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องขูด ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8429.30
44424 เครื่องกระทุ้ง และเครื่องบดถนน ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เครื่องกระทุ้ง และเครื่องบดถนน ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8429.40
44425 เครื่องตักย้ายแบบฟรอนต์เอนด์ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เครื่องตักย้ำยแบบฟรอนต์เอนด์ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8429.51
44426 เครื่องตักเชิงกล เครื่องขุด และเครื่องตักย้าย ชนิดที่โครงสร้างส่วนบนหมุนได้ 360 องศา ยกเว้นเครื่อง
ตักย้ายแบบฟรอนต์เอนด์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องตักเชิงกล เครื่องขุด และเครื่องตักย้ำย ชนิดที่โครงสร้ำงส่วนบนหมุนได้ 360 องศำ ยกเว้นเครื่อง
ตักย้ำยแบบฟรอนต์เอนด์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8429.52
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44427 เครื่องตักเชิงกล เครื่องขุด และเครื่องตักย้าย ยกเว้นเครื่องตักย้ายแบบฟรอนต์เอนด์ และเครื่องจักรที่
โครงสร้างส่วนบนหมุนได้ 360 องศา; เครื่องจักร ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สาหรับเคลื่อนย้าย เกรด
เกลี่ย ขูด ขุด กระทุ้ง อัดแน่น สกัด หรือเจาะคว้าน ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว ที่ใช้กับดิน แร่ธาตุหรือสินแร่
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องตักเชิงกล เครื่องขุด และเครื่องตักย้ำย ยกเว้นเครื่องตักย้ำยแบบฟรอนต์เอนด์ และเครื่องจักรที่
โครงสร้ำงส่วนบนหมุนได้ 360 องศำ เครื่องจักร ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สำหรับเคลื่อนย้ำย เกรด เกลี่ย
ขูด ขุด กระทุ้ง อัดแน่น สกัด หรือเจำะคว้ำน ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว ที่ใช้กับดิน แร่ธำตุหรือสินแร่
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8429.59, 8430.50
44428 รถดั้มพ์ (ดั้มเพอร์) ที่ออกแบบเพื่อใช้งานนอกทางหลวง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รถดั้มพ์ (ดั้มเพอร์) ที่ออกแบบเพื่อใช้งำนนอกทำงหลวง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8704.10
44429 ใบมีดสาหรับบูลโดเซอร์หรือแองเกิลโดเซอร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ใบมีดสำหรับบูลโดเซอร์หรือแองเกิลโดเซอร์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8431.42
4443 44430 เครื่องตอกเสาเข็ม และเครื่องถอนเสาเข็ม ; เครื่องกวาดหิมะและเป่าหิมะ; เครื่องจักรสาหรับเคลื่อนย้าย
เกรด เกลี่ย ขูด ขุด กระทุ้ง อัดแน่น สกัด หรือเจาะคว้าน ชนิดขับเคลื่อนในตัวไม่ได้ ที่ใช้กับดิน แร่ธาตุหรือ
สินแร่; เครื่องจักร ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สาหรับงานโยธา งานก่อสร้าง หรืองานที่คล้ายกัน ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องตอกเสำเข็ม และเครื่องถอนเสำเข็ม เครื่องกวำดหิมะและเป่ำหิมะ
- เครื่องจักรสำหรับเคลื่อนย้ำย เกรด เกลี่ย ขูด ขุด กระทุ้ง อัดแน่น สกัด หรือเจำะคว้ำน ชนิดขับเคลื่อนได้
ในตัวไม่ได้ ที่ใช้กับดิน แร่ธำตุหรือสินแร่
- เครื่องจักร ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น สำหรับงำนโยธำ งำนก่อสร้ำง หรืองำนที่คล้ำยกัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8430.10, .20, .61, .69, 8479.10
4444 44440 เครื่องจักรสาหรับคัด ร่อน แยก ล้าง ย่อย บด ผสมหรือนวดดิน หิน สินแร่หรือสารจาพวกแร่อื่น ๆ ที่มีลักษณะ
เป็นของแข็ง; เครื่องจักรสาหรับทาให้เป็นก้อน ให้เป็นรูปทรงหรือหล่อแบบ แร่เชื้อเพลิงแข็ง เซรามิก เพสต์
อันฮาร์ดเดนซี เมนต์ วัตถุจาพวกปลาสเตอร์หรือผลิ ตภัณฑ์จาพวกแร่อื่ น ๆ ที่มีลักษณะเป็นผงหรื อเพสต์ ;
เครื่องจักรสาหรับทาแบบหล่อจากทราย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องจักรสำหรับคัด ร่อน แยก ล้ำง ย่อย บด ผสมหรือนวดดิน หิน สินแร่หรือสำรจำพวกแร่อื่น ๆ ที่มี
ลักษณะเป็นของแข็ง
- เครื่องจักรสำหรับทำให้เป็นก้อน ให้เป็นรูปทรงหรือหล่อแบบ แร่เชื้อเพลิงแข็ง เซรำมิก เพสต์ อันฮำร์ดเดน
ซีเมนต์ วัตถุจำพวกปลำสเตอร์หรือผลิตภัณฑ์จำพวกแร่อื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นผงหรือเพสต์
- เครื่องจักรสำหรับทำแบบหล่อจำกทรำย
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8474.10 - .80
4446

ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในหมู่ย่อย 4441 ถึง 4444
44461 ส่วนประกอบซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นของเครื่องจักรสาหรับเจาะคว้านหรือขุดเจาะ เดอร์ริก ปั้นจั่น
โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้ เครื่องขนย้ายแบบสแตรดเดิ้ล และรถใช้งาน (เวิร์กทรัก) ที่มีปั้นจั่นติดอยู่ด้วย;
ส่วนประกอบซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นของเครื่องจักร สาหรับเคลื่อนย้าย เกรด เกลี่ย ขูด ขุด กระทุ้ง อัดแน่น
สกัด หรือเจาะคว้าน ที่ใช้กับดิน แร่ธาตุหรือสินแร่; ส่วนประกอบของเครื่องตอกเสาเข็ม เครื่องถอนเสาเข็ม;
ส่วนประกอบของเครื่องกวาดหิมะและเครื่องเป่าหิมะ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่นของ
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เครื่องจักรสำหรับเจำะคว้ำนหรือขุดเจำะ เดอร์ริก ปั้นจั่น โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้ เครื่องขนย้ำย
แบบสแตรดเดิ้ล และรถใช้งำน (เวิร์กทรัก) ที่มีปั้นจั่นติดอยู่ด้วย
 เครื่องจักร สำหรับเคลื่อนย้ำย เกรด เกลี่ย ขูด ขุด กระทุ้ง อัดแน่น สกัด หรือเจำะคว้ำน ที่ใช้กับดิน
แร่ธำตุหรือสินแร่
- ส่วนประกอบ
 เครื่องตอกเสำเข็ม เครื่องถอนเสำเข็ม
 เครื่องกวำดหิมะและเครื่องเป่ำหิมะ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8431.43, .49


44462 ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 44440 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
ส่วนประกอบของ
- เครื่องจักรสำหรับคัด ร่อน แยก ล้ำง ย่อย บด ผสมหรือนวดดิน หิน สินแร่หรือสำรจำพวกแร่อื่น ๆ ที่มีลักษณะ
เป็นของแข็ง
- เครื่องจักรสำหรับทำให้เป็นก้อน ให้เป็นรูปทรงหรือหล่อแบบ แร่เชื้อเพลิงแข็ง เซรำมิก เพสต์ อันฮำร์ดเดน
ซีเมนต์ วัตถุจำพวกปลำสเตอร์หรือผลิตภัณฑ์จำพวกแร่อื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นผงหรือเพสต์
- เครื่องจักรสำหรับทำแบบหล่อจำกทรำย
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8474.90
หมู่ใหญ่ 445

เครื่องจักรสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมปรุงแต่งหรือผลิตอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ และส่วนประกอบของ
ของดังกล่าว

4451

เครื่องจักรสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
44511 เครื่องแยกครีม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องแยกครีม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8421.11
44513 เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมการโม่สีหรือที่ใช้กับเมล็ดธัญพืชหรือเมล็ดแห้งของพืชผักวงศ์ถั่ว นอกจาก
เครื่องจักรแบบที่ใช้ในฟาร์ม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสำหกรรมกำรโม่สีหรือที่ใช้กับเมล็ดธัญพืชหรือเมล็ดแห้งของพืชผักวงศ์ถั่ว นอกจำก
เครื่องจักรแบบที่ใช้ในฟำร์ม
 เครื่องกะเทำะเปลือกข้ำว และเครือ
่ งขัดขำวทรงกรวย
 เครื่องสีเมล็ดกำแฟ และข้ำวโพดชนิดที่ใช้ในทำงอุตสำหกรรม
 เครื่องขัดมันข้ำว เครื่องจักรสำหรับร่อนและแร่ง เครื่องทำควำมสะอำดรำข้ำว และเครื่องกะเทำะเปลือก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8437.80
44515 เตาอบเบเกอรี่ ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า; เครื่องจักรสาหรับทาเครื่องดื่มร้อนหรือสาหรับหุงต้มหรืออุ่นอาหาร ยกเว้น
สาหรับใช้ตามบ้านเรือน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เตำอบเบเกอรี่ ที่ไม่ใช้ไฟฟ้ำ เตำอบเบเกอรี่ รวมถึงเตำอบบิสกิต
- เครื่องจักรสำหรับทำเครื่องดื่มร้อนหรือสำหรับหุงต้มหรืออุ่นอำหำร ยกเว้นสำหรับใช้ตำมบ้ำนเรือน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8417.20, 8419.81
44516 เครื่องจักร ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สาหรับใช้ในอุตสาหกรรมปรุงแต่งหรือผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม
(รวมถึงเครื่องจักรสาหรับใช้สกัดหรือปรุงแต่งไขมันหรือน้ามันสัตว์ หรือไขมันหรือน้ามันพืชชนิดระเหยยาก)
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องจักร ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สำหรับใช้ในอุตสำหกรรมปรุงแต่งหรือผลิตอำหำรหรือเครื่องดื่ม
 เครื่องจักรทำเบเกอรี่ และเครื่องจักรสำหรับกำรผลิตมักกะโรนี สปำเก็ตตี หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ำยกัน
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เครื่องจักรสำหรับกำรผลิตลูกกวำด โกโก้ หรือช็อกโกแลต
 เครื่องจักรสำหรับกำรผลิตน้ำตำล
 เครื่องจักรทำเบียร์
 เครื่องจักรสำหรับกำรปรุงแต่งเนื้อสัตว์หรือสัตว์ปีกเลี้ยง
 เครื่องจักรสำหรับกำรปรุงแต่งผลไม้ ลูกนัต หรือพืชผัก
 เครื่องแยกเปลือกกำแฟ (คอฟฟี่พัลเพอร์)
 เครื่องจักรสำหรับกำรปรุงแต่งของปลำ สัตว์นำจ
้ ำพวกครัสตำเซียหรือโมลลุสก์
- เครื่องจักรสำหรับสกัดหรือปรุงแต่งไขมันหรือน้ำมันที่ได้จำกสัตว์ หรือไขมัน หรือน้ำมันชนิดระเหยยำกที่ได้
จำกพืช
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8438.10 - .80, 8479.20


44517 เครื่องจักร ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สาหรับเตรียมหรือจัดทายาสูบ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เครื่องจักร ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น สำหรับเตรียมหรือจัดทำยำสูบ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8478.10
44518 เครื่องทาให้แห้ง สาหรับผลิตภัณฑ์เกษตร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เครื่องทำให้แห้ง สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตร
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8419.31
4452

ส่วนประกอบของสินค้าในหมู่ย่อย 4451
44522 ส่วนประกอบของเครื่องจักรสาหรับทาความสะอาด คัดหรือแยกขนาดเมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช หรือเมล็ดแห้ง
ของพืชผักวงศ์ถั่ว; ส่วนประกอบซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 44513 และ
44516 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของเครื่องจักรสำหรับทำควำมสะอำด คัดหรือแยกขนำดเมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช หรือเมล็ดแห้ง
ของพืชผักวงศ์ถั่ว
- ส่วนประกอบซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นของสินค้ำที่อยู่ใน
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 44513 เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสำหกรรมกำรโม่สีหรือที่ใช้กับเมล็ดธัญพืชหรือเมล็ดแห้ง
ของพืชผักวงศ์ถั่ว นอกจำกเครื่องจักรแบบที่ใช้ในฟำร์ม
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 44516 เครื่องจักร ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สำหรับใช้ในอุตสำหกรรมปรุงแต่งหรือ
ผลิตอำหำรหรือเครื่องดื่ม (รวมถึงเครื่องจักรสำหรับใช้สกัดหรือปรุงแต่งไขมันหรือน้ำมันสัตว์ หรือไขมัน
หรือน้ำมันพืชชนิดระเหยยำก)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8437.90, 8438.90
44523 ส่วนประกอบซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ของเครื่องจักรสาหรับเตรียมหรือจัดทายาสูบ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- ส่วนประกอบซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น ของเครื่องจักรสำหรับเตรียมหรือจัดทำยำสูบ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8478.90

หมู่ใหญ่ 446

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องหนัง และส่วนประกอบของของดังกล่าว

4461

เครื่องจักรสาหรับเตรียม ปั่น ทอ และถักนิตสิ่งทอ
44611 เครื่องจักรสาหรับอัดรีด ดึง ทาให้เกิดผิวสัมผัส (เทกซ์เจอริง) หรือตัดวัตถุทอประดิษฐ์; เครื่องจักรสาหรับ
เตรียมเส้นใยสิ่งทอและเครื่องจักร สาหรับผลิตด้ายสิ่งทอ; เครื่องทาเข็ดหรือกรอสิ่งทอ และเครื่องจักรสาหรับ
เตรียมด้ายสิ่งทอเพื่อใช้กับเครื่องทอผ้า เครื่องถักนิต และที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องจักรสำหรับอัดรีด ดึง ทำให้เกิดผิวสัมผัส (เทกซ์เจอริง) หรือตัดวัตถุทอประดิษฐ์
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- เครื่องจักรสำหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอและเครื่องจักร สำหรับผลิตด้ำยสิ่งทอ
 เครื่องจักรสำหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอ เครื่องสำง เครื่องหวี เครื่องรีดเส้นใยหรือเครื่องรีดเพื่อจัดขนำด
 เครื่องปั่นสิ่งทอ
 เครื่องตีเกลียวคู่หรือเครื่องตีเกลียวสิ่งทอ
 เครื่องกรอสิ่งทอ (รวมถึงเครื่องกรอด้ำยพุ่ง) หรือเครื่องทำเข็ดสิ่งทอ
- เครื่องจักรสำหรับเตรียมด้ำยสิ่งทอเพื่อใช้กับเครื่องทอผ้ำ เครื่องถักนิต และที่คล้ำยกัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8444, 8445
44612 เครื่องทอผ้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องทอผ้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8446
44613 เครื่องถักนิต เครื่องสติตช์บอนดิ้ง และเครื่องจักรสาหรับทาด้ายกิมพ์ ผ้าทูลล์ ผ้าลูกไม้ ผ้าปัก ผ้าที่ใช้ตกแต่ง
แถบถักแบบเปีย หรือทาผ้าตาข่าย และเครื่องจักรสาหรับทาปุยแบบทัฟต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องถักนิต เครื่องสติตช์บอนดิ้ง และเครื่องจักรสำหรับทำด้ำยกิมพ์ ผ้ำทูลล์ ผ้ำลูกไม้ ผ้ำปัก ผ้ำที่ใช้ตกแต่ง
แถบถักแบบเปีย หรือทำผ้ำตำข่ำย และเครื่องจักรสำหรับทำปุยแบบทัฟต์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8447
44614 เครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยสาหรับใช้งานร่วมกับเครื่องจักรสาหรับอัดรีดสิ่งทอ เครื่องจักรสาหรับเตรียม
เส้นใยสิ่งทอ เครื่องปั่นสิ่งทอ เครื่องทอผ้า เครื่องถักนิต และที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งำนร่วมกับเครื่ องจักรสำหรับอัดรีดสิ่งทอ เครื่องจักรสำหรับเตรียม
เส้นใยสิ่งทอ เครื่องปั่นสิ่งทอ เครื่องทอผ้ำ เครื่องถักนิต และที่คล้ำยกัน
 เครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งำนร่วมกับเครื่องจักรสำหรับอัดรีดสิ่งทอ เครื่องจักรสำหรับเตรียม
เส้นใยสิ่งทอ เครื่องปั่นสิ่งทอ เครื่องทอผ้ำ เครื่องถักนิต และที่คล้ำยกัน
 เครื่องดอบบี้และเครื่องแจ็กกำร์ด รวมทั้งเครื่องคำร์ดรีดิวซิง เครื่องลอกลำย เครื่องเจำะหรือเครื่อง
ประกอบ สำหรับใช้ร่วมกับเครื่องดอบบี้และเครื่องแจ็กกำร์ด
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8448.11, .19
4462

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายอื่น ๆ (รวมถึงเครื่องจักรสาหรับเย็บ)
44621 เครื่องจักรสาหรับเย็บ ยกเว้นเครื่องจักรเย็บหนังสือ และเครื่องจักรสาหรับเย็บชนิดใช้ตามบ้านเรือน ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องจักรสำหรับเย็บ ยกเว้นเครือ่ งจักรเย็บหนังสือ และเครื่องจักรสำหรับเย็บชนิดใช้ตำมบ้ำนเรือน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8452.21, .29
44622 เครื่องซักผ้าชนิดที่ใช้ในกิจการซักรีด ซึ่งจุผ้าแห้งเกิน 10 กิโลกรัม; เครื่องซักแห้ง; เครื่องทาให้แห้ง สาหรับ
สิ่งทอหรือของต่าง ๆ ซึ่งจุผ้าแห้งเกิน 10 กิโลกรัม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องซักผ้ำชนิดที่ใช้ในกิจกำรซักรีด ซึ่งจุผ้ำแห้งเกิน 10 กิโลกรัม
- เครื่องซักแห้ง
- เครื่องทำให้แห้ง สำหรับสิ่งทอหรือของต่ำง ๆ ซึ่งจุผ้ำแห้งเกิน 10 กิโลกรัม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8450.20, 8451.10, .29
44629 เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- เครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิตสิ่งทอ เสื้อผ้ำ เครื่องแต่งกำยอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 เครื่องจักรสำหรับพิมพ์สิ่งทอ
 เครื่องจักรสำหรับพิมพ์ด้ำย
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เครื่องจักรสำหรับผลิตหรือตกแต่งสักหลำดหรือผ้ำไม่ทอ เป็นผืนหรือเป็นรูปทรง
เครื่องจักรสำหรับทำหมวกสักหลำด
บล็อกทำหมวก
เครื่องรีดและเครื่องอัดผ้ำ (รวมถึงเครื่องอัดแบบฟิวซิ่ง)
หุ่นรีดผ้ำสำหรับเตำรีดไอน้ำ
เครื่องซัก เครื่องฟอกหรือเครื่องย้อมสำหรับสิ่งทอหรือด้ำยสิ่งทอ
เครื่องจักรสำหรับม้วน คลี่ พับ ตัดหรือตัดแบบซิกแซ็ก (พิงกิ้ง) ที่ใช้กับผ้ำสิ่งทอ
เครื่องจักรสำหรับอำบซึมด้ำยสิ่งทอ ผ้ำ หรือของที่จัดทำแล้วทำด้วยสิ่งทอ
เครื่องจักรสำหรับทำเพสต์ลงบนผ้ำที่ใช้เป็นฐำนหรือสิ่งรองรับอื่น ๆ ซึ่ งใช้ในกำรผลิตสิ่งปูพื้น เช่น พรม
น้ำมัน

ยกเว้น
- เครื่องซักแห้ง ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 44622
- เครื่องทำให้แห้ง
 ซึ่งจุผ้ำแห้งไม่เกิน 10 กิโลกรัม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 44812
 อื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุม
่ ผลิตภัณฑ์ 44622
- เครื่องซักผ้ำ รวมถึงเครื่องซักผ้ำที่มีเครื่องทำให้แห้ง
 ซึ่งจุผ้ำแห้งไม่เกิน 10 กิโลกรัม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 44812
 อื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 44622
4463 44630 เครื่องจักรสาหรับเตรียม ฟอก หรือตกแต่งหนังดิบหรือหนังฟอก หรือสาหรับทาหรือซ่อมรองเท้าหรือของอื่น ๆ
ที่ทาด้วยหนังดิบหรือหนังฟอก นอกจากเครื่องจักรสาหรับเย็บ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องจักรสำหรับเตรียม ฟอก หรือตกแต่งหนังดิบหรือหนังฟอก หรือสำหรับทำหรือซ่อมรองเท้ำหรือของอื่น ๆ
ที่ทำด้วยหนังดิบหรือหนังฟอก นอกจำกเครื่องจักรสำหรับเย็บ
 เครื่องจักรสำหรับเตรียม ฟอก หรือตกแต่งหนังดิบหรือหนังฟอก
 เครื่องจักรสำหรับทำหรือซ่อมรองเท้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8453.10 - .80
4464 44640 ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในหมู่ย่อย 4461; ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 44621 (รวมถึง
เข็มจักร และเครื่องจักรสาหรับเย็บเฟอร์นิเจอร์ ฐาน และฝาครอบ); ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 44622; ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 44629 ยกเว้นส่วนประกอบของเครื่องจักร
สาหรับผลิตหรือตกแต่งสักหลาดหรือผ้าไม่ทอ รวมทั้งบล็อกทาหมวก; ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 44630; ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้าชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือใช้ในกิจการซักรีด และเครื่อง
ทาให้สิ่งทอแห้ง ซึ่งจุผ้าแห้งไม่เกิน 10 กิโลกรัม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของสินค้ำที่อยู่ในหมูย่ ่อย 4461
- ส่วนประกอบของสินค้ำที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 44621 (รวมถึงเข็มจักร และเครื่องจักรสำหรับเย็บเฟอร์นิเจอร์
ฐำน และฝำครอบ)
- ส่วนประกอบของสินค้ำที่อยู่ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 44622
- ส่วนประกอบของสินค้ำที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 44629 ยกเว้นส่วนประกอบของเครื่องจักรสำหรับผลิตหรือ
ตกแต่งสักหลำดหรือผ้ำไม่ทอ รวมทั้งบล็อกทำหมวก
- ส่วนประกอบของสินค้ำที่อยู่ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 44630
- ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้ำชนิดที่ใช้ตำมบ้ำนเรือนหรือใช้ในกิจกำรซักรีด และเครื่องทำให้สิ่งทอแห้ง
ซึ่งจุผ้ำแห้งไม่เกิน 10 กิโลกรัม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8448.20 - .59, 8450.90, 8451.90, 8452.30 .90, 8453.90
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หมู่ใหญ่ 447

อาวุธและกระสุนปืน และส่วนประกอบของของดังกล่าว

4471 44710 รถถังและยานรบหุ้มเกราะอื่น ๆ ที่ขับด้วยมอเตอร์ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รถถังและยำนรบหุ้มเกรำะอื่น ๆ ที่ขับด้วยมอเตอร์ และส่วนประกอบของยำนดังกล่ำว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8710
4472 44720 อาวุธที่ใช้ในทางทหาร นอกจากปืนลูกโม่ ปืนพก กระบี่ และอาวุธที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- อำวุธที่ใช้ในทำงทหำร นอกจำกปืนลูกโม่ ปืนพก กระบี่ และอำวุธทีค่ ล้ำยกัน
 อาวุธปืนใหญ่ (เช่น ปืนใหญ่ เฮาวิทเซอร์ และปืนครก)
 เครื่องยิงจรวด เครื่องพ่นไฟ เครื่องยิงลูกระเบิด รวมทั้งท่อยิงตอร์ปิโดและเครื่องยิงที่คล้ายกัน
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9301
4473 44730 ปืนลูกโม่ ปืนพก อาวุธปืนอื่น ๆ และกลอุปกรณ์ที่คล้ายกัน; อาวุธอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ปืนลูกโม่ ปืนพก อำวุธปืนอื่น ๆ และกลอุปกรณ์ที่คล้ำยกัน
- อำวุธอื่น ๆ (เช่น ปืนและปืนพกที่ใช้สปริง ใช้ลมหรือใช้ก๊ำซกระบองตำรวจ)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9302 - 9304
4474 44740 ระเบิด ระเบิดมือ ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิด ขีปนาวุธ และยุทโธปกรณ์ที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว;
รวมทั้งลูกปืน กระสุนปืนอื่น ๆ และจรวด และส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมถึงลูกปรายและหมอน
ลูกปืน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ระเบิด ระเบิดมือ ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิด ขีปนำวุธ และยุทโธปกรณ์ที่คล้ำยกัน และส่วนประกอบของของดังกล่ำว
- ลูกปืน กระสุนปืนอื่น ๆ และจรวด และส่วนประกอบของของดังกล่ำว
- ลูกปรำยและหมอนลูกปืน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9306
4475 44750 กระบี่ ดาบ ดาบปลายปืน ทวน และอาวุธที่คล้ายกัน ส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งปลอกและฝัก
สาหรับของดังกล่าว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กระบี่ ดำบ ดำบปลำยปืน ทวน และอำวุธที่คล้ำยกัน ส่วนประกอบของของดังกล่ำว รวมทั้งปลอกและฝัก
สำหรับของดังกล่ำว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9307
4476 44760 ส่วนประกอบของอาวุธที่ใช้ในทางทหารและอาวุธอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของอำวุธที่ใช้ในทำงทหำรและอำวุธอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9305
หมู่ใหญ่ 448

เครื่องใช้สาหรับใช้ตามบ้านเรือน และส่วนประกอบของของดังกล่าว
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เครื่องใช้สาหรับใช้ตามบ้านเรือนที่ใช้ไฟฟ้า; ตู้เย็นและเครื่องทาให้เสื้อผ้าแห้งที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
44811 ตู้เย็นและตู้แช่แข็งชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน ที่ใช้ไฟฟ้าหรือไม่ใช้ไฟฟ้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ตู้เย็นและตู้แช่แข็งชนิดที่ใช้ตำมบ้ำนเรือน ที่ใช้ไฟฟ้ำหรือไม่ใช้ไฟฟ้ำ
 ตู้เย็นที่มีตู้แช่แข็งประกอบอยู่ด้วยกันโดยมีประตูนอกแยกกัน
 ตู้เย็นชนิดที่ใช้ตำมบ้ำนเรือน
 ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้ำนบน ควำมจุไม่เกิน 800 ลิตร
 ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้ำนหน้ำ ควำมจุไม่เกิน 900 ลิตร
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8418.10 - .40
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44812 เครื่องล้างจาน เครื่องซักเสื้อผ้าหรือผ้า และเครื่องทาให้เสื้อผ้าหรือผ้าแห้ง ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน ที่ใช้ไฟฟ้า
หรือไม่ใช้ไฟฟ้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องล้ำงจำน ชนิดใช้ตำมบ้ำนเรือน บ้ำนเรือน ที่ใช้ไฟฟ้ำหรือไม่ใช้ไฟฟ้ำ
- เครื่องซักผ้ำชนิดที่ใช้ตำมบ้ำนเรือน ซึ่งจุผ้ำแห้งไม่เกิน 10 กิโลกรัม
 เครื่องจักรอัตโนมัติจผ
ุ ้ำแห้ง
 เครื่องจักรอื่น ๆ ที่มีเครื่องทำให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยงแห้ง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8422.11, 8450.11 - .19, 8451.21
44813 ผ้าห่มไฟฟ้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ผ้ำห่มไฟฟ้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 6301.10
44814 เครื่องจักรสาหรับเย็บชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เครื่องจักรสำหรับเย็บชนิดที่ใช้ตำมบ้ำนเรือน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8452.10
44815 พัดลม รวมทั้งเครื่องระบายอากาศหรือเครื่องหมุนเวียนอากาศชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- พัดลม รวมทั้งเครื่องระบำยอำกำศหรือเครื่องหมุนเวียนอำกำศชนิดที่ใช้ตำมบ้ำนเรือน
 พัดลมแบบตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น ติดผนัง ติดหน้ำต่ำง ติดเพดำนหรือติดหลังคำ ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้ำในตัวซึ่งให้
กำลังไม่เกิน125 วัตต์
 เครื่องระบำยอำกำศหรือเครื่องหมุนเวียนอำกำศชนิดที่ใช้ตำมบ้ำนเรือน
 เครื่องระบำยหรือเครื่องหมุนเวียนอำกำศที่มีด้ำนตำมแนวนอนยำวทีส
่ ุดไม่เกิน 120 เซนติเมตร
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8414.51, .60
44816 เครื่องใช้สาหรับใช้ตามบ้านเรือน ที่ใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กอื่น ๆ (รวมถึงเครื่องดูดฝุ่น เครื่องกาจัดของเสีย
จากห้องครัว เครื่องผสมอาหาร เครื่องโกนหนวด เครื่องเป่าผม เตารีดไฟฟ้า เครื่องต้มกาแฟ และเครื่องปิ้ง
ขนมปัง) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องใช้สำหรับใช้ตำมบ้ำนเรือน ที่ใช้ไฟฟ้ำที่มีขนำดเล็กอื่น ๆ (รวมถึงเครื่องดูดฝุ่น เครื่องกำจัดของเสียจำก
ห้องครัว เครื่องผสมอำหำร เครื่องโกนหนวด เครื่องเป่ำผม เตำรีดไฟฟ้ำ เครื่องต้มกำแฟ และเครื่องปิ้งขนมปัง)
 เครื่องดูดฝุ่น ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้ำในตัว ที่มีกำลังไม่เกิน 1,500 วัตต์ และมีถุงหรือภำชนะอื่นสำหรับบรรจุ
ฝุ่นที่มีควำมจุไม่เกิน 20 ลิตร
 เครื่องบดและเครื่องผสมอำหำร รวมถึงเครื่องคั้นน้ำผักหรือน้ำผลไม้
 เครื่องขัดพื้น
 เครื่องกำจัดของเสียจำกห้องครัว
 เครื่องโกนหนวด
 ปัตตำเลี่ยน
 เครื่องขจัดขน
 เครื่องเป่ำผม
 เตำรีดไฟฟ้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8508.11, 8509.40 - .80, 8510.10, .20, .30,
8516.31 - .40, .71 - .79
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44817 เครื่อ งทาน้าร้อ นด้ว ยไฟฟ้า แบบทาน้าร้อ นชั่วขณะที่ใช้ห รือ แบบทาน้าร้อ นเก็บ สะสม และเครื่อ งทา
ความร้อ นด้ว ยไฟฟ้า แบบจุ่ม ; เครื่อ งอุป กรณ์ทาความร้อ นด้ว ยไฟฟ้า ให้แ ก่บ รรยากาศรอบ ๆ และ
เครื่อ งอุป กรณ์ทาความร้อ นด้วยไฟฟ้า ให้แ ก่ดิน ; เตาอบ; เตาที่มีห ม้อ หุง ต้ม ในตัว แผ่น สาหรับ หุง ต้ม
บอยลิงริง เตาย่าง และเตาอบย่าง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้ำแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม
- เครื่องทำควำมร้อนด้วยไฟฟ้ำแบบจุ่ม
- เครื่องอุปกรณ์ทำควำมร้อนด้วยไฟฟ้ำให้แก่บรรยำกำศรอบ ๆ
- เครื่องอุปกรณ์ทำควำมร้อนด้วยไฟฟ้ำให้แก่ดิน
- เตำอบ
- เตำที่มีหม้อหุงต้มในตัว แผ่นสำหรับ หุงต้ม บอยลิงริง
- เตำย่ำงและเตำอบย่ำง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8516.10 - .29, .50, .60
44818 ตัวต้านทานสาหรับทาความร้อนด้วยไฟฟ้า ยกเว้นคาร์บอน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ตัวต้ำนทำนสำหรับทำควำมร้อนด้วยไฟฟ้ำ ยกเว้นคำร์บอน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8516.80
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อุปกรณ์สาหรับทาอาหารและให้ความร้อน สาหรับใช้ตามบ้านเรือน ไม่ใช้ไฟฟ้า
44821 เครื่องใช้ในการหุงต้มและแผ่นใช้สาหรับอุ่นอาหาร สาหรับใช้ตามบ้านเรือน ไม่ใช้ไฟฟ้า ทาด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องใช้ในกำรหุงต้มและแผ่นใช้สำหรับอุ่นอำหำร สำหรับใช้ตำมบ้ำนเรือน ไม่ใช้ไฟฟ้ำ ทำด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7321.11 - .19
44822 เตา เตาย่าง เตาบราเซียร์ และเครื่องใช้ที่คล้ายกันสาหรับใช้ตามบ้านเรือน ไม่ใช้ไฟฟ้า (นอกจากเครื่องใช้
ในการหุงต้มและแผ่นใช้สาหรับอุ่นอาหาร) ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เตำ เตำย่ำง เตำบรำเซียร์ และเครื่องใช้ที่คล้ำยกันสำหรับใช้ตำมบ้ำ นเรือน ไม่ใช้ไฟฟ้ำ (นอกจำกเครื่องใช้
ในกำรหุงต้มและแผ่นใช้สำหรับอุ่นอำหำร) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7321.81 - .89
44823 เครื่องกระจายความร้อนสาหรับการทาความร้อนจากส่วนกลาง ไม่ได้ทาความร้อนด้วยไฟฟ้า ทาด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องกระจำยควำมร้อนสำหรับกำรทำควำมร้อนจำกส่วนกลำง ไม่ได้ทำควำมร้อนด้วยไฟฟ้ำ ทำด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7322.11, .19
44824 เครื่องทาอากาศร้อนและเครื่องจ่ายอากาศร้อนที่ไม่ได้ทาความร้อนด้วยไฟฟ้า พัดลมหรือเครื่องเป่าลมที่ขับ
ด้วยมอเตอร์ประกอบร่วมอยู่ด้วย ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องทำอำกำศร้อนและเครื่องจ่ำยอำกำศร้อนที่ไม่ได้ทำควำมร้อนด้วยไฟฟ้ำ พัดลมหรือเครื่องเป่ำลมที่ขับ
ด้วยมอเตอร์ประกอบร่วมอยู่ด้วย ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7322.90
44825 บอยเลอร์สาหรับการทาความร้อนจากส่วนกลาง ซึ่งสามารถผลิตน้าร้อนหรือไอน้าความดันต่า ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บอยเลอร์สำหรับกำรทำควำมร้อนจำกส่วนกลำง ซึ่งสำมำรถผลิตน้ำร้อนหรือไอน้ำควำมดันต่ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8403.10
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44826 เครื่องทาน้าร้อนแบบทาน้าร้อนชั่วขณะหรือแบบทาน้าร้อนเก็บสะสมที่ไม่ใช้ไฟฟ้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะหรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสมที่ไม่ใช้ไฟฟ้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8419.11, .19
4483

ส่วนประกอบของสินค้าในหมู่ย่อย 4481 และ 4482 (ยกเว้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ 44814)
44831 ส่วนประกอบของเครื่องใช้ต่อไปนี้ : เครื่องใช้กลไฟฟ้าสาหรับใช้ตามบ้านเรือน เครื่องโกนหนวด ปัตตาเลี่ยนที่
มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว; เครื่องทาน้าร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทาน้าร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือแบบทาน้าร้อนเก็บสะสม
และเครื่องทาความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม เครื่องอุปกรณ์ทาความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่บรรยากาศรอบ ๆ และ
เครื่องอุปกรณ์ทาความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่ดิน; เครื่องอุปกรณ์แต่งผม และเครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง ที่ให้
ความร้อนด้วยไฟฟ้า; เตารีดไฟฟ้า; เครื่องใช้อื่น ๆ ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของเครื่องใช้ต่อไปนี้
 เครื่องใช้กลไฟฟ้ำสำหรับใช้ตำมบ้ำนเรือน เครื่องโกนหนวด ปัตตำเลี่ยนที่มีมอเตอร์ไฟฟ้ำในตัว
 เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้ำแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม และเครื่องทำควำมร้อน
ด้วยไฟฟ้ำแบบจุ่ม เครื่องอุปกรณ์ทำควำมร้อนด้วยไฟฟ้ำให้แก่บรรยำกำศรอบ ๆ และเครื่องอุปกรณ์
ทำควำมร้อนด้วยไฟฟ้ำให้แก่ดิน
 เครื่องอุปกรณ์แต่งผม และเครื่องอุปกรณ์เป่ำมือให้แห้ง ที่ให้ควำมร้อนด้วยไฟฟ้ำ
 เตำรีดไฟฟ้ำ เครื่องใช้อื่น ๆ ที่ให้ควำมร้อนด้วยไฟฟ้ำชนิดที่ใช้ตำมบ้ำนเรือน
- รวมถึงส่วนประกอบของเครื่องดูดฝุ่นที่ใช้ในอุตสำหกรรม
44832 ส่วนประกอบของเตา เตาชุด เตาย่าง เตาที่มีภาชนะหุงต้มในตัว เตาบาร์บีคิว เตาบราเซียร์ หัวเตาแก๊ส
แผ่นใช้สาหรับอุ่นอาหาร และเครื่องใช้ที่คล้ายกันสาหรับใช้ตามบ้านเรือนไม่ใช้ไฟฟ้า และส่วนประกอบของ
ของดังกล่าว ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของ
 ของเตำที่ใช้น้ำมันก๊ำด
 ของเครื่องใช้ในกำรหุงต้ม และแผ่นใช้สำหรับอุ่นอำหำรที่ใช้ก๊ำซเชื้อเพลิง
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 7321.90
44833 ส่วนประกอบของเตาที่มีบอยเลอร์สาหรับการทาความร้อนจากส่วนกลาง เพื่อผลิตน้าร้อนหรือไอน้าความดันต่า
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของเตำที่มีบอยเลอร์สำหรับกำรทำควำมร้อนจำกส่วนกลำง เพื่อผลิตน้ำร้อนหรือไอน้ำควำมดันต่ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8403.90
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เครื่องจักรที่ใช้ในงานเฉพาะอย่างอื่น ๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว

4491

เครื่องจักรที่ใช้ในงานเฉพาะอย่างอื่น ๆ
44911 เครื่องทาให้เสื้อผ้าแห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องทำให้เสื้อผ้ำแห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8421.12
44912 เครื่องทาให้แห้ง สาหรับไม้ เยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็ง และสาหรับวัตถุอื่น ๆ ยกเว้นผลิตผล
ทางการเกษตร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องทำให้แห้ง สำหรับไม้ เยื่อกระดำษ กระดำษหรือกระดำษแข็ง และสำหรับวัตถุอื่น ๆ ยกเว้นผลิตผล
ทำงกำรเกษตร
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8419.32, .39
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44913 เครื่องจักรสาหรับทาเยื่อจากวัตถุจาพวกเส้นใยเซลลูโลส หรือสาหรับทาหรือตกแต่งกระดาษหรือกระดาษแข็ง;
เครื่องจักร (ยกเว้นเครื่องจักรสาหรับเข้าเล่มหนังสือ) สาหรับจัดทาของจากเยื่อกระดาษ กระดาษหรือ
กระดาษแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจำกวัตถุจำพวกเส้นใยเซลลูโลส หรือสำหรับทำหรือตกแต่งกระดำษหรือกระดำษ
แข็ง
- เครื่องจักร (ยกเว้นเครื่องจักรสำหรับเข้ำเล่มหนังสือ) สำหรับจัดทำของจำกเยื่อกระดำษ กระดำษหรือ
กระดำษแข็ง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8439.10 - .30, 8441.10 - .80
44914 เครื่องจักรสาหรับเข้าเล่มหนังสือ; เครื่องจักรสาหรับเรียงพิมพ์ และที่คล้ายกัน; เครื่องพิมพ์และเครื่องจักร
ที่ช่วยในการพิมพ์ (ยกเว้นเครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ตที่ป้อนกระดาษเป็นแผ่นชนิดที่ใช้ในสานักงาน) ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องจักรสำหรับเข้ำเล่มหนังสือ รวมถึงเครื่องจักรเย็บหนังสือ
- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ สำหรับเตรียมหรือทำเพลตลูกกลิ้งหรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ใช้ในกำรพิมพ์
- เครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ตที่ป้อนกระดำษเป็นม้วน
- เครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ตอื่น ๆ ยกเว้นเครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ตที่ป้อนกระดำษเป็นแผ่น ชนิดที่ใช้ในสำนักงำน
- เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่ว่ำจะป้อนกระดำษเป็นม้วนหรือไม่ก็ตำม
- เครื่องพิมพ์แบบเฟลกโซกรำฟิก
- เครื่องพิมพ์แบบกรำเวีย
- เครื่องพิมพ์อื่น ๆ ยกเว้นเครื่องจักรสำหรับพิมพ์สิ่งทอ
 เครื่องจักรสำหรับพิมพ์หน้ำปัดนำฬิกำ
 เครื่องจักรสำหรับพิมพ์บรรจุภัณฑ์
 เครื่องพิมพ์โดยใช้แสงแบบอิเล็กโทรสแตติก
 เครื่องพิมพ์สลำก
 เครื่องจักรสำหรับพิมพ์ไม้ก๊อก ท่อ/หลอด หรือเทียน
 เครื่องจักรสำหรับพิมพ์กล่องดีบุก
 เครื่องจักรสำหรับพิมพ์เลข
 เครื่องพิมพ์ที่หล่อตัวพิมพ์โค้งไปตำมลักษณะของลูกโม่ และพิมพ์ด้วยกระดำษม้วน
 เครื่องพิมพ์สกรีน
 เครื่องจักรพิมพ์เส้นยืนไหม (สิ่งทอ) สำหรับกำรพิมพ์ซ้ำ
ยกเว้น
- เครื่องจักรสำหรับพิมพ์สิ่งทอและด้ำย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 44629
- เครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ตที่ป้อนกระดำษเป็นแผ่น ชนิดที่ใช้ในสำนักงำน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
45150
44915 เครื่องจักรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สาหรับใช้ในงานแปรรูปยางหรือพลาสติกหรือสาหรับทาผลิตภัณฑ์
จากวัตถุดังกล่าว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องจักรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สำหรับใช้ในงำนแปรรูปยำงหรือพลำสติกหรือสำหรับทำผลิตภัณฑ์
จำกวัตถุดังกล่ำว
 เครื่องหล่อแบบชนิดใช้หัวฉีด
 เครื่องอัดรีด
 เครื่องหล่อแบบชนิดเป่ำพ่น
 เครื่องหล่อแบบชนิดสุญญำกำศ และเครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับขึ้นรูปโดยใช้ควำมร้อน
 เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับหล่อแบบหรือขึ้นรูปโดยวิธีอื่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8477.10 - .80
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44916 หีบแบบหล่อสาหรับใช้ในงานหล่อโลหะ; ฐานแบบหล่อ; หุ่นแบบหล่อ; รวมทั้งแบบหล่อสาหรับใช้กับโลหะ
(นอกจากแบบหล่ออินกอต) โลหะคาร์ไบด์ แก้ว วัตถุจาพวกแร่ ยาง หรือพลาสติก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หีบแบบหล่อสำหรับใช้ในงำนหล่อโลหะ
- ฐำนแบบหล่อ
- หุ่นแบบหล่อ
- แบบหล่อสำหรับใช้กับโลหะ (นอกจำกแบบหล่ออินกอต) โลหะคำร์ไบด์ แก้ว วัตถุจำพวกแร่ ยำง หรือ
พลำสติก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8480
44917 เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และเครื่องโทรสาร แบบเดี่ยว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ์ และเครื่องโทรสำร แบบเดี่ยว ซึ่งที่ไม่ได้ต่อเข้ำกับเครื่องประมวลผลข้อมูล
อัตโนมัติ
 เครื่องถ่ำยเอกสำร
 เครื่องพิมพ์สลำก เครื่องพิมพ์รหัสแท่ง และเครื่องพิมพ์ที่คล้ำยกัน
 เครื่องพิมพ์แบบพิมพ์เขียว
 เครื่องโทรสำร
ยกเว้น
- เครื่องพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ
 เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45263
 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45264
 เครื่องพิมพ์อื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45265
- หน่วยซึ่งทำหน้ำที่ได้ตั้งแต่ 2 หน้ำที่ขึ้นไป เกี่ยวกับกำรพิมพ์ กำรสแกน กำรทำสำเนำ หรือกำรส่งโทรสำร
(เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45266
44918 เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้สาหรับการผลิตแท่งบูลส์หรือเวเฟอร์กึ่งตัวนา
อุปกรณ์กึ่งตัวนา วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ หรือจอแสดงผลแบบแบน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ชนิดที่ใช้เฉพำะหรือส่วนใหญ่ใช้สำหรับกำรผลิตแท่งบูลส์หรือเวเฟอร์กึ่งตัวนำ
อุปกรณ์กึ่งตัวนำ วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ หรือจอแสดงผลแบบแบน
 เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับกำรผลิตแท่งบูลส์หรือเวเฟอร์
 เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับกำรผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำหรือวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์
 เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับกำรผลิตจอแสดงผลแบบแบน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8486.10 - .40
44919 เครื่องจักรที่ใช้ในงานเฉพาะอย่าง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (รวมถึงเครื่องจักรสาหรับการแยกไอโซโทป
เครื่องจักรสาหรับประกอบโคมไฟฟ้าที่เป็นหลอดแก้ว เครื่องจักรสาหรับผลิตหรือใช้ในงานแปรรูปร้อนของ
เครื่องแก้ว เครื่องทาเชือกชนิดโรป) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องจักรที่ใช้ในงำนเฉพำะอย่ำง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (รวมถึงเครื่องจักรสำหรับกำรแยกไอโซโทป
เครื่องจักรสำหรับประกอบโคมไฟฟ้ำที่เป็นหลอดแก้ว เครื่องจักรสำหรับผลิตหรือใช้ในงำนแปรรูปร้อนของ
เครื่องแก้ว เครื่องทำเชือกชนิดโรป)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8401.20, 8475.10, .21, .29, 8479.40 - .89,
8508.19, .60
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ส่วนประกอบ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สาหรับเครื่องจักรที่ใช้ในงานเฉพาะอย่าง
44921 ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 44913 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของสินค้ำที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 44913 เครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจำกวัตถุจำพวกเส้นใย
เซลลูโลส หรือสำหรับทำหรือตกแต่งกระดำษหรือกระดำษแข็ง เครื่องจักร (ยกเว้นเครื่องจักรสำหรับเข้ำเล่ม
หนังสือ) สำหรับจัดทำของจำกเยื่อกระดำษ กระดำษหรือกระดำษแข็ง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8439.91, .99, 8441.90
44922 ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 44914, 44917 และ 45150 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของสินค้ำที่อยู่ใน
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 44914 เครื่องจักรสำหรับเข้ำเล่มหนังสือ เครื่องจักรสำหรับเรียงพิมพ์ และที่คล้ำยกัน
เครื่องพิมพ์และเครื่องจักรที่ช่วยในกำรพิมพ์ (ยกเว้นเครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ตที่ป้อนกระดำษเป็นแผ่น
ชนิดที่ใช้ในสำนักงำน)
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 44917 เครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ์ และเครื่องโทรสำร แบบเดี่ยว
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 45150 เครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ตที่ป้อนกระดำษเป็นแผ่น ชนิดที่ใช้ในสำนักงำน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8440.90, 8442.40, 8443.91 - .99
44923 ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 44918 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของสินค้ำที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 44918 เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ชนิดที่ใช้เฉพำะหรือ
ส่วนใหญ่ใช้สำหรับกำรผลิตแท่งบูลส์หรือเวเฟอร์กึ่งตัวนำ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
จอแสดงผลแบบแบน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8486.90
44929 ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 44915 ส่วนประกอบอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
สาหรับเครื่องจักรที่ใช้ในงานเฉพาะอย่าง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของสินค้ำที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 44915 เครื่องจักรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สำหรับใช้ใน
งำนแปรรูปยำงหรือพลำสติกหรือสำหรับทำผลิตภัณฑ์จำกวัตถุดังกล่ำว
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น สำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในงำนเฉพำะอย่ำง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8475.90, 8477.90, 8479.90

หมวดย่อย 45

เครื่องใช้สานักงาน เครื่องทาบัญชี และเครื่องคอมพิวเตอร์

หมู่ใหญ่ 451

เครื่องใช้สานักงานและเครื่องทาบัญชี และส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว

4511 45110 เครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องประมวลคา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องประมวลคำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8469
4513 45130 เครื่องคานวณอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องบันทึก ถอด และแสดงข้อมูล พร้อมทาหน้าที่คานวณขนาดกระเป๋า
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องบันทึก ถอด และแสดงข้อมูล พร้อมทำหน้ำที่คำนวณขนำดกระเป๋ำ
 เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงำนได้โดยไม่ใช้พลังงำนไฟฟ้ำจำกแหล่งภำยนอก รวมทั้งเครื่องบันทึก
ถอดและแสดงข้อมูลพร้อมทำหน้ำที่คำนวณขนำดกระเป๋ำ
 เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8470.10 - .29
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4514

เครื่องทาบัญชี เครื่องบันทึกการรับเงิน เครื่องบริการเงินด่วนอัตโนมัติ เครื่องประทับไปรษณียากร เครื่อง
จ่ายตั๋วและเครื่องจักรที่คล้ายกัน ที่มีอุปกรณ์การคานวณร่วมอยู่ด้วย
45141 เครื่องทาบัญชี เครื่องบันทึกการรับเงิน เครื่องประทับไปรษณียากร เครื่องจ่ายตั๋วและเครื่องจักรที่คล้ายกัน
ที่มีอุปกรณ์การคานวณร่วมอยู่ด้วย (ยกเว้นเครื่องชาระเงิน เครื่องบริการเงินด่วนอัตโนมัติ และเครื่องจักร
ที่คล้ายกัน) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องทำบัญชี เครื่องบันทึกกำรรับเงิน เครื่องประทับไปรษณียำกร เครื่องจ่ำยตั๋วและเครื่องจักรที่คล้ำยกัน
ที่มีอุปกรณ์กำรคำนวณร่วมอยู่ด้วย (ยกเว้นเครื่องชำระเงิน เครื่องบริกำรเงินด่วนอัตโนมัติ และเครื่องจักรที่
คล้ำยกัน)
 เครื่องคำนวณ
 เครื่องบันทึกกำรรับเงินที่มีอุปกรณ์กำรคำนวณร่วมอยู่ด้วย ที่ไม่สำมำรถต่อเข้ำกับเครื่องประมวลผลข้อมูล
อัตโนมัติหรือเครือข่ำย
 เครื่องทำบัญชี
 เครื่องบันทึกรำยกำรรับ - จ่ำยเงิน
 เครื่องบันทึกใบแจ้งหนี้
 เครื่องประทับไปรษณียำกรที่มีอุปกรณ์กำรคำนวณร่วมอยูด
่ ้วย
 เครื่องจ่ำยตั๋วที่มีอุปกรณ์กำรคำนวณร่วมอยูด
่ ้วย
 เครื่องคำนวณเงินพนันสำหรับสนำมแข่งม้ำ
 ระบบสำหรับตรวจสอบและควบคุมบัตรแม่เหล็ก
ยกเว้น
- เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45130
- เครื่องบันทึกกำรรับเงิน
 ที่สำมำรถต่อเข้ำกับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัตห
ิ รือเครือข่ำย ได้จดั ประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 45142
 ที่ไม่มีอุปกรณ์กำรคำนวณร่วมอยู่ดว้ ย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45160
- เครื่องชำระเงิน เครื่องบริกำรเงินด่วนอัตโนมัติ และเครื่องจักรที่คล้ำยกัน ที่สำมำรถต่อเข้ำกับเครื่องประมวลผล
ข้อมูลอัตโนมัติหรือเครือข่ำย ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45142
45142 เครื่องชาระเงิน เครื่องบริการเงินด่วนอัตโนมัติ และเครื่องจักรที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เครื่องชำระเงินที่สำมำรถต่อเข้ำกับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัตหิ รือเครือข่ำย
- เครื่องบริกำรเงินด่วนอัตโนมัติ (ATMs)
ยกเว้น
- เครื่องจ่ำยตั๋ว
 ที่มีอุปกรณ์กำรคำนวณร่วมอยู่ด้วย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45141
 ที่ไม่มีอุปกรณ์กำรคำนวณร่วมอยู่ดว้ ย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45160

4515 45150 เครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ตที่ป้อนกระดาษเป็นแผ่น ชนิดที่ใช้ในสานักงาน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ต ที่ป้อนกระดำษเป็นแผ่น ชนิดที่ใช้ในสำนักงำน (ใช้แผ่นกระดำษในสภำพที่คลี่ออก
แล้วมีควำมยำวด้ำนหนึ่งไม่เกิน 22 เซนติเมตร และอีกด้ำนหนึ่งไม่เกิน 36 เซนติเมตร)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8443.12
4516 45160 เครื่องจักรอื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในสานักงาน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องจักรอื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในสำนักงำน
 เครื่องเฮกโตกรำฟ และเครื่องอัดสำเนำชนิดใช้กระดำษไข
 เครื่องจักรสำหรับ ปิด เปิด พับ ผนึก และคัดจดหมำย
 เครื่องพิมพ์ที่อยู่
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เครื่องจักรสำหรับประทับตรำหรือขีดฆ่ำไปรษณียำกร
เครื่องชำระเงินที่ไม่มีอุปกรณ์กำรคำนวณร่วมอยู่ด้วย
เครื่องนับเหรียญ
เครื่องเหลำดินสอ
เครื่องปรุรู หรือเครื่องเย็บกระดำษ
เครื่องทำลำยเอกสำร
เครื่องจ่ำยตั๋วที่ไม่มีอุปกรณ์กำรคำนวณร่วมอยู่ด้วย

ยกเว้น
- เครื่องจ่ำยตั๋วที่มีอุปกรณ์กำรคำนวณร่วมอยู่ด้วย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45141
- เครื่องบันทึกกำรรับเงินที่มีอุปกรณ์กำรคำนวณร่วมอยู่ด้วย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45141
- เครื่องบริกำรเงินด่วนอัตโนมัติ ที่สำมำรถต่อเข้ำกับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติหรือเครือข่ำย ได้จัด
ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45142
- เครื่องชำระเงินที่สำมำรถต่อเข้ำกับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติหรือเครือข่ำย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 45142
4517 45170 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ ป ระกอบของสินค้ า ในกลุ่ม ผลิตภั ณฑ์ 45110 และ 45130 (ยกเว้นสิ่งคลุ ม
กระเป๋าบรรจุ และที่คล้ายกัน) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตำมกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45110 เครื่องพิมพ์ดีด และเครื่อง
ประมวลคำ (ยกเว้นสิ่งคลุม กระเป๋ำบรรจุ และที่คล้ำยกัน)
 สำหรับเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้ำ
 สำหรับเครื่องจักรที่ไม่ใช้ไฟฟ้ำ
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตำมกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45130 เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องบันทึก ถอด และแสดงข้อมูล พร้อมทำหน้ำที่คำนวณขนำดกระเป๋ำ (ยกเว้นสิ่งคลุม กระเป๋ำบรรจุ
และที่คล้ำยกัน)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8473.40, .50
4518 45180 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45141, 45142 และ 45160 (ยกเว้นสิ่งคลุม
กระเป๋าบรรจุ และที่คล้ายกัน) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักร (ยกเว้นสิ่งคลุม กระเป๋ำบรรจุ และที่คล้ำยกัน) ตำม
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 45141 เครื่องทำบัญชี เครื่องบันทึกกำรรับเงิน เครื่องประทับไปรษณียำกร เครื่องจ่ำยตั๋ ว
และเครื่องจักรที่คล้ำยกัน ที่มีอุปกรณ์กำรคำนวณร่วมอยู่ด้วย (ยกเว้นเครื่องชำระเงิน เครื่องบริกำรเงิน
ด่วนอัตโนมัติ และเครื่องจักรที่คล้ำยกัน
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 45142 เครื่องชำระเงิน เครื่องบริกำรเงินด่วนอัตโนมัติ และเครื่องจักรที่คล้ำยกัน
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 45160 เครื่องจักรอื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในสำนักงำน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8473.29, .40
หมู่ใหญ่ 452

เครื่องคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว

4522 45220 เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติที่พกพาได้ มีน้าหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม เช่น แล็ปท็อป รวมถึงโน้ตบุ๊คและ
ซับโน้ตบุ๊ค ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติที่พกพำได้ มีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม อย่ำงน้อยประกอบด้วยหน่วย
ประมวลผลกลำง แป้นพิมพ์ และหน่วยแสดงผล
 แล็ปท็อป รวมถึงโน๊ตบุ๊คและซับโน๊ตบุ๊ค
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8471.30
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4523 45230 เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ อย่างน้อยต้องมีหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยรับเข้า และหน่วยส่งออก
รวมอยู่ในเรือนเดียวกัน จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ อย่ำงน้อยต้องมีหน่วยประมวลผลกลำง หน่วยรับเข้ำ และหน่วยส่งออก
รวมอยู่ในเรือนเดียวกัน จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตำม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8471.41
4524 45240 เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัตินาเข้าในลักษณะเป็นระบบ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัตินำเข้ำในลักษณะเป็นระบบ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8471.49
4525 45250 เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติอื่น ๆ จะมีหน่วยดังต่อไปนี้หนึ่งหรือสองหน่วยอยู่ในเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม
คือ หน่วยเก็บ หน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติอื่น ๆ จะมีหน่วยดังต่อไปนี้หนึ่งหรือสองหน่วยอยู่ในเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ตำม
คือ หน่วยเก็บ หน่วยรับเข้ำ หน่วยส่งออก
 หน่วยประมวลผลสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่พกพำได้
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนีส้ อดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8471.50
4526

หน่วยรับเข้าหรือหน่วยส่งออกจะมีหน่วยเก็บอยู่ในเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม ยกเว้นมอนิเตอร์และเครื่องฉาย
(โปรเจกเตอร์)
45261 อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ทาหน้าที่รับเข้า (แป้นพิมพ์ ก้านควบคุม เมาส์ ฯลฯ) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ทำหน้ำที่รับเข้ำ ที่ทำงำนด้วยมือ สำหรับเครื่องประมวลผลข้อมูล
 แป้นพิมพ์
 ก้ำนควบคุม
 เมำส์
ยกเว้น
- แบดจ์รีดเดอร์21 และเครื่องอ่ำนกำร์ด ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45269
- เครื่องอ่ำนแถบกระดำษ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45269
- อุปกรณ์อ่ำนข้อมูลด้วยแสงแล้วพิมพ์ด้วยผงหมึกสำรแม่เหล็ก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45269
- เครื่องอ่ำนข้อมูลระบบแม่เหล็กหรือแสง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45269
- หน่วยขับจำนบันทึกที่ใช้แม่เหล็กหรือแสง และหน่วยเก็บแบบแถบ ได้แก่
 สื่อบันทึกที่ถอดออกไม่ได้ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45271
 สื่อบันทึกที่ถอดออกได้ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45272
- เครื่องอ่ำนกำร์ดแฟลช ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45272
45262 เครื่องสแกนเนอร์ (ยกเว้นเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์และ/หรือเครื่องทาสาเนา เครื่องโทรสารที่อยู่รวมกัน)
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องสแกนเนอร์ที่สำมำรถต่อเข้ำกับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ
ยกเว้น
- หน่วยที่ทำกำรพิมพ์ กำรทำสำเนำ หรือกำรโทรสำร ที่อยู่รวมกับกำรสแกน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
45266

21

อุปกรณ์ที่ออกแบบมำเพื่ออ่ำนข้อมูลที่เข้ำรหัสเป็นบัตรพลำสติกขนำดเล็ก นอกจำกนี้ยังสำมำรถใช้เพื่อควบคุมกำรเข้ำถึงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบล็อคประตูที่ใช้ระบบไฟฟ้ำและเมื่อสร้ำง
คีย์บอร์ดและส่วนอื่น ๆ ของระบบข้อมูลก็จะสำมำรถควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลได้ (ที่มำ : https://www.hidglobal.com/products/readers)
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45263 เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ตที่ใช้กับเครื่องประมวลผลข้อมูล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต (เช่น เครื่องพิมพ์ที่ทำงำนโดยกำรพ่นหมึกออกมำเป็นหยดเล็ก ๆ ลงบนกระดำษ
เมื่อต้องกำรพิมพ์ตัวอักษรหรือรูปภำพใด ๆ ตำมแต่ละจุดในตำแหน่งที่เครื่องประมวลผลไว้) ที่สำมำรถต่อ
เข้ำกับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติหรือเครือข่ำย
ยกเว้น
- เครื่องพิมพ์ ที่ไม่สำมำรถต่อเข้ำกับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 44917
45264 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่ใช้กับเครื่องประมวลผลข้อมูล ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (เช่น เครื่องพิมพ์ที่ใช้แสงเลเซอร์วำดภำพที่จะพิมพ์ลงบนกระบอกรับภำพ โดยกระบอก
รับภำพจะมีประจุไฟฟ้ำตำมรูปร่ำงของภำพ เมื่อกระบอกรับภำพหมุนมำถึงตัวปล่อยผงหมึก ผงหมึกจะเกำะ
เฉพำะบริเวณที่ไม่มีประจุไฟฟ้ำ แล้วกระบอกรับภำพจะอัดผงหมึกลงบนกระดำษ แล้วอบด้วยควำมร้อน
ภำพพิมพ์ก็จะติดบนกระดำษ) ทีส่ ำมำรถต่อเข้ำกับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติหรือเครือข่ำย
ยกเว้น
- เครื่องพิมพ์ ที่ไม่สำมำรถต่อเข้ำกับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 44917
45265 เครื่องพิมพ์อื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องประมวลผลข้อมูล ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องพิมพ์อื่น ๆ (เช่น เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ ที่ใช้หัวพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นหัวเข็ม กระแทกผ่ำนผ้ำหมึก
ลงบนกระดำษ ก็จะทำให้เกิดจุดขึ้น รวมเป็นตัวอักษรหรือภำพ) ทีส่ ำมำรถต่อเข้ำกับเครื่องประมวลผลข้อมูล
อัตโนมัติหรือเครือข่ำย
ยกเว้น
- เครื่องพิมพ์ ที่ไม่สำมำรถต่อเข้ำกับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 44917
45266 หน่วยที่ทาหน้าที่ดังต่อไปนี้ สองหน้าที่หรือมากกว่าคือ การพิมพ์ การสแกน การทาสาเนา การโทรสาร
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หน่วยที่ใช้งำนกับเครื่องประมวลผลข้อมูล และทำสองหน้ำที่หรือมำกกว่ำ คือ กำรพิมพ์ กำรสแกน กำรทำ
สำเนำ กำรโทรสำร
ยกเว้น
- เครื่องพิมพ์ ที่ไม่สำมำรถต่อเข้ำกับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 44917
- เครื่องโทรสำร ที่ไม่สำมำรถต่อเข้ำกับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
44917
45269 อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ที่ทาหน้าที่รับเข้าหรือส่งออก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แบดจ์รีดเดอร์
- เครื่องอ่ำนกำร์ด
 เครื่องอ่ำนกำร์ดแม่เหล็ก
 เครื่องอ่ำนบัตรเจำะรู
 เครื่องอ่ำนสมำร์ทกำร์ด
- เครื่องอ่ำนแถบกระดำษ
- อุปกรณ์อ่ำนข้อมูลด้วยแสงแล้วพิมพ์ด้วยผงหมึกสำรแม่เหล็ก
- เครื่องอ่ำนข้อมูลระบบแม่เหล็กหรือแสง
ยกเว้น
- แป้นพิมพ์ ก้ำนควบคุม และเมำส์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45261
- หน่วยขับจำนบันทึกที่ใช้แม่เหล็กหรือแสง และหน่วยเก็บแบบแถบ ได้แก่
 สื่อบันทึกที่ถอดออกไม่ได้ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45271
 สื่อบันทึกที่ถอดออกได้ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45272
- เครื่องอ่ำนกำร์ดแฟลช ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45272
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4527

หน่วยเก็บ
45271 สื่อบันทึกที่ถอดออกไม่ได้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หน่วยขับจำนบันทึกแบบแข็ง และหน่วยเก็บอื่น ๆ ที่สื่อบันทึกไม่สำมำรถแยกออกจำกอุปกรณ์กำรอ่ำนและ
กำรเขียนของมันเอง
ยกเว้น
- หน่วยเก็บแบบจำน ที่สำมำรถถอดออกได้ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45272
- หน่วยเก็บแบบเทปแม่เหล็ก ที่สำมำรถถอดออกได้ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45272
- หน่วยขับซีดีและหน่วยขับดีวีดี ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45272
- อุปกรณ์หน่วยเก็บควำมจำแบบไม่ลบเลือนชนิดโซลิด -สเตท แผ่นวงจรหน่วยควำมจำแฟลช ได้จัดประเภท
ไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 47550
45272 สื่อบันทึกที่ถอดออกได้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หน่วยเก็บที่ออกแบบเพื่อใช้สำหรับสื่อบันทึกที่ถอดออกได้
 หน่วยเก็บแบบจำนบันทึก
 หน่วยเก็บแบบเทปแม่เหล็ก
 หน่วยขับซีดี
 หน่วยขับดีวีดี
 เครื่องอ่ำนกำร์ดแฟลช
ยกเว้น
- หน่วยขับจำนบันทึกแบบแข็ง และหน่วยเก็บอื่น ๆ ที่สื่อบันทึกไม่สำมำรถแยกออกจำกอุปกรณ์กำรอ่ำนและ
กำรเขียนของมันเอง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45271

4528

หน่วยอื่น ๆ ของเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
45281 แผ่นวงจรเสียง แผ่นวงจรภาพ แผ่นวงจรเครือข่าย สาหรับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- แผ่นวงจรขยำย สำหรับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ เช่น แผ่นวงจรเครือข่ำย แผ่นวงจรเสียง และ
แผ่นวงจรภำพ
ยกเว้น
- เครื่องอุปกรณ์กำรสื่อสำรแบบเครือข่ำย (เช่น ฮับ เรำเตอร์ เกตเวย์) สำหรับกำรเชื่อมโยงภำยในเครือข่ำย
เฉพำะกลุ่ม หรือเครือข่ำยบริเวณกว้ำง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 47223
45289 หน่วยอื่น ๆ ของเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หน่วยคำนวณ
- เครื่องเร่ง นอกจำก ตัวเร่งควำมเร็วในกำรแสดงภำพ
- หน่วยประมวลผลกำรพิมพ์
- หน่วยควบคุม และหน่วยตัวปรับต่อ
- ตัวแปลงข้อมูลจำกดิสก์เป็นเทป หรือเทปเป็นดิสก์
- เครื่องถอดรหัสข้อมูลและให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน
- เครื่องใส่โปรแกรม (เครื่องสำหรับนำโปรแกรมเบื้องต้นใส่ในวงจรรวม)
- เครื่องถ่ำยทอดข้อมูล (เครื่องสำหรับถ่ำยทอดข้อมูลลงสื่อในรูปแบบของรหัส)
ยกเว้น
- แผ่นวงจรภำพและตัวเร่งควำมเร็วในกำรแสดงภำพ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4528
- แผ่นวงจรเสียง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45281
- แผ่นวงจรเครือข่ำย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45281
- วงจรรวม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 47160
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4529 45290 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ของเครื่องจักรที่ใช้ในการคานวณ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ของเครื่องจักรที่ใช้ในกำรคำนวณ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8473.30, .50
หมวดย่อย 46

เครื่องจักรและเครื่องมือไฟฟ้า

หมู่ใหญ่ 461

มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว

4611

มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้า และที่คล้ายกัน
46111 มอเตอร์ที่ให้กาลังไม่เกิน 37.5 วัตต์; มอเตอร์กระแสตรงอื่น ๆ; รวมทั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- มอเตอร์ที่ให้กำลังไม่เกิน 37.5 วัตต์
- มอเตอร์กระแสตรงอื่น ๆ
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำกระแสตรง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8501.10, .31 - .34
46112 มอเตอร์ยูนิเวอร์แซลกระแสสลับ/กระแสตรงที่ให้กาลังเกิน 37.5 วัตต์ ; มอเตอร์กระแสสลับอื่น ๆ; รวมทั้ง
เครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (อัลเทอร์เนเตอร์) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- มอเตอร์ยูนิเวอร์แซลกระแสสลับ/กระแสตรงที่ให้กำลังเกิน 37.5 วัตต์
- มอเตอร์กระแสสลับอื่น ๆ
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำกระแสสลับ (อัลเทอร์เนเตอร์)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8501.20, .40 - .53, .61 - .64
46113 ชุดเครื่องกาเนิดไฟฟ้าและเครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดหมุน (โรตารี่คอนเวอร์เตอร์) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำและเครื่องเปลี่ยนไฟฟ้ำชนิดหมุน (โรตำรี่คอนเวอร์เตอร์)
 ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำที่มีเครื่องยนต์สันดำปภำยในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยกำรอัด (เครื่องยนต์
ดีเซลหรือกึ่งดีเซล)
 ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำที่มีเครื่องยนต์สันดำปภำยในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยประกำยไฟ
 ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำอื่น ๆ
 เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้ำชนิดหมุน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8502

4612

หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ (สแตติกคอนเวอร์เตอร์) และตัวเหนี่ยวนา
46121 หม้อแปลงไฟฟ้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หม้อแปลงไฟฟ้ำ
 หม้อแปลงไฟฟ้ำชนิดไดอิเล็กทริกเหลว
 หม้อแปลงไฟฟ้ำอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8504.21 - .34
46122 บัลลาสต์ สาหรับหลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ ; เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ (สแตติกคอนเวอร์เตอร์) ;
รวมทั้งตัวเหนี่ยวนาอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บัลลำสต์ สำหรับหลอดไฟฟ้ำแบบดิสชำร์จ
- เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้ำชนิดอยู่คงที่ (สแตติกคอนเวอร์เตอร์)
- ตัวเหนี่ยวนำอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8504.10, .40, .50
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4613

ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในหมู่ย่อย 4611 และ 4612
46131 ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้า และที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ และที่คล้ำยกัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8503
46132 ส่วนประกอบของหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ (สแตติกคอนเวอร์เตอร์) และตัวเหนี่ยวนา
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของหม้อแปลงไฟฟ้ำ เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้ำชนิดอยู่คงที่ (สแตติกคอนเวอร์เตอร์) และตัวเหนี่ยวนำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8504.90

หมู่ใหญ่ 462

เครื่องอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าและควบคุม และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว

4621

เครื่องอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าและควบคุม
46211 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้าหรือสาหรับ ต่อกับวงจรไฟฟ้า หรือต่อภายใน
วงจรไฟฟ้า สาหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 โวลต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ำสำหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้ำหรือสำหรับต่อกับวงจรไฟฟ้ำหรือต่อภำยใน
วงจรไฟฟ้ำ สำหรับแรงดันไฟฟ้ำเกิน 1,000 โวลต์
 ฟิวส์
 เครื่องตัดวงจรอัตโนมัติ
 สวิตช์สำหรับแยกวงจร (ไอโซเลติงสวิตช์) และสวิตช์สำหรับตัดและต่อ (เมกแอนด์เบรกสวิตช์)
 เครื่องป้องกันฟ้ำผ่ำ เครื่องจำกัดแรงดันไฟฟ้ำ และเครื่องกำจัดกระแสเซอร์จ
 อื่น ๆ เช่น บุชชิงแอสเซมบลีและแท้ปเชนเจอร์แอสเซมบลี สำหรับหม้อแปลงจ่ำยไฟฟ้ำและหม้อแปลง
กำลัง เชนจ์โอเวอร์สวิตช์ที่ใช้สำหรับสตำร์ตมอเตอร์ไฟฟ้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8535
46212 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้าหรือสาหรับต่อกับวงจรไฟฟ้าหรือต่อภายใน
วงจรไฟฟ้า สาหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ำสำหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้ำหรือสำหรับต่อกับวงจรไฟฟ้ำหรือต่อภำยใน
วงจรไฟฟ้ำ สำหรับแรงดันไฟฟ้ำไม่เกิน 1,000 โวลต์
 ฟิวส์
 เครื่องตัดวงจรอัตโนมัติ
 เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับป้องกันวงจรไฟฟ้ำ
 รีเลย์
 สวิตช์อื่น ๆ
 กระจุ๊บหลอดไฟฟ้ำ ปลั๊ก และเต้ำรับ
 เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ตัวขั้วต่อและตัวสัมผัสสำหรับสำยไฟฟ้ำและเคเบิล รวมทั้งเวเฟอร์โพรเบอร์
กล่องชุมสำย
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8536.10 - .69, .90
46213 แป้น คอนโซล ตู้ และฐานรองรับอื่น ๆ ที่ติดตั้งด้วยเครื่องอุปกรณ์ตัดต่อไฟฟ้าอื่น ๆ เพื่อควบคุมไฟฟ้าหรือ
เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า สาหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แป้น คอนโซล ตู้ และฐำนรองรับอื่น ๆ ที่ติดตั้งด้วยเครื่องอุปกรณ์ตัดต่อไฟฟ้ำอื่น ๆ เพื่อควบคุมไฟฟ้ำหรือ
เพื่อจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ สำหรับแรงดันไฟฟ้ำไม่เกิน 1,000 โวลต์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8537.10
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46214 แป้น คอนโซล ตู้ และฐานรองรับอื่น ๆ ที่ติดตั้งด้วยเครื่องอุปกรณ์ตัดต่อไฟฟ้าอื่น ๆ เพื่อควบคุมไฟฟ้าหรือ
เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า สาหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 โวลต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แป้น คอนโซล ตู้ และฐำนรองรับอื่น ๆ ที่ติดตั้งด้วยเครื่องอุปกรณ์ตัดต่อไฟฟ้ำอื่น ๆ เพื่อควบคุมไฟฟ้ำหรือ
เพื่อจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ สำหรับแรงดันไฟฟ้ำเกิน 1,000 โวลต์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8537.20
46215 ขั้วต่อสาหรับเส้นใยนาแสง สาหรับกลุ่มเส้นใยนาแสง หรือสาหรับเคเบิลเส้นใยนาแสง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- ขั้วต่อสำหรับเส้นใยนำแสง สำหรับกลุ่มเส้นใยนำแสง หรือสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสง
 ทำด้วยเซรำมิก
 ทำด้วยทองแดง
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8536.70
4622 46220 ส่วนประกอบของอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าหรือเครื่องอุปกรณ์ควบคุม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของอุปกรณ์จ่ำยไฟฟ้ำหรือเครื่องอุปกรณ์ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8538
หมู่ใหญ่ 463

ลวดและเคเบิลที่หุ้มฉนวน; รวมทั้งเคเบิลใยนาแสง (ออปติคัลไฟเบอร์เคเบิล)

4631 46310 ลวดไฟฟ้าสาหรับพัน (ไวน์ดิ้งวายร์) ที่หุ้มฉนวน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ลวดไฟฟ้ำสำหรับพัน (ไวน์ดิ้งวำยร์) ที่หุ้มฉนวน
 ทำด้วยทองแดง
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8544.11, .19
4632 46320 เคเบิลร่วมแกนและตัวนาไฟฟ้าร่วมแกนอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เคเบิลร่วมแกนและตัวนำไฟฟ้ำร่วมแกนอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8544.20
4633 46330 ชุดสายไฟจุดระเบิดและชุดสายไฟอื่น ๆ ชนิดที่ใช้กับยานบก อากาศยาน หรือเรือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ชุดสำยไฟจุดระเบิดและชุดสำยไฟอื่น ๆ ชนิดที่ใช้กับยำนบก อำกำศยำน หรือเรือ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8544.30
4634 46340 ตัวนาไฟฟ้าอื่น ๆ สาหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์
- ตัวนำไฟฟ้ำอื่น ๆ สำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้ำไม่เกิน 1,000 โวลต์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8544.42 - .49
4635 46350 ตัวนาไฟฟ้าอื่น ๆ สาหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 โวลต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ตัวนำไฟฟ้ำอื่น ๆ สำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้ำเกิน 1,000 โวลต์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8544.60
4636 46360 เคเบิลใยนาแสงที่ทาขึ้นจากกลุ่มเส้นใยที่หุ้มปลอกแต่ละเส้น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เคเบิลใยนำแสงที่ทำขึ้นจำกกลุ่มเส้นใยที่หุ้มปลอกแต่ละเส้น
 เคเบิลโทรศัพท์ใต้น้ำ เคเบิลโทรเลขใต้น้ำ และเคเบิลวิทยุใต้น้ำ
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8544.70

คำอธิบำยกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563 473

หมู่ใหญ่ 464

หม้อสะสมไฟฟ้า เซลล์ปฐมภูมิ แบตเตอรี่ปฐมภูมิ และส่วนประกอบของของดังกล่าว

4641 46410 เซลล์ปฐมภูมิ แบตเตอรี่ปฐมภูมิ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เซลล์ปฐมภูมิ แบตเตอรี่ปฐมภูมิ
 แมงกำนีสไดออกไซด์
 ปรอทออกไซด์
 เงินออกไซด์
 ลิเทียม
 อำกำศ-สังกะสี
 เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8506.10 - .80
4642 46420 หม้อสะสมไฟฟ้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หม้อสะสมไฟฟ้ำ
 เลดแอซิดชนิดที่ใช้สำหรับสตำร์ตเครื่องยนต์แบบลูกสูบ
 หม้อสะสมไฟฟ้ำเลดแอซิดอื่น ๆ
 นิกเกิลแคดเมียม
 นิกเกิลเหล็ก
 นิกเกิลเมทัลไฮไดร์
 ลิเทียมไอออน
 หม้อสะสมไฟฟ้ำอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8507.10 - .80
4643 46430 ส่วนประกอบของหม้อสะสมไฟฟ้า เซลล์ปฐมภูมิ แบตเตอรี่ปฐมภูมิ (รวมถึงแผ่นกั้นของของดังกล่าว) ใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของหม้อสะสมไฟฟ้ำ เซลล์ปฐมภูมิ แบตเตอรี่ปฐมภูมิ (รวมถึงแผ่นกั้นของของดังกล่ำว)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8506.90, 8507.90
หมู่ใหญ่ 465

หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้หรือแบบดิสชาร์จ; อาร์กแลมป์; เครื่องอุปกรณ์สาหรับให้แสงสว่าง; รวมทั้งส่วนประกอบ
ของเครื่องดังกล่าว

4651 46510 หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้หรือแบบดิสชาร์จ; อาร์กแลมป์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หลอดไฟฟ้ำแบบมีไส้หรือแบบดิสชำร์จ อำร์กแลมป์
 หลอดไฟฟ้ำแบบซีลบีม
 หลอดไฟฟ้ำแบบมีไส้อื่น ๆ ไม่รวมถึง หลอดอัลตรำไวโอเลตหรือหลอดอินฟรำเรด
 หลอดไฟฟ้ำแบบดิสชำร์จ นอกจำกหลอดอัลตรำไวโอเลต
 หลอดอัลตรำไวโอเลตหรือหลอดอินฟรำเรด รวมทั้งอำร์กแลมป์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8539.10 - .49
4653

เครื่องอุปกรณ์สาหรับให้แสงสว่าง
46531 โคมไฟฟ้าชนิดมือถือที่ออกแบบให้ทางานโดยใช้แหล่งพลังงานในตัว (ยกเว้นชนิดที่ใช้กับรถจักรยานหรือ
ยานยนต์); โคมไฟฟ้าสาหรับติดเพดานหรือผนัง (ยกเว้นของดังกล่าวชนิดที่ใช้สาหรับให้แสงสว่างแก่ที่
สาธารณะกลางแจ้งหรือถนนหลวง); ตะเกียงไฟฟ้าหรือโคมไฟฟ้าชนิดที่ใช้กับโต๊ะ โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ข้าง
เตียง หรือตั้งบนพื้น ; เครื่องประทีปโคมไฟอื่น ๆ ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า ; เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสง
สว่าง และของที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
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- โคมไฟฟ้ำชนิดมือถือที่ออกแบบให้ทำงำนโดยใช้แหล่งพลังงำนในตัว (ยกเว้นชนิดที่ใช้ กับรถจักรยำนหรือ
ยำนยนต์) โคมไฟฟ้ำสำหรับติดเพดำนหรือผนัง (ยกเว้นของดังกล่ำวชนิดที่ใช้สำหรับให้แสงสว่ำงแก่ที่สำธำรณะ
กลำงแจ้งหรือถนนหลวง) ตะเกียงไฟฟ้ำหรือโคมไฟฟ้ำชนิดที่ใช้กับโต๊ะ โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ข้ำงเตียง หรือตั้งบน
พื้น เครื่องประทีปโคมไฟอื่น ๆ ที่ไม่ใช้ไฟฟ้ำ เครื่องหมำยที่มีแสงสว่ำง ป้ำยชื่อที่มีแสงสว่ำง และของที่คล้ำยกัน
 โคม
 โคมระย้ำและโคมไฟฟ้ำอื่น ๆ สำหรับติดเพดำนหรือผนัง ไม่รวมถึง ของดังกล่ำวชนิดที่ใช้สำหรับให้แสง
สว่ำงแก่ที่สำธำรณะกลำงแจ้งหรือถนนหลวง
 ตะเกียงไฟฟ้ำหรือโคมไฟฟ้ำชนิดที่ใช้กับโต๊ะ โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ข้ำงเตียง หรือตั้งบนพื้น
 เครื่องประทีปโคมไฟอื่น ๆ ที่ไม่ใช้ไฟฟ้ำ
 เครื่องหมำยที่มีแสงสว่ำง ป้ำยชื่อที่มีแสงสว่ำงและของที่คล้ำยกัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8513.10, 9405.10, .20, .50, .60
46532 ชุดไฟตกแต่งชนิดที่ใช้กับต้นคริสต์มาส ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ชุดไฟตกแต่งชนิดที่ใช้กับต้นคริสต์มำส
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9405.30
46539 เครื่องประทีปโคมไฟอื่น ๆ ที่ใช้ไฟฟ้า (รวมถึงเครื่องประทีปโคมไฟชนิดที่ใช้สาหรับให้แสงสว่างแก่ที่สาธารณะ
กลางแจ้ง หรือถนนหลวง) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องประทีปโคมไฟอื่น ๆ ที่ใช้ไฟฟ้ำ (รวมถึงเครื่องประทีปโคมไฟชนิดที่ ใ ช้สำหรับ ให้ แสงสว่ำ งแก่ ที่
สำธำรณะ กลำงแจ้ง หรือถนนหลวง)
 เซิร์ชไลต์
 สปอตไลต์อื่น ๆ
 อื่น ๆ ชนิดที่ใช้สำหรับให้แสงสว่ำงแก่ที่สำธำรณะกลำงแจ้งหรือถนนหลวง
 โคมไฟใช้ภำยนอกอื่น ๆ
 กระโจมไฟสนำมบินไม่ เป็นแสงวำบ โคมไฟสำหรับรถที่เดินบนรำงรถไฟ หัวรถจักร อำกำศยำน เรือ
หรือประภำคำร ทำด้วยโลหะสำมัญ
 ไฟสัญญำณพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับเครื่องใช้ที่ให้ควำมร้อนด้วยไฟฟ้ำชนิดที่ใช้ตำมบ้ำนเรือน
 อื่น ๆ โคมไฟคำดศีรษะระบบใยแก้วนำแสง ชนิดที่ใช้ในทำงกำรแพทย์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9405.40
4654

ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในหมู่ย่อย 4651 และ 4653
46541 ส่วนประกอบของหลอดไฟฟ้าแบบมีไส้หรือแบบดิสชาร์จ; ส่วนประกอบของอาร์กแลมป์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- ส่วนประกอบของหลอดไฟฟ้ำแบบมีไส้หรือแบบดิสชำร์จ ส่วนประกอบของอำร์กแลมป์
 ปลำยขั้วหลอดทำด้วยอะลูมิเนียมสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ รวมทั้งปลำยขั้วหลอดที่เป็นเกลียวทำ
ด้วยอะลูมิเนียม สำหรับหลอดไฟฟ้ำแบบเผำไส้
 อื่น ๆ ที่เหมำะสำหรับหลอดไฟฟ้ำของยำนยนต์
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8539.90
46542 ส่วนประกอบของโคมไฟฟ้าชนิดมือถือที่ออกแบบให้ทางานโดยใช้แหล่งพลังงานในตัว (ยกเว้นชนิดที่ใช้กับ
รถจักรยานหรือยานยนต์); ส่วนประกอบของเครื่องประทีปโคมไฟที่ใช้ไฟฟ้า; ส่วนประกอบซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่นของเครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ส่วนประกอบของโคมไฟฟ้ำชนิดมือถือที่ออกแบบให้ทำงำนโดยใช้แหล่งพลังงำนในตัว (ยกเว้นชนิดที่ใช้กับ
รถจักรยำนหรือยำนยนต์)
 ส่วนประกอบของโคมบนหมวกสำหรับคนงำนในเหมืองหรือส่วนประกอบของโคมสำหรับคนงำนเหมืองหิน
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ตัวสะท้อนสำหรับไฟฉำย ตัวเลื่อนปิดเปิดพลำสติกสำหรับไฟฉำย
ส่วนประกอบอื่น ๆ
- ส่วนประกอบของเครื่องประทีปโคมไฟที่ใช้ไฟฟ้ำ
- ส่วนประกอบซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นของเครื่องหมำยที่มีแสงสว่ำง ป้ำยชื่อที่มีแสงสว่ำง และของที่
คล้ำยกัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8513.90, 9405.99



หมู่ใหญ่ 469

เครื่องอุปกรณ์สาหรับให้แสงสว่างอื่น ๆ และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว

4691 46910 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับจุดระเบิดหรือสตาร์ตเครื่องยนต์ชนิดสันดาปภายใน ที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ
หรือด้วยการอัด; เครื่องกาเนิดไฟฟ้าและคัตเอาต์ชนิดที่ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์ดังกล่าว; เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
สาหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณ (ยกเว้นหลอดไฟฟ้าแบบมีไส้หรือแบบดิสชาร์จ) เครื่องปัดน้าฝน
เครื่องละลายน้าแข็ง และเครื่องกาจัดฝ้า ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานหรือยานยนต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ำสำหรับจุดระเบิดหรือสตำร์ตเครื่องยนต์ ชนิดสันดำปภำยในที่จุดระเบิดด้วยประกำยไฟ
หรือด้วยกำรอัด (เช่น แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดนำโม คอยล์จุดระเบิด หัวเทียน หัวเผำ สตำร์ตเตอร์
มอเตอร์) รวมทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ (เช่น ไดนำโม เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำกระแสสลับ) และคัตเอำต์ ชนิดที่ใช้
ร่วมกับเครื่องยนต์ดังกล่ำว
 หัวเทียน
 แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดนำโม รวมทั้งแมกนีติกฟลำยวีล
 จำนจ่ำยไฟ รวมทั้งคอยล์จุดระเบิด
 สตำร์ตเตอร์มอเตอร์และที่เป็นทั้งสตำร์ตเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ
 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำอื่น ๆ ไดนำโม เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำกระแสสลับ
 เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ คัตเอำต์ ชนิดที่ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์ดังกล่ำว
- เครื่องปัดน้ำฝน เครื่องละลำยน้ำแข็ง และเครื่องกำจัดฝ้ำ ชนิดที่ใช้กับรถจักรยำนหรือยำนยนต์
- เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่ำงหรือให้สัญญำณที่มองเห็นได้ ชนิดที่ใช้กับรถจักรยำนสองล้อ
 เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับให้แสงสว่ำงหรือให้สัญญำณที่มองเห็นได้
 เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้สัญญำณเสียง
 เครื่องปัดน้ำฝน เครื่องละลำยน้ำแข็ง และเครื่องกำจัดฝ้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8511.10 - .80, 8512.10 - .40
4692

เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับให้สัญญาณเสียงหรือให้สัญญาณที่เห็นได้ ยกเว้นชนิดที่ใช้กับรถจักรยานหรือ
ยานยนต์ และยกเว้นเครื่องอุปกรณ์กลไฟฟ้าสาหรับควบคุมการจราจรเพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทาง
46921 เครื่องสัญญาณแจ้งโจรกรรมหรืออัคคีภัยและเครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องสัญญำณแจ้งโจรกรรมหรืออัคคีภัยและเครื่องอุปกรณ์ที่คล้ำยกัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8531.10
46929 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ สาหรับให้สัญญาณเสียงหรือให้สัญญาณที่เห็นได้ ยกเว้นชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน
หรือยานยนต์ และยกเว้นเครื่องอุปกรณ์กลไฟฟ้าสาหรับควบคุมการจราจรเพื่ออานวยความสะดวกในการ
เดินทาง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ำสำหรับให้สัญญำณ ให้ควำมปลอดภัย หรือควบคุมกำรจรำจร สำหรับใช้กับทำงรถไฟ
ทำงรถรำง
- แผงสัญญำณที่มีอุปกรณ์ซึ่งทำด้วยผลึกเหลว (แอลซีดี) หรือมีไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) ประกอบร่วมอยู่ด้วย
- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น กระดิ่งอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับให้สญ
ั ญำณเสียงอื่น ๆ จอแสดงผล
แบบแบน (รวมถึงกำรเปล่งแสงด้วยไฟฟ้ำ พลำสมำ และเทคโนโลยีอื่น ๆ) เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8530.10, .80, 8531.20 - .80
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4693

เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (รวมถึงแม่เหล็กไฟฟ้า; แม่เหล็กถาวร; แม่เหล็กชั่วคราว;
ประกับที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า; คลัตช์และเบรก; หัวยกที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า; เครื่องเร่งอนุภาคไฟฟ้า; เครื่อง
อุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับให้สัญญาณ; และเครื่องอุปกรณ์สาหรับการชุบด้วยไฟฟ้า การแยกสารด้วยไฟฟ้าหรือ
อิเล็กโทรโฟริซิส)
46931 แม่เหล็กถาวรทาด้วยโลหะ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แม่เหล็กถำวรและของที่เจตนำให้เป็นแม่เหล็กถำวรหลังจำกผ่ำนกำรทำให้เป็นแม่เหล็ก ทำด้วยโลหะ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8505.11
46932 แม่เหล็กถาวรทาด้วยเซรามิกหรือเฟอร์ไรต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แม่เหล็กถำวรและของที่เจตนำให้เป็นแม่เหล็กถำวรหลังจำกผ่ำนกำรทำให้เป็นแม่เหล็ก ทำด้วยเซรำมิกหรือ
เฟอร์ไรต์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8505.19
46939 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (รวมถึงแม่เหล็กไฟฟ้า; ประกับที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า;
คลัตช์และเบรก; หัวยกที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า; เครื่องเร่งอนุภาคไฟฟ้า; เครื่องกาเนิดสัญญาณไฟฟ้าและเครื่อง
อุปกรณ์สาหรับการชุบด้วยไฟฟ้า การแยกสารด้วยไฟฟ้าหรืออิเล็กโทรโฟริซิส) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ำอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (รวมถึงแม่เหล็กไฟฟ้ำ)
- ประกับ คลัตช์ และเบรก ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้ำ
- หัวยกที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้ำ
- เครื่องเร่งอนุภำคไฟฟ้ำ
- เครื่องกำเนิดสัญญำณ
- เครื่องอุปกรณ์สำหรับกำรชุบด้วยไฟฟ้ำกำรแยกสำรด้วยไฟฟ้ำหรืออิเล็กโทรโฟริซิส
- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ
 เครื่องสร้ำงแรงดันสูงสำหรับรั้วไฟฟ้ำ
 เครื่องอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล นอกจำก เครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล
 เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีหน้ำที่แปลภำษำหรือพจนำนุกรม
 อุ ป กรณ์ ส ำหรั บ ขจั ด อนุ ภ ำคฝุ่ น หรื อ ขจั ด ประจุ ไ ฟฟ้ ำ สถิ ต ระหว่ ำ งกำรผลิ ต แผงวงจรพิ ม พ์ / แผงกำร
เดินสำยแบบพิมพ์หรือแผงวงจรไฟฟ้ำ (พีซีเอ) เครื่องจักรสำหรับบ่มวัตถุโดยแสงอัลตรำไวโอเลตสำหรับ
กำรผลิตแผงวงจรพิมพ์/แผงกำรเดินสำยแบบพิมพ์หรือแผงวงจรไฟฟ้ำ (พีซีเอ)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8505.20 - .90, 8543.10 - .70

4694 46940 ฉนวนไฟฟ้า ยกเว้นที่ทาจากแก้วและเซรามิก; อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) ที่เป็นฉนวนสาหรับเครื่องจักรไฟฟ้า
หรือเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ยกเว้นที่ทาจากเซรามิกและพลาสติก; ท่อเดินสายไฟฟ้าและข้อต่อของท่อดังกล่าว
ทาด้วยโลหะสามัญบุภายในด้วยวัตถุที่เป็นฉนวน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ฉนวนไฟฟ้ำ ยกเว้นที่ทำจำกแก้วและเซรำมิก
- อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) ที่เป็นฉนวนสำหรับเครื่องจักรไฟฟ้ำหรือเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ยกเว้นที่ทำจำกเซรำมิก
และพลำสติก
- ท่อเดินสำยไฟฟ้ำและข้อต่อของท่อดังกล่ำว ทำด้วยโลหะสำมัญบุภำยในด้วยวัตถุที่เป็นฉนวน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8546.90, 8547.90
4695 46950 คาร์บอนอิเล็กโทรด แปรงถ่าน คาร์บอนใช้กับหลอดไฟ คาร์บอนใช้กับแบตเตอรี่ และของอื่น ๆ ทาด้วยกราไฟต์
หรือคาร์บอนอื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในทางไฟฟ้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- คำร์บอนอิเล็กโทรด แปรงถ่ำน คำร์บอนใช้กับหลอดไฟ คำร์บอนใช้กับแบตเตอรี่ และของอื่น ๆ ทำด้วยกรำไฟต์
หรือคำร์บอนอื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในทำงไฟฟ้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8545
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4696 46960 ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 46910, 46921 และ 46929; รวมทั้งส่วนประกอบทาง
ไฟฟ้าของเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของสินค้ำที่อยู่ใน
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 46910 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ำสำหรับจุดระเบิดหรือสตำร์ตเครื่องยนต์ชนิดสันดำปภำยใน
ที่จุดระเบิดด้วยประกำยไฟหรือด้วยกำรอัด เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำและคัตเอำต์ชนิดที่ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์
ดังกล่ำว เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ำสำหรับให้แสงสว่ำงหรือให้สัญญำณ (ยกเว้นหลอดไฟฟ้ำแบบมีไส้หรือแบบ
ดิสชำร์จ) เครื่องปัดน้ำฝน เครื่องละลำยน้ำแข็ง และเครื่องกำจัดฝ้ำ ชนิดที่ใช้กับรถจักรยำนหรือยำนยนต์
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 46921 เครื่องสัญญำณแจ้งโจรกรรมหรืออัคคีภัย และเครื่องอุปกรณ์ที่คล้ำยกัน
 กลุ่มผลิต ภัณฑ์ 46929 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ำอื่น ๆ สำหรับให้สัญญำณเสียงหรือให้สัญญำณที่เห็นได้
ยกเว้ น ชนิ ด ที่ ใ ช้ กั บ รถจั ก รยำนหรื อ ยำนยนต์ และยกเว้ น เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ก ลไฟฟ้ ำ ส ำหรั บ ควบคุ ม
กำรจรำจร เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำง
- ส่วนประกอบทำงไฟฟ้ำของเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8511.90, 8512.90, 8530.90, 8531.90,
8543.90, 8548.90
หมวดย่อย 47

วิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์และเครื่องมือในการสื่อสาร

หมู่ใหญ่ 471

หลอดอิเล็กทรอนิกส์; องค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์; ส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว

4711 47110 ตัวเก็บประจุไฟฟ้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ตัวเก็บประจุไฟฟ้ำ
 ตัวเก็บประจุชนิดคำคงที่ซึ่งออกแบบสำหรับใช้กับวงจร 50/60 เฮิรตซ์ และมีขนำดกำลังจ่ำยรีแอกทีฟ
ไม่น้อยกว่ำ 0.5 เควีเออำร์ (เพำเวอร์คำพำซิเตอร์)
 ตัวเก็บประจุชนิดค่ำคงที่อื่น ๆ
 ตัวเก็บประจุชนิดเปลี่ยนค่ำได้หรือปรับตั้งค่ำได้ (พรีเซต)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8532.10 - .30
4712 47120 ตัวต้านทานไฟฟ้า (ยกเว้นตัวต้านทานสาหรับทาความร้อน) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ตัวต้ำนทำนไฟฟ้ำ (รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนชิโอมิเตอร์) (ยกเว้นตัวต้ำนทำนสำหรับทำควำมร้อน)
 ตัวต้ำนทำนคำร์บอนชนิดค่ำคงที่ แบบคอมโพซิชันหรือแบบฟิล์ม
 ตัวต้ำนทำนชนิดค่ำคงที่อื่น ๆ
 ตัวต้ำนทำนชนิดเปลี่ยนค่ำได้แบบพันด้วยลวด รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนชิโอมิเตอร์
 ตัวต้ำนทำนชนิดเปลี่ยนค่ำได้แบบอื่น ๆ รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนชิโอมิเตอร์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8533.10 - .40
4713 47130 วงจรพิมพ์
- วงจรพิมพ์
 แบบหน้ำเดี่ยว
 แบบหน้ำคู่
 แบบหลำยชั้น
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8534
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4714 47140 หลอดเทอร์มิโอนิก หลอดโคลด์แคโทด หรือหลอดโฟโตแคโทด (รวมถึงหลอดแคโทดเรย์) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- หลอดเทอร์มิโอนิก หลอดโคลด์แคโทด หรือหลอดโฟโตแคโทด เช่น หลอดสุญญำกำศ หลอดบรรจุไอหรือ
ก๊ำซ หลอดเมอร์คิวรีอำร์กสำหรับกลับกระแสไฟฟ้ำหลอดแคโทดเรย์ หลอดของกล้องถ่ำยโทรทัศน์
 หลอดภำพแคโทดเรย์ของเครื่องรับโทรทัศน์ รวมถึงหลอดแคโทดเรย์ของมอนิเตอร์
 หลอดของกล้องถ่ำยโทรทัศน์ อิเมจคอนเวอร์เตอร์ และอิเมจอินเทนซิไฟเออร์ รวมทั้งหลอดโฟโตแคโทด
อื่น ๆ
 หลอดภำพแสดงผลข้อมูล/ภำพกรำฟิก เอกรงค์ รวมทั้งหลอดภำพแสดงผลข้อมูล/ภำพกรำฟิก สี ซึ่งมีจอ
ประกอบด้วยจุดสำรเรืองแสงที่อยู่ห่ำงเป็นระยะสั้นกว่ำ 0.4 มิลลิเมตร
 หลอดแคโทดเรย์อื่น ๆ
 หลอดไมโครเวฟ (เช่น แมกนีตรอน ไคลสตรอน หลอดทรำเวลลิงเวฟ คำร์ซิโนตรอน) ไม่รวมถึง หลอด
กริดคอนโทรล
 หลอดอื่น ๆ เช่น หลอดของเครื่องรับหรือเครื่องขยำย เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8540.11 - .89
4715 47150 ไดโอด ทรานซิสเตอร์และกลอุปกรณ์กึ่งตัวนาที่คล้ายกัน; กลอุปกรณ์กึ่งตัวนาแบบไวแสง; ไดโอดเปล่งแสง;
ผลึกพีเอโซอิเล็กทริกที่ประกอบแล้ว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไดโอด ทรำนซิสเตอร์และกลอุปกรณ์กึ่งตัวนำที่คล้ำยกัน กลอุปกรณ์กึ่งตัวนำแบบไวแสง และโฟโตวอลตำ
อิกเซลล์จะประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทำเป็นแผงหรือไม่ก็ตำม ไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) รวมทั้งผลึกพีเอ
โซอิเล็กทริกที่ประกอบแล้ว
 ไดโอด นอกจำกไดโอดไวแสงหรือไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)
 ทรำนซิสเตอร์ นอกจำกทรำนซิสเตอร์ไวแสง
 ไทริสเตอร์ ไดแอก และไทรแอก นอกจำกแบบไวแสง
 กลอุปกรณ์กึ่งตัวนำแบบไวแสงและโฟโตวอลตำอิกเซลล์จะประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทำเป็นแผงหรือไม่
ก็ตำม รวมทั้งไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)
 กลอุปกรณ์กึ่งตัวนำอื่น ๆ
 ผลึกพีเอโซอิเล็กทริกที่ประกอบแล้ว
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8541.10 - .60
4716 47160 วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- วงจรรวมที่ใช้ในทำงอิเล็กทรอนิกส์
 ตัวประมวลผลและตัวควบคุม จะประกอบเข้ำกับวงจรควำมจำ วงจรกลับกระแสไฟฟ้ำ วงจรตรรกะ
 วงจรขยำย วงจรนำฬิกำและวงจรเวลำ หรือวงจรอื่น ๆ หรือไม่ก็ตำม
 วงจรควำมจำ
 วงจรขยำย
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8542.31 - .39
4717

ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในหมู่ย่อย 4711, 4712 และ 4714 ถึง 4716
47171 ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 47110 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของสินค้ำที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 47110 ตัวเก็บประจุไฟฟ้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8532.90
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47172 ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 47120 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของสินค้ำที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 47120 ตัวต้ำนทำนไฟฟ้ำ (ยกเว้นตัวต้ำนทำนสำหรับทำ
ควำมร้อน)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8533.90
47173 ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 47140 ถึง 47160 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของสินค้ำที่อยู่ใน
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 47140 หลอดเทอร์มิโอนิก หลอดโคลด์แคโทด หรือหลอดโฟโตแคโทด (รวมถึงหลอด
แคโทดเรย์)
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 47150 ไดโอด ทรำนซิสเตอร์และกลอุปกรณ์กึ่งตัวนำที่คล้ำยกัน กลอุปกรณ์กึ่งตัวนำ
แบบไวแสง ไดโอดเปล่งแสง ผลึกพีเอโซอิเล็กทริกที่ประกอบแล้ว
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 47160 วงจรรวมที่ใช้ในทำงอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8540.91, .99, 8541.90, 8542.90
หมู่ใหญ่ 472

เครื่องส่งโทรทัศน์และวิทยุ ; กล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ และกล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัล ;
เครื่องโทรศัพท์

4721

เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จะมีเครื่องรับหรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบร่วมอยู่
ด้วยหรือไม่ก็ตาม; กล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัล และกล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ
47211 เครื่องส่งที่มีเครื่องรับประกอบร่วมอยู่ด้วย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องส่งที่มีเครื่องรับประกอบร่วมอยู่ด้วย
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8525.60
47212 เครื่องส่งที่ไม่มีเครื่องรับประกอบร่วมอยู่ด้วย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องส่งที่ไม่มีเครื่องรับประกอบร่วมอยู่ด้วย
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8525.50
47213 กล้องถ่ายโทรทัศน์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กล้องถ่ำยโทรทัศน์ กล้องถ่ำยวิดีโอสำหรับมืออำชีพ
ยกเว้น
- กล้องวิดีโอ จะเป็นดิจิทัลหรือไม่ก็ตำม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 47214
- เว็บแคมเมอรำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 47214
- กล้องถ่ำยบันทึกภำพดิจิทัล ซึ่งมีประสิทธิภำพมำกขึ้นเมื่อใช้ถ่ำยภำพนิ่งเป็นหลัก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 47215
47214 กล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กล้องวิดีโอ จะเป็นดิจิทัลหรือไม่ก็ตำม
- เว็บแคมเมอรำ
ยกเว้น
- กล้องถ่ำยโทรทัศน์ กล้องถ่ำยวิดีโอสำหรับมืออำชีพ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 47213
- กล้องถ่ำยบันทึกภำพดิจิทัล ซึ่งมีประสิทธิภำพมำกขึ้นเมื่อใช้ถ่ำยภำพนิ่งเป็นหลัก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 47215
47215 กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กล้องถ่ำยบันทึกภำพดิจิทัล ซึ่งมีประสิทธิภำพมำกขึ้นเมื่อใช้ถ่ำยภำพนิ่งเป็นหลัก
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ยกเว้น
- กล้องถ่ำยโทรทัศน์ กล้องถ่ำยวิดีโอสำหรับมืออำชีพ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 47213
- กล้องวิดีโอ จะเป็นดิจิทัลหรือไม่ก็ตำม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 47214
- เว็บแคมเมอรำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 47214
4722

เครื่องโทรศัพท์ รวมถึงเครื่องโทรศัพท์สาหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือสาหรับเครือข่ายไร้สายอื่น ๆ; เครื่อง
อุปกรณ์อื่น ๆ สาหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์สาหรับการสื่อสาร
ในระบบเครือข่ายทางสายหรือไร้สาย (เช่น เครือข่ายเฉพาะกลุ่ม หรือเครือข่ายบริเวณกว้าง)
47221 เครื่องโทรศัพท์แบบใช้สายพร้อมด้วยปากพูดหูฟัง (แฮนด์เซต) ไร้สาย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องโทรศัพท์แบบใช้สำยพร้อมด้วยปำกพูดหูฟัง (แฮนด์เซต) ไร้สำย
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8517.11
47222 เครื่องโทรศัพท์สาหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือสาหรับเครือข่ายไร้สายอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ำยเซลลูลำร์หรือสำหรับเครือข่ำยไร้สำยอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8517.12
47223 เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สาหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์สาหรับ
การสื่อสารในระบบเครือข่ายทางสายหรือไร้สาย (เช่น เครือข่ายเฉพาะกลุ่ม หรือเครือข่ายบริเวณกว้าง)
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องโทรศัพท์แบบใช้สำย ยกเว้นปำกพูดหูฟัง (แฮนด์เซต) ไร้สำย
- โทรศัพท์วิทยุชนิดพกพำ
- สถำนีฐำน
- อุปกรณ์ตัดต่อสัญญำณและจัดเส้นทำงสำหรับส่งข้อมูล เช่น
 เครื่องอุปกรณ์กำรสื่อสำรแบบเครือข่ำย (เช่น ฮับ เรำเตอร์ เกตเวย์) สำหรับกำรเชื่อมโยงภำยในเครือข่ำย
เฉพำะกลุ่ม หรือเครือข่ำยบริเวณกว้ำง
 หน่วยตัวปรับต่อช่องต่อช่อง (CTCA) ที่ใช้ในกำรเชื่อมต่อระหว่ำงระบบคอมพิวเตอร์ดิจิทัล 2 ระบบ
 โมเด็ม
 เครื่องส่งสำหรับวิทยุโทรเลข
 แผงสวิตช์โทรศัพท์
- เครื่องรับสัญญำณโทรมำตร วิทยุโทรศัพท์ หรือวิทยุโทรเลข
ยกเว้น
- แผ่นวงจรเครือข่ำย สำหรับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45281
- เครื่องโทรศัพท์แบบใช้สำยพร้อมด้วยปำกพูดหูฟัง (แฮนด์เซต) ไร้สำย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
47221

หมู่ใหญ่ 473

เครื่องรับสาหรับวิทยุกระจายเสียงและเครื่องรับโทรทัศน์ ; เครื่องบันทึกเสียงและถอดเสียง และเครื่อง
บันทึกภาพวิดีโอและถอดภาพวิดีโอ; ไมโครโฟน ลาโพง เครื่องขยายเสียง ฯลฯ

4731

เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงและเครื่องรับโทรทัศน์
47311 เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง (ยกเว้นชนิดที่ใช้กับยานยนต์) ซึ่งในเรือนเดียวกันจะมีเครื่องบันทึกหรือถอด
เสียงหรือนาฬิกาประกอบอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องรับวิทยุกระจำยเสียง (ยกเว้นชนิดที่ใช้กับยำนยนต์) ซึ่งในเรือนเดียวกันจะมีเครื่องบันทึกหรือถอด
เสียงหรือนำฬิกำประกอบอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตำม
 เครื่องรับวิทยุกระจำยเสียง ที่สำมำรถทำงำนได้โดยไม่มีพลังงำนจำกแหล่งภำยนอก
 เครื่องรับวิทยุและเล่นเทปคำสเซ็ตขนำดกระเป๋ำ
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เครื่องรับอื่น ๆ ที่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบร่วมอยู่ด้วย
อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8527.12 - .19, .91 - .99



47312 เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงที่ไม่สามารถทางานได้โดยไม่มีพลังงานจากแหล่งภายนอก ชนิดที่ใช้กับยานยนต์
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องรับวิทยุกระจำยเสียงที่ไม่สำมำรถทำงำนได้โดยไม่มีพลังงำนจำกแหล่งภำยนอก ชนิดที่ใช้กับยำนยนต์
 มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยู่ด้วย
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8527.21, .29
47313 เครื่องรับโทรทัศน์จะมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง หรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง หรือเครื่องบันทึกภาพ
วิดีโอหรือถอดภาพวิดีโอ ประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม
- เครื่ อ งรั บ โทรทั ศ น์ จ ะมี เครื่ อ งรับ วิ ท ยุ ก ระจำยเสี ยง หรื อ เครื่ อ งบั น ทึ ก เสีย งหรือ ถอดเสี ยง หรื อ เครื่ อ ง
บันทึกภำพวิดีโอหรือถอดภำพวิดีโอ ประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตำม
 ที่ไม่ได้ออกแบบมำให้มีจอหรือฉำกแสดงภำพร่วมอยู่ด้วย
 อื่น ๆ สี
 อื่น ๆ เอกรงค์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8528.71 - .73
47314 มอนิเตอร์และเครื่องฉาย (โปรเจกเตอร์) ไม่มีเครื่องอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ประกอบร่วมอยู่ด้วย และ
ไม่ได้ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติเป็นหลัก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- มอนิเตอร์และเครื่องฉำย (โปรเจกเตอร์) ไม่มีเครื่องอุปกรณ์รับสัญญำณโทรทัศน์ประกอบร่วมอยู่ด้วย และ
ไม่ได้ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติเป็นหลัก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8528.49, .59, .69
47315 มอนิเตอร์และเครื่องฉาย (โปรเจกเตอร์) ที่ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติเป็นหลัก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- มอนิเตอร์และเครื่องฉำย (โปรเจกเตอร์) ที่ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติเป็นหลัก
 มอนิเตอร์ชนิดหลอดแคโทดเรย์ ที่สำมำรถใช้เชื่อมต่อโดยตรง และออกแบบเพื่อใช้กับระบบประมวลผล
ข้อมูลอัตโนมัติเป็นหลัก
 มอนิเตอร์ชนิดอื่น ๆ ที่สำมำรถใช้เชื่อมต่อโดยตรง และออกแบบเพื่อใช้ กับระบบประมวลผลข้ อ มู ล
อัตโนมัติเป็นหลัก
 เครื่องฉำย (โปรเจกเตอร์) ที่สำมำรถใช้เชื่อมต่อโดยตรง และออกแบบเพื่อใช้กับระบบประมวลผลข้อมูล
อัตโนมัติเป็นหลัก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2007: 8528.42, .52, .62
4732

เครื่องบันทึกเสียงและถอดเสียง และเครื่องบันทึกภาพวิดีโอและถอดภาพวิดีโอ
47321 เครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องอุปกรณ์สำหรับบันทึกเสียงหรือเครื่องอุปกรณ์สำหรับถอดเสียง
 เครื่องอุปกรณ์ที่ทำงำนโดยใช้เหรียญ ธนบัตร บัตรธนำคำร เหรียญที่ใช้แทนเงิน หรือวิธีกำรชำระเงินอื่น ๆ
 เครื่องหมุนแผ่นเสียง (เรกคอร์ดเดก)
 เครื่องตอบรับโทรศัพท์
 เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เครื่องเล่นแผ่นซีดี เครื่องทรำนสไครบิง เครื่องถอดเสียงที่ใช้ในกำรถ่ำยทำ
ภำพยนตร์ เครื่องเล่นแผ่นเสียง มีหรือไม่มีลำโพง เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8519
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47323 เครื่องบันทึกภาพวิดีโอหรือถอดภาพวิดีโอ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องบันทึกหรือถอดวิดีโอ จะมีภำครับวิดีโอประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตำม
 แบบเทปแม่เหล็ก เช่น ชนิดที่ใช้ในกำรถ่ำยทำภำพยนตร์หรือกำรแพร่สัญญำณโทรทัศน์ เป็นต้น
 อื่น ๆ เช่น เครื่องเล่นจำนเลเซอร์ เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8521
4733 47330 ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน; ลาโพง; หูฟังชนิดครอบหัว หูฟังชนิดเสียบหู และชุดที่ประกอบด้วย
ไมโครโฟน/ลาโพง; เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่สัญญาณเสียง; ชุดเครื่องขยายเสียงด้วยไฟฟ้า
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไมโครโฟนและขำตั้งไมโครโฟน
- ลำโพงจะติดตั้งในตู้ลำโพงหรือไม่ก็ตำม
- หูฟังชนิดครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหู จะประกอบรวมกับไมโครโฟนหรือไม่ก็ตำม และชุดที่ประกอบด้วย
ไมโครโฟนหนึ่งตัวและลำโพงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป
- เครื่องขยำยสัญญำณไฟฟ้ำในช่วงควำมถี่สัญญำณเสียง
- ชุดเครื่องขยำยเสียงด้วยไฟฟ้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8518.10 - .50
หมู่ใหญ่ 474

ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในหมู่ย่อย 4721 ถึง 4733 และ 4822

4740

ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในหมู่ย่อย 4721 ถึง 4733 และ 4822
47401 ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 47221 ถึง 47223 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของสินค้ำที่อยู่ใน
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 47221 เครื่องโทรศัพท์แบบใช้สำยพร้อมด้วยปำกพูดหูฟัง (แฮนด์เซต) ไร้สำย
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 47222 เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ำยเซลลูลำร์หรือสำหรับเครือข่ำยไร้สำยอื่น ๆ
 กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ 47223 เครื่ อ งอุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ส ำหรั บ กำรส่ งหรื อ กำรรับ เสี ยง ภำพ หรื อ ข้ อ มู ล อื่ น ๆ
รวมถึงเครื่องอุปกรณ์สำหรับกำรสื่อสำรในระบบเครือข่ำยทำงสำยหรือไร้สำย (เช่น เครือข่ำยเฉพำะกลุ่ม
หรือเครือข่ำยบริเวณกว้ำง)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8517.70
47402 ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 47321, 47323 และ 47330 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของสินค้ำที่อยู่ใน
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 47321 เครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 47323 เครื่องบันทึกภำพวิดีโอหรือถอดภำพวิดีโอ
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 47330 ไมโครโฟนและขำตัง้ ไมโครโฟน ลำโพง หูฟังชนิดครอบหัว หูฟังชนิดเสียบหู และ
ชุดที่ประกอบด้วยชุดไมโครโฟน/ลำโพง เครื่องขยำยสัญญำณไฟฟ้ำในช่วงควำมถี่สัญญำณเสียง ชุดเครื่อง
ขยำยเสียงด้วยไฟฟ้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8518.90, 8522
47403 ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 47211 ถึง 47213, 47311 ถึง 47315 และ 48220 ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของสินค้ำที่อยู่ใน
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 47211 เครื่องส่งที่มีเครื่องรับประกอบร่วมอยู่ด้วย
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 47212 เครื่องส่งที่ไม่มีเครื่องรับประกอบร่วมอยู่ด้วย
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 47213 กล้องถ่ำยโทรทัศน์
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ 47311 เครื่องรับวิทยุกระจำยเสียง (ยกเว้นชนิดที่ใช้กับยำนยนต์) ซึ่งในเรือนเดียวกันจะ
มีเครื่องบันทึกหรือถอดเสียงหรือนำฬิกำประกอบอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตำม
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 47312 เครื่องรับวิทยุกระจำยเสียงที่ไม่สำมำรถทำงำนได้โดยไม่มีพลังงำนจำกแหล่ง
ภำยนอก ชนิดที่ใช้กับยำนยนต์
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 47313 เครื่องรับโทรทัศน์จะมีเครื่องรับ วิทยุกระจำยเสียง หรือเครื่องบันทึกเสียงหรือ
ถอดเสียง หรือเครื่องบันทึกภำพวิดีโอหรือถอดภำพวิดีโอ ประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตำม
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 47314 มอนิเตอร์และเครื่องฉำย (โปรเจกเตอร์) ไม่มีเครื่องอุปกรณ์รับสัญญำณโทรทัศน์
ประกอบร่วมอยู่ด้วย และไม่ได้ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติเป็นหลัก
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 47315 มอนิเตอร์และเครื่องฉำย (โปรเจกเตอร์) ที่ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ
เป็นหลัก
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 48220 เครื่องเรดำร์ เครื่องวิทยุช่วยกำรเดินเรือหรือเดินอำกำศ และเครื่องวิทยุควบคุม
ระยะไกล
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8529


หมู่ใหญ่ 475

จานบันทึก เทป อุปกรณ์หน่วยเก็บความจาแบบไม่ลบเลือนชนิดโซลิด-สเตท และสื่ออื่น ๆ ที่ยังไม่ได้บันทึก

4753 47530 สื่อบันทึกที่ใช้แม่เหล็ก ที่ยังไม่ได้บันทึก ยกเว้นบัตรที่มีแถบแม่เหล็กประกอบร่วมอยู่ด้วย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- เทปแม่เหล็ก ที่ยังไม่ได้บันทึก
 สำหรับบันทึกเสียง
 สำหรับบันทึกภำพ
 สำหรับบันทึกอื่น ๆ
- ตลับเทปแม่เหล็ก ที่ยังไม่ได้บันทึก
- เทปคำสเซ็ต ที่ยังไม่ได้บันทึก
 สำหรับบันทึกภำพ
 สำหรับบันทึกเสียง
 สำหรับบันทึกอื่น ๆ
- แผ่นบันทึกแม่เหล็ก ที่ยังไม่ได้บันทึก
ยกเว้น
- หน่วยขับจำนบันทึกแบบแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 45271
- สื่อบันทึกที่ใช้แม่เหล็ก ที่บันทึกแล้ว
 เสียง ภำพ หรือตัวอักษร ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 476
 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 478
- บัตรที่มีแถบแม่เหล็กประกอบร่วมอยู่ด้วย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 47910
4754 47540 สื่อบันทึกที่ใช้แสง ที่ยังไม่ได้บันทึก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- จำนบันทึกที่ใช้ลำแสงเลเซอร์ในกำรบันทึก ที่ยังไม่ได้บันทึก
 แผ่นซีดี (CDs)
 ดีวีดี
 สื่อบันทึกที่ใช้แสงอื่น ๆ
ยกเว้น
- สื่อบันทึกที่ใช้แสง ที่บันทึกแล้ว
 เสียง ภำพ หรือตัวอักษร ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 476
 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 478
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4755 47550 อุปกรณ์หน่วยเก็บความจาแบบไม่ลบเลือนชนิดโซลิด-สเตท ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อุปกรณ์หน่วยเก็บควำมจำแบบไม่ลบเลือนชนิดโซลิด-สเตท
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8523.51
4759 47590 สื่อบันทึกอื่น ๆ รวมถึงแม่แบบและต้นแบบสาหรับการผลิตจานบันทึก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แม่แบบและต้นแบบสำหรับกำรผลิตจำนบันทึก ที่ยังไม่ได้บันทึก
- กระบอกเสียงสำหรับบันทึกเสียง ที่ยังไม่ได้บันทึก
ยกเว้น
- แม่แบบและต้นแบบสำหรับกำรผลิตจำนบันทึก ที่บันทึกแล้ว ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 47610
- กระบอกเสียงสำหรับบันทึกเสียง ที่บันทึกแล้ว ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 47610
- แผ่นเสียง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 47610
หมู่ใหญ่ 476

จาน เทปที่ใช้บันทึกเสียงหรือภาพ และอื่น ๆ และสื่อบันทึกทางกายภาพอื่น ๆ ที่บันทึกแล้ว

4761 47610 จาน เทป หรือสื่อบันทึกทางกายภาพอื่น ๆ ที่บันทึกเสียงดนตรี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สื่อบันทึกทำงกำยภำพ (ซีดี เทปคำสเซ็ต แผ่นเสียง ฯลฯ) ที่เก็บบันทึกวัสดุเสียงดนตรี
ยกเว้น
- วิดีโอและดีวีดีบันทึกภำพดนตรี ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 47620
- บริกำรขำยปลีกโสตวัสดุ (รวมถึงไฟล์เสียงอิเล็กทรอนิกส์) ที่ผลิตโดยผู้อื่น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
62142, 62242, 62342, 62442, 62542
- บริกำรผลิตซ้ำลงสื่อบันทึก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 89123
- บริกำรบันทึกเสียงที่ใช้อุปกรณ์ทำงเทคนิค ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 96111, 96112
- ต้นฉบับเสียงที่ผลิตขึ้นเพื่อขำยทั้งหมด (รวมถึงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
96113
4762 47620 จาน เทป หรือสื่อบันทึกทางกายภาพอื่น ๆ ที่บันทึกภาพยนตร์และวิดีโออื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สื่อบันทึกทำงกำยภำพ (ซีดี ดีวีดี เทปคำสเซ็ต แผ่นเสียง ฯลฯ) ที่เก็บบันทึกวิดีโอ
ยกเว้น
- จำนและเทปบันทึกเสียง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 47610
- บริกำรขำยปลีกดีวีดีที่ผลิตโดยผู้อื่น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 62142, 62242, 62342, 62442,
62542
- บริกำรผลิตซ้ำลงสื่อบันทึก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 89123
- ต้นฉบับภำพที่ผลิตขึ้นเพื่อขำยขำด (รวมถึงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
96123
4769

จาน เทป หรือสื่อบันทึกทางกายภาพอื่น ๆ ที่บันทึกแล้วอื่น ๆ
47691 จาน เทป หรือสื่อบันทึกทางกายภาพอื่น ๆ ที่บันทึกหนังสือเสียง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สื่อบันทึกทำงกำยภำพ (ซีดีรอม เทป ฯลฯ) ที่เก็บบันทึกหนังสือเสียง เช่น กำรบันทึกเสียงของผู้อ่ำนหนังสือ
47692 จาน เทป หรือสื่อบันทึกทางกายภาพอื่น ๆ ที่บันทึกข้อความ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สื่อบันทึกทำงกำยภำพ (ซีดีรอม แผ่นบันทึก ไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช ฯลฯ) ที่เก็บบันทึกข้อควำม ที่ไม่ใช่เสียง เช่น
 จำกนิตยสำร หนังสือเรียน หนังสืออ้ำงอิง และอื่น ๆ
 นำมำนุกรมและรำยกำรชื่อ-ที่อยู่ทำงไปรษณีย์
 ฐำนข้อมูลและสิ่งที่รวบรวมที่คล้ำยกัน
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47699 จานและเทปอื่น ๆ ที่บันทึกเสียงที่ไม่ใช่เสียงดนตรี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สื่อบันทึกทำงกำยภำพ (ซีดีรอม เทปคำสเซ็ต ฯลฯ) ที่บันทึกข้อมูลเสียงที่ไม่ใช่ดนตรี เช่น
 กำรบันทึกเสียงพูด
 กำรบันทึกเสียงตัวอย่ำง
- กำรบันทึกเสียงธรรมชำติหรือปรำกฏกำรณ์อื่น ๆ เพื่อสร้ำงบรรยำกำศหรืออำรมณ์
หมู่ใหญ่ 478

ซอฟต์แวร์สาเร็จรูป

4781

ซอฟต์แวร์ระบบสาเร็จรูป ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- ซอฟต์แวร์ภำษำระดับต่ำที่ทำหน้ำที่จัดกำรทรัพยำกรต่ำง ๆ ของคอมพิวเตอร์และสนับสนุนกำรสร้ำงหรือ
กำรประมวลผลโปรแกรมประยุกต์ ที่ไม่ได้ระบุเฉพำะโปรแกรมใด ๆ
47811 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการสาเร็จรูป ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ซอฟต์แวร์ภำษำระดับต่ำที่ทำหน้ำที่จัดกำรกับกำรสื่อสำรกับอุปกรณ์ต่อพ่วง งำนตำรำงเวลำ กำรจัดสรรที่เก็บ
ข้อมูล และนำเสนอกำรสื่อสำรเริ่มต้นให้กับผู้ใช้เมื่อไม่มีโปรแกรมประยุกต์ใช้อยู่ ซึ่งรวมถึงระบบปฏิบัติกำร
ของไคลเอ็นต์และเครือข่ำยทั้งหมด
47812 ซอฟต์แวร์เครือข่ายสาเร็จรูป ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกำรควบคุม ตรวจสอบ จัดกำร และสื่อสำรกับระบบปฏิบัติกำร เครือข่ำย กำรบริกำร
เครือข่ำย ฐำนข้อมูล แอพลิเคชันที่ใช้ในกำรจัดเก็บและจัดกำรเครือข่ำยเชิงบูรณำกำร และแบบร่วมมือข้ำม
เครือข่ำยจำกศูนย์กลำง รวมถึงซอฟต์แวร์จัดกำรเครือข่ำย ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์ควำมปลอดภัย
และกำรเข้ำรหัสข้อมูล มิดเดิลแวร์ ฯลฯ
47813 ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลสาเร็จรูป ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ซอฟต์แวร์จัดกำรฐำนข้อมูลสำเร็จรูปที่ทำหน้ำที่จัดเก็บ แก้ไข และดึงข้อมูลจำกฐำนข้อมูล ซึ่งระบบฐำนข้อมูล
มีหลำยประเภทตั้งแต่ ระบบขนำดเล็กที่ทำงำนบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ไปจนถึงระบบขนำดใหญ่ที่ทำงำน
บนเมนเฟรม
47814 ซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมและภาษาชุดคาสั่งสาเร็จรูป ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ซอฟต์แวร์ใช้เพื่อช่วยในกำรพัฒนำและ/หรือกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่
สนับสนุนนักพัฒนำซอฟต์แวร์มืออำชีพในกำรออกแบบพัฒนำและใช้ระบบซอฟต์แวร์และโซลูชั่นต่ำง ๆ

4782

ซอฟต์แวร์ประยุกต์สาเร็จรูป ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำเร็จรูปที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนโดยตรง
47821 ซอฟต์แวร์ประยุกต์สาเร็จรูปที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ หรือที่ใช้ในบ้าน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำเร็จรูปที่ใช้งำนเพื่อวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจทั่วไป เพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพหรือในบ้ำน
เพื่อควำมบันเทิง กำรอ้ำงอิง หรือเพื่อกำรศึกษำ รวมถึงชุดซอฟต์แวร์สำนักงำน เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ
สเปรดชีต ฐำนข้อมูลแบบง่ำย ๆ ซอฟต์แวร์กรำฟิก; ซอฟต์แวร์กำรจัดกำรโครงกำร, ซอฟต์แวร์กำรฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์กำรอ้ำงอิงและกำรศึกษำในบ้ำน เป็นต้น
47822 ซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
 บนสื่อบันทึกทำงกำยภำพที่ใช้แม่เหล็ก
 บนสื่อบันทึกทำงกำยภำพที่ใช้แสง
ยกเว้น
- ตลับซอฟต์แวร์สำหรับคอนโซลวิดีโอเกม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 38582
- ซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ที่ดำวน์โหลด ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 84342
- เกมออนไลน์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 84391
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47829 ซอฟต์แวร์ประยุกต์สาเร็จรูปอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพำะที่สำมำรถใช้งำนได้ในทุกอุตสำหกรรม คือ ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบเพื่อซอฟต์แวร์ที่
ออกแบบมำเพื่อดำเนินกำรและ/หรือจัดกำรกำรทำงำนหรือกระบวนกำรทำงธุรกิจเฉพำะที่ไม่ซ้ำกับอุตสำหกรรม
เฉพำะ (ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์บัญชีมืออำชีพ ซอฟต์แวร์กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุ ษย์ ซอฟต์แวร์กำรจัดกำร
ลูกค้ำสัมพันธ์ ซอฟต์แวร์ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ ซอฟต์แวร์ออกแบบเว็บไซต์/เว็บไซต์ ฯลฯ)
- ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทำงธุรกิจเฉพำะงำน คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเชิงธุรกิจที่หลำกหลำยสำหรับอุตสำหกรรม
เฉพำะ เช่น กำรผลิต กำรดูแลรักษำสุขภำพ วิศวกรรม ร้ำนอำหำร ฯลฯ
- โปรแกรมอำนวยควำมสะดวก คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำงำนเฉพำะ เช่น โปรแกรมบีบอัดไฟล์ โปรแกรม
ป้องกันไวรัส โปรแกรมค้นหำ โปรแกรมช่วยเปิดไฟล์หรือแบบตัวอักษร ซอฟต์แวร์ยืนยันตัวบุคคลด้วยเสียง
ฯลฯ (โปรแกรมอำนวยควำมสะดวกแตกต่ำงจำกซอฟต์แวร์ประยุกต์อื่น ๆ ในเรื่องของขนำด ต้นทุน และ
ควำมซับซ้อน)
- ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำเร็จรูปอื่น ๆ
หมู่ใหญ่ 479

บัตรที่มีแถบแม่เหล็กประกอบหรือชิพร่วมอยู่ด้วย

4791 47910 บัตรที่มีแถบแม่เหล็กประกอบร่วมอยู่ด้วย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บัตรที่มีแถบแม่เหล็กประกอบร่วมอยู่ด้วย
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8523.21
4792 47920 สมาร์ทการ์ด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สมำร์ทกำร์ด
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8523.52
หมวดย่อย 48

เครื่องใช้ทางการแพทย์ เครื่องใช้เพื่อความแม่นยาและเชิงทัศนศาสตร์ นาฬิกา

หมู่ใหญ่ 481

เครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์และศัลยกรรม และเครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูก

4811 48110 เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแผ่เอกซเรย์หรือการแผ่รังสีแอลฟา เบตา หรือแกมมาเป็นหลัก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแผ่เอกซเรย์หรือกำรแผ่รังสีแอลฟำ เบตำ หรือแกมมำเป็นหลัก จะใช้ประโยชน์ทำง
กำรแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์หรือไม่ก็ตำม รวมถึงเครื่องบันทึกภำพรังสีหรือเครื่องรังสี
บำบัด หลอดเอกซเรย์ และเครื่องกำเนิดเอกซเรย์อื่น ๆ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำแรงสูงของเครื่องเอกซเรย์ แผง
ควบคุมและโต๊ะควบคุม จอ โต๊ะ เก้ำอี้ และของที่คล้ำยกันที่ใช้ในกำรตรวจหรือรักษำด้วยเอกซเรย์
 เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้เอกซเรย์เป็นหลัก จะใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์
หรือไม่ก็ตำม รวมทั้งเครื่องบันทึกภำพรังสีหรือเครื่องรังสีบำบัด
 เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กำรแผ่รังสีแอลฟำ เบตำ หรือแกมมำเป็นหลัก จะใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ ศัลยกรรม
ทันตกรรม หรือทำงสัตวแพทย์หรือไม่ก็ตำม รวมถึงเครื่องบันทึกภำพรังสีหรือเครื่องรังสีบำบัด
 หลอดเอกซเรย์
 อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9022
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4812

เครื่องวินิจฉัยโรคด้วยไฟฟ้า เครื่องรังสีอัลตราไวโอเลตหรืออินฟราเรด ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม
ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์
48121 เครื่องวินิจฉัยโรคด้วยไฟฟ้า ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- เครื่องวินิจฉัยโรคด้วยไฟฟ้ำ ที่ใช้ในทำงกำรแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์
 เครื่องวินิจฉัยโรคด้วยไฟฟ้ำ (รวมถึงเครื่องตรวจสอบกำรทำงำนของอวัยวะต่ำง ๆ หรือเครื่องตรวจวัด
ตัวแปรทำงสรีรวิทยำ)
 เครื่องบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้ำ
 เครื่องกวำดตรวจด้วยอัลตรำโซนิก
 เครื่องตรวจสอบอวัยวะโดยใช้พลังงำนจำกสนำมแม่เหล็ก
 เครื่องซินทิกรำฟิก
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9018.11 - .19
48122 เครื่องรังสีอัลตราไวโอเลตหรืออินฟราเรด ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์ ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องรังสีอัลตรำไวโอเลตหรืออินฟรำเรด ที่ใช้ในทำงกำรแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9018.20

4813 48130 อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ (ยกเว้นหลอดฉีดยา เข็มฉีดยา และของที่คล้ายกัน) ที่ใช้ในทางทันตกรรม ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ (ยกเว้นหลอดฉีดยำ เข็มฉีดยำ และของที่คล้ำยกัน) ที่ใช้ในทำงวิทยำศำสตร์
ทันตกรรม
 เครื่องกรอฟัน จะรวมอยู่บนฐำนเดียวกันกับเครื่องอุปกรณ์ทำงทันตกรรมอื่น ๆ หรือไม่ก็ตำม
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9018.41, .49
4814 48140 เครื่องสเตอร์รีไลส์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องสเตอร์รีไลส์ที่ใช้ในทำงกำรแพทย์ ศัลยกรรม หรือใช้ตำมห้องปฏิบัติกำร
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8419.20
4815 48150 อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือสัตวแพทย์ (รวมถึงหลอดฉีดยา เข็มฉีดยา
หลอดสวน แกนสอด (แคนูลา) อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ เกี่ยวกับนัยน์ตา และอุปกรณ์เครื่องใช้ท าง
อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ ที่ใช้ในทำงกำรแพทย์ ศัลยกรรม หรือสัตวแพทย์ (รวมถึงหลอดฉีดยำ เข็มฉีดยำ
หลอดสวน แกนสอด (แคนูลำ) อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ เกี่ยวกับนัยน์ตำ และอุปกรณ์เครื่องใช้ทำง
อิเล็กทรอนิกส์ทำงกำรแพทย์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
 หลอดฉีดยำ เข็มฉีดยำ หลอดสวน แกนสอด (แคนูลำ) และของที่คล้ำยกัน
 อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ เกี่ยวกับนัยน์ตำ
 อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ เช่น ชุดอุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ทำงหลอดเลือดดำ อุปกรณ์และเครื่องใช้
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9018.31 - .39, .50, .90
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4816 48160 เครื่องใช้ในการบาบัดโรคโดยวิธีทางกล (เมคาโนเทอราพี) ; เครื่องนวด; เครื่องทดสอบความถนัดในทาง
จิตวิทยา; รวมทั้งเครื่องบาบัดโรคด้วยโอโซน ด้วยออกซิเจน ด้วยละอองน้ายา เครื่องช่วยการหายใจ หรือ
เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้บาบัดโรคทางเดินหายใจ; เครื่องใช้ในการหายใจอื่น ๆ และหน้ากากป้องกันไอพิษ
(ยกเว้นหน้ากากป้องกันที่ไม่มีส่วนประกอบเชิงกลและไม่มีตัวกรองแบบถอดเปลี่ย นได้) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- เครื่องใช้ในกำรบำบัดโรคโดยวิธีทำงกล เครื่องนวด รวมทั้งเครื่องทดสอบควำมถนัดในทำงจิตวิทยำ
- เครื่องบำบัดโรคด้วยโอโซน ด้วยออกซิเจน ด้วยละอองน้ำยำ เครื่องช่วยกำรหำยใจ หรือเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ
ที่ใช้บำบัดโรคทำงเดินหำยใจ
- เครื่องใช้ในกำรหำยใจอื่น ๆ และหน้ำกำกป้องกันไอพิษ แต่ไม่รวมถึงหน้ำกำกป้องกันที่ไม่มีส่วนประกอบ
เชิงกลและไม่มีตัวกรองแบบถอดเปลี่ยนได้
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9019, 9020
4817

เครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูก; เฝือกและเครื่องใช้อื่น ๆ ในการรักษากระดูกหัก; อวัยวะเทียม; เครื่องช่วยฟัง
และเครื่องใช้อื่น ๆ ที่ใช้สวม พก หรือฝังในร่างกาย เพื่อทดแทนความผิดปกติหรือความพิการ
48171 เครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูก ; เฝือกและเครื่องใช้อื่น ๆ ในการรักษากระดูกหัก ; อวัยวะเทียม ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องใช้ทำงศัลยศำสตร์กระดูก เฝือกและเครื่องใช้อื่น ๆ ในกำรรักษำกระดูกหัก อวัยวะเทียม
 เครื่องใช้ทำงศัลยศำสตร์กระดูกหรือเครื่องใช้ในกำรรักษำกระดูกหัก รวมถึง ไม้ยันรักแร้ สำยรัดทำง
ศัลยกรรม และเครื่องกดไส้เลื่อน
 ฟันปลอมและอุปกรณ์ติดตั้งเกี่ยวกับฟัน (เดนทัลฟิตติ้ง)
 อวัยวะเทียมอื่น ๆ ของร่ำงกำย
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9021.10 - .39
48172 เครื่องช่วยฟังและเครื่องใช้อื่น ๆ ที่ใช้สวม พก หรือฝังในร่างกาย เพื่อทดแทนความผิดปกติหรือความพิการ
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
 เครื่องช่วยฟัง ไม่รวมถึง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
 เครื่องคุมจังหวะสำหรับกระตุ้นกล้ำมเนื้อหัวใจ ไม่รวมถึง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
 เครื่องใช้อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9021.40 - .90

4818 48180 เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์; เก้าอี้ตัดผมและเก้าอี้ที่คล้ายกันที่
มีกลไกสาหรับหมุน เอนและเลื่อนขึ้นลงได้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในทำงกำรแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์
- เก้ำอี้ตัดผมและเก้ำอี้ที่คล้ำยกันที่มีกลไกสำหรับหมุน เอนและเลื่อนขึ้นลงได้
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9402
หมู่ใหญ่ 482

อุปกรณ์และเครื่องใช้สาหรับวัด ตรวจสอบ ทดสอบ นาทาง และวัตถุประสงค์อื่น ๆ; เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้
ควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม; ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว
4821
อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในการเดินเรือและเดินอากาศ อุตุนิยมวิทยา หรือทางธรณีฟิสิกส์ และที่คล้ายกัน
48211 เข็มทิศสาหรับหาทิศทาง; รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ ที่ใช้ในการเดินเรือและเดินอากาศ ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เข็มทิศสำหรับหำทิศทำง
 อุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับใช้ในกำรเดินอำกำศหรืออวกำศ (นอกจำก เข็มทิศ)
 อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ เช่น ชนิดที่ใช้บนเรือ ที่ประกอบร่วมกับหรือทำงำนเชื่อมกันกับเครื่องประมวลผล
ข้อมูลอัตโนมัติ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9014.10 - .80
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48212 เครื่องหาพิสัย เครื่องวัดมุมและเครื่องวัดระยะ และเครื่องวัดระดับ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องหำพิสัย
- เครื่องวัดมุมและเครื่องวัดระยะ
- เครื่องวัดระดับ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9015.10 - .30
48219 อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ ในการสารวจ ใช้ในทางอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา หรือ
ทางธรณีฟิสิกส์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ ในกำรสำรวจ ใช้ในทำงอุทกศำสตร์ สมุทรศำสตร์ อุทกวิทยำ อุตุนิยมวิทยำ หรือ
ทำงธรณีฟิสิกส์
 อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในกำรสำรวจโดยวิธีถ่ำยรูป
 อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ เช่น เครื่องวิทยุหยั่งอำกำศ (เรดิโอซอนด์) และเครื่องวิทยุวัดลม (เรดิโอวินด์)
เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9015.40, .80
4822 48220 เครื่องเรดาร์ เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือเดินอากาศ และเครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- เครื่องเรดำร์ เช่น เครื่องเรดำร์ ภำคพื้นดิน หรือชนิดที่ใช้ในอำกำศยำนพลเรือน หรือชนิดที่ใช้เฉพำะกับยำน
ที่แล่นในทะเล
- เครื่องวิทยุช่วยกำรเดินเรือหรือเดินอำกำศ
- เครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8526
4823

เครื่องชั่ง; อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ การคานวณทางคณิตศาสตร์ วัดความยาว และอื่น ๆ
48231 เครื่องชั่ง (บาลานซ์) ที่มีความไว 5 เซนติกรัมหรือไวกว่า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องชั่ง (บำลำนซ์) ที่มีควำมไว 5 เซนติกรัมหรือไวกว่ำ มีหรือไม่มีตุ้มน้ำหนัก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9016
48232 โต๊ะเขียนแบบและเครื่องเขียนแบบ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการเขียนแบบ การทาเครื่องหมายหรือการ
คานวณทางคณิตศาสตร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- โต๊ะเขียนแบบและเครื่องเขียนแบบ จะเป็นชนิดอัตโนมัติหรือไม่ก็ตำม
- อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในกำรเขียนแบบ กำรทำเครื่องหมำยหรือกำรคำนวณทำงคณิตศำสตร์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9017.10, .20
48233 อุปกรณ์วัดความยาวที่ใช้งานด้วยมือ (เช่น เส้นหรือแถบสาหรับวัด ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์) ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อุปกรณ์วัดควำมยำวที่ใช้งำนด้วยมือ (เช่น เส้นหรือแถบสำหรับวัด ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์)
 ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์ และเกจ
 อุปกรณ์อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9017.30, .80

4824

อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สาหรับวัดหรือตรวจสอบปริมาณทางไฟฟ้า ยกเว้นเครื่องวัดปริมาณการผลิตหรือ
จ่ายไฟฟ้า; อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สาหรับวัดหรือตรวจหาการแผ่รังสีที่ทาให้เกิดไอออไนเซชัน
48241 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สาหรับวัดหรือตรวจหาการแผ่รังสีที่ทาให้เกิดไอออไนเซชัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจหำกำรแผ่รังสีที่ทำให้เกิดไอออไนเซชัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9030.10
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48242 ออสซิลโลสโกปและออสซิลโลกราฟที่ใช้หลอดรังสีแคโทด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ออสซิลโลสโกปและออสซิลโลกรำฟที่ใช้หลอดรังสีแคโทด
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9030.20
48243 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ (ยกเว้นออสซิลโลสโกปและออสซิลโลกราฟที่ใช้หลอดรังสีแคโทด) สาหรับวัด
หรือตรวจสอบแรงดัน กระแส ความต้านทาน หรือกาลังไฟฟ้า ที่ไม่มีเครื่องบันทึก (ยกเว้นเครื่องวัดปริมาณ
การผลิตหรือจ่ายไฟฟ้า) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ (ยกเว้นออสซิลโลสโกปและออสซิลโลกรำฟที่ใช้หลอดรังสีแคโทด) สำหรับวัด
หรือตรวจสอบแรงดัน กระแส ควำมต้ำนทำน หรือกำลังไฟฟ้ำ ที่ไม่มีเครื่องบันทึก (ยกเว้นเครื่องวัดปริมำณ
กำรผลิตหรือจ่ำยไฟฟ้ำ)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9030.31, .33
48244 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ (ยกเว้นออสซิลโลสโกปและออสซิลโลกราฟที่ใช้หลอดรังสีแคโทด) สาหรับ
โทรคมนาคม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ (ยกเว้นออสซิลโลสโกปและออสซิลโลกรำฟที่ใช้หลอดรังสีแคโทด) สำหรับ
โทรคมนำคม
 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ ออกแบบเป็นพิเศษ สำหรับโทรคมนำคม (เช่น ครอสทอล์กมิเตอร์
เครื่องวัดอัตรำกำลังขยำย เครื่องวัดค่ำควำมเพี้ยน โซโฟมิเตอร์)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9030.40
48249 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สาหรับวัดหรือตรวจสอบปริมาณไฟฟ้า ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบปริมำณไฟฟ้ำ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ สำหรับวัดหรือตรวจสอบแรงดัน กระแส ควำมต้ำนทำน หรือกำลังไฟฟ้ำ ที่มี
เครื่องบันทึก
 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับวัดหรือตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ
 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบปริมำณไฟฟ้ำบนแผงวงจรพิมพ์/แผงกำรเดินสำย
แบบพิมพ์และแผงวงจรไฟฟ้ำ (พีซีเอ)
 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบปริมำณไฟฟ้ำ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9030.32, .39, .82 - .89
4825

ไฮโดรมิเตอร์และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน เทอร์โมมิเตอร์ ไพโรมิเตอร์ บารอมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์ และไซโครมิเตอร์
อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สาหรับวัดหรือตรวจสอบการไหล ระดับ ความดัน หรือตัวแปรอื่น ๆ ของของเหลว
หรือก๊าซ ยกเว้นอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินเรือและเดินอากาศ อุทกวิทยา หรืออุตุนิยมวิทยา
เครื่องวัดปริมาณการจ่ายก๊าซหรือของเหลว และอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สาหรับบังคับหรือควบคุมโดย
อัตโนมัติ และอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สาหรับการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์หรือเคมี อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์
สาหรับวัดหรือตรวจสอบความหนืด ความพรุน การขยายตัว แรงตึงผิว หรือที่คล้ายกัน อุปกรณ์และเครื่อง
อุปกรณ์สาหรับการวัดหรือตรวจสอบปริมาณความร้อน เสียง หรือแสง
48251 ไฮโดรมิเตอร์และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน เทอร์โมมิเตอร์ ไพโรมิเตอร์ บารอมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์ และไซโครมิเตอร์
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ไฮโดรมิเตอร์และอุปกรณ์ที่คล้ำยกัน เทอร์โมมิเตอร์ ไพโรมิเตอร์ บำรอมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์ และไซโครมิเตอร์
จะบันทึกได้หรือไม่ก็ตำม รวมทั้งอุปกรณ์ดังกล่ำวตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปที่ประกอบร่วมกัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9025.11 - .80
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48252 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สาหรับวัดหรือตรวจสอบการไหลระดับ ความดัน หรือตัวแปรอื่น ๆ ของของเหลว
หรือก๊าซ ยกเว้นอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินเรือและเดินอากาศ อุทกวิทยา หรืออุตุนิยมวิทยา
เครื่องวัดปริมาณการจ่ายก๊าซหรือของเหลว และอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สาหรับบังคับหรือควบคุมโดย
อัตโนมัติ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบกำรไหลระดับ ควำมดัน หรือตัวแปรอื่น ๆ ของของเหลว
หรือก๊ำซ (เช่น เครื่องวัดกำรไหล เกจระดับ มำโนมิเตอร์ เครื่องวัดควำมร้อน) ยกเว้นอุปกรณ์และเครื่อง
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเดินเรือและเดินอำกำศ อุทกวิทยำ หรืออุตุนิยมวิทยำ เครื่องวัดปริมำณกำรจ่ำยก๊ำซหรือ
ของเหลว และอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับบังคับหรือควบคุมโดยอัตโนมัติ
 เกจวัดระดับสำหรับยำนยนต์
 เกจวัดควำมดันสำหรับยำนยนต์
 อุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9026.10 - .80
48253 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สาหรับการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์หรือเคมี อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สาหรับวัด
หรือตรวจสอบความหนืด ความพรุน การขยายตัว แรงตึงผิว หรือที่คล้ายกัน หรืออุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์
สาหรับการวัดหรือตรวจสอบปริมาณความร้อน เสียง หรือแสง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับกำรวิเครำะห์ทำงฟิสิกส์หรือเคมี อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัด
หรือตรวจสอบควำมหนืด ควำมพรุน กำรขยำยตัว แรงตึงผิว หรือที่คล้ำยกัน อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์
สำหรับกำรวัดหรือตรวจสอบปริมำณควำมร้อน เสียง หรือแสง
 เครื่องวิเครำะห์ก๊ำซหรือควัน
 โครมำโตกรำฟและเครื่องอิเล็กโทรโฟรีซีส
 สเปกโทรมิเตอร์ สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ และสเปกโทรกรำฟ ที่ใช้รังสีทำงแสง (รังสีอัลตรำไวโอเลต รังสี
ที่มองเห็นได้ รังสีอินฟรำเรด)
 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้รังสีทำงแสง (รังสีอัลตรำไวโอเลต รังสีที่มองเห็นได้ รังสีอินฟรำเรด)
 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เครื่องวัดแสงในกำรถ่ำยรูป
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9027.10 - .80
4826

อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ ที่ใช้ในการวัด ตรวจสอบ และทดสอบ
48261 กล้องจุลทรรศน์ นอกจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์ รวมทั้งเครื่องดิฟแฟรกชัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กล้องจุลทรรศน์ นอกจำกกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์ รวมทั้งเครื่องดิฟแฟรกชัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9012.10
48262 เครื่องจักรและเครื่องใช้สาหรับทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของวัตถุ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องจักรและเครื่องใช้สำหรับทดสอบควำมแข็ง ควำมแข็งแรง ควำมคงทนต่อกำรอัด ควำมยืดหยุ่น หรือ
คุณสมบัติเชิงกลอื่น ๆ ของวัตถุ (เช่น โลหะ ไม้ สิ่งทอ กระดำษ พลำสติก)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9024.10, .80
48263 เครื่องวัดปริมาณการจ่ายหรือการผลิตก๊าซ ของเหลว หรือไฟฟ้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องวัดปริมำณกำรจ่ำยหรือกำรผลิตก๊ำซ ของเหลว หรือไฟฟ้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9028.10 - .30
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48264 เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซี่มิเตอร์ ไมลีโอมิเตอร์ เครื่องนับก้าว และที่คล้ายกัน ; เครื่องบอก
ความเร็ว เครื่องวัดรอบ (ยกเว้นอุปกรณ์ที่ใช้ในทางอุทกศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา) รวมทั้งสตรอโบสโกป
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซี่มิเตอร์ ไมลีโอมิเตอร์ เครื่องนับก้ำว และที่คล้ำยกัน
- เครื่องบอกควำมเร็ว เครื่องวัดรอบ (ยกเว้นอุปกรณ์ที่ใช้ในทำงอุทกศำสตร์ และอุตุนิยมวิทยำ) รวมทั้ง
สตรอโบสโกป
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9029.10, .20
48266 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สาหรับบังคับหรือควบคุมโดยอัตโนมัติ แบบไฮดรอลิกหรือแบบนิวมาติก ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับบังคับหรือควบคุมโดยอัตโนมัติ แบบไฮดรอลิกหรือแบบนิวมำติก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9032.81
48269 เครื่องใช้ และเครื่องจักรสาหรับวัด ตรวจสอบ บังคับ หรือควบคุม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องใช้ และเครื่องจักรสำหรับวัด ตรวจสอบ บังคับ หรือควบคุม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 เครื่องจักรสำหรับวัดหำควำมสมดุลของส่วนประกอบทำงกล
 โต๊ะทดสอบ (เทสต์เบนช์)
 อุปกรณ์และเครื่องใช้เชิงทัศนศำสตร์อื่น ๆ
 อุปกรณ์ เครื่องใช้ และเครื่องจักรอื่น ๆ เช่น เครื่องทดสอบสำยเคเบิล
 เครื่องใช้ และเครื่องจักรสำหรับวัด ตรวจสอบ บังคับ หรือควบคุม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9031.10 - .80, 9032.10 - .20, .89
4828

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของสินค้าที่อยู่ในหมู่ย่อย 4821 และ 4823 ถึง 4826
48281 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 48211, 48212, 48232 และ 48233,
48241 ถึง 48249, 48251 ถึง 48253; ไมโครตอม; ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่นของเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องอุปกรณ์และเครื่องใช้เชิงทัศนศาสตร์ สาหรับใช้ในการถ่ายรูปหรือ
ถ่ายภาพยนตร์ สาหรับใช้เพื่อความแม่นยา สาหรับใช้ในทางการแพทย์หรือศัลยกรรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของสินค้ำที่อยู่ใน
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 48211 เข็มทิศสำหรับหำทิศทำง รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ ที่ใช้ในกำรเดินเรือ
และเดินอำกำศ
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 48212 เครื่องหำพิสัย เครื่องวัดมุมและเครื่องวัดระยะ และเครื่องวัดระดับ
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 48232 โต๊ะเขียนแบบและเครื่องเขียนแบบ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในกำรเขียนแบบ
กำรทำเครื่องหมำยหรือกำรคำนวณทำงคณิตศำสตร์
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 48233 อุปกรณ์วัดควำมยำวที่ใช้งำนด้วยมือ (เช่น เส้นหรือแถบสำหรับวัด ไมโครมิเตอร์
แคลลิเปอร์)
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 48241 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจหำกำรแผ่รังสีที่ทำให้เกิดไอออ
ไนเซชัน
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 48242 ออสซิลโลสโกปและออสซิลโลกรำฟที่ใช้หลอดรังสีแคโทด
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 48243 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ (ยกเว้นออสซิลโลสโกปและออสซิลโลกรำฟที่ใช้
หลอดรังสีแคโทด) สำหรับวัดหรือตรวจสอบแรงดัน กระแส ควำมต้ำนทำน หรือกำลังไฟฟ้ำ ที่ไม่มี
เครื่องบันทึก (ยกเว้นเครื่องวัดปริมำณกำรผลิตหรือจ่ำยไฟฟ้ำ)
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 48244 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ (ยกเว้นออสซิลโลสโกปและออสซิลโลกรำฟที่ใช้
หลอดรังสีแคโทด) สำหรับโทรคมนำคม
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ 48249 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบปริมำณไฟฟ้ำ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 48251 ไฮโดรมิเตอร์และอุปกรณ์ที่คล้ำยกัน เทอร์โมมิเตอร์ ไพโรมิเตอร์ บำรอมิเตอร์
ไฮโกรมิเตอร์ และไซโครมิเตอร์
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 48252 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบกำรไหลระดับ ควำมดัน
หรือตัวแปรอื่น ๆ ของของเหลวหรือก๊ำซ ยกเว้นอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเดินเรือและ
เดินอำกำศ อุทกวิทยำ หรืออุตุนิยมวิทยำ เครื่องวัดปริมำณกำรจ่ำยก๊ำซหรือของเหลว และอุปกรณ์และ
เครื่องอุปกรณ์สำหรับบังคับหรือควบคุมโดยอัตโนมัติ
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 48253 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับกำรวิเครำะห์ทำงฟิสิกส์หรือเคมี อุปกรณ์และ
เครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบควำมหนืด ควำมพรุน กำรขยำยตัว แรงตึงผิว หรือที่คล้ำยกัน
อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับกำรวัดหรือตรวจสอบปริมำณควำมร้อน เสียง หรือแสง
- ไมโครตอม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นของเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องอุปกรณ์และ
เครื่องใช้เชิงทัศนศำสตร์ สำหรับใช้ในกำรถ่ำยรูปหรือถ่ำยภำพยนตร์ สำหรับใช้เพื่อควำมแม่นยำ สำหรับใช้
ในทำงกำรแพทย์หรือศัลยกรรม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9014.90, 9015.90, 9017.90, 9025.90,
9026.90, 9027.90, 9030.90, 9033


48282 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 48261 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของสินค้ำที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 48261 กล้องจุลทรรศน์ นอกจำก
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์ รวมทั้งเครื่องดิฟแฟรกชัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9012.90
48283 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 48263 และ 48264 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของสินค้ำที่อยู่ใน
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 48263 เครื่องวัดปริมำณกำรจ่ำยหรือกำรผลิตก๊ำซ ของเหลว หรือไฟฟ้ำ
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 48264 เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซี่มิเตอร์ ไมลีโอมิเตอร์ เครื่องนับก้ำว และ
ที่คล้ำยกัน เครื่องบอกควำมเร็ว เครื่องวัดรอบ (ยกเว้นอุปกรณ์ที่ใช้ในทำงอุทกศำสตร์ และอุตุนิยมวิทยำ)
รวมทั้งสตรอโบสโกป
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9028.90, 9029.90
48284 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 48266 และ 48269 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของสินค้ำที่อยู่ใน
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 48266 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับบังคับหรือควบคุมโดยอัตโนมัติ แบบไฮดรอลิก
หรือแบบนิวมำติก
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 48269 เครื่องใช้ และเครื่องจักรสำหรับวัด ตรวจสอบ บังคับ หรือควบคุม ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9031.90, 9032.90
48285 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 48262 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของสินค้ำที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 48262 เครื่องจักรและเครื่องใช้สำหรับ
ทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของวัตถุ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9024.90
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หมู่ใหญ่ 483

อุปกรณ์เชิงทัศนศาสตร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายรูป และส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของดังกล่าว

4831

อุปกรณ์เชิงทัศนศาสตร์
48311 เส้นใยนาแสงและกลุ่มเส้นใยนาแสง; เคเบิลใยนาแสง (ยกเว้นที่ทาขึ้นจากกลุ่มเส้นใยที่หุ้มปลอกแต่ละเส้น);
แผ่นบางและแผ่นทาด้วยวัตถุโพลาไรส์ ; รวมทั้งเลนส์ (รวมถึงคอนแทกเลนส์) ปริซึมกระจกเงา และวัตถุ
เชิงทัศนศาสตร์อื่น ๆ (นอกจากของดังกล่าวทาด้วยแก้วที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์) ไม่ว่าจะ
ประกอบหรือไม่ก็ตาม นอกจากสาหรับกล้องถ่าย เครื่องฉาย หรือเครื่องขยายหรือย่อภาพถ่าย ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เส้นใยนำแสงและกลุ่มเส้นใยนำแสง เคเบิลใยนำแสง (ยกเว้นที่ทำขึ้นจำกกลุ่มเส้นใยที่หุ้มปลอกแต่ละเส้น)
แผ่นบำงและแผ่นทำด้วยวัตถุโพลำไรส์ รวมทั้งเลนส์ (รวมถึงคอนแทกเลนส์) ปริซึมกระจกเงำ และวัตถุเชิง
ทัศนศำสตร์อื่น ๆ (นอกจำกของดังกล่ำวทำด้วยแก้วที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งำนทำงทัศนศำสตร์) ไม่ว่ำจะ
ประกอบหรือไม่ก็ตำม นอกจำกสำหรับกล้องถ่ำย เครื่องฉำย หรือเครื่องขยำยหรือย่อภำพถ่ำย
 เส้นใยนำแสงกลุ่มเส้นใยนำแสงและเคเบิลใยนำแสง
 แผ่นบำงและแผ่นทำด้วยวัตถุโพลำไรส์
 คอนแทกเลนส์
 เลนส์แว่นตำทำด้วยแก้ว
 เลนส์แว่นตำทำด้วยวัตถุอื่น ๆ
 ปริซึมกระจกเงำ และวัตถุเชิงทัศนศำสตร์อื่น ๆ (นอกจำกของดังกล่ำวทำด้วยแก้วที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้
งำนทำงทัศนศำสตร์) ไม่ว่ำจะประกอบหรือไม่ก็ ตำม นอกจำกสำหรับกล้องถ่ำย เครื่องฉำย หรือเครื่อง
ขยำยหรือย่อภำพถ่ำย
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9001, 9002.19, .20, .90
48312 แว่นตาและแว่นตากันลมกันฝุ่นหรือสาหรับแว่นตาที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แว่นตำ แว่นตำกันลมกันฝุ่น และแว่นตำที่คล้ำยกัน ที่ใช้ปรับสำยตำ ใช้ป้องกันหรืออื่น ๆ
 แว่นตำกันแดด
 แว่นตำที่ใช้ปรับสำยตำ
 แว่นตำเพื่อกำรป้องกัน
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9004
48313 กรอบและโครงสาหรับแว่นตาและแว่นตากันลมกันฝุ่นหรือสาหรับแว่นตาที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กรอบและโครงสำหรับแว่นตำและแว่นตำกันลมกันฝุ่นหรือสำหรับแว่นตำที่คล้ำยกัน และส่วนประกอบของ
ของดังกล่ำว
 ทำด้วยพลำสติก
 ทำด้วยวัตถุอื่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9003.11, .19
48314 กล้องสองตา กล้องตาเดียว กล้องส่องทางไกลเชิงทัศนศาสตร์อื่น ๆ; และโครงติดตั้งของกล้องดังกล่าว
รวมทั้งอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์อื่น ๆ; กล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์เชิงประกอบ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กล้องสองตำ กล้องตำเดียว กล้องส่องทำงไกลเชิงทัศนศำสตร์อื่น ๆ และโครงติดตั้งของกล้องดังกล่ำว
รวมทั้งอุปกรณ์ทำงดำรำศำสตร์อื่น ๆ กล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์เชิงประกอบ
 กล้องสองตำ
 อุปกรณ์ทำงดำรำศำสตร์ ไม่รวมถึง อุปกรณ์สำหรับวิทยุดำรำศำสตร์
 กล้องจุลทรรศน์แบบสองตำ (สเตริโอสโกปิก)
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กล้องจุลทรรศน์อื่น ๆ สำหรับใช้ในกำรถ่ำยรูป ถ่ำยภำพยนตร์ หรือกำรฉำยภำพของจุลวัตถุ
 กล้องจุลทรรศน์อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9005.10, .80, 9011.10 - .80


48315 กลอุปกรณ์ทาด้วยผลึก เหลวที่ ไม่ได้ เป็นของซึ่ง ระบุ ไว้ในประเภทอื่น ; เลเซอร์นอกจากเลเซอร์ไดโอด;
รวมทั้งเครื่องใช้และอุปกรณ์อื่น ๆ เชิงทัศนศาสตร์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กลอุปกรณ์ทำด้วยผลึกเหลวที่ไม่ได้เป็นของซึ่งระบุไว้ในประเภทอื่น เลเซอร์นอกจำกเลเซอร์ไดโอด รวมทั้ง
เครื่องใช้และอุปกรณ์อื่น ๆ เชิงทัศนศำสตร์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 กล้องเล็งสำหรับติด กับปืน กล้องเพริสโกป รวมทั้งกล้องส่องทำงไกลที่ออกแบบเพื่อเป็นส่วนประกอบ
ของเครื่องจักร เครื่องใช้ หรือเครื่องอุปกรณ์เชิงทัศนศำสตร์
 เลเซอร์ นอกจำกเลเซอร์ไดโอด
 กลอุปกรณ์ เครื่องใช้ และอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เครื่องตรวจสอบควำมผิดพลำดโดยใช้แสงและซ่อมสำหรับ
แผงวงจรพิมพ์/แผงกำรเดินสำยแบบพิ มพ์ และแผงวงจรไฟฟ้ำ (พีซีเอ) กลอุปกรณ์ทำด้วยผลึกเหลว
เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9013.10 - .80
4832

อุปกรณ์ถ่ายรูป
48321 เลนส์ใกล้วัตถุ สาหรับกล้องถ่าย เครื่องฉาย หรือเครื่องขยายหรือย่อภาพถ่าย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เลนส์ใกล้วัตถุ สำหรับกล้องถ่ำย เครื่องฉำย หรือเครื่องขยำยหรือย่อภำพถ่ำย
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9002.11
48322 กล้องถ่ายรูปหรือกล้องถ่ายภาพยนตร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กล้องถ่ำยรูป
 กล้องถ่ำยรูปที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ใต้น้ำ สำหรับกำรสำรวจทำงอำกำศ หรือสำหรับใช้ในทำง
กำรแพทย์หรือศัลยกรรมเพื่อตรวจสอบอวัยวะภำยใน รวมทั้งกล้องถ่ำยรูปชนิดที่ใช้ทำภำพเชิงซ้อนเพื่อ
วัตถุประสงค์ในทำงนิติวิทยำหรืออำชญำวิทยำ
 กล้องถ่ำยรูปชนิดที่ถ่ำยแล้วได้ภำพทันที
 กล้องถ่ำยรูปอื่น ๆ
- กล้องถ่ำยภำพยนตร์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9006.30 - .59, 9007.10
48323 เครื่องฉายภาพยนตร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องฉำยภำพยนตร์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9007.20
48329 อุปกรณ์ถ่ายรูปอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อุปกรณ์ถ่ำยรูปอื่น ๆ
 เครื่องไฟแฟลชใช้ในกำรถ่ำยรูปและหลอดไฟแฟลช และอื่น ๆ
 เครื่องฉำยภำพนิ่ง เครื่องขยำย และเครื่องย่อ
 เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ส ำหรั บ ล้ ำ งม้ ว นฟิ ล์ ม หรื อ ม้ ว นกระดำษซึ่ งใช้ ใ นกำรถ่ ำ ยรู ป (รวมถึ งภำพยนตร์ ) โดย
อัตโนมัติ หรือสำหรับอัดรูปจำกฟิล์มที่ล้ำงแล้วลงบนม้วนกระดำษที่ใช้ในกำรถ่ำยรูปโดยอัตโนมัติ
 เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ตำมห้องปฏิบัติกำรภำพถ่ำย (รวมถึงภำพยนตร์) และเครื่องเนกำโตสโกป
 จอฉำยภำพ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9006.61, .69, 9008.50, 9010.10 - .60
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4834

แผ่นไวแสงและฟิล์มแผ่นไวแสง ใช้ในการถ่ายรูป ที่ยังไม่ได้ถ่าย; เคมีปรุงแต่งสาหรับใช้ในการถ่ายรูป
(นอกจากวาร์นิช สารยึดติด และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน)
48341 แผ่นไวแสงและฟิล์มแผ่นไวแสง ใช้ในการถ่ายรูป ที่ยังไม่ได้ถ่าย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แผ่นไวแสงและฟิล์มแผ่นไวแสง ใช้ในกำรถ่ำยรูป ที่ยังไม่ได้ถ่ำย ทำด้วยวัตถุใดก็ตำม นอกจำกกระดำษ
กระดำษแข็งหรือสิ่งทอ รวมทั้งฟิล์มแผ่นไวแสงชนิดถ่ำยแล้วให้ภำพทันที ที่ยังไม่ ได้ถ่ำย จะบรรจุเป็นแพ็ก
หรือไม่ก็ตำม
 สำหรับเอกซเรย์
 ฟิล์มชนิดถ่ำยแล้วให้ภำพทันที
 แผ่นและฟิล์มอื่น ๆ ที่ด้ำนใดก็ตำมเกิน 255 มิลลิเมตร
 อื่น ๆ
- ฟิล์มม้วนไวแสงใช้ในกำรถ่ำยรูป ที่ยังไม่ได้ถ่ำยทำด้วยวัตถุใดก็ตำมนอกจำกกระดำษ กระดำษแข็งหรือสิ่งทอ
รวมทั้งฟิล์มม้วนไวแสงชนิดถ่ำยแล้วให้ภำพทันที ที่ยังไม่ได้ถ่ำย
 สำหรับเอกซเรย์
 ฟิล์มอื่น ๆ ที่ไม่ปรุรู มีควำมกว้ำงไม่เกิน 105 มิลลิเมตร
 ฟิล์มอื่น ๆ ที่ไม่ปรุรู มีควำมกว้ำงเกิน 105 มิลลิเมตร
 ฟิล์มอื่น ๆ สำหรับใช้ในกำรถ่ำยรูปสี (โพลิโครม)
 อื่น ๆ
- กระดำษไวแสง กระดำษแข็งไวแสงและสิ่งทอไวแสงใช้ในกำรถ่ำยรูปที่ยังไม่ได้ถ่ำยหรืออัด
 เป็นม้วนมีควำมกว้ำงเกิน 610 มิลลิเมตร
 อื่น ๆ สำหรับใช้ในกำรถ่ำยรูปสี (โพลิโครม)
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3701 - 3703
48342 เคมีปรุงแต่งสาหรับใช้ในการถ่ายรูป (นอกจากวาร์นิช สารยึดติด และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน); รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์ไม่ผสมสาหรับใช้ในการถ่ายรูปที่จัดทาขึ้นเพื่อใช้ตามสัดส่วนที่กาหนดหรือจัดทาขึ้นเพื่อการขาย
ปลีกในลักษณะที่ใช้ได้ทันที ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เคมีปรุงแต่งสำหรับใช้ในกำรถ่ำยรูป (นอกจำกวำร์นิช สำรยึดติด และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ำยกัน) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ไม่
ผสมสำหรับใช้ในกำรถ่ำยรูปที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตำมสัดส่วนที่กำหนดหรือจัดทำขึ้นเพื่อกำรขำยปลีกในลักษณะที่
ใช้ได้ทันที
 อิมัลชันไวแสง
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 3707

4835

ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในหมู่ย่อย 4831 ถึง 4833
48351 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 48314 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของสินค้ำที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 48314 กล้องสองตำ กล้องตำเดียว
กล้องส่องทำงไกลเชิงทัศนศำสตร์อื่น ๆ และโครงติดตั้งของกล้องดังกล่ำว รวมทั้งอุปกรณ์ทำงดำรำศำสตร์
อื่น ๆ กล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์เชิงประกอบ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9005.90, 9011.90
48352 ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 48313 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของสินค้ำที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 48313 กรอบและโครงสำหรับแว่นตำและแว่นตำกันลมกัน
ฝุ่นหรือสำหรับแว่นตำที่คล้ำยกัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9003.90
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48353 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 48322; ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบของเครื่องฉายภาพยนตร์; ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องไฟแฟลชใช้ในการถ่ายรูป;
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องฉายภาพนิ่ง (ยกเว้นเครื่องฉายภาพยนตร์) และเครื่ องขยาย
และเครื่องย่อภาพถ่าย (นอกจากที่ใช้ในทางภาพยนตร์) รูป ; ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น ของเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการภาพถ่าย; ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
ของเครื่องเนกาโตสโกป รวมทั้งจอฉายภาพ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของสินค้ำที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 48322 กล้องถ่ำยรูปหรือกล้องถ่ำย
ภำพยนตร์
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องฉำยภำพยนตร์
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องไฟแฟลชใช้ในกำรถ่ำยรูป
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องฉำยภำพนิ่ง (ยกเว้นเครื่องฉำยภำพยนตร์) และเครื่องขยำย
และเครื่องย่อภำพถ่ำย (นอกจำกที่ใช้ในทำงภำพยนตร์) รูป
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ของเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ตำมห้องปฏิบัติกำร
ภำพถ่ำย
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องเนกำโตสโกป รวมทั้งจอฉำยภำพ
ผลิ ต ภั ณฑ์ ที่ อ ยู่ใ นกลุ่มนี้ สอดคล้อ งกั บ ประเภทย่อ ย HS 2017: 9006.91, .99, 9007.91, .92, 9008.90,
9010.90
48354 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 48315 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของสินค้ำที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 48315 กลอุปกรณ์ทำด้วยผลึกเหลว
ที่ไม่ได้เป็นของซึ่งระบุไว้ในประเภทอื่น เลเซอร์นอกจำกเลเซอร์ไดโอด รวมทั้งเครื่องใช้และอุปกรณ์อื่น ๆ
เชิงทัศนศำสตร์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9013.90
หมู่ใหญ่ 484

นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตช์ และส่วนประกอบของนาฬิกาดังกล่าว

4841 48410 นาฬิกาชนิดวอตช์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- นำฬิกำชนิดวอตช์
 นำฬิกำข้อมือ นำฬิกำพก และนำฬิกำชนิดวอตช์อื่น ๆ รวมถึงนำฬิกำจับเวลำ ที่มีตัวเรือนทำด้วยโลหะมีค่ำ
หรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่ำ
 นำฬิกำข้อมือที่เดินด้วยไฟฟ้ำ จะมีระบบจับเวลำประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตำม
 นำฬิกำข้อมืออื่น ๆ จะมีระบบจับเวลำประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตำม
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9101, 9102
4842 48420 นาฬิกาชนิดคล็อก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- นำฬิกำชนิดคล็อกแบบที่ใช้กับแผงหน้ำปัดอุปกรณ์และนำฬิกำชนิดคล็อกที่คล้ำยกัน สำหรับยำนบก อำกำศ
ยำน ยำนอวกำศ หรือยำนน้ำ
- นำฬิกำชนิดคล็อกอื่น ๆ
 นำฬิกำปลุก
 นำฬิกำติดผนัง
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9103 - 9105
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4843 48430 เครื่ อ งบั น ทึ ก เวลา และเครื่ อ งอุ ป กรณ์ ส าหรั บ วัด หรื อ บั น ทึ ก หรื อ บอกช่ ว งของเวลา มี เ ครื่ อ งนาฬิ ก า
ชนิดคล็อกหรือชนิดวอตช์หรือมีซินโครนัสมอเตอร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่ อ งบั น ทึ ก เวลำ และเครื่ อ งอุ ป กรณ์ ส ำหรั บ วั ด หรื อ บั น ทึ ก หรื อ บอกช่ ว งของเวลำ มี เ ครื่ อ งนำฬิ ก ำ
ชนิดคล็อกหรือชนิดวอตช์หรือมีซินโครนัสมอเตอร์ (เช่น เครื่องลงเวลำ เครื่องบันทึกเวลำ)
- สวิตช์ตั้งเวลำที่มีเครื่องนำฬิกำชนิดคล็อกหรือชนิดวอตช์หรือมีซินโครนัสมอเตอร์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9106, 9107
4844 48440 เครื่องนาฬิกาชนิดวอตช์หรือชนิดคล็อก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องนำฬิกำชนิดวอตช์ที่สมบูรณ์และประกอบแล้ว
- เครื่องนำฬิกำชนิดคล็อกที่สมบูรณ์และประกอบแล้ว
- เครื่องนำฬิกำชนิดวอตช์หรือชนิดคล็อกที่สมบูรณ์แล้ว ซึ่งยังไม่ประกอบหรือประกอบเพียงบำงส่วน (ชุด
เครื่องนำฬิกำ) เครื่องนำฬิกำชนิดวอตช์หรือชนิดคล็อกที่ยังไม่สมบูรณ์ซึ่งประกอบแล้ว รวมทั้งเครื่องนำฬิกำ
ชนิดวอตช์หรือชนิดคล็อกที่ทำมำอย่ำงคร่ำว ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9108 - 9110
4849 48490 ส่วนประกอบอื่น ๆ ของนาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตช์ (รวมถึงเครื่องประดับ ตัวเรือน และสายนาฬิกา
ที่ทาด้วยโลหะ) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ของนำฬิกำชนิดคล็อกและชนิดวอตช์
 ตัวเรือนนำฬิกำชนิดวอตช์และส่วนประกอบของตัวเรือนดังกล่ำว
 ตัวเรือนนำฬิกำชนิดคล็อกและตัวเรือนแบบที่คล้ำยกันสำหรับของอื่น ๆ ในตอนนี้ และส่วนประกอบของ
ตัวเรือนดังกล่ำว
- สำยนำฬิกำของนำฬิกำชนิดวอตช์ และส่วนประกอบของสำยนำฬิกำดังกล่ำว
 ทำด้วยโลหะมีค่ำหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่ำ
 ทำด้วยโลหะสำมัญ จะชุบทองหรือเงินหรือไม่ก็ตำม
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ของนำฬิกำชนิดคล็อกหรือชนิดวอตช์
 สปริง รวมถึงใยนำฬิกำ
 หน้ำปัด
 แผ่นรองและแผ่นเชื่อม (บริดจ์)
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 9111, 9112, 9113.10, .20, 9114
หมวดย่อย 49

เครื่องอุปกรณ์การขนส่ง

หมู่ใหญ่ 491

ยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง (เซมิเทรลเลอร์); ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานดังกล่าว

4911

ยานยนต์
49111 แทรกเตอร์เดินบนถนนสาหรับลากรถกึ่งรถพ่วง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แทรกเตอร์เดินบนถนนสำหรับลำกรถกึ่งรถพ่วง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8701.20
49112 ยานยนต์สาธารณะสาหรับขนส่งผู้โดยสาร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ยำนยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8702
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49113 รถยนต์ และยานยนต์อื่น ๆ ที่ออกแบบสาหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก (ยกเว้นยานยนต์สาธารณะสาหรับ
ขนส่งผู้โดยสาร ยานยนต์ที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อการเดินทางบนหิมะ รวมทั้งรถที่ใช้ในสนามกอล์ฟและ
ยานยนต์ที่คล้ายกัน) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รถยนต์ และยำนยนต์อื่น ๆ ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก (ยกเว้นยำนยนต์สำธำรณะสำหรับขนส่ง
ผู้โดยสำร ยำนยนต์ที่ออกแบบโดยเฉพำะเพื่อกำรเดินทำงบนหิมะ รวมทั้งรถที่ใช้ในสนำมกอล์ฟและยำนยนต์
ที่คล้ำยกัน) เช่น รถโก-คำร์ต รถเอทีวี รถพยำบำล มอเตอร์โฮม รถซีดำน รถยนต์อื่น ๆ (รวมถึงสเตชันแวกอน
และรถสปอร์ต แต่ไม่รวม รถขนส่งบุคคลชนิดแวน) เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8703.21 - .90
49114 ยานยนต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สาหรับขนส่งสินค้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ยำนยนต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น สำหรับขนส่งสินค้ำ เช่น รถบรรทุกที่มีห้องเย็น รถเก็บขยะที่มีอุปกรณ์
สำหรับอัดขยะ ยำนยนต์บรรทุกของเหลวหรือก๊ำซ รวมทั้งรถบรรทุกซีเมนต์ที่เป็นของกอง ยำนยนต์ หุ้มเกรำะ
ใช้สำหรับบรรทุกของมีค่ำ รถบรรทุกที่มีฮุกลิฟท์ เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8704.21 - .90
49115 รถปั้นจั่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รถปั้นจั่น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8705.10
49116 ยานยนต์ สาหรับขนส่งบุคคล ที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อการเดินทางบนหิมะ; รวมทั้งรถที่ใช้ในสนามกอล์ฟ
และยานยนต์ที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ยำนยนต์ สำหรับขนส่งบุคคล ที่ออกแบบโดยเฉพำะเพื่อกำรเดินทำงบนหิมะ รวมทั้งรถที่ใช้ในสนำมกอล์ฟ
และยำนยนต์ที่คล้ำยกัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8703.10
49119 ยานยนต์สาหรับใช้งานพิเศษ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ยำนยนต์สำหรับใช้งำนพิเศษ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น เดอร์ริกที่เคลื่อนที่ได้สำหรับใช้ในกำรเจำะ
รถดับเพลิง รถผสมคอนกรีต ยำนยนต์ทำควำมสะอำดถนน รวมถึงรถสูบบ่อซึม คลิ นิกเคลื่อนที่ และรถ
สำหรับฉีดพ่นทุกชนิด ยำนยนต์ผลิตวัตถุระเบิดเคลื่อนที่ เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8705.20 - .90
4912

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์
49121 แชสซีส์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้ง สาหรับยานยนต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แชสซีส์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้ง สำหรับยำนยนต์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8706
49129 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ของยานยนต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (รวมถึงเบรก กระปุกเกียร์
เพลา ล้อ ระบบกันสะเทือน โช้กอับ หม้อน้า หม้อพักท่อไอเสียและท่อไอเสีย คลัตช์ พวงมาลัย แกนพวงมาลัย
และกระปุกเกียร์พวงมาลัย (สเตียริงบอกซ์) รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ของยำนยนต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (รวมถึงเบรก กระปุก
เกียร์ เพลำ ล้อ ระบบกันสะเทือน โช้กอับ หม้อน้ำ หม้อพักท่อไอเสียและท่อไอเสีย คลัตช์ พวงมำลัย
แกนพวงมำลัย และกระปุกเกียร์พวงมำลัย (สเตียริงบอกซ)์ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่ำว)
 กันชนและส่วนประกอบของกันชน
 เบรกและเซอร์โวเบรก รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่ำว
 กระปุกเกียร์และส่วนประกอบของกระปุกเกียร์
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เพลำขับที่มีหม้อเพลำ (ดิฟเฟอร์เรนเชียล) จะมีองค์ประกอบอื่น ๆ ของระบบส่งกำลังอยู่ด้วยหรือไม่ก็
ตำม และเพลำที่ไม่ใช่เพลำขับ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่ำว
 ล้อและส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของล้อ
 ระบบกันสะเทือนและส่วนประกอบของของดังกล่ำว (รวมถึงโช้กอับ)
 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ เช่น หม้อน้ำและส่วนประกอบของหม้อน้ำ จุกระบำย หม้อพัก
ท่อไอเสียและท่อไอเสีย คลัตช์และส่วนประกอบของคลัตช์ พวงมำลัย แกนพวงมำลัย และกระปุกเกียร์
พวงมำลัย (สเตียริงบอกซ์) ถุงลมนิรภัยพร้อมระบบพองลม ถังเชื้อเพลิง คันเหยียบคันเร่ง คันเหยียบเบรก
หรือคันเหยียบคลัตช์ เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8708.10, .30 - .99
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ตัวถัง (รวมถึงแค้ป ตัวถังรถ) สาหรับยานยนต์; รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง (เซมิเทรลเลอร์); และส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ดังกล่าว

4921 49210 ตัวถัง (รวมถึงแค้ป ตัวถังรถ) สาหรับยานยนต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ตัวถัง (รวมถึงแค้ป ตัวถังรถ) สำหรับยำนยนต์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8707
4922

รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง (เซมิเทรลเลอร์); คอนเทนเนอร์
49221 คอนเทนเนอร์ ที่ออกแบบและติดตั้งเป็นพิเศษสาหรับการขนส่งตั้งแต่หนึ่งวิธีขึ้นไป ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- คอนเทนเนอร์ (รวมถึงคอนเทนเนอร์สำหรับขนส่งของไหล) ที่ออกแบบและติดตั้งเป็นพิเศษสำหรับกำร
ขนส่งตั้งแต่หนึ่งวิธีขึ้นไป
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8609
49222 รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง (เซมิเทรลเลอร์) ; แบบคาราวานสาหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่พักแรม ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง (เซมิเทรลเลอร์) แบบคำรำวำนสำหรับใช้เป็นที่อยู่อำศัยหรือที่พักแรม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8716.10
49229 รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง (เซมิเทรลเลอร์) อื่น ๆ (รวมถึงรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง (เซมิเทรลเลอร์) สาหรับ
ขนส่งสินค้า) ยกเว้นรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงที่มีเครื่องขนถ่ายของได้ในตัวสาหรับใช้ในการเกษตร ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง (เซมิเทรลเลอร์) อื่น ๆ (รวมถึงรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง (เซมิเทรลเลอร์) สำหรับ
ขนส่งสินค้ำ) ยกเว้นรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงที่มีเครื่องขนถ่ำยของได้ในตัวสำหรับใช้ในกำรเกษตร
 รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงสำหรับบรรจุของเหลวหรือก๊ำซ (แท้งเกอร์)
 รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงที่ใช้ในกำรเกษตร
 รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8716.31 - .40

4923

ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในหมู่ย่อย 4921 และ 4922
49231 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 49210 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ของตัวถัง (รวมถึงแค้ป) เช่น เข็มขัดนิรภัย องค์ประกอบของชุด
ประกอบประตูด้ำนใน ที่วำงแขนตรงประตู ชุดตกแต่งติดตั้งภำยใน รวมทั้งบังโคลน ขำตั้งฝำกระโปรงห้อง
เครื่อง เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8708.21, .29
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49232 ส่วนประกอบของรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง (เซมิเทรลเลอร์) ; ส่วนประกอบของยานอื่น ๆ ที่ไม่ได้ขับเคลื่อน
ทางกล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง (เซมิเทรลเลอร์) ส่วนประกอบของยำนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ขับเคลื่อน
ทำงกล เช่น ลูกล้อ ซี่ล้อและหมุดยึดซี่ล้อติดกับขอบล้อ เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8716.90
หมู่ใหญ่ 493

เรือ

4931

เรือเพื่อการพาณิชย์และเรือรบ
49311 เรือโดยสาร เรือทัศนาจร และยานน้าที่คล้ายกันที่ออกแบบสาหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก; รวมถึงเรือข้ามฟาก
ทุกชนิด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เรือโดยสำร เรือทัศนำจร และยำนน้ำที่คล้ำยกันที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก รวมถึงเรือข้ำมฟำก
ทุกชนิด
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8901.10
49312 เรือบรรทุกของเหลวหรือก๊าซ (แท้งเกอร์) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เรือบรรทุกของเหลวหรือก๊ำซ (แท้งเกอร์)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8901.20
49313 ยานน้าที่มีห้องเย็น ยกเว้นเรือบรรทุกของเหลวหรือก๊าซ (แท้งเกอร์) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ยำนน้ำที่มีห้องเย็น ยกเว้นเรือบรรทุกของเหลวหรือก๊ำซ (แท้งเกอร์)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8901.30
49314 ยานน้าอื่น ๆ สาหรับขนส่งของ และยานน้าอื่น ๆ สาหรับขนส่งทั้งบุคคลและของ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ยำนน้ำอื่น ๆ สำหรับขนส่งของ และยำนน้ำอื่น ๆ สำหรับขนส่งทั้งบุคคลและของ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8901.90
49315 เรือประมง; รวมทั้งเรือโรงงานและยานน้าอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อการแปรรูปหรือถนอมผลิตภัณฑ์ประมง ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เรือประมง รวมทั้งเรือโรงงำนและยำนน้ำอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อกำรแปรรูปหรือถนอมผลิตภัณฑ์ประมง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8902
49316 เรือลากจูงและเรือที่ใช้สาหรับดัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เรือลำกจูงและเรือที่ใช้สำหรับดัน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8904
49319 ยานน้าอื่น ๆ รวมถึงยานประภาคาร เรือดับเพลิง เรือขุด ปั้นจั่นลอย อู่ลอย เรือรบและเรือช่วยชีวิต นอกจาก
เรือกรรเชียง ยกเว้นแท่นเจาะ หรือแท่นผลิตแบบลอยน้าหรือแบบใต้น้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ยำนน้ำอื่น ๆ รวมถึงยำนประภำคำร เรือดับเพลิง เรือขุด ปั้นจั่นลอย อู่ลอย เรือรบและเรือช่วยชีวิต นอกจำก
เรือกรรเชียง ยกเว้นแท่นเจำะ หรือแท่นผลิตแบบลอยน้ำหรือแบบใต้น้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8905.10, .90, 8906

4932 49320 แท่นเจาะ หรือแท่นผลิตแบบลอยน้าหรือแบบใต้น้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แท่นเจำะ หรือแท่นผลิตแบบลอยน้ำหรือแบบใต้น้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8905.20
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4939 49390 สิ่งก่อสร้างลอยน้าอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สิ่งก่อสร้ำงลอยน้ำอื่น ๆ เช่น แพ แท้งก์ ปล่องกั้นน้ำ ท่ำจอดเรือ ทุ่นลอย และทุ่นสัญญำณ เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8907
หมู่ใหญ่ 494

เรือที่ใช้เพื่อความสาราญหรือเกมกีฬา

4941 49410 เรือใบ (ยกเว้นชนิดพองลม) มีหรือไม่มีมอเตอร์ช่วย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เรือใบ (ยกเว้นชนิดพองลม) มีหรือไม่มีมอเตอร์ช่วย
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8903.91
4949 49490 ยานน้าอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อความสาราญหรือเกมกีฬา; รวมทั้งเรือกรรเชียงและเรือพาย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ยำนน้ำอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อควำมสำรำญหรือเกมกีฬำ รวมทั้งเรือกรรเชียงและเรือพำย
 ชนิดพองลม
 เรือยนต์ นอกจำกเรือยนต์ติดท้ำย
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8903.10, .92, .99
หมู่ใหญ่ 495

หัวรถจักรของรถไฟ รถราง และรถที่เดินบนราง และส่วนประกอบของหัวรถจักรดังกล่าว

4951

หัวรถจักรและรถสัมภาระของหัวรถจักร
49511 หัวรถจักรที่ใช้กาลังจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หัวรถจักรที่ใช้กำลังจำกแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำภำยนอก
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8601.10
49512 หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้ำ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8602.10

49519 หัวรถจักรอื่น ๆ; รวมทั้งรถสัมภาระของหัวรถจักร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หัวรถจักรที่ใช้กำลังจำกหม้อสะสมไฟฟ้ำ
- รถสัมภำระของหัวรถจักร
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8601.20, 8602.90
4952 49520 รถโดยสาร รถสินค้าชนิดตู้และชนิดกระบะ ที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว (ยกเว้น
ยานซ่อมบารุง) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รถโดยสำร รถสินค้ำชนิดตู้และชนิดกระบะ ที่เดินบนรำงรถไฟหรือรำงรถรำง ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว (ยกเว้น
ยำนซ่อมบำรุง)
 ที่ใช้กำลังจำกแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำภำยนอก
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8603
4953

รถที่เดินบนรางอื่น ๆ; สิ่งติดตั้งถาวรและอุปกรณ์ติดตั้งสาหรับรางรถไฟหรือรางรถราง; รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์
สาหรับควบคุมการจราจรสาหรับอานวยความสะดวกในการขนส่ง
49531 ยานซ่อมบารุงทางรถไฟหรือทางรถราง จะขับเคลื่อนได้ในตัวหรือไม่ก็ตาม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ยำนซ่อมบำรุงทำงรถไฟหรือทำงรถรำง จะขับเคลื่อนได้ในตัวหรือไม่ก็ตำม (เช่น โรงซ่อมเคลื่อนที่ รถปั้นจั่น
รถอัดหินโรยทำง รถสำหรับวำงรำง รถทดสอบ และรถตรวจสอบรำง)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8604
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49532 รถโดยสารที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ไม่ใช่ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว; รวมทั้งรถบรรทุกสัมภาระ รถที่ทาการ
ไปรษณีย์ และรถที่ใช้ในกิจการพิเศษอื่น ๆ ที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ไม่ใช่ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว
(ไม่รวมยานซ่อมบารุง) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รถโดยสำรที่เดินบนรำงรถไฟหรือรำงรถรำง ไม่ใช่ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว รวมทั้งรถบรรทุกสัมภำระ รถที่ทำกำร
ไปรษณีย์ และรถที่ใช้ในกิจกำรพิเศษอื่น ๆ ที่เดินบนรำงรถไฟหรือรำงรถรำง ไม่ใช่ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว
(ไม่รวม ยำนซ่อมบำรุง)
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8605
49533 รถสินค้าชนิดตู้ทึบและตู้โปร่งที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ไม่ใช่ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- รถสินค้ำชนิดตู้ทึบและตู้โปร่งที่เดินบนรำงรถไฟหรือรำงรถรำง ไม่ใช่ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว
 แท้งค์แวกอนและที่คล้ำยกัน
 รถสินค้ำชนิดตู้ทึบและตู้โปร่งที่ถ่ำยสินค้ำได้ในตัว
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8606
4954 49540 ส่วนประกอบของหัวรถจักรของรถไฟหรือรถรางหรือรถที่เดินบนราง; สิ่งติดตั้งถาวรและอุปกรณ์ ติดตั้ง
สาหรับรางรถไฟหรือราง รถราง รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว; เครื่องอุปกรณ์กล (รวมถึงที่เป็น
เครื่องกลไฟฟ้า) สาหรับให้สัญญาณ ให้ความปลอดภัย หรือควบคุมการจราจรสาหรับทางรถไฟ ทางรถราง
ถนน แม่น้าลาคลอง สถานที่จอดรถ ท่าเรือ หรือสนามบิน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของหัวรถจักรของรถไฟหรือรถรำงหรือรถที่เดินบนรำง
 โบกี้ บิสเซลโบกี้ เพลำ และล้อ และส่วนประกอบของของดังกล่ำว
 เบรกและส่วนประกอบของเบรก
 ตะขอและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ กันชนและส่วนประกอบของของดังกล่ำว
 อื่น ๆ
- สิ่งติดตั้งถำวรและอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับรำงรถไฟหรือรำงรถรำง รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่ำว
เครื่ อ งอุ ป กรณ์กล (รวมถึ งที่ เ ป็ น เครื่อ งกลไฟฟ้ ำ) ส ำหรั บ ให้ สัญญำณ ให้ ค วำมปลอดภัย หรื อ ควบคุม
กำรจรำจรสำหรับทำงรถไฟ ทำงรถรำง ถนน แม่น้ำลำคลอง สถำนที่จอดรถ ท่ำเรือ หรือสนำมบิน รวมทั้ง
ส่วนประกอบของของดังกล่ำว
 เครื่องอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องกลไฟฟ้ำ
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8607, 8608
หมู่ใหญ่ 496

อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว

4961 49610 บอลลูนและโพยมยาน; รวมทั้งเครื่องบินร่อน เครื่องร่อน และอากาศยานอื่น ๆ ที่ไม่ใช้กาลังขับ ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บอลลูนและโพยมยำน; รวมทั้งเครื่องบินร่อน เครื่องร่อน และอำกำศยำนอื่น ๆ ที่ไม่ใช้กำลังขับ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8801
4962

เครื่องบิน และเฮลิคอปเตอร์
49621 เฮลิคอปเตอร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เฮลิคอปเตอร์
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8802.11, .12
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49622 เครื่องบินและอากาศยานอื่น ๆ ที่มีน้าหนักไม่รวมน้าหนักบรรทุกไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- เครื่องบินและอำกำศยำนอื่น ๆ ที่มีน้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8802.20
49623 เครื่องบินและอากาศยานอื่น ๆ ที่มีน้าหนักไม่รวมน้าหนักบรรทุกเกิน 2,000 กิโลกรัม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- เครื่องบินและอำกำศยำนอื่น ๆ ที่มีน้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรทุกเกิน 2,000 กิโลกรัม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8802.30, .40
4963 49630 ยานอวกาศและยานปล่อยยานอวกาศ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ยำนอวกำศ (รวมถึงดำวเทียม) และยำนปล่อยของในวงโคจรย่อย และยำนปล่อยยำนอวกำศ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8802.60
4964 49640 ส่วนประกอบของอากาศยานและยานอวกาศ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบของอำกำศยำนและยำนอวกำศ
 ใบพัดและโรเตอร์ และส่วนประกอบของของดังกล่ำว
 อันเดอร์แคร์ริเอจ และส่วนประกอบของของดังกล่ำว
 ส่วนประกอบอื่น ๆ ของเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8803
หมู่ใหญ่ 499

เครื่องอุปกรณ์ขนส่งอื่น ๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว

4991

รถจักรยานยนต์และรถพ่วงข้าง
49911 รถจักรยานยนต์และรถจักรยานที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มี
ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รถจักรยำนยนต์และรถจักรยำนที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย เครื่องยนต์สันดำปภำยในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มี
ควำมจุของกระบอกสูบไม่เกิน 50 ลูกบำศก์เซนติเมตร
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8711.10
49912 รถจักรยานยนต์และรถจักรยานที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มี
ความจุของกระบอกสูบเกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รถจักรยำนยนต์และรถจักรยำนที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย มีเครื่องยนต์สันดำปภำยในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มี
ควำมจุของกระบอกสูบเกิน 50 ลูกบำศก์เซนติเมตร
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8711.20 - .50
49913 รถจักรยานยนต์และรถจักรยานที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย นอกเหนือจากที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ
เคลื่อนตรง; รถพ่วงข้าง
- รถจักรยำนยนต์และรถจักรยำนที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย นอกเหนือจำกที่มีเครื่องยนต์สันดำปภำยในแบบลูกสูบ
เคลื่อนตรง
- รถพ่วงข้ำง
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8711.90
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4992

รถจักรยานและรถสาหรับคนพิการ
49921 รถจักรยานสองล้อและรถจักรยานอื่น ๆ ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รถจักรยำนสองล้อและรถจักรยำนอื่น ๆ (รวมถึงรถสำมล้อส่งของ) ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
 รถจักรยำนสองล้อชนิดที่ใช้แข่งขัน
 รถจักรยำนสองล้อที่ออกแบบเพื่อให้เด็กขับขี่
 รถจักรยำนสองล้ออื่น ๆ
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8712
49922 รถสาหรับคนพิการ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- รถสำหรับคนพิกำร จะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์หรือขับเคลื่อนทำงกลโดยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตำม
 ไม่ได้ขับเคลื่อนทำงกล
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8713

4993 49930 ยาน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ไม่ได้ขับเคลื่อนทางกล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ยำน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ไม่ได้ขับเคลื่อนทำงกล
 รถลำกสองล้อและรถลำกสี่ล้อ ล้อเลื่อนขนกระสอบ รถเข็นที่ใช้งำนด้วยมือ และยำนขับเคลื่อนด้วยมือ
ที่คล้ำยกันชนิดที่ใช้ในโรงงำนหรือโรงซ่อม
 รถเข็นสำหรับขนดินหรือขนทรำย
 ยำนอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ไม่ได้ขับเคลื่อนทำงกล
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8716.80
4994

ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในหมู่ย่อย 4991 และ 4992
49941 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของรถจักรยานยนต์ และรถพ่วงข้าง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของรถจักรยำนยนต์ และรถพ่วงข้ำง
 อำนรถ
 ซี่ล้อและหมุดยึดซี่ล้อติดกับขอบล้อ
 โครงและตะเกียบรถ รวมถึงก้ำนโช้คเทเลสโคปิก กันสะเทือนหลังและส่วนประกอบของของดังกล่ำว
 เครื่ อ งเกี ย ร์ กระปุ ก เกี ย ร์ คลั ต ช์ แ ละส่ว นประกอบอื่ น ๆ ของระบบส่ งก ำลัง และส่ ว นประกอบของ
ของดังกล่ำว
 วงล้อ
 เบรกและส่วนประกอบของเบรก
 หม้อพักท่อไอเสียและส่วนประกอบของหม้อพักท่อไอเสีย
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8714.10
49942 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของรถจักรยานสองล้อและรถจักรยานอื่น ๆ ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
และรถสาหรับคนพิการ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของรถสำหรับคนพิกำร
 ลูกล้อ
 อื่น ๆ
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของรถจักรยำนสองล้อและรถจักรยำนอื่น ๆ ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
 โครง ตะเกียบรถ และส่วนประกอบของของดังกล่ำว
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วงล้อและซี่ล้อ
 ดุมล้อ (นอกจำก ที่ครอบเบรกดุมล้อและเบรกดุมล้อ) และล้อซี่เฟืองแบบฟรีวิล
 เบรก รวมถึงที่ครอบเบรกดุมล้อและเบรกดุมล้อ และส่วนประกอบของของดังกล่ำว
 อำนรถ
 คันเหยียบ เฟืองข้อเหวี่ยง และส่วนประกอบของของดังกล่ำว
 อื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนี้สอดคล้องกับประเภทย่อย HS 2017: 8714.20 - .99
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หมวดใหญ่ 5
สิ่งก่อสร้างและบริการก่อสร้าง
ในหมวดนี้รวมถึงสิ่งก่อสร้ำงและบริกำรก่อสร้ำง หมวดย่อย 53 ครอบคลุมผลผลิตทำงกำยภำพของกิจกรรมกำรก่อสร้ำง (เช่น อำคำร
หรืองำนวิศวกรรมโยธำ) ในขณะที่หมวดย่อย 54 ครอบคลุมบริกำรที่จัดเตรียมไว้ในกำรก่อสร้ำงผลผลิตเหล่ำนี้ หน่วยที่กำหนดจะให้
ผลผลิตเพียงรูปแบบใดแบบหนึ่งในสองรูปแบบ (ถ้ำเป็นของตัวเองให้จัดประเภทไว้ในหมวด 53 แต่ถ้ำเป็นบริกำรให้จัดประเภทไว้ใน
หมวด 54) กำรประเมินมูลค่ำของผลผลิตจะแตกต่ำงกันไปตำมชนิดของผลผลิตที่ผลิต
กำรจัดประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในหมวดย่อย 54 ที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำงวัตถุให้สมบูรณ์นั้น จะมีโครงสร้ำงเช่นเดียวกับใน
หมวดย่อย 53 และในหมวดย่อย 54 ยังครอบคลุมผลผลิตเพิ่มเติมที่ผลิตขึ้นเฉพำะบนพื้นฐำนของบริกำร (ธุรกิจพิเศษ)
หมวดย่อย 53

สิ่งก่อสร้าง

หมู่ใหญ่ 531

อาคาร

5311

อาคารที่อยู่อาศัย
53111 อาคารที่อยู่อาศัยแบบหนึ่งหรือสองครัวเรือน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- อำคำรที่อยู่อำศัยแบบหนึ่งหรือสองครัวเรือน (บ้ำนเดีย่ ว บ้ำนแฝด และบ้ำนที่เชื่อมต่อกัน (ทำวน์เฮ้ำส์))
53112 อาคารที่อยู่อาศัยแบบหลายครัวเรือน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- อำคำรที่อยู่อำศัยที่มตี ั้งแต่ 3 ครัวเรือนขึ้นไป (คอนโดมิเนียม อพำร์ทเม้นต์)
- อำคำรที่อยู่อำศัยสำหรับชุมชน รวมถึงที่อยู่อำศัยสำหรับผูส้ ูงอำยุ นักเรียน เด็ก และกลุ่มทำงสังคมอื่น ๆ
 บ้ำนพักคนชรำ หอพักคนงำน บ้ำนพี่น้อง สถำนเลี้ยงเด็กกำพร้ำ ที่พักอำศัยสำหรับคนไร้บ้ำน ฯลฯ

5312

อาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย
53121 อาคารอุตสาหกรรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- อำคำรที่ใช้เพื่อกำรผลิต และกำรประกอบของสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม
 โรงงำนอุตสำหกรรม และโรงงำน
- บริกำรก่อสร้ำงอำคำรที่ใช้เพื่อกำรเกษตร รวมถึงไซโล และสิ่งอำนวยควำมสะดวกอื่น ๆ ในกำรจัดเก็บสินค้ำ
ยกเว้น
- เหมืองแร่ ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 53261
- โรงไฟฟ้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 53262
- สิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนเคมีภณ
ั ฑ์และที่เกี่ยวข้อง ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 53269
- สิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรผลิตเฉพำะด้ำน (เช่น เตำหล่อเหล็ก เป็นต้น) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
53269
53122 อาคารพาณิชย์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อำคำรที่ใช้เพื่อกำรค้ำส่งและค้ำปลีกเป็นหลัก
31
 ศูนย์กำรค้ำ ห้ำงสรรพสินค้ำ ร้ำนค้ำปลีกและร้ำนบูติก ตลำดในร่ม ฯลฯ
- คลังสินค้ำ
- ห้องแสดงนิทรรศกำร
- อำคำรสำนักงำน ธนำคำร
- อำคำรผู้โดยสำรของระบบกำรขนส่งทำงอำกำศยำน ระบบรำง และถนน ที่จอดรถ และปั๊มน้ำมันและสถำนีบริกำร

31

ร้ำนเล็ก ๆ ที่ขำยสินค้ำหรือบริกำรที่เฉพำะเจำะจง เช่น ร้ำนขำยสินค้ำนำเข้ำ เป็นต้น (ที่มำ : https://dict.longdo.com/search/Boutique/pc)
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53129 อาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อำคำรที่ใช้เพื่อควำมบันเทิงสำหรับสำธำรณชน เช่น โรงภำพยนตร์ ห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องเต้นรำ และไนต์คลับ
เป็นต้น
- อำคำรโรงแรม โมเต็ล ภัตตำคำร และอำคำรอื่นที่คล้ำยกัน
- ร้ำนอำหำร
- อำคำรที่ใช้เพื่อกำรศึกษำ เช่น โรงเรียน วิทยำลัย มหำวิทยำลัย ห้องสมุด หอจดหมำยเหตุ และพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น
- อำคำรที่ใช้ดำเนินงำนด้ำนสุขภำพ เช่น โรงพยำบำล คลินิกและสถำนพยำบำล เป็นต้น รวมถึงคลินิกรักษำสัตว์
- สระว่ำยน้ำและสนำมกีฬำในร่มอื่น ๆ (ลำนสเก็ตน้ำแข็ง โรงยิม คอร์ทเทนนิสในร่ม สนำมกีฬำทั่วไปในร่ม
สนำมชกมวย เพิงเรือ เวทีมวย ฯลฯ)
- ศูนย์ประชุม
- อำคำรด้ำนศำสนำ
- เรือนจำ
- ศำล อำคำรรัฐสภำ
- อำคำรที่ใช้เพื่อกำรเกษตร
- อำคำรที่ใช้เพื่อกำรสื่อสำร (อำคำรแพร่ภำพกระจำยเสียงสัญญำณวิทยุและโทรทัศน์ อำคำรสำหรับชุมสำยโทรศัพท์
ศูนย์กลำงโทรคมนำคม ฯลฯ)
- อำคำรทีไ่ ม่ใช่ที่อยู่อำศัยอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
- เหมืองแร่ โรงงำนไฟฟ้ำ โรงงำนเคมี และสิ่งอำนวยควำมสะดวกเฉพำะด้ำนอื่น ๆ เพื่อกำรผลิต ได้จัดประเภทไว้
ในหมู่ย่อย 5326
- สิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับกีฬำกลำงแจ้งและกำรนันทนำกำร ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 53270
หมู่ใหญ่ 532

งานวิศวกรรมโยธา

5321

ทางหลวง (ยกเว้นทางหลวงยกระดับ) ถนน ทางรถไฟ และทางวิ่งของอากาศยาน
53211 ทางหลวง (ยกเว้นทางหลวงยกระดับ) ถนน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ทำงหลวง (ยกเว้นทำงหลวงยกระดับ) ถนน และทำงเดินสำหรับยำนพำหนะและทำงเดินเท้ำอื่น ๆ
- ลำนจอดรถ ถนนส่วนบุคคล ทำงเดินเท้ำ และทำงเดินรถจักรยำน
- อุโมงค์สำหรับคนหรือยำนพำหนะข้ำมที่อยู่ใต้ถนน และทำงสำหรับยำนพำหนะและคนข้ำมที่อยู่เหนือถนน
- กำรติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องหมำยเพื่อควำมปลอดภัยสำหรับกำรใช้ถนน ฯลฯ
ยกเว้น
- ทำงหลวงยกระดับ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 53221
- อุโมงค์สำหรับทำงหลวง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 53222
53212 ทางรถไฟ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- โครงฐำนสำหรับรถไฟเส้นทำงระยะยำวและรถไฟขนส่งขนำดใหญ่ ระบบรำงระดับผิวถนน และระบบรำงในเมือง
ทั้งใต้ดินและยกระดับ
- โครงสร้ำงรองรับกำรเดินสำยไฟฟ้ำ (เช่น เสำหรือโครงเหล็กสำหรับเดินสำยไฟ เป็นต้น) สำหรับรถไฟฟ้ำ
- ระบบควบคุมและระบบควำมปลอดภัยสำหรับพื้นทำงวิ่งของรถไฟ
- ระบบรำงสำหรับกระเช้ำลอยฟ้ำ32 และระบบเคเบิลคำร์33

32
33

กระเช้ำไฟฟ้ำที่เคลื่อนบนรำงของรถไฟส่วนใหญ่มักใช้ขึ้นลงเขำที่ไม่สูงนัก (ที่มำ : https://dict.longdo.com/search/funicular)
รถที่เคลื่อนที่โดยสำยเคเบิ้ลที่อยู่ด้ำนบน (มักใช้ขึ้นหรือลงเขำ) (ที่มำ : https://dict.longdo.com/search/cable%20car%20)
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53213 ทางวิ่งของอากาศยาน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ทำงวิ่งของอำกำศยำน รวมถึงทำงขับ ทำงขับที่เป็นลำนจอดอำกำศยำน และสิ่งก่อสร้ำงของท่ำอำกำศยำนที่
เกี่ยวข้อง นอกเหนือจำกอำคำร
5322

สะพาน ทางหลวงยกระดับ และอุโมงค์
53221 สะพานและทางหลวงยกระดับ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สะพำนและสะพำนสำหรับรถไฟที่ทำจำกโลหะ คอนกรีต หรือ วัสดุอื่น ๆ เพื่อกำรขนส่งทำงบกทุกประเภทและ
สำหรับเดินเท้ำ
- ทำงหลวงยกระดับสำหรับกำรจรำจรทำงถนน
53222 อุโมงค์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- อุโมงค์สำหรับทำงหลวง ถนน และระบบรำง
- อุโมงค์และสิ่งก่อสร้ำงใต้ดินที่เกี่ยวข้องสำหรับกำรจรำจรระบบรำงใต้ดิน
ยกเว้น
- อุโมงค์สำหรับคนหรือยำนพำหนะข้ำมที่อยู่ใต้ถนน ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 53211
- เส้นทำงระบบรำงใต้ดิน ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 53212
- อุโมงค์ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรเหมืองแร่ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 53261

5323

ท่าเรือ ทางน้า เขื่อน ทางชลประทาน และการประปาอื่น ๆ
53231 สะพานส่งน้าและรางส่งน้าอืน่ ๆ ยกเว้นท่อส่งน้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สะพำนส่งน้ำ34 รำงส่งน้ำ และทำงน้ำที่คล้ำยกันที่ออกแบบเพื่อจัดส่งน้ำ ยกเว้นท่อส่งน้ำ
ยกเว้น
- กำรประปำเพื่อกำรชลประทำนและเพื่อกำรควบคุมน้ำท่วม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 53234
- ท่อที่มีระยะทำงไกล ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 53241
- ท่อบริเวณเมืองหรือท้องถิ่น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 53251
53232 ท่าเรือ ทางน้า และสิ่งอ้านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ฐำนท่ำเรือและทำงเข้ำท่ำเรือ กำแพงกันคลื่น ที่จอดเรือคอยำว ท่ำเทียบเรือ และสิ่งก่อสร้ำงที่คล้ำยกัน
- งำนก่อสร้ำงในแม่น้ำและสิ่งก่อสร้ำงในลำคลองเพื่อกำรจรำจรทำงน้ำ
- ล็อคปรับระดับน้ำ ประตูระบำยน้ำ ประตู กั้นน้ำ ลิฟต์เรือ35 อู่เรือแห้ง36 ท่ำปล่อยเรือ (กำรถอยท้ำยเรือลงน้ำ)
เขื่อนกั้นน้ำ และสิ่งก่อสร้ำงเชิงกลด้วยกำรเคลื่อนที่ของของเหลวอื่น ๆ
53233 เขื่อน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เขื่อนและสิ่งก่อสร้ำงเพื่อเก็บรักษำน้ำที่คล้ำยกัน
- คันดินสำหรับชำยฝั่งหรือพื้นที่ริมน้ำอื่น ๆ
53234 การชลประทานและการควบคุมน้าท่วม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- กำรชลประทำนและกำรควบคุมน้ำท่วม
ยกเว้น
- ท่อระบำยน้ำเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรส่งน้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 53231

34

สะพำนที่ใช้ในกำรขนส่งน้ำ-แทนที่จะเป็น ทำง ถนน หรือ รถไฟ-ที่ข้ำมช่อง ถ้ำสะพำนส่งน้ำมีขนำดใหญ่พอก็อำจจะใช้ในกำรล่องเรือเล็กและใหญ่ สะพำนส่งน้ำต้องเชื่อมระหว่ำงช่วงสอง
ช่วงที่มีระดับน้ำเดียวกัน คำว่ำ “Aqueduct” มำจำกภำษำละตินว่ำ “aqua” ที่แปลว่ำ “น้ำ” บวกกับคำว่ำ “ducere” ที่แปลว่ำ “นำ” (ที่มำ : https://th.wikipedia.org/wiki/)
35
เครื่องช่วยในกำรขนส่งเรือระหว่ำงแหล่งน้ำสองแหล่งที่มีระดับน้ำแตกต่ำงกัน (ที่มำ : https://th.wikipedia.org/)
36
กำรเช็คและซ่อมแซมห้องเครื่องและใต้ท้องเรือ โดยกำรนำเอำเรือไปจอดที่ช่องซ่อมเรือของอู่แล้วเขำก็จะปล่อยน้ำออกจำกช่องที่เรือจอดแต่ ก็จะมีโครงเหล็กขนำดใหญ่ค้ำยันตัวเรือไว้
และก็จะปล่อยน้ำออกไปเรื่อย ๆ จนช่องที่เรือจอดแห้งสนิท (ที่มำ : http://thaiseaman.blogspot.com/2009/12/blog-post.html)
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5324

ท่อ สายสื่อสาร และสายไฟ (เคเบิล) ที่มีระยะทางยาว
53241 ท่อที่มีระยะทางยาว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ท่อส่งของเหลวขนำดใหญ่ที่มีระยะทำงยำว ทั้งที่อยู่บนดิน ใต้ดิน และใต้ทะเล เพื่อกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ก๊ำซ น้ำหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
- สถำนนีสูบน้ำและสิ่งก่อสร้ำงที่เกี่ยวข้องที่คล้ำยกัน
ยกเว้น
- ท่อส่งก๊ำซหรือน้ำบริเวณเมืองหรือท้องถิ่น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 53251
53242 สายสื่อสารและสายไฟ (เคเบิล) ที่มีระยะทางยาว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สำยโทรคมนำคม ทั้งบนดินหรือใต้น้ำที่มีระยะทำงไกล
- สำยไฟ (สำยเคเบิล) ส่งไฟฟ้ำกำลังแรงสูงที่มีระยะทำงไกล
- สำยส่งไฟฟ้ำสำหรับระบบรำงที่มรี ะยะทำงไกล
- สถำนีแปลงสัญญำณ เสำอำกำศ
ยกเว้น
- สำยส่งไฟฟ้ำกำลังแรงต่ำบริเวณเมืองหรือท้องถิ่น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 53252

5325

ท่อและสายเคเบิลในท้องถิน่ และงานที่เกี่ยวข้อง
53251 ท่อในท้องถิ่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ท่อส่งก๊ำซบริเวณเมืองหรือท้องถิ่น
- ท่อหลักส่งน้ำหรือสิ่งปฏิกูลบริเวณเมืองหรือท้องถิ่น
- ท่อส่งน้ำร้อนและไอน้ำบริเวณเมืองหรือท้องถิ่น
53252 สายเคเบิลในท้องถิ่นและงานที่เกีย่ วข้อง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- สำยส่งไฟฟ้ำบริเวณเมืองหรือท้องถิ่น
- สำยสื่อสำรบริเวณเมืองหรือท้องถิ่น รวมถึงสำยสัญญำณโทรทัศน์
- งำนที่เกี่ยวข้อง เช่น
 สถำนีแปลงสัญญำณและสถำนียอ
่ ยสำหรับส่งสัญญำณในบริเวณท้องถิ่น
 งำนที่เกี่ยวข้อง เสำส่ง รวมถึงเสำอำกำศ
53253 โรงงานก้าจัดสิ่งปฏิกูลและโรงงานบ้าบัดน้าเสีย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ระบบท่อน้ำทิ้ง
- โรงงำนกำจัดสิ่งปฏิกูล
- โรงงำนบำบัดน้ำเสีย
ยกเว้น
- ท่อส่งน้ำระยะทำงไกล ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 53241
- ท่อหลักส่งน้ำหรือสิ่งปฏิกูลบริเวณเมืองหรือท้องถิ่น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 53251

5326

เหมืองแร่และโรงงานอุตสาหกรรม
53261 เหมืองแร่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เหมืองแร่และสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่เกี่ยวข้อง นอกจำกอำคำร เช่ น สถำนีลำเลียงและระบำยแร่ ปล่องลม
อุโมงค์ในแนวนอนซึ่งเปิดออกสู่ภำยนอกแหล่งแร่และอุโมงค์ในแนวนอนเข้ำหำสำยแร่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำน
ของเหมืองแร่ เป็นต้น
53262 โรงไฟฟ้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- โรงงำนและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ำแรงสูง รวมถึงโรงงำนและอุปกรณ์สำหรับโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์
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53269 สิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการผลิตอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- สิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรผลิตสำหรับเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐำน สำรประกอบ เภสัชภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ
- สิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนเคมีภัณฑ์และกำรผลิตที่เกี่ยวข้ อง เช่น เตำถลุงเหล็กแบบพ่ นและเตำอบถ่ำนโค้ก
เป็นต้น
- เตำหล่อเหล็ก
- สิ่งอำนวยควำมสะดวกเฉพำะด้ำนสำหรับกำรผลิตที่ไม่ได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
- อำคำรทำงอุตสำหกรรมที่ไม่ได้สร้ำงขึ้นเพื่อกำรผลิตผลิตภัณฑ์เฉพำะ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 53121
5327 53270 สิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับกีฬากลางแจ้งและการนันทนาการ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- พื้นสำหรับเล่นกีฬำกลำงแจ้ง เช่น ฟุตบอล เบสบอล รักบี้ กรีฑำ (ลู่และลำน) เทนนิส สนำมแข่ งรถยนต์หรือ
จักรยำน และสนำมแข่งม้ำ เป็นต้น
- สิ่งติดตั้งเพื่อนันทนำกำร เช่น สนำมกอล์ฟ สิ่งติดตั้งบริเวณชำยหำด ที่จอดเรือสำหรับเรือสำรำญ เป็นต้น
- สวนสำธำรณะและสวนหย่อม สวนสัตว์และสวนพฤกษศำสตร์
ยกเว้น
- สิ่งติดตั้งและสิ่งอำนวยควำมสะดวกในสนำมกีฬำในร่ม ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 53129
5329 53290 งานวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- งำนวิศวกรรมทำงทหำร เช่น ป้อม บล็อก บังเกอร์ สนำมยิงปืน ศูนย์ทดสอบทำงทหำร เป็นต้น
- สถำนีปล่อยดำวเทียม
- สถำนที่ทิ้งขยะมูลฝอยและโรงเผำขยะ
- โรงงำนบำบัดและจัดกำรวัสดุทำงนิวเคลียร์
- งำนวิศวกรรมโยธำอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
หมวดย่อย 54

บริการก่อสร้าง ในหมวดย่อยนี้ได้แก่
- บริกำรก่อสร้ำงทั่วไป สำหรับงำนก่อสร้ำงที่กำหนดไว้ในหมวดย่อย 53
- บริกำรก่อสร้ำงเฉพำะทำง เช่น บริกำรที่เกี่ยวข้องกับงำนบำงส่วนของอำคำร หรืองำนวิศวกรรมโยธำ เป็นต้น
นอกเหนือจำกวัสดุกำรก่อสร้ำงที่เสร็จสมบูรณ์

หมู่ใหญ่ 541

บริการก่อสร้างอาคาร

5411

บริการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย
54111 บริการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยแบบหนึ่งหรือสองครัวเรือน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน และฟื้นฟู อำคำรที่อยู่อำศัยแบบหนึ่งหรือสองครัวเรือน (บ้ำนเดี่ยว บ้ำนแฝด
และบ้ำนที่เชื่อมต่อกัน (ทำวน์เฮ้ำส์))
54112 บริการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยแบบหลายครัวเรือน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน และฟื้นฟู
 อำคำรที่อยู่อำศัยที่มต
ี ั้งแต่ 3 ครัวเรือนขึ้นไป (คอนโดมิเนียม อพำร์ทเม้นต์)
- อำคำรที่พักอำศัยสำหรับชุมชน รวมถึงที่อยู่อำศัยสำหรับผูส้ ูงอำยุ นักเรียน เด็ก และกลุ่มทำงสังคมอื่น ๆ
 บ้ำนพักคนชรำ หอพักคนงำน บ้ำนพี่น้อง สถำนเลี้ยงเด็กกำพร้ำ ที่พักอำศัยสำหรับคนไร้บ้ำน ฯลฯ
ยกเว้น
- บริกำรก่อสร้ำงงำนคอนกรีตเฉพำะทำงสำหรับอำคำรสูง ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54540
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5412

บริการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย
54121 บริการก่อสร้างอาคารอุตสาหกรรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน และฟื้นฟู
 อำคำรที่ใช้เพื่อกำรผลิต และกำรประกอบของสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม
 โรงงำนอุตสำหกรรม และโรงงำน
 อำคำรที่ใช้เพื่อกำรเกษตร รวมถึงไซโล และสิ่งอำนวยควำมสะดวกอื่น ๆ ในกำรจัดเก็บสินค้ำ
ยกเว้น
- บริกำรก่อสร้ำงสิ่งอำนวยควำมสะดวกของเหมืองแร่ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54261
- บริกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54262
- บริกำรก่อสร้ำงสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนเคมีภณ
ั ฑ์และที่เกี่ยวข้อง ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 54269
- บริกำรก่อสร้ำงสิ่งอำนวยควำมสะดวกเฉพำะด้ำนสำหรับกำรผลิต (เช่น เตำหล่อเหล็ก เป็นต้น) ได้จัดประเภทไว้
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54269
54122 บริการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน และฟื้นฟู อำคำรที่ใช้เพื่อกำรค้ำหรือกำรบริหำรงำน เช่น
 อำคำรที่ใช้เพื่อกำรค้ำส่งและค้ำปลีกเป็นหลัก
 ศูนย์กำรค้ำ ห้ำงสรรพสินค้ำ ร้ำนค้ำปลีกและร้ำนบูติก
 คลังสินค้ำ
 ห้องแสดงนิทรรศกำร
 อำคำรสำนักงำน ธนำคำร
 อำคำรผู้โดยสำรของระบบกำรขนส่งทำงอำกำศยำน ระบบรำง และถนน ที่จอดรถ และปั๊มน้ำมันและสถำนี
บริกำร
54129 บริการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน และฟื้นฟู
 อำคำรที่ ใ ช้ เ พื่ อ ควำมบั น เทิ ง ส ำหรั บ สำธำรณชน เช่ น โรงภำพยนตร์ ห้ อ งแสดงคอนเสิ ร์ ต ห้ อ งเต้ น ร ำ
และไนต์คลับ เป็นต้น
 โรงแรม โมเต็ล อำคำรที่พัก และอำคำรอื่นที่คล้ำยกัน
 ร้ำนอำหำร
 อำคำรที่ใช้เพื่อกำรศึกษำ เช่น โรงเรียน วิทยำลัย มหำวิทยำลัย ห้ องสมุด หอจดหมำยเหตุ และพิพิธภัณฑ์
เป็นต้น
 อำคำรที่ใช้ดำเนินงำนด้ำนสุขภำพ เช่น โรงพยำบำล คลินิกและสถำนพยำบำล เป็นต้น รวมถึงคลินิกรักษำสัตว์
 สระว่ำยน้ำและสนำมกีฬำในร่ มอื่น ๆ (ลำนสเก็ตน้ำแข็ง โรงยิม คอร์ ทเทนนิสในร่ ม สนำมกีฬำทั่วไปในร่ ม
สนำมชกมวย เพิงเรือ เวทีมวย ฯลฯ)
 ศูนย์ประชุม
 อำคำรด้ำนศำสนำ
 เรือนจำ
 ศำล อำคำรรัฐสภำ
 อำคำรที่ใช้เพื่อกำรเกษตร
 อำคำรทีใ่ ช้เพื่อกำรสื่อสำร (อำคำรแพร่ภำพกระจำยเสียงสัญญำณวิทยุและโทรทัศน์ อำคำรสำหรับชุมสำย
โทรศัพท์ ศูนย์กลำงโทรคมนำคม ฯลฯ)
- อำคำรที่ไม่ใช่ที่อยู่อำศัยอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
- บริกำรก่อสร้ำง
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เหมืองแร่ โรงงำนไฟฟ้ำ โรงงำนเคมี และสิ่งอำนวยควำมสะดวกเฉพำะด้ำนอื่น ๆ เพื่อกำรผลิต ได้จัดประเภทไว้
ในหมู่ย่อย 5426
บริกำรก่อสร้ำงสิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับกีฬ ำกลำงแจ้งและกำรนันทนำกำร ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 54270

หมู่ใหญ่ 542

บริการก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา

5421

บริการก่อสร้างทางหลวง (ยกเว้นทางหลวงยกระดับ) ถนน ทางรถไฟ และทางวิ่งของอากาศยาน
54211 บริการก่อสร้างทางหลวง (ยกเว้นทางหลวงยกระดับ) ถนน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน และฟื้นฟู
 ทำงหลวง (ยกเว้นทำงหลวงยกระดับ) ถนน และทำงเดินสำหรับยำนพำหนะและทำงเดินเท้ ำอื่น ๆ รวมถึง
ลำนจอดรถ
37
 ทำงเดินเท้ำ สิ่งก่อสร้ำงสยบกำรจรำจร ทำงเดินรถจักรยำน ฯลฯ
 อุโมงค์สำหรับคนหรือยำนพำหนะข้ำมที่อยู่ใต้ถนน และทำงสำหรับยำนพำหนะและคนข้ำมที่อยู่เหนือถนน
- บริกำรก่อสร้ำงหรือซ่อมแซมพื้นผิวถนนและพื้นผิวลำนจอดรถด้วยยำงมะตอย คอนกรีต
- บริกำรติดตั้งแนวเขตป้องกันกำรชน กำแพงกั้นชนิดเตี้ย เครื่องหมำยจรำจร
- บริกำรดูแลและติดตั้งเสำติดป้ำยบอกทำงตำมถนนและทำงเดิน
- บริกำรทำสีเพื่อทำเครื่องหมำยกำรจรำจรบนถนน ที่จอดรถ และพื้นผิวที่คล้ำยกัน
ยกเว้น
- บริกำรก่อสร้ำงทำงหลวงยกระดับ อุโมงค์ และสะพำน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5422
54212 บริการก่อสร้างทางรถไฟ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน และฟื้นฟู
 โครงฐำนสำหรับรถไฟเส้นทำงระยะยำวและรถไฟขนส่งขนำดใหญ่ ระบบรำงระดับผิวถนน และระบบรำง
ในเมืองทั้งใต้ดินและยกระดับ
 โครงสร้ำงรองรับกำรเดินสำยไฟฟ้ำ (เช่น เสำหรือโครงเหล็กสำหรับเดินสำยไฟ เป็นต้น) สำหรับรถไฟฟ้ำ
- บริกำรโรยหินทำงรถไฟและวำงรำงรถไฟ
- บริกำรติดตั้งสวิทช์เกียร์ ปุ่มและทำงตัดประแจ
- บริกำรก่อสร้ำงระบบควบคุมและระบบควำมปลอดภัยสำหรับพื้นทำงวิ่งของรถไฟ
- บริกำรก่อสร้ำงระบบรำงสำหรับกระเช้ำลอยฟ้ำและระบบเคเบิลคำร์
54213 บริการก่อสร้างทางวิ่งของอากาศยาน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม และปรับเปลี่ยนทำงวิ่งของอำกำศยำน รวมถึงทำงขับ ทำงขับที่เป็นลำนจอดอำกำศยำน
และสิ่งก่อสร้ำงของท่ำอำกำศยำนที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจำกอำคำร

5422

บริการก่อสร้างสะพาน ทางหลวงยกระดับ และอุโมงค์
54221 บริการก่อสร้างสะพานและทางหลวงยกระดับ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน และฟื้นฟูสะพำนและทำงหลวงยกระดับ
ยกเว้น
- บริกำรก่อสร้ำงทำงหลวง ถนน ระบบรำง และทำงวิ่งของอำกำศยำน ได้จัดประเภทไว้ในหมูย่ ่อย 5421
- บริกำรประกอบโครงสร้ำงเหล็ก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54550

37

สิ่งก่อสร้ำงที่ช่วยลดจำนวนและควำมรุนแรงของอุบัติเหตุจรำจรและช่วยปรับปรุงสภำพแวดล้อมให้เหมำะกับกำรอยู่อำศัย กำรทำงำน และกำรมำเยี่ยมเยือน โดยเป็นกำรลดผลกระทบ
ทำงลบจำกกำรใช้รถยนต์ที่มีต่อผู้ใช้ถนนอื่น ๆ เช่น คนเดินเท้ำ คนใช้จักรยำน ผู้พิกำร และผู้ที่มีที่พักอำศัยและที่ทำงำนอยู่ริมถนน (ที่มำ : https://th.wikipedia.org)

514

กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563

54222 บริการก่อสร้างอุโมงค์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน และฟื้นฟู
 อุโมงค์สำหรับทำง ถนน และระบบรำง
 อุโมงค์และสิ่งก่อสร้ำงใต้ดินที่เกี่ยวข้องสำหรับกำรจรำจรระบบรำงใต้ดิน
5423

บริการก่อสร้างท่าเรือ ทางน้า เขื่อน ทางชลประทาน และการประปาอื่น ๆ
54231 บริการก่อสร้างสะพานส่งน้าและรางส่งน้าอื่น ๆ ยกเว้นท่อส่งน้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน และฟื้นฟู
 สะพำนส่งน้ำ รำงส่งน้ำ และทำงน้ำที่คล้ำยกันที่ออกแบบเพื่อจัดส่งน้ำ ยกเว้นท่อส่งน้ำ
ยกเว้น
- บริกำรก่อสร้ำงกำรประปำเพื่อกำรชลประทำนและเพื่อกำรควบคุมน้ำท่วม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
54234
- บริกำรก่อสร้ำงท่อที่มีระยะทำงไกล ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54241
- บริกำรก่อสร้ำงท่อหลักส่งน้ำบริเวณเมืองหรือท้องถิ่น ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54251
54232 บริการก่อสร้างท่าเรือและงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับน้าที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน และฟื้นฟู
 ฐำนท่ำเรือและทำงเข้ำท่ำเรือ กำแพงกันคลื่น ที่จอดเรือคอยำว ท่ำเทียบเรือ และสิ่งก่อสร้ำงที่คล้ำยกัน
 งำนก่อสร้ำงในแม่น้ำและสิ่งก่อสร้ำงในลำคลองเพื่อกำรจรำจรทำงน้ำ
 ล็อคปรับระดับน้ำ ประตูระบำยน้ำ ประตูกั้นน้ำ ลิฟต์เรือ อู่เรือแห้ง ท่ำปล่อยเรือ (กำรถอยท้ำยเรือลงน้ำ)
เขื่อนกั้นน้ำ และสิ่งก่อสร้ำงทำงกลศำสตร์อื่น ๆ
- บริกำรขุดลอกทำงน้ำ เคลื่อนย้ำยหินและตะกอน และบริกำรก่อสร้ำงที่เกี่ยวข้องกับน้ำอื่น ๆ
- บริกำรดำเนินงำนใต้น้ำ (โดยนักประดำน้ำหรือเทคนิคอื่น ๆ) และบริกำรงำนวิศวกรรมชลศำสตร์ต่ำง ๆ
ยกเว้น
- บริกำรวำงสำยเคเบิลใต้น้ำ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54242
- บริกำรตอกเสำเข็ม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54511
54233 บริการก่อสร้างเขื่อน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน และฟื้นฟู
 เขื่อนและสิ่งก่อสร้ำงเพื่อกักเก็บน้ำที่คล้ำยกัน
 คันดินสำหรับชำยฝั่งหรือพื้นที่ริมน้ำอื่น ๆ
54234 บริการก่อสร้างระบบชลประทานและระบบควบคุมน้าท่วม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน และฟื้นฟู สำหรับระบบชลประทำน และระบบควบคุมน้ำท่วม
ยกเว้น
- บริกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรส่งน้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 54231

5424

บริการก่อสร้างท่อ สายสื่อสาร และสายไฟ (เคเบิล) ที่มีระยะทางไกล
54241 บริการก่อสร้างท่อที่มีระยะทางไกล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน และฟื้นฟู
 ท่อส่งของเหลวขนำดใหญ่ ที่มีระยะทำงไกลทั้งที่อยู่ บนดินและใต้ทะเลเพื่อกำรขนส่ งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ก๊ำซ น้ำ หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
 สถำนีสูบน้ำ และสิ่งก่อสร้ำงที่คล้ำยกัน
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ยกเว้น
- บริกำรก่อสร้ำงท่อส่งก๊ำซ ท่อส่งน้ำ และท่อระบำยน้ำบริเวณเมืองหรือในท้องถิ่น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 54251
- บริกำรขุดสนำมเพลำะ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54330
54242 บริการก่อสร้างสายสื่อสารและสายไฟ (เคเบิล) ที่มีระยะทางไกล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม และปรับเปลี่ยน
 สำยส่งสัญญำณโทรคมนำคมบนดิน ใต้ดิน หรือใต้น้ำ ที่มีระยะทำงไกล
 สำยส่งกระแสไฟฟ้ำแรงสูงที่มีระยะทำงไกล (เคเบิล)
 สำยส่งกระแสไฟฟ้ำที่มีระยะทำงไกลสำหรับรถไฟ
 เสำสูงที่ใช้พำดสำยไฟฟ้ำแรงสูงสำหรับสถำนีไฟฟ้ำ
ยกเว้น
- บริกำรก่อสร้ำงสำยเคเบิลบริเวณเมืองหรือในท้องถิ่น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54252
- บริกำรขุดสนำมเพลำะ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54330
5425

บริการก่อสร้างท่อและสายเคเบิลในท้องถิ่น และงานที่เกี่ยวข้อง
54251 บริการก่อสร้างท่อในท้องถิ่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม และปรับเปลี่ยน
 ท่อส่งก๊ำซ ท่อส่งน้ำ และท่อระบำยน้ำบริเวณเมืองหรือในท้องถิ่น
 ท่อส่งน้ำร้อนและไอน้ำบริเวณเมืองหรือในท้องถิ่น
ยกเว้น
- บริกำรขุดสนำมเพลำะ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54330
54252 บริการก่อสร้างสายเคเบิลในท้องถิ่นและงานที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน และฟื้นฟู
 สำยส่งกระแสไฟฟ้ำบริเวณเมืองหรือในท้องถิ่น
 สำยสื่อสำรบริเวณเมืองหรือในท้องถิ่น รวมถึงเคเบิลทีวี
 บริกำรเสริม เช่น
 บริกำรก่อสร้ำงสถำนีแปลงสัญญำณและสถำนีย่อยสำหรับจ่ำยไฟในบริเวณเมืองหรือในท้องถิ่น
 เสำส่งสัญญำณ รวมถึงเสำอำกำศ
ยกเว้น
- บริกำรขุดสนำมเพลำะ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54330
- บริกำรติดตั้งสำยเคเบิลทีวีในอำคำร ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54614
54253 บริการก่อสร้างโรงงานก้าจัดสิ่งปฏิกูลและโรงงานบ้าบัดน้าเสีย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน และฟื้นฟู
 โรงงำนกำจัดสิ่งปฏิกูล
 โรงงำนบำบัดน้ำเสียและทำให้น้ำบริสุทธิ์
ยกเว้น
- บริกำรก่อสร้ำงท่อที่มีระยะทำงยำว ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 54241
- บริกำรก่อสร้ำงระบบประปำและท่อระบำยน้ำในท้องถิ่น ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 54251
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5426

บริการก่อสร้างเหมืองแร่และโรงงานอุตสาหกรรม
54261 บริการก่อสร้างเหมืองแร่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม และปรับเปลี่ยนเหมืองแร่และสิ่งอำนวยสะดวกที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจำกอำคำร เช่น
สถำนีลำเลียงและระบำยแร่ ปล่องลม อุโมงค์ในแนวนอนซึ่งเปิดออกสู่ภำยนอกแหล่งแร่และอุโมงค์ในแนวนอน
เข้ำหำสำยแร่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของเหมืองแร่ เป็นต้น
54262 บริการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม และปรับเปลี่ยนโรงงำนและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ำแรงสูง รวมถึงโรงงำนและอุปกรณ์
สำหรับโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์
54269 บริการก่อสร้างสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการผลิตอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม และปรับเปลี่ยน
 สิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรผลิตสำหรับเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐำน สำรประกอบ เภสัชภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ
 สิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนเคมีภัณฑ์และกำรผลิตที่เกี่ยวข้อง เช่น เตำถลุงเหล็กแบบพ่นและเตำอบถ่ำนโค้ก
เป็นต้น
 เตำหล่อเหล็ก
 สิ่งอำนวยควำมสะดวกเฉพำะด้ำนสำหรับกำรผลิตทีไ่ ม่ได้จด
ั ประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
- บริกำรก่อสร้ำงอำคำรอุตสำหกรรม ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54121

5427 54270 บริการก่อสร้างสิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับกีฬากลางแจ้งและนันทนาการ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน และฟื้นฟู
 พื้นสำหรับเล่นกีฬำกลำงแจ้ง เช่น ฟุตบอล เบสบอล รักบี้ กรีฑำ (ลู่และลำน) เทนนิส สนำมแข่งรถยนต์หรือ
จักรยำน และสนำมแข่งม้ำ เป็นต้น
 สิ่งติดตั้งเพื่อนันทนำกำร เช่น สนำมกอล์ฟ สิ่งติดตั้งบริเวณชำยหำด ท่ำจอดเรือสำหรับเรือสำรำญ เป็นต้น
 สวนสำธำรณะและสวนหย่อม สวนสัตว์และสวนพฤกษศำสตร์
ยกเว้น
- บริกำรก่อสร้ำงสิ่งติดตั้งและสิ่งอำนวยควำมสะดวกในสนำมกีฬำในร่ม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54129
5429 54290 บริการก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน และฟื้นฟู
 งำนวิศวกรรมทำงทหำร เช่น ป้อม บล็อก บังเกอร์ สนำมยิงปืน ศูนย์ทดสอบทำงทหำร เป็นต้น
 สถำนีปล่อยดำวเทียม
 ขยะมูลฝอยและเตำเผำขยะ
 โรงงำนบำบัดและจัดกำรวัสดุทำงนิวเคลียร์
 งำนวิศวกรรมโยธำอื่น ๆ ซึ่งมิได้จด
ั ประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
- บริกำรก่อสร้ำงอำคำร ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 541
หมู่ใหญ่ 543

บริการเตรียมสถานที่ก่อสร้าง

5431 54310 บริการรือถอนสิ่งก่อสร้าง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรทำลำยหรือรื้อถอนอำคำรและสิ่งก่อสร้ำงอื่น ๆ
- บริกำรทำลำยหรือรื้อถอนถนนและทำงหลวง
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5432 54320 บริการเตรียมสถานที่ก่อสร้าง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรเตรียมสถำนที่เพื่อทำกำรเกษตร รวมถึงกำรระบำยน้ำ
- บริกำรเตรียมสถำนที่ให้พร้อมสำหรับงำนก่อสร้ำง รวมถึงกำรระเบิดและกำรขนย้ำยหิน
- บริกำรสะสำงสถำนที่และตัดต้นไม้ขนำดเล็กออก
- บริกำรปรับปรุงคุณภำพดิน
- บริกำรเจำะทดสอบและบริกำรสกัดหลักสำหรับงำนก่อสร้ำง ธรณีฟิสิกส์ ธรณีวิทยำ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่
คล้ำยคลึงกัน
- บริกำรขุดเจำะท่อในแนวรำบเพื่อวำงสำยเคเบิลและท่อระบำย
- บริกำรขุดคูเพื่อระบำยน้ำออกจำกสถำนที่
ยกเว้น
- บริกำรรื้อถอนสิ่งก่อสร้ำง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54310
- บริกำรขุดและขนย้ำยดิน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54330
- บริกำรขุดเจำะบ่อน้ำ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54341
- กำรไถพรวนพื้นที่เพื่อเตรียมสำหรับกำรเพำะปลูก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 86119
- บริกำรขุดเจำะเพื่อทดสอบที่เกี่ยวข้องกับกำรขุดเจำะปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 86211
- บริกำรขุดเจำะเพื่อทดสอบที่เกี่ยวข้องกับกำรทำเหมืองแร่ (ยกเว้นกำรขุดเจำะปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติ )
ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 86219
5433 54330 บริการขุดและขนย้ายดิน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรงำนขุดดินขนำดใหญ่ กำรขุดเจำะ กำรทำที่ลำดเอียง และกำรขนย้ำยดิน เพื่อถมหรือเอำออกก่อนที่จะสร้ำง
ทำงหลวง (ถนน มอเตอร์เวย์ ทำงรถไฟ ฯลฯ)
- บริกำรขุดสนำมเพลำะ งำนสำธำรณูปโภค ระบบระบำยน้ำในเมือง งำนถนนต่ำง ๆ
- ขุดคูน้ำสำหรับงำนก่อสร้ำงต่ำง ๆ
- บริกำรปรับปรุงสภำพพื้นดินใหม่
- บริกำรเคลื่อนย้ำยหน้ำดินที่ปนเปือ้ น
- บริกำรขุดเจำะและกำรขนย้ำยหน้ำดินอื่น ๆ
ยกเว้น
- บริกำรเตรียมสถำนที่ก่อสร้ำง ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54320
- บริกำรสร้ำงฐำนรำก ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54512
5434

บริการขุดเจาะบ่อ บริการติดตังระบบบ้าบัดน้าเสีย
54341 บริการขุดเจาะบ่อ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรก่อสร้ำงงำนเฉพำะด้ำนเกี่ยวกับกำรขุดเจำะบ่อน้ำ
- บริกำรติดตั้งปั๊มสูบน้ำและระบบสูบน้ำสำหรับบ่อน้ำ
54342 บริการติดตังระบบบ้าบัดน้าเสีย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึง
 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ออกซิเจน
 กำรระเหยและกำรคำยน้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย
38
 ระบบนำน้ำทิ้ง (Grey water) กลับมำใช้ใหม่
 ถังเก็บน้ำเสียในระบบบำบัดน้ำเสีย
 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแรงดัน

38

น้ำที่ผ่ำนกำรใช้งำนจำก อ่ำงอำบน้ำ อ่ำงล้ำงมือ กำรซักผ้ำ
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ระบบฆ่ำเชื้อโรคในระบบบำบัดน้ำเสีย
ส้วมเคมี ส้วมหมักปุ๋ย ส้วมแบบเผำ ส้วมที่ไม่ใช้น้ำ

ยกเว้น
- บริกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำทิ้ง
หมู่ใหญ่ 544

การประกอบอาคารส้าเร็จรูป

5440 54400 การประกอบอาคารส้าเร็จรูป ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรติดตั้ง ประกอบ และติดตั้งองค์ประกอบของอำคำร
- บริกำรติดตั้ง ประกอบ และติดตั้งองค์ประกอบของโครงสร้ำงและสิง่ ปลูกสร้ำงอื่น ๆ
- บริกำรติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้บริเวณถนนทุกชนิด (เช่น ที่พักและเก้ำอี้ผู้โดยสำรรถประจำทำง ม้ำนั่ง ตู้โทรศัพท์
ห้องน้ำสำธำรณะ เป็นต้น)
ยกเว้น
- บริกำรประกอบชิ้นส่วนโครงสร้ำงเหล็กสำเร็จรูปสำหรับอำคำรและโครงสร้ ำงอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 54550
หมู่ใหญ่ 545

บริการก่อสร้างเฉพาะด้าน

5451

บริการสร้างฐานราก รวมถึงบริการตอกเสาเข็ม
54511 บริการตอกเสาเข็ม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรติดตั้งเสำเข็มจำกวัสดุธรรมชำติหรือที่ผลิตขึ้น โดยกำรทุบ ตอก กระแทก หรือผลักดันลงสู่พื้นดิน
54512 บริการสร้างฐานราก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรสร้ำงฐำนรำก
ยกเว้น
- บริกำรขุดและขนย้ำยดิน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54330
- บริกำรงำนคอนกรีต ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54540

5452

บริการงานโครงสร้าง
54521 บริการงานโครงสร้างอาคาร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรงำนก่อสร้ำงเฉพำะทำงสำหรับงำนโครงสร้ำง ที่ทำจำกไม้หรือโลหะ (โครงสร้ำงแบบ Platform และแบบ
Balloon)
ยกเว้น
- บริกำรติดตั้งโครงผนัง
- บริกำรติดตั้งพื้นและฝ้ำเพดำน
54522 บริการประกอบโครงสร้างหลังคา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรติดตั้งโครงหลังคำ (โครงหลังคำแบบ Stick และแบบ Truss)

5453 54530 บริการมุงหลังคาและงานกันซึม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรมุงหลังคำจำกวัสดุทุกชนิด
- บริกำรก่อสร้ำงรำงน้ำ งำนหลังคำด้วยยำงมะตอย และงำนหลังคำด้วยแผ่นเหล็ก
- บริกำรงำนกันซึมบริเวณหลังคำและระเบียง
- บริกำรงำนกันซึมบริเวณนอกสิ่งก่อสร้ำงและสิ่งก่อสร้ำงใต้ดินอื่น ๆ
- บริกำรงำนกันชื้น
ยกเว้น
- บริกำรติดตั้งฉนวนได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54650
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5454 54540 บริการงานคอนกรีต ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรประกอบโครงคอนกรีตเสริมแรงที่ต้ องใช้ควำมเชี่ยวชำญหรืออุปกรณ์ เฉพำะทำง เนื่องจำกขนำดและ
วิธีกำรประกอบ
- บริกำรก่อสร้ำงโดมและผนังคอนกรีตที่มลี ักษณะบำง
- บริกำรก่อสร้ำงเฉพำะทำงเกี่ยวกับกำรงอ ดัด และเชื่อมเหล็ก เพื่อเสริมแรงคอนกรีต
- บริกำรหล่อคอนกรีตตำมรูปแบบที่กำหนดและเพื่อใช้งำนทั่วไปอื่น ๆ เช่น ฐำนรำกทั่วไป ฐำนรำกแบบแพ พื้นทำง
พื้นคอนกรีต เสำตอม่อ เป็นต้น
- บริกำรงำนเกี่ยวกับกำรสร้ำงแบบหล่อและเหล็กเสริม39 สำหรับงำนคอนกรีต
- กำรทรุดตัวของฐำนรำก40
ยกเว้น
- องค์ประกอบของสิ่งก่อสร้ำงสำเร็จรูปใช้ในกำรก่อสร้ำงหรือวิศวกรรมโยธำทำด้วยคอนกรีต ได้จัดประเภทไว้ใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 37550
- คอนกรีตผสมเสร็จ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 37510
- บริกำรก่อสร้ำงที่เกี่ยวข้องกับกำรปูถนน ทำงหลวง และทำงเท้ำสำธำรณะ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
54211
- บริกำรก่อสร้ำงสะพำน และทำงหลวงยกระดับ ได้จดั ประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5422
- บริกำรสร้ำงฐำนรำก ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54512
5455 54550 บริการประกอบโครงสร้างเหล็ก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรงำนก่อสร้ำงเฉพำะทำงสำหรับงำนโครงสร้ำงเหล็ก
- บริกำรประกอบชิ้นส่วนโครงสร้ำงเหล็กสำเร็จรูป (ที่ไม่ได้ผลิตขึ้นเอง) สำหรับอำคำรและโครงสร้ ำงอื่น ๆ เช่น
สะพำน เครน เสำส่งไฟฟ้ำ เป็นต้น
- บริกำรประกอบโครงผนังกระจก
- บริกำรงำนเชื่อมโลหะที่เกี่ยวข้อง
ยกเว้น
- บริกำรประกอบชิ้นส่วนโครงสร้ำงเหล็กสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นเอง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 421
5456 54560 บริการก่อหิน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรก่ออิฐ ปูบล็อก จัดวำงแผน และงำนก่ออิฐหรือก่อหินอื่น ๆ
ยกเว้น
- บริกำรงำนคอนกรีต ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54540
- บริกำรตกแต่งอำคำรให้เสร็จสมบูรณ์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 547
5457 54570 บริการประกอบนั่งร้าน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรประกอบและแยกชิ้นส่ วนนั่งร้ำนและแท่นยกพื้น (work platform) รวมถึงบริกำรให้เช่ำนั่งร้ำนและ
แท่นยกพื้น
ยกเว้น
- บริกำรให้เช่ำนั่งร้ำนและแท่นยกพื้นโดยไม่มีบริกำรประกอบและแยกชิ้นส่วน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
73122
39

เหล็กที่ใช้สำหรับเสริมคอนกรีตซึ่งปกติจะเป็นเหล็กกล้ำชนิดท่อน ชนิดเส้น หรือชนิดตะแกรง ฝังในลักษณะที่ทำให้เหล็กและคอนกรีตร่วมกั นต้ำนทำนต่อแรงต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคอนกรีตได้
(ที่มำ : http://www.thanasarn.co.th/)
40
กำรระบำยน้ำเพื่อเร่งอัตรำกำรทรุดตัวของชั้นดินอ่อนในฐำนรำก (ที่มำ : https://www.tencategeo.asia)
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5459 54590 บริการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรก่อสร้ำงปล่องไฟโรงงำน
- บริกำรก่อสร้ำงผนังบุเตำเผำชนิดทนไฟ
- บริกำรก่อสร้ำงเตำผิงเพื่อกำรประดับตกแต่ง
- บริกำรก่อสร้ำงเฉพำะด้ำนอื่น ๆ ซึง่ มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น เช่น กำรย้ำยสิ่งก่อสร้ำง เป็นต้น
หมู่ใหญ่ 546

บริการติดตัง

5461

บริการติดตังระบบไฟฟ้า
54611 บริการติดตังและเดินสายไฟฟ้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรงำนติดตั้งเฉพำะด้ำนเกี่ยวกับกำรติดตั้งวงจรไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ ข้อต่อไฟฟ้ำในอำคำรและโครงกำรก่อสร้ำง
อื่น ๆ
- บริกำรเดินสำยไฟและติดตั้งอุปกรณ์ขอ้ ต่อสำหรับระบบจ่ำยไฟฉุกเฉิน
- บริกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ำอื่น ๆ
- บริกำรติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำ
ยกเว้น
- บริกำรติดตั้งระบบสัญญำณแจ้งอัคคีภัย ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 54612
- บริกำรติดตั้งระบบสัญญำณกันขโมย ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54613
- บริกำรติดตั้งสำยสื่อสำรโทรคมนำคม ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54619
- บริกำรติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ และหม้อแปลงไฟฟ้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 87360
54612 บริการติดตังระบบสัญญาณแจ้งอัคคีภัย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรติดตั้งระบบสัญญำณแจ้งอัคคีภัย
ยกเว้น
- บริกำรติดตั้งระบบฉีดพ่น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54621
- บริกำรติดตั้งฉนวนป้องกันไฟ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54650
54613 บริการติดตังระบบสัญญาณกันขโมย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรติดตั้งระบบสัญญำณกันขโมยที่สถำนที่ก่อสร่ำง
ยกเว้น
- บริกำรติดตำมและบำรุงรักษำระบบสัญญำณแจ้งอัคคีภัยและระบบสัญญำณกันขโมย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 85230
54614 บริการติดตังสายอากาศส้าหรับที่อยูอ่ าศัย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรติดตั้งเสำอำกำศทุกชนิดสำหรับที่อยูอ่ ำศัย รวมถึงจำนดำวเทียม
- บริกำรติดตั้งสำยเคเบิลทีวีในอำคำร
ยกเว้น
- บริกำรติดตั้งสำยล่อฟ้ำ
54619 บริการติดตังระบบไฟฟ้าอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำของอุปกรณ์โทรคมนำคม
- บริกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำของระบบแสงสว่ำงและให้สัญญำณสำหรับถนน ระบบรำง สนำมบิน ท่ำเรือ และสถำนที่
ที่คล้ำยกัน
- บริกำรติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ำหนัก
- บริกำรติดตั้งและเดินสำยสื่อสำร รวมถึงเส้นใยแก้วนำแสง
- บริกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
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ยกเว้น
- บริกำรติดตั้งระบบควบคุมและควำมปลอดภัยสำหรับเส้นทำงของระบบรำง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
54212
- บริกำรติดตั้งสำยเคเบิลทีวี ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54614
- บริกำรติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ทำควำมร้อน ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54631
5462

บริการติดตังระบบประปาและระบบระบายน้า
54621 บริการติดตังระบบประปา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรติดตั้งระบบท่อน้ำร้อนและน้ำเย็น (เช่น ระบบประปำ เป็นต้น) รวมถึงบริกำรติดตั้งระบบฉีดพ่น
- บริกำรติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์
- บริกำรติดตั้งระบบประปำ
- บริกำรติดตั้งระบบจ่ำยน้ำแบบใช้แรงดันสำหรับดับเพลิง (รวมถึงหัวดับเพลิงที่ประกอบด้วยสำยยำงและท่อพ่น)
ยกเว้น
- บริกำรติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ทำควำมร้อนในอำกำศ รวมถึงท่อสำหรับเครื่องอุปกรณ์ดังกล่ำว ได้จัดประเภทไว้ใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 54631
54622 บริการติดตังระบบระบายน้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรวำงท่อระบำยน้ำ
- บริกำรก่อสร้ำงกำรเชื่อมต่อกับท่อระบำยน้ำหลักในถนนหรือซอย
- กำรวำงวัสดุ กำรก่อสร้ำง และกำรเปลี่ยนแปลงของท่อระบำยน้ำ โดยเริ่มต้นนอกอำคำรเพื่อเชื่อมต่อกับท่อระบำย
น้ำหลักในถนน ซอย หรือสถำนีกำจัดของเสียอื่น ๆ
ยกเว้น
- บริกำรติดตั้งและแก้ไขระบบท่อประปำอื่น ๆ ภำยในอำคำร ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54621

5463

บริการติดตังเครื่องอุปกรณ์ท้าความร้อนและปรับอากาศ
54631 บริการติดตังเครื่องอุปกรณ์ท้าความร้อน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรติดตั้งอุปกรณ์ทำควำมร้อน รวมถึงงำนติดตั้งท่อและงำนโลหะแผ่นที่เกี่ยวข้องที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ทำควำมร้อน
- บริกำรติดตั้งและบำรุงรักษำระบบควบคุมควำมร้อนจำกส่วนกลำง
- เชื่อมต่อกับระบบทำควำมร้อนแบบรวมศูนย์
- บริกำรซ่อมแซมและบำรุงรักษำหม้อน้ำและเตำเผำในบ้ำนพักอำศัย
ยกเว้น
- บริกำรทำควำมสะอำดปล่องไฟ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 85340
- บริกำรซ่ อมแซมและบำรุงรักษำหม้ อน้ำร้ อนชนิดใช้ ในทำงอุตสำหกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
87110
54632 บริการติดตังเครื่องอุปกรณ์ระบายอากาศและปรับอากาศ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรงำนก่อสร้ำงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องอุปกรณ์ สำหรับระบำยอำกำศ ทำควำมเย็น และระบบปรับอำกำศ
สำหรับที่อยู่อำศัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงำน และร้ำนค้ำ รวมถึงงำนระบบท่อและงำนโลหะแผ่นที่เกี่ยวข้อง
กับงำนดังกล่ำว
ยกเว้น
- บริกำรซ่อมแซมและบำรุงรักษำเครื่องอุปกรณ์ ระบบปรับอำกำศและทำควำมเย็น เช่น เครื่องแลกเปลี่ยน
ควำมร้อน เป็นต้น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 87156
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5464 54640 บริการติดตังระบบระบบจ่ายก๊าซและเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรติดตั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในกำรจ่ำยก๊ำซอ๊อกซิเจนหรือก๊ำซอืน่ ๆ ที่ใช้ในโรงพยำบำล บ้ำน ฯลฯ
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้กำ๊ ซ
ยกเว้น
- บริกำรติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ทำควำมร้อน ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54631
- บริกำรติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ระบำยอำกำศและปรับอำกำศ ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 54632
5465 54650 บริการติดตังฉนวน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรติดตั้งฉนวนกันควำมร้อนที่เกี่ยวข้องกับวัสดุฉนวนป้องกันอำกำศสำหรับช่องว่ำงระหว่ำงกำแพงชั้นนอก
- บริกำรติดตั้งฉนวนป้องกันควำมร้อนท่อน้ำร้อน ท่อน้ำเย็น และหม้อน้ำ (boiler)
- บริกำรติดตั้งฉนวนกันเสียง
- บริกำรติดตั้งฉนวนป้องกันไฟ
ยกเว้น
- บริกำรงำนกันน้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54530
- บริกำรงำนด้ำนอะคูสติก ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54790
5469

บริการติดตังอื่น ๆ
54691 บริการติดตังลิฟต์และบันไดเลื่อน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรติดตั้งลิฟต์ บันไดเลื่อน ทำงเลื่อน
ยกเว้น
- บริกำร ซ่อมแซม และบำรุงรักษำลิฟต์ บันไดเลื่อน ทำงเลื่อน ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 87157
54699 บริการติดตังอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรติดตั้งผ้ำม่ำน
- บริกำรติดตั้งกันสำด
- บริกำรติดตั้งสัญญำณหรือเครื่องหมำย (จะให้แสงสว่ำงหรือไม่ก็ตำม)
- บริกำรติดตั้งซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น ๆ รวมถึงสิ่งของที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้ำงอำคำร
- บริกำรติดตั้งอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ๆ

หมู่ใหญ่ 547

บริการตกแต่งอาคารให้เสร็จสมบูรณ์

5471 54710 บริการติดตังกระจก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรติดตั้งกรอบกระจก ผนังกระจก และผลิตภัณฑ์กระจกอื่น ๆ
- บริกำรติดตั้งกระจกหน้ำต่ำง
ยกเว้น
- บริกำรติดตั้งหน้ำต่ำงสำเร็จรูป ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54760
5472 54720 บริการฉาบปูน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรฉำบปูนผิวเรียบหรือไม่เรียบ ทั้งภำยนอกและภำยในอำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำงอื่น ๆ
- บริกำรติดตั้งแผ่นผนังยิปซัม
ยกเว้น
- บริกำรติดตั้งฉนวนกันเสียง ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54650

คำอธิบำยกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563 523

5473 54730 บริการทาสี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรทำสีภำยในอำคำรและงำนที่คล้ำยกันเพื่อกำรตกแต่งเป็นหลัก (เช่น งำนเคลือบผิว ลงแลกเกอร์ เป็นต้น)
- บริกำรทำสีภำยนอกอำคำร (เพื่อกำรปกป้องเป็นหลัก)
- บริกำรทำสีรำว ลูกกรง กรอบประตูหน้ำต่ำงของอำคำร
- บริกำรทำสีสิ่งก่อสร้ำงงำนวิศวกรรมโยธำอื่น ๆ
- บริกำรลอกสี
ยกเว้น
- บริกำรทำสีเพื่อทำเครื่องหมำยกำรจรำจรบนถนน ที่จอดรถ และพื้นผิวที่คล้ำยกัน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
54211
- บริกำรมุงหลังคำและงำนกันซึม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54530
5474 54740 บริการปูพืนและผนังด้วยกระเบือง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรปูหรือติดตั้งกระเบื้องปูผนังและปูพื้น ทั้งที่ทำจำกเซรำมิก คอนกรีต หรือหิน บริเวณในหรือนอกอำคำร
หรือสิ่งก่อสร้ำง
- บริกำรตกแต่งพื้นผิวผนังภำยนอกอำคำรด้วยเซรำมิก หิน อิฐ
5475 54750 บริการปูพืนด้วยวัตถุอื่น ๆ การติดกระดาษปิดผนัง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรปูพรม พรมน้ำมัน และสิ่งปูพื้นอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลงได้ รวมถึงงำนแต่งสำเร็จที่เกีย่ วข้อง
- บริกำรปูพื้นไม้ ปิดผนัง และพื้นไม้ รวมถึงงำนปูปำร์เกต์และพื้นไม้อื่น ๆ และงำนแต่งสำเร็จที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรขัด
ด้วยทรำย กำรขัดเงำด้วยแวกซ์ เป็นต้น
- บริกำรปิดผนังด้วยกระดำษและสิง่ ปิดผนังอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลงได้
- บริกำรลอกกระดำษปิดผนังออก
ยกเว้น
- บริกำรติดตั้งพื้นคอนกรีต (ยกเว้น กระเบื้องคอนกรีต) ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54540
- บริกำรติดตั้งกระเบื้องปูพื้น ที่ทำจำกหิน คอนกรีต และเซรำมิก ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54740
5476 54760 บริการติดตังประตู หน้าต่าง และงานไม้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรติดตั้งกรอบประตูและหน้ำต่ำง และประตู (ยกเว้น ประตูอัตโนมัติและประตูหมุน) หน้ำต่ำง หน้ำต่ำงบำนพับ
ประตูโรงรถ ฯลฯ ที่ทำจำกวัสดุทุกชนิด
- บริกำรทำประตูด้ำนนอกให้กันกระสุนและบริกำรติดตั้งประตูกันกระสุน
- บริกำรติดตั้งประตูกันไฟ
- บริกำรติดตั้งฉำกที่เคลื่อนที่ได้และฝ้ำเพดำนบนโครงสร้ำงโลหะ
- บริกำรติดตั้งระเบียงและเรือนกระจกสำหรับบ้ำนส่วนบุคคล
- บริกำรติดตั้งงำนไม้และงำนที่เกีย่ วข้องกับงำนช่ำงไม้และงำนไม้ เช่น ไม้ที่ใช้วัสดุอื่นที่ไม่ใช่โลหะ เป็นต้น
- บริกำรติดตั้งบันไดในอำคำร ทำชัน้ วำงของติดผนัง และติดตั้งครัวชนิดติดตั้งอยู่กับที่
- บริกำรติดตั้งผนังกั้นฝำและแผ่นกรุผนัง
- บริกำรติดตั้งโลหะแผ่นสำเร็จรูปทีจ่ ัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนหรือตำมควำมต้องกำร
- บริกำรงำนเหล็กหรือเหล็กกล้ำสำหรับตกแต่งภำยใน และงำนเครื่องโลหะเพื่อกำรประดับตกแต่งหรือสถำปัตยกรรม
- บริกำรติดตั้งตะแกรงตำข่ำยปิดเครื่องทำควำมร้อน
ยกเว้น
- บริกำรติดตั้งรั้ว รำวบันได ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54770
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5477 54770 บริการติดตังรัว ราวบันได ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรติดตั้งรั้ว รำวบันได และสิ่งปิดกั้นภำยนอกอำคำรที่คล้ำยกัน รั้วอำจทำจำกวัสดุหลำกหลำยประเภท (เช่น
ลวดไม้ เหล็ก ใยแก้ว เป็นต้น) และอำจใช้ในสถำนที่ต่ำง ๆ (เช่น ศำล สนำมเด็กเล่น ที่พักอำศัย หรือโรงงำน
อุตสำหกรรม เป็นต้น)
- บริกำรงำนติดตั้งบันไดหนีไฟที่ทำจำกโลหะ
5479 54790 บริการตกแต่งอาคารให้เสร็จสมบูรณ์อื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ทำควำมสะอำดผนังภำยนอกอำคำรด้วยกำรทำควำมสะอำดระบบไอน้ำหรือกำรพ่นทรำย41
- บริกำรงำนด้ำนอะคูสติก รวมถึงกำรติดตั้งแผ่น ผนัง กระเบื้อง หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติ กันเสียง หรือดูดซับ
เสียงที่ใช้กับผนังและเพดำนในอำคำร
- บริกำรทำพื้นหินขัดและงำนหินอ่อน หินแกรนิต และหินชนวน เพื่อกำรตกแต่งภำยใน
- บริกำรซ่อมแซมและบำรุงรักษำทั่วไป
- บริกำรตกแต่งอำคำรให้เสร็จสมบูรณ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
- บริกำรติดตั้งฉนวนกันเสียง ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54650
- บริกำรปูพื้นและผนัง โดยใช้เซรำมิก คอนกรีต หินหรืออิฐ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54740

41

กำรพ่นทรำยบนพื้นผิวโลหะหล่อด้วยแรงอัดลม เพื่อขจัดสิ่งสกปรกบนพื้นผิวหล่อให้สะอำด (ที่มำ : dekgenius.com/dictionary/engineering/sand-blasting-11581.html)
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หมวดใหญ่ 6
บริการจัดจ้าหน่าย; บริการที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม; บริการขนส่ง; และบริการจ่ายไฟฟ้า ก๊าซ และน้า
หมวดย่อย 61

บริการขายส่ง

หมู่ใหญ่ 611

บริการขายส่ง ยกเว้นโดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือตามสัญญาจ้าง ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่
- บริกำรขำยส่ง คือ กำรซื้อสินค้ำในปริมำณมำก ๆ และขำยให้แก่ธุรกิจอื่น ๆ หลังจำกที่มีกำรจัดแบ่งและทำกำร
บรรจุหีบห่อใหม่เพื่อจำหน่ำยต่อในปริมำณที่น้อยลง

หมู่ใหญ่ 612

บริการขายส่ง โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือตามสัญญาจ้าง ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่
- บริกำรของตัวแทนจำหน่ำย นำยหน้ำทำงกำรค้ำ และผู้ดำเนินกำรประมูล และผู้ค้ำอื่น ๆ ทุกประเภทที่ทำหน้ำที่
ต่อรองธุรกรรมกำรซื้อขำยส่งระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย โดยได้รับค่ำธรรมเนียมหรือตำมสัญญำจ้ำง
- บริกำรของตัวแทนจำหน่ำยและนำยหน้ำทำงกำรค้ำทำงอิเล็กทรอนิกส์
- บริกำรของสถำบันกำรประมูลทีด่ ำเนินกำรขำยส่ง

หมวดย่อย 62

บริการขายปลีก

หมู่ใหญ่ 621

บริการขายปลีกสินค้าทั่วไป ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่
- บริกำรขำยปลีกในร้ำนค้ำทั่วไป เช่น ซุปเปอร์มำร์เก็ตและห้ำงสรรพสินค้ำ เป็นต้น ที่มีสินค้ำหลำกหลำยชนิด
ทั้งที่เป็นสินค้ำใหม่และสินค้ำใช้แล้ว วำงจำหน่ำยตำมชั้นวำงสินค้ำเพื่อให้ลูกค้ำเลือกซื้อ
- บริกำรของสถำบันกำรประมูลทีด่ ำเนินกำรขำยปลีก

หมู่ใหญ่ 622

บริการขายปลีกในร้านเฉพาะอย่าง ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่
- บริกำรขำยปลีกในร้ำนค้ำเฉพำะอย่ำง ที่มีสินค้ำเฉพำะทั้งที่เป็นสินค้ำใหม่และสินค้ำใช้แล้ว และมีพนักงำนหรือ
เจ้ำของร้ำนค้ำดำเนินกำรขำยสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ

หมู่ใหญ่ 623

บริการขายปลีกโดยรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์หรือทางอินเทอร์เน็ต ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่
- บริกำรขำยปลีกโดยรับสั่งสินค้ำทำงไปรษณีย์ รำยกำรสินค้ำ หรือทำงอินเทอร์เน็ต โดยร้ำนค้ำรับคำสั่งซื้อสินค้ำใหม่
ผ่ำนทำงไปรษณีย์ โทรศัพท์ อิเล็กทรอนิกส์เมล์ ฯลฯ และจัดส่งสินค้ำจนถึงมือลูกค้ำ

หมู่ใหญ่ 624

บริการขายปลีกโดยไม่มีร้านอื่น ๆ ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่
- บริกำรขำยปลีกโดยเครื่องขำยสินค้ำแบบหยอดเหรียญ
- บริกำรขำยปลีกตำมตลำดนัด
- บริกำรขำยปลีกตำมบ้ำนหรือขำยตรง คือ วิธีกำรกระจำยสินค้ำและบริกำรให้แก่ผู้บริโภค โดยกำรขำยแบบบุคคล
ต่อบุคคลในสถำนที่ค้ำปลีกที่ตั้งอยู่กับที่ โดยพนักงำนขำยอิสระและผู้จัดจำหน่ำยซึง่ ได้รับค่ำตอบแทนในกำรขำย
กำรทำตลำดและบริกำรส่งเสริมกำรขำย ซึ่งอยู่บนพื้นฐำนของกำรใช้ทำงำนจริงหรือกำรบริโภคผลิตภัณฑ์หรือ
บริกำรดังกล่ำว

หมู่ใหญ่ 625

บริการขายปลีกโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่
- บริกำรขำยปลีกโดยนำยหน้ำทำงกำรค้ำ ที่ทำหน้ำที่เป็นตัวกลำงในกำรดำเนินธุรกรรมทำงกำรค้ำ โดยได้รับ
ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง
- บริกำรของกำรประมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินกำรขำยปลีก
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หมายเหตุ : รหัส ***1 ถึง ***99 สัญลักษณ์ *** แทน 610 และ 620 หรือ 611, 612, 621, 622, 623, 624 และ 625 ขึ้นอยู่กับควำม
ต้องกำรของผู้ใช้ อย่ำงไรก็ตำม กำรรวมรหัสอำจจะไม่สำมำรถใช้งำนได้ทั้งหมด
***1

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรดิบและสัตว์มีชีวิต

***11

ธัญพืช และเมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ามัน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำทีอ
่ ยูใ่ นหมู่ใหญ่ 011 (ธัญพืช)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 014 (เมล็ดพืชและผลไม้ทม
ี่ ีน้ำมัน)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 015 (รำกและหัวที่บริโภคได้ ซึ่งมีปริมำณของสตำร์ชหรืออินูลินสูง)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 016 (พืชที่มีสำรกระตุ้น เครื่องเทศ และพืชที่มก
ี ลิ่นหอม)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 017 (พัลส์)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 018 (พืชน้ำตำล)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 0191 (ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นอำหำรสัตว์)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 0192 (พืชเส้นใย)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 0194 (เมล็ดบีต (ยกเว้นเมล็ดบีตน้ำตำล) และเมล็ดของพืชที่ใช้เป็นอำหำรสัตว์)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 233 (ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในกำรเลี้ยงสัตว์; ลูเซอร์น (แอลฟำลฟำ) ที่เป็นผงหยำบ
และเพลเลต)

***12

ดอกไม้และพืช ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 0193 (พืชหรือส่วนของพืช รวมถึงเมล็ดและผล ชนิดที่ใช้ทำน้ำหอม ใช้ด้ำนเภสัชกรรม
หรือสำหรับเป็นพืชฆ่ำแมลง พืชฆ่ำเชื้อรำ หรือวัตถุประสงค์ที่คล้ำยกัน)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 0196 (พืชมีชีวิต; ดอกไม้; เมล็ดดอกไม้)

***13

ยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูป ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 0197 (ยำสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป)

***14

สัตว์มีชีวิตและสัตว์เลียง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 021 (สัตว์มช
ี ีวิต)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 041 (ปลำมีชีวิตที่ไม่เหมำะสำหรับมนุษย์บริโภค)

***15

หนัง หนังฟอก และหนังเฟอร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 0295 (หนังดิบและหนังเฟอร์ดิบ)

***19

วัสดุทางการเกษตรดิบ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 0195 (ยำงธรรมชำติในรูปแบบแผ่นหรือแผ่นบำง)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 0199 (วัสดุพืชผักดิบอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 022 (นมดิบ)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 023 (ไข่ของไก่หรือสัตว์ปีกอื่น ๆ ทั้งเปลือก สด)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 024 (วัตถุเจริญพันธุ์ของสัตว์)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 0291 (น้ำผึง้ ธรรมชำติ)
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สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 0292 (หอยสเนลสด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ ยกเว้นหอย
สเนลทะเล)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 0293 (ผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ที่บริโภคได้ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 0294 (วัตถุดิบของสัตว์ที่ใช้ทำสิ่งทอ)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 0296 (ไขที่ได้จำกแมลงและไขปลำวำฬ จะทำให้บริสุทธิ์หรือแต่งสีหรือไม่กต็ ำม)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 032 (ผลิตภัณฑ์ปำ่ ไม้ที่ไม่ใช่ไม้)

***2

ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ

***21

ผลไม้และพืชผัก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 012 (พืชผัก)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 013 (ผลไม้และลูกนัต)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 213 (พืชผัก พัลส์ และมันฝรั่งที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 214 (ผลไม้และลูกนัตที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย)

***22

ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไข่ และน้ามันและไขมันที่บริโภคได้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 215 (ไขมันที่ได้จำกสัตว์)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 216 (น้ำมันที่ได้จำกพืช)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 217 (เนยเทียมและของปรุงแต่งที่คล้ำยกัน)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 219 (กำกน้ำมัน (ออยล์เค้ก) และกำกแข็งอื่น ๆ ที่ได้จำกกำรสกัดไขมันหรือน้ำมันที่ได้
จำกพืช; เมล็ดที่ให้น้ำมันหรือผลไม้ที่ให้น้ำมัน ที่ป่น และที่ทำเป็นเพลเลต ยกเว้นที่ทำจำกมัสตำร์ด; ไขที่ได้
จำกพืช (ยกเว้นไตรกลีเซอไรด์); ไขเด็กกรำส; กำกที่เหลือจำกกำรนำสำรไขมันหรือไขที่ได้จำกสัตว์หรือพืชไป
ผ่ำนกรรมวิธี)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 221 (นมเหลวผ่ำนกรรมวิธี ครีมสด และหำงนม (เวย์))
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 222 (ผลิตภัณฑ์นมอื่น ๆ)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 223 (ไข่ทั้งเปลือก ทำไว้ไม่ให้เสียหรือทำให้สุก)

***23

เนือสัตว์ เนือสัตว์จ้าพวกสัตว์ปีก และสัตว์ล่า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 211 (เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จำกเนื้อสัตว์)

***24

ปลาและอาหารทะเลอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 042 (ปลำทีเ่ หมำะสำหรับมนุษย์บริโภคมีชีวิต สด หรือแช่เย็น)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 043 (สัตว์นำจ
้ ำพวกครัสตำเซียมีชีวิต สด หรือแช่เย็น)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 044 (สัตว์นำจ
้ ำพวกโมลลุสก์มีชีวิต สด หรือแช่เย็น)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 045 (สัตว์นำที
้ ่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 049 (พืชน้ำและสัตว์น้ำอื่นๆ)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 212 (ปลำ สัตว์น้ำจำพวกครัสตำเซีย โมลลุสก์ หรือสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ)

***25

ขนมที่ท้าจากน้าตาลและผลิตภัณฑ์ขนมอบ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 234 (ผลิตภัณฑ์ขนมอบ)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 235 (น้ำตำลและกำกน้ำตำล)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 236 (ขนมที่ทำจำกโกโก้ ช็อกโกแลต และน้ำตำล)

528

กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563

***26

เครื่องดื่ม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 241 (เอทิลแอลกอฮอล์; สุรำ ลิเคียวร์และเครือ
่ งดื่มอื่น ๆ ที่เป็นสุรำ)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 242 (ไวน์)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 243 (เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ทำจำกมอลต์ และมอลต์)
 สินค้ำที่อยูใ่ นหมู่ใหญ่ 244 (เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์; น้ำแร่และน้ำดื่มบรรจุขวด)

***27

กาแฟ ชา และเครื่องเทศ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 2391 (กำแฟและชำ)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 2392 (เครื่องเทศและสำรที่มีกลิ่นหอมอื่น ๆ ผ่ำนกรรมวิธี)

***28

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 250 (ผลิตภัณฑ์ยำสูบ)

***29

ผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 231 (ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรโม่-สีธญ
ั พืช)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 232 (สตำร์ชและผลิตภัณฑ์สตำร์ช; น้ำตำลและน้ำเชื่อม ซึ่งมิได้จด
ั ประเภทไว้ในที่อื่น)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 237 (มักกะโรนี นู้ดเดิล คัสคัส และผลิตภัณฑ์ที่ทำจำกแป้ง)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 2399 (ผลิตภัณฑ์อำหำรอื่น ๆ)

***3

สิ่งทอ เสือผ้า และรองเท้า

***31

ด้ายและผ้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 261 (เส้นใยสิ่งทอธรรมชำติที่จด
ั เตรียมเพื่อใช้สำหรับกำรปั่นด้ำย)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 262 (เส้นใยสั้นประดิษฐ์ผ่ำนกรรมวิธส
ี ำหรับกำรปั่นด้ำย)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 263 (ด้ำยสิง่ ทอจำกเส้นใยธรรมชำติ)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 264 (ด้ำยสิง่ ทอจำกใยยำวประดิษฐ์หรือเส้นใยสั้นประดิษฐ์)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 265 (ผ้ำทอ (ยกเว้นผ้ำทอพิเศษ) ทำด้วยเส้นใยธรรมชำติ นอกเหนือจำกฝ้ำย)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 266 (ผ้ำทอ (ยกเว้นผ้ำพิเศษ) ทำด้วยฝ้ำย)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 267 (ผ้ำทอ (ยกเว้นผ้ำพิเศษ) ทำด้วยด้ำยใยยำวประดิษฐ์และด้ำยใยสั้นประดิษฐ์)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 268 (ผ้ำพิเศษ)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 281 (ผ้ำถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์)

***32

ผ้าที่ใช้ในครัวเรือน ผ้าม่าน ผ้าม่านตาข่าย และของต่าง ๆ ที่ใช้ในครัวเรือนที่ท้าจากสิ่งทอ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยูใ่ นหมู่ใหญ่ 271 (ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้ว)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 273 (เชือกชนิดทไวน์ คอร์เดจ โรป และชนิดเคเบิล และของทำด้วยเชือกดังกล่ำว
(รวมถึงตำข่ำย))
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 279 (สิ่งทอ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
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***33

เครื่องแต่งกาย ของท้าด้วยหนังเฟอร์ และเครื่องประดับเสือผ้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 282 (เครื่องแต่งกำย ยกเว้นเครื่องแต่งกำยที่ทำจำกขนสัตว์)
 สิ น ค้ ำ ที่ อ ยู่ ใ นหมู่ย่ อย 2832 (เครื่ อ งแต่งกำย ของที่ ใ ช้ ป ระกอบกั บเครื่อ งแต่งกำยและของอื่ น ๆ ท ำด้ วย
หนังเฟอร์ (ยกเว้นเครื่องสวมศีรษะ))
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 2833 (เฟอร์เทียมและของทำด้วยเฟอร์เทียม (ยกเว้นเครื่องสวมศีรษะ))

***34

รองเท้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 293 (รองเท้ำที่มีพื้นรองเท้ำด้ำนนอกและส่วนบนของรองเท้ำทำด้วยยำงหรือพลำสติก
ทำด้วยหนังฟอกหรือวัตถุทอ นอกจำกรองเท้ำกีฬำ รองเท้ำที่มีโลหะป้องกันหัวรองเท้ำประกอบอยู่ด้วย และ
รองเท้ำเบ็ดเตล็ดพิเศษ)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 294 (รองเท้ำกีฬำ ยกเว้นรองเท้ำสเก็ต)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 295 (รองเท้ำอื่น ๆ ยกเว้น รองเท้ำทำด้วยแอสเบสทอส รองเท้ำที่ใช้เพื่อช่วยควำม
พิกำรของร่ำงกำยและรองเท้ำสเก็ต)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 296 (ส่วนประกอบของรองเท้ำ ; พื้นด้ำนในที่ถอดออกได้ เบำะรองส้น และของที่
คล้ำยกัน; สนับแข้ง เครื่องหุ้มขำ และของที่คล้ำยกัน และส่วนประกอบของของดังกล่ำว)

***4

เครื่องใช้ สิ่งของ และอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน

***41

เฟอร์นิเจอร์ชนิดที่ใช้ในครัวเรือน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรขำยที่เกี่ยวข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 381 (เฟอร์นิเจอร์) ยกเว้นสินค้ำที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 38111 และหมู่ย่อย 3812

***42

เครื่องอุปกรณ์วิทยุและโทรทัศน์ และจานและเทปที่บันทึกเสียงและภาพแล้ว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกี่ยวข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 4721 (เครื่องส่งวิทยุกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ จะมีเครื่องรับหรือเครื่องบันทึกเสียง
หรือถอดเสียงประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตำม; กล้องถ่ำยโทรทัศน์ กล้องถ่ำยบันทึกภำพดิจิทัล และกล้อง
ถ่ำยบันทึกวิดีโอ)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 473 (เครื่องรับสำหรับวิทยุกระจำยเสียงและเครื่องรับโทรทัศน์; เครื่องบันทึกเสียงและ
ถอดเสียง และเครื่องบันทึกภำพวิดีโอและถอดภำพวิดีโอ; ไมโครโฟน ลำโพง เครื่องขยำยเสียง ฯลฯ)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 474 (ส่วนประกอบของสินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 4721 ถึง 4733 และ 4822)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 476 (จำน เทปที่ใช้บันทึกเสียงหรือภำพ และอื่น ๆ และสื่อบันทึกทำงกำยภำพอื่น ๆ
ที่บันทึกแล้ว)

***43

เครื่องอุปกรณ์ส้าหรับให้แสงสว่าง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สิน ค้ำที่อ ยู่ ในหมู่ใ หญ่ 465 (หลอดไฟฟ้ำแบบมีไส้หรือแบบดิสชำร์จ ; อำร์กแลมป์ ; เครื่อ งอุปกรณ์สำหรับ
ให้แสงสว่ำง; รวมทั้งส่วนประกอบของเครื่องดังกล่ำว)

***44

เครื่องใช้ส้าหรับใช้ตามบ้านเรือน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 448 (เครื่องใช้สำหรับใช้ตำมบ้ำนเรือน และส่วนประกอบของของดังกล่ำว)
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***45

ภาชนะ ของมีคม เครื่องถ้วยชาม เครื่องแก้ว เครื่องกระเบือง และเครื่องปั้นดินเผาชนิดที่ใช้ในครัวเรือน ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 3694 (เครื่องใช้บนโต๊ะอำหำร เครื่องครัว ของใช้ในบ้ำนเรือนอื่น ๆ และของใช้ในห้องน้ำ
ทำด้วยพลำสติก)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 3719 (ของทำด้วยแก้วอื่น ๆ)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 3722 (ของใช้ในบ้ำนเรือนและเครื่องประดับอืน
่ ๆ ทีท่ ำจำกเซรำมิก)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 4291 (ผลิตภัณฑ์โลหะชนิดที่ใช้ตำมบ้ำนเรือน)

***46

เครื่องสาน ของท้าด้วยไม้ก๊อก ผลิตภัณฑ์ของช่างท้าถังไม้ และเครื่องใช้ที่ท้าด้วยไม้อื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 319 (ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทำด้วยไม้; ของทำด้วยไม้ก๊อก วัตถุถักสำน และฟำง)

***5

สินค้าอุปโภคบริโภคเบ็ดเตล็ด

***51

หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และเครื่องเขียน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 322 (หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 323 (หนังสือพิมพ์และนิตยสำรรำยวันที่พิมพ์เป็นเล่ม)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 324 (หนังสือพิมพ์และนิตยสำร นอกจำกรำยวันที่พิมพ์เป็นเล่ม)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 325 (แผนทีท
่ ี่ได้จำกกำรพิมพ์; บทเพลงที่พิมพ์หรือเขียน; ไปรษณียบัตร บัตรอวยพร
ภำพพิมพ์ และแผนที่)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 326 (แสตมป์ สมุดเช็ค ธนบัตร ใบเอกสำรสิทธิ ใบสต็อก โบรชัวและแผ่นปลิว สิ่งพิมพ์
โฆษณำและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 327 (สมุดทะเบียน สมุดบัญชี สมุดบันทึก สมุดฉีกเขียนจดหมำย ไดอำรี่และของที่
คล้ำยกัน กระดำษซับ ปกชนิดไบน์เดอร์ แฟ้ม แบบพิมพ์ และเครื่องเขียนอื่น ๆ ทำด้วยกระดำษหรื อ
กระดำษแข็ง)

***52

อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ อุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ และอุปกรณ์ที่ใช้วัดความเที่ยง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 482 (อุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับวัด ตรวจสอบ ทดสอบ นำทำง และวัตถุประสงค์
อื่น ๆ; เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมกระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม; ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของ
ดังกล่ำว)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 483 (อุปกรณ์เชิงทัศนศำสตร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรถ่ำยรูป และส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ประกอบของดังกล่ำว)

***53

เกมและของเล่น ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 385 (เกมและของเล่น)

***54

นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตช์ และเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 382 (เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของที่เกี่ยวข้อง)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 484 (นำฬิกำชนิดคล็อกและชนิดวอตช์ และส่วนประกอบของนำฬิกำดังกล่ำว)
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***55

สินค้ากีฬา (รวมถึงจักรยาน) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 384 (สินค้ำกีฬำ)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 494 (เรือที่ใช้เพื่อควำมสำรำญหรือเกมกีฬำ)
 สินค้ำที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 49921 (รถจักรยำนสองล้อและรถจักรยำนอื่น ๆ ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์)

***56

ของและอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการเดินทางที่ท้าจากหนัง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 2831 (หนังเฟอร์ที่ฟอกหรือตกแต่งแล้ว)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 291 (หนังอัดที่มีหนังฟอกเป็นหลัก)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 292 (กระเป๋ำเดินทำง กระเป๋ำถือ และที่คล้ำยกัน ; เครื่องอำนและเครื่องเทียมลำก;
ของอื่น ๆ ทำด้วยหนังฟอก)

***59

สินค้าอุปโภคบริโภคเบ็ดเตล็ด ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 361 (ยำงและท่อยำง)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 383 (เครื่องดนตรี)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 464 (หม้อสะสมไฟฟ้ำ เซลล์ปฐมภูมิ แบตเตอรี่ปฐมภูมิ และส่วนประกอบของของ
ดังกล่ำว)

***6

วัสดุก่อสร้างและเครื่องมือ

***61

วัสดุก่อสร้างและกระจกเรียบ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 314 (กระดำนและแผง)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 315 (แผ่นไม้วีเนียร์; แผ่นไม้พลำยวูด; ไม้เพิ่มควำมแน่น)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 316 (เครื่องประกอบอำคำร ทำด้วยไม้และเครื่องไม้ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง (รวมถึงแผงไม้
เซลลูลำร์ แผงไม้ปูพื้นที่ประกอบแล้ว กระเบื้องไม้แบบชิงเกิลและแบบเชก))
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 3695 (เครื่องประกอบของอำคำรทำด้วยพลำสติก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น )
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 3696 (ส่ว นประกอบซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ของโคมไฟ เครื่ องประทีปโคมไฟ
เครื่องหมำยที่มีแสงสว่ำง ป้ำยชื่อที่มีแสงสว่ำง และของที่คล้ำยกัน ทำด้วยพลำสติก)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 3711 (แก้วที่ไม่ได้ตกแต่ง กระจกแผ่นเรียบ แก้วอัดหรือแก้วหล่อ เพื่อกำรก่อสร้ำง;
กระจกเงำ)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 3712 (ใยแก้วและของทำด้วยใยแก้ว ยกเว้นผ้ำทอ)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 3731 (อิฐ บล็อก กระเบื้อง และผลิตภัณฑ์เซรำมิกอื่น ๆ ทำด้วยดินทรำย)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 3732 (อิฐ บล็อก กระเบื้อง ชนิดทนไฟ และผลิตภัณฑ์เซรำมิกทนไฟที่คล้ำยกัน สำหรับ
ใช้ในกำรก่อสร้ำง นอกจำกของทำด้วยดินทรำย)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 3733 (ซีเ มนต์ มอร์ท ำร์ คอนกรีตและของที่มีส่ว นผสมคล้ำยกันที่ทนไฟ ซึ่งมิไ ด้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 3734 (ผลิตภัณฑ์ชนิดทนไฟ; ผลิตภัณฑ์เซรำมิกชนิดทนไฟอื่น ๆ)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 3735 (อิฐก่อสร้ำง บล็อกปูพื้น กระเบื้องที่ใช้รองหรือใช้เสริม กระเบื้องมุงหลังคำ ท่อยอด
ปล่องไฟ บัวยอดปล่องไฟ สิ่งบุปล่องไฟ สิ่งประดับทำงสถำปัตยกรรม และผลิตภัณฑ์เซรำมิกอื่น ๆ สำหรับใช้ใน
กำรก่อสร้ำง ที่เป็นเซรำมิกชนิดไม่ทนไฟ)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 3737 (กระเบื้องปูพื้นและทำงเดิน กระเบื้ องปูพื้นเตำหรือกระเบื้องติดผนัง หินโมเสก
และของที่คล้ำยกัน ที่เป็นเซรำมิก)
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สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 374 (ปลำสเตอร์ ปูนขำว และซีเมนต์)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 375 (ของทำด้วยคอนกรีต ซีเมนต์ และปลำสเตอร์)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 376 (อนุสำวรีย์หรือหินก่อสร้ำง ของทำด้วยหินดังกล่ำว)

***62

อุปกรณ์ติดตัง (ฟิตติง) สิ่งติดตังถาวร และเครื่องสุขภัณฑ์ติดตังถาวรที่ท้าจากเซรามิก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 3693 (อ่ำงอำบน้ำ อ่ำงล้ำงหน้ำ โถส้วมและฝำปิด โถส้วม ถังน้ำชักโครก และเครื่อง
สุขภัณฑ์ที่คล้ำยกัน ทำด้วยพลำสติก)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 3721 (อ่ำงล้ำงชำม อ่ำงอำบน้ำ โถส้วม โถชัก และเครื่องสุขภัณฑ์ตด
ิ ตั้งถำวรที่คล้ำยกัน
ที่เป็นเซรำมิก)
 สิน ค้ำ ที่ อยู่ ใ นหมู่ย่อ ย 3736 (หลอดหรื อ ท่ อ ท่อ นำ รำง และอุ ปกรณ์ ติดตั้ งสำหรับ หลอดหรือ ท่ อ ที่ เ ป็ น
เซรำมิกชนิดไม่ทนไฟ)

***63

กระดาษปิดผนังและสิ่งปูพืน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 272 (พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ)
 สินค้ำที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 32194 (กระดำษปิดผนัง และสิ่งปิดผนังที่คล้ำยกัน กระดำษโปร่งใสใช้ติดกระจก)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 3691 (พลำสติกปูพื้นเป็นม้วนหรือมีลักษณะเป็นแผ่นกระเบื้อง; รวมทั้งพลำสติกปิด
ผนังหรือเพดำน)

***64

สีทา วาร์นิช และแลกเกอร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 351 (สีทำและวำร์นิช และผลิตภัณฑ์ทเี่ กี่ยวข้อง; สีที่จิตรกรใช้; หมึก)

***65

เครื่องมือและเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยูใ่ นหมู่ย่อย 4292 (เครื่องมือที่ใช้งำนด้วยมือ (รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเกษตร กำรทำสวน หรือ
กำรป่ำไม้ เลื่อยมือ ตะไบ คีมและกรรไกรตัดโลหะ ประแจที่ใช้งำนด้วยมือ ตะเกียงฟู่ และที่จับยึด); เครื่องมือ
ชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ สำหรับเครื่องมือที่ใช้งำนด้วยมือ หรือสำหรับเครื่องมือกล รวมถึงแม่พิมพ์ (ดำย)
สำหรับดึงหรืออัดรีดโลหะและเครื่องมือสำหรับเจำะหิน หรือเจำะดิน; มีดสำหรับใช้กับเครื่องจักร; แผ่น แท่ง
ปลำย และของที่คล้ำยกัน ทำด้วยโลหะคำร์ไบด์แบบซินเตอร์หรือเซอร์เมต ที่ใช้กับเครื่องมือแต่ยังไม่ได้
ประกอบติดกับเครื่องมือ)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 442 (เครื่องมือกล และส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่ำว)

***7

เคมีภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์

***71

เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมขันมูลฐานและเรซินสังเคราะห์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 341 (เคมีภณ
ั ฑ์อินทรีย์ขั้นมูลฐำน)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 342 (เคมีภณ
ั ฑ์อนินทรีย์ขั้นมูลฐำน ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 343 (สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหรือย้อมสี; แทนนิน และอนุพันธ์อื่น ๆ ของแทนนิน; วัตถุแต่งสี
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 344 (ผลิตภัณฑ์แร่ธรรมชำติกัมมันต์; แอนิมอลแบล็ก; ทอลล์ออยล์; น้ำมันเทอร์พีนที่
ได้จำกกำรนำไม้จำพวกสนผ่ำนกรรมวิธี; ไดเพนทีนดิบ; พำรำไซมีนดิบ; ไพน์ออยล์; โรซินและกรดเรซิน และ
อนุพันธ์ของสิ่งดังกล่ำว; โรซินสปิริต และน้ำมันโรซิน; รันกัม; วูดทำร์; น้ำมันวูดทำร์; วูดครีโอโซต; วูดแนฟทำ;
พิตซ์ที่ได้จำกพืชผัก; บริวเวอร์พิตซ์)
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สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 345 (ผลิตภัณฑ์เคมีขั้นมูลฐำนเบ็ดเตล็ด)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 347 (พลำสติกในลักษณะขั้นปฐม)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 348 (ยำงสังเครำะห์และแฟกติชที่ได้จำกน้ำมัน รวมทั้งของผสมที่ได้จำกยำงธรรมชำติ
และกัมธรรมชำติที่คล้ำยกัน ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบำง หรือเป็นแถบ)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 354 (ผลิตภัณฑ์เคมี ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 355 (เส้นใยประดิษฐ์)

***72

ปุ๋ยและสารก้าจัดศัตรูพืช ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 346 (ปุ๋ยและสำรกำจัดศัตรูพืช)

***73

เภสัชภัณฑ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 352 (ผลิตภัณฑ์ทำงเภสัชกรรม)

***74

สินค้าทางการแพทย์ และทางศัลยศาสตร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 481 (เครื่องอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์และศัลยกรรม และเครื่องใช้ทำงศัลยศำสตร์กระดูก)

***75

เครื่องส้าอาง ของที่ใช้ประทินร่างกาย และสบู่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 3532 (สบู่และสำรซักฟอก (ดีเทอร์เจนต์) น้ำหอม และสิ่งปรุงแต่งที่ใช้อำบน้ำ)

***76

วัตถุท้าความสะอาด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 3531 (สำรอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว ยกเว้นสบู่)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 3533 (สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำควำมสะอำดและขัดเงำ)

***8

เครื่องจักร อุปกรณ์และของต่าง ๆ

***81

ยานยนต์ รถจักรยานยนต์ เจ๊ตสกีหิมะ และส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 491 (ยำนยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง (เซมิเทรลเลอร์) ; ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบของยำนดังกล่ำว)
 สิ น ค้ ำ ที่ อ ยู่ ใ นหมู่ ใ หญ่ 492 (ตั ว ถั ง (รวมถึ ง แค้ ป ตั ว ถั ง รถ) ส ำหรั บ ยำนยนต์ ; รถพ่ ว งและรถกึ่ ง รถพ่ ว ง
(เซมิเทรลเลอร์); และส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยำนยนต์ดังกล่ำว)

***82

เครื่องอุปกรณ์ขนส่งอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 493 (เรือ)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 495 (หัวรถจักรของรถไฟ รถรำง และรถที่เดินบนรำง และส่วนประกอบของหัวรถจักร
ดังกล่ำว)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 496 (อำกำศยำน ยำนอวกำศ และส่วนประกอบของยำนดังกล่ำว)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 499 (เครื่องอุปกรณ์ขนส่งอื่น ๆ และส่วนประกอบของของดังกล่ำว) ยกเว้นสินค้ำที่อยู่
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 49921
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***83

เครื่องจักรและอุปกรณ์ส้านักงาน รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ส้านักงาน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 38111 (ที่นั่งที่มีโครงโลหะเป็นหลัก)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 3812 (เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในสำนักงำน)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 451 (เครื่องใช้สำนักงำนและเครื่องทำบัญชี และส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
ของของดังกล่ำว)

***84

คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ส้าเร็จรูป ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยูใ่ นหมู่ใหญ่ 452 (เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่ำว)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 478 (ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป)

***85

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องอุปกรณ์ส้าหรับการสื่อสาร และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 471 (หลอดอิเล็กทรอนิกส์ ; องค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ; ส่วนประกอบของเครื่อ ง
ดังกล่ำว)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 4722 (เครื่องโทรศัพท์ รวมถึงเครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ำยเซลลูลำร์หรือส ำหรับ
เครือข่ำยไร้สำยอื่น ๆ; เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับกำรส่งหรือกำรรับเสียง ภำพ หรือข้อมูลอื่น ๆ รวมถึง
เครื่องอุปกรณ์สำหรับกำรสื่อสำรในระบบเครือข่ำยทำงสำยหรือไร้สำย (เช่น เครือข่ำยเฉพำะกลุ่ม หรือ
เครือข่ำยบริเวณกว้ำง))
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 475 (จำนบันทึก เทป อุปกรณ์หน่วยเก็บควำมจำแบบไม่ลบเลือนชนิดโซลิด-สเตท และ
สื่ออื่น ๆ ที่ยังไม่ได้บันทึก)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 479 (บัตรทีม
่ ีแถบแม่เหล็กประกอบหรือชิพร่วมอยู่ด้วย)

***86

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตรและท้าสวน รวมถึงแทรกเตอร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยูใ่ นหมู่ใหญ่ 441 (เครื่องจักรที่ใช้ในกำรเกษตรและกำรป่ำไม้ และส่วนประกอบของของดังกล่ำว)

***87

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท้าเหมืองแร่ การก่อสร้าง และงานวิศวกรรมโยธา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 444 (เครื่องจักรที่ใช้ในกำรทำเหมืองแร่ เหมืองหิน และกำรก่อสร้ำง และส่วนประกอบ
ของของดังกล่ำว)

***88

เครื่องจักรและอุปกรณ์เฉพาะทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 328 (เพลตหรือลูกกลิ้งที่เตรียมไว้ในกำรพิมพ์ หินพิมพ์ภำพหรือสื่ออื่น ๆ ที่ทำรอย
พิมพ์แล้ว เพื่อใช้ในกำรพิมพ์)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 443 (เครื่องจักรที่ใช้ในทำงโลหกรรม และส่วนประกอบของของดังกล่ำว)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 445 (เครื่องจักรสำหรับใช้ในอุตสำหกรรมปรุงแต่งหรือผลิตอำหำร เครื่องดื่ม หรือยำสูบ
และส่วนประกอบของของดังกล่ำว)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 446 (เครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิตสิ่งทอ เสื้อผ้ำ เครื่องแต่งกำย และเครื่องหนัง และ
ส่วนประกอบของของดังกล่ำว)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 449 (เครื่องจักรที่ใช้ในงำนเฉพำะอย่ำงอื่น ๆ และส่วนประกอบของของดังกล่ำว)
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***89

เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 431 (เครื่องยนต์และเครื่องกังหัน และส่วนประกอบของของดังกล่ำว)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 432 (เครื่องสูบ เครื่องอัด เครื่องยนต์ที่ใช้กำลังไฮดรอลิกและที่ใช้กำลังลม และวำล์ว
และส่วนประกอบของของดังกล่ำว)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 433 (แบริ่ง เกียร์และเครื่องเกียร์ และส่วนอื่น ๆ ของระบบขับเคลื่อน และส่วนประกอบ
ของของดังกล่ำว)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 434 (เตำอบ และเครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตำเผำ และส่วนประกอบของของดังกล่ำว)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 435 (เครื่องอุปกรณ์สำหรับยกหรือขนย้ำยติดอยู่ด้วย และส่วนประกอบของของดังกล่ำว)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 439 (เครื่องจักรที่ใช้งำนทั่วไปอื่น ๆ และส่วนประกอบของของดังกล่ำว)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 447 (อำวุธและกระสุนปืน และส่วนประกอบของของดังกล่ำว)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 461 (มอเตอร์ไฟฟ้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ และหม้อแปลงไฟฟ้ำ และส่วนประกอบของ
เครื่องดังกล่ำว)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 462 (เครื่องอุปกรณ์จ่ำยไฟฟ้ำและควบคุม และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่ำว)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 469 (เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่ำงอื่น ๆ และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่ำว)

***9

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

***91

เชือเพลิงของแข็ง ของเหลว และก๊าซ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 110 (ถ่ำนหินและพีต)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 120 (ปิโตรเลียมดิบและก๊ำซธรรมชำติ)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 172 (ก๊ำซถ่ำนหิน วอเตอร์ก๊ำซ โพรดิวเซอร์ก๊ำซ และก๊ำซที่คล้ำยกัน นอกจำกก๊ำซ
ปิโตรเลียมและก๊ำซไฮโดรคำร์บอนอื่น ๆ)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 311 (ไม้ที่เลื่อยหรือถำกตำมยำว ฝำนหรือลอก มีควำมหนำเกิน 6 มิลลิเมตร; ไม้หมอน
รถไฟหรือรถรำง ที่ไม่อำบซึมด้วยสำรใด ๆ)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 312 (ไม้ที่มีขอบปลำยหรือหน้ำไม้ ทำเป็นรูปทรงอย่ำงต่อเนื่อง; ฝอยไม้; ผงไม้; ไม้เป็น
ชิ้นหรือสะเก็ด)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 331 (โค้กและเซมิโค้กที่ได้จำกถ่ำนหิน ลิกไนต์หรือพีต; รีทอร์ตคำร์บอน)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 337 (แท่งเชื้อเพลิง (คำร์ทริดจ์) สำหรับหรือของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์)

***92

แร่โลหะและโลหะขันมูลฐาน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 130 (หินแร่และหัวแร่ยูเรเนียมหรือทอเรียม)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 141 (สินแร่และหัวแร่เหล็ก นอกจำกแร่เหล็กไพไรต์ที่ย่ำงแล้ว)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 142 (หินแร่และหัวแร่ของโลหะประเภทที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนผสมหลัก (นอกจำกหินแร่
และหัวแร่ยูเรเนียมหรือทอเรียม))
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 411 (เหล็กและเหล็กกล้ำขั้นมูลฐำน)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 412 (ผลิตภัณฑ์ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำ)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 413 (โลหะมีค่ำและโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่ำ)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 414 (ทองแดง นิกเกิล อะลูมิเนียม อะลูมินำ ตะกั่ว สังกะสี และดีบุก ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป
(อันรอต))
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 415 (ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปทำด้วยทองแดง นิกเกิล อะลูมิเนียม ตะกั่ว สังกะสี และ
ดีบุก หรือโลหะเหล่ำนี้เจือ)
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สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 416 (โลหะที่ไม่ใช่เหล็กอื่น ๆ และของที่ทำด้วยโลหะเหล่ำนี้ (รวมถึงเศษและของที่ใช้
ไม่ได้ของโลหะเหล่ำนี้); เซอร์เมตและของทำด้วยเซอร์เมต)

***93

ไม้ที่ยังไม่แปรรูป ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 031 (ไม้ที่ยงั ไม่แปรรูป)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 313 (ไม้ที่ยังไม่แปรรูป ผ่ำนกรรมวิธีใช้สีทำ สีย้อม ครีโอโซต หรือสำรรักษำเนื้อไม้อื่น ๆ;
ไม้หมอนรถไฟหรือรถรำง ที่อำบซึม; ไม้รัดถัง ไม้ซีก ไม้ท่อน และที่คล้ำยกัน)

***94

กระดาษและกระดาษแข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 321 (เยื่อไม้ กระดำษ และผลิตภัณฑ์กระดำษ; สิ่งตีพิมพ์และของที่คล้ำยกัน ) ยกเว้น
สินค้ำที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 32194

***95

เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ และวัสดุส้าหรับรีไซเคิล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 391 (ของเสียจำกอุตสำหกรรมอำหำรและยำสูบ)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 392 (เศษและของที่ใช้ไม่ได้ทไี่ ม่ใช่โลหะ)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 393 (เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ทำด้วยโลหะ )
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 399 (เศษและของที่ใช้ไม่ได้อื่น ๆ)

***97

ไฟฟ้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 171 (พลังงำนไฟฟ้ำ)

***98

น้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 173 (ไอน้ำและน้ำร้อน)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 174 (น้ำแข็งและหิมะ)
 สินค้ำที่อยูใ่ นหมู่ใหญ่ 180 (น้ำธรรมชำติ)

***99

แร่ที่ไม่ใช่โลหะและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่เกีย่ วข้องกับ
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 151 (หินที่ใช้ทำอนุสำวรีย์หรือใช้ในกำรก่อสร้ำง)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 152 (ยิปซัม; แอนไฮไดรต์; ไลม์สโตนฟลักซ์; หินปูนและหินอื่น ๆ ที่มีแคลเซียมคำร์บอเนต
ชนิดที่ใช้สำหรับกำรผลิตปูนขำวหรือซีเมนต์)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 153 (ทรำย กรวด หินที่ย่อยหรือโม่แล้ว แมกคำดัม บิทูเมนธรรมชำติและแอสฟัลต์
ธรรมชำติ)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 154 (ดิน)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 161 (แร่เคมีและปุ๋ย)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 162 (เกลือและโซเดียมคลอไรด์บริสุทธิ์; น้ำทะเล)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 163 (รัตนชำติหรือกึ่งรัตนชำติ; หินพัมมิส; เอเมอรี; วัตถุขัดถูธรรมชำติ; และแร่อื่น ๆ)
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 218 (ใยฝ้ำย (ลินเตอร์))
 สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 317 (หีบ กล่อง หีบโปร่ง ถังทรงกระบอกและบรรจุภัณฑ์ที่คล้ำยกัน ทำด้วยไม้ ; แกน
ม้วนสำยเคเบิลทำด้วยไม้ ; พัลเลต บ๊อกซ์พัลเลต และแผ่นอย่ำงอื่นที่ใช้ขนย้ำยของทำด้วยไม้ ; ถังไม้แบบ
คำสก์ บำร์เรล แวต ทับและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของช่ำงทำถังไม้ และส่วนประกอบของของดังกล่ำวทำด้วยไม้
(รวมถึงไม้ทำถัง))

คำอธิบำยกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563 537






























สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 332 (ทำร์ที่กลั่นจำกถ่ำนหิน จำกลิกไนต์หรือพีต และทำร์อื่น ๆ ทีไ่ ด้จำกแร่)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 333 (น้ำมันปิโตรเลียมหรือจำกน้ำมันที่ได้จำกแร่บิทูมินัส นอกเหนือจำกน้ำมันดิบ;
สิ่งปรุงแต่งที่ไม่ได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ซึ่งมีน้ำมันปิโตรเลียมหรือจำกน้ำมันที่ได้จำกแร่บิทูมินัส ตั้งแต่ร้อยละ
70 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่งน้ำมันเหล่ำนี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งปรุงแต่งนั้น)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 334 (ก๊ำซปิโตรเลียมและก๊ำซไฮโดรคำร์บอนอืน่ ๆ ยกเว้นก๊ำซธรรมชำติ)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 335 (ปิโตรเลียมเยลลี; รวมทั้งไขพำรำฟิน ไขไมโครคริสแตลไลน์ปิโตรเลียม ไขแสล็ก
โอโซเคไรต์ ไขลิกไนต์ ไขพีต ไขแร่อื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ำยกัน ; ปิโตรเลียมโค้ก ปิโตรเลียมบิทูเมนและ
กำกอื่น ๆ ที่ได้จำกน้ำมันปิโตรเลียมหรือจำกน้ำมันที่ได้จำกแร่บิทูมินัส)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 336 (ธำตุกัมมันตรังสี ไอโซโทปกัมมันตรังสี และสำรประกอบกัมมันตรังสี ; โลหะเจือ
ดิสเพอร์ชัน ผลิตภัณฑ์เซรำมิกและของผสม ซึ่งมีธำตุไอโซโทปหรือสำรประกอบเหล่ำนี้; กำกกัมมันตรังสี)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 362 (ผลิตภัณฑ์ยำงอื่น ๆ)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 363 (พลำสติกกึ่งสำเร็จรูป)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 364 (ผลิตภัณฑ์บรรจุหีบห่อทำด้วยพลำสติก)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 3692 (แผ่น แผ่นบำง ฟิล์ม ฟอยล์ เทป แถบ และรูปทรงแบนอื่น ๆ ชนิดยึดติดได้ในตัว
ทำด้วยพลำสติก)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 3697 (เครื่องสวมศีรษะเพื่อควำมปลอดภัย เครื่องสวมศีรษะอื่น ๆ ทำด้วยยำงหรือ
พลำสติก)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 3698 (อุปกรณ์ตดิ ตั้งที่เป็นฉนวนไฟฟ้ำ ทำด้วยพลำสติก)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 3699 (ของอื่น ๆ ทำด้วยพลำสติก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 3729 (ผลิตภัณฑ์เซรำมิกที่ไม่ได้ใช้ในกำรก่อสร้ำงอื่น ๆ)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 379 (ผลิตภัณฑ์จำพวกแร่ทไี่ ม่ใช่โลหะอื่น ๆ ซึง่ มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 386 (ม้ำหมุน ชิงช้ำ เครื่องเล่นยิงเป้ำ และเครือ่ งเล่นอื่น ๆ ในสวนสนุก)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 387 (อำคำรสำเร็จรูป)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 389 (ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 421 (ผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้ำงและส่วนประกอบของของดังกล่ำว)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 422 (แท้งก์ เรเซอวัวร์ และภำชนะบรรจุ ทำด้วยเหล็ก เหล็กกล้ำ หรืออะลูมิเนียม)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 423 (เครื่องกำเนิดไอน้ำ (ยกเว้นบอยเลอร์สำหรับกำรทำควำมร้อนจำกส่วนกลำง) และ
ส่วนประกอบของของดังกล่ำว)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 4293 (แท้งก์ คำสก์ ดรัม กระป๋อง หีบ และภำชนะที่คล้ำยกัน (นอกจำกก๊ำซอัดหรือ
ก๊ำซเหลว) ทำด้วยเหล็ก เหล็กกล้ำ หรืออะลูมิเนียม ที่มีควำมจุไม่เกิน 300 ลิตร ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กล
หรือเครื่องอุปกรณ์ควำมร้อนประกอบติดอยู่ด้วย; จุกและฝำ (รวมถึงจุกจีบ) ปลอกหุ้ม ปำกขวด ฝำถังชนิด
เกลียว ฝำครอบปำกถัง สิ่งที่ใช้ปิด ผนึก และอุปกรณ์ประกอบอย่ำงอื่นที่ใช้ในกำรบรรจุ ทำด้วยโลหะสำมัญ)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 4294 (สลักภัณฑ์ทำด้วยโลหะ สปริงและของเบ็ดเตล็ดทำด้วยลวดโลหะ)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 4295 (ลวด เส้น หลอด แผ่น อิเล็กโทรด และผลิตภัณฑ์ที่คล้ำยกัน ทำด้วยโลหะสำมัญ
หรือโลหะคำร์ไบด์ เคลือบหรือทำแกนกลำงด้วยวัตถุจำพวกฟลักซ์ชนิด ที่ใช้ในกำรบัดกรี เป่ำ แล่น เชื่อม
หรือพอกโลหะหรือโลหะคำร์ไบด์; รวมทั้งลวดและเส้นที่ทำด้วยผงโลหะสำมัญซึ่งเกำะหรือติดรวมกัน ใช้ใน
กำรพ่นโลหะ)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ย่อย 4299 (สินค้ำทำด้วยโลหะอื่น ๆ)
สินค้ำที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 463 (ลวดและเคเบิลที่หมุ้ ฉนวน; รวมทั้งเคเบิลใยนำแสง (ออปติคัลไฟเบอร์เคเบิล))
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หมวดย่อย 63

บริการที่พัก บริการอาหารและเครื่องดื่ม

หมู่ใหญ่ 631

บริการที่พักส้าหรับนักเดินทาง/นักท่องเที่ยว ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่
- บริกำรที่พักสำหรับผู้ที่อยู่ห่ำงจำกที่พำนักของตน (เช่น จำกที่อยู่อำศัยถำวรหรือที่อยู่อำศัยสำรอง เป็นต้น) เพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรพักผ่อนหรือทำธุรกิจ โดยปกติจะให้บริกำรเป็นรำยวันหรือรำยสัปดำห์

6311

บริการห้องพักหรือที่พักส้าหรับนักเดินทาง/นักท่องเที่ยว ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- บริกำรที่พักอำศัย ประกอบด้วยห้องพักหรือห้องที่มีหรือไม่มีห้องครัว สำหรับบุคคลที่อยู่ห่ำงจำกสถำนที่พำนัก
ของตน เพื่อจุดประสงค์ในกำรพักผ่อนหรือทำธุรกิจ โดยทั่วไปจะให้บริกำรเป็นรำยวันหรือรำยสัปดำห์
63111 บริการห้องพักหรือที่พักส้าหรับนักเดินทาง/นักท่องเที่ยว ที่มีบริการท้าความสะอาดประจ้าวัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- บริกำรที่พัก ประกอบด้วยห้องพักหรือบริกำรทำควำมสะอำดรำยวัน สำหรับบุคคลที่อยู่ห่ำงจำกสถำนที่พำนัก
ของตน โดยปกติจะให้บริกำรเป็นรำยวันหรือรำยสัปดำห์
ยกเว้น
- บริกำรห้องพักหรือทีพ่ ักประเภทแบ่งเวลำสำหรับนักเดินทำง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 63113
63112 บริการห้องพักหรือที่พักส้าหรับนักเดินทาง/นักท่องเที่ยว ที่ไม่มีบริการท้าความสะอาดประจ้าวัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- บริกำรที่พัก ประกอบด้วยห้องพักหรือบริกำรทำควำมสะอำดน้อยกว่ำรำยวัน สำหรับผู้ที่อยู่ห่ำงจำกสถำนที่พำนัก
ของตน โดยปกติจะให้บริกำรเป็นรำยวันหรือรำยสัปดำห์
ยกเว้น
- บริกำรห้องพักประเภทแบ่งเวลำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 63113
- บริกำรที่พักสำหรับผู้อยู่อำศัยกึ่งถำวรในห้องพักหรือบอร์ดดิ้งเฮ้ำส์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 63290
63113 บริการห้องพักหรือที่พักประเภทแบ่งเวลาส้าหรับนักเดินทาง/นักท่องเที่ยว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรที่พักประเภทแบ่งเวลำสำหรับนักเดินทำง/นักท่องเที่ยว
63114 บริการห้องพักหรือที่พักส้าหรับนักเดินทาง/นักท่องเที่ยว ที่พักร่วมกันต่อหนึ่งห้อง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรที่พักสำหรับผู้ที่อยู่ห่ำงจำกสถำนที่พำนักของตน สำหรับกำรเข้ำพักหลำยคนต่อหนึ่งห้อง ให้บริกำรเป็น
รำยวันหรือรำยสัปดำห์ เช่น ที่พักแรมเยำวชน ที่พักอำศัยบนภูเขำ เคบิน เป็นต้น
ยกเว้น
- บริกำรค่ำยพักแรมเพื่อกำรนันทนำกำรและเพื่อกำรพักผ่อน ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 63130
- บริกำรที่พักสำหรับนักเรียนภำยในสถำนศึกษำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 63210
- บริกำรห้องพักหรือที่พักสำหรับคนงำนในหอพักหรือค่ำยพักคนงำน ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 63220

6312 63120 บริการสถานที่ตังค่ายพักแรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรพื้นที่ว่ ำงสำหรับจอดยำนยนต์ และกำงเต็นท์ เพื่อกำรนันทนำกำร สำหรับนักเดินทำง/นักท่ องเที่ยว
ซึ่งโดยทั่วไปมักเปิดให้เข้ำพักเป็นรำยวันหรือรำยสัปดำห์
- บริกำรพื้นที่ว่ำงที่มีบริกำรสิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับเพิงพักหรือค่ ำยพักแรมกลำงแจ้งในกำรตั้งเต็นท์และ/
หรือถุงนอน
6313 63130 บริการค่ายพักแรมเพื่อการนันทนาการและเพื่อการพักผ่อน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำรให้บริกำรที่พักค้ำงคืน ที่มีบริกำรอำหำรและบริกำรด้ำนนันทนำกำรหรือกำรฝึกอบรม ซึ่งถูกรวมเป็นโปรแกรม
สำเร็จรูปสำหรับค่ำยพักแรมสำหรับผู้ใหญ่ เยำวชน หรือเด็ก โดยคิดรำคำค่ำบริกำรรวมอยู่ในค่ำที่พัก
ยกเว้น
- บริกำรโดยค่ำยสอนกีฬำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 92912
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หมู่ใหญ่ 632

บริการที่พักอื่น ๆ ส้าหรับนักเดินทางและบุคคลอื่น ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่
- บริกำรที่พักสำหรับผู้ที่อยู่ห่ำงจำกสถำนที่พำนักของตนเป็นระยะเวลำนำน
- บริกำรที่พักสำหรับผู้อยู่อำศัยกึ่งถำวรในห้องพักหรือบอร์ดดิ้งเฮ้ำส์

6321 63210 บริการห้องพักหรือที่พักส้าหรับนักเรียนหรือนักศึกษาภายในสถานศึกษา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรห้ องพักหรือที่พักสำหรับนักเรียน/นักศึกษำ เช่ น ที่พักอำศัยและหอพักภำยในหรือบริเวณ โดยรอบ
โรงเรียน มหำวิทยำลัย และสถำนศึกษำ เป็นต้น
ยกเว้น
- บริกำรห้องพักและที่พักภำยในหรือบริเวณโรงเรียน มหำวิทยำลัย และสถำนศึกษำสำหรับผู้มำเยี่ยมเยียนในช่วง
วันหยุด ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6311
- บริกำรห้องพักและที่พักภำยในหรือบริเวณโรงเรียน มหำวิทยำลัย และสถำนศึกษำสำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม/สัมมนำ
ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6311
6322 63220 บริการห้องพักหรือที่พักส้าหรับคนงานในหอพักหรือค่ายพักคนงาน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรที่พักสำหรับคนงำนหรือค่ำยพักคนงำน ซึ่งปกติจะพักอยู่ในระยะเวลำสั้น ๆ หรือเป็นไปตำมช่วงฤดูกำล
6329 63290 บริการห้องพักหรือที่พักอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรที่พักสำหรับผู้อยู่อำศัยกึ่งถำวรในห้องพักหรือบอร์ดดิ้งเฮ้ำส์
- บริกำรรถนอน
หมู่ใหญ่ 633

บริการอาหาร

6331 63310 บริการอาหาร พร้อมบริการของร้านอาหารเต็มรูปแบบ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม ที่จัดเตรียมไว้พร้อมที่จะบริโภคได้ทันที โดยภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร คำเฟ่ต์ และสิ่ง
อำนวยควำมสะดวกในกำรรับประทำนอำหำรที่คล้ำยกัน โดยให้บริกำรเต็มรูปแบบประกอบด้วยบริกำรพนักงำน
เสิร์ฟแก่ลูกค้ำรำยบุคคลซึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะ (รวมทั้งเคำน์เตอร์หรือบูธ) ไม่วำ่ จะมีหรือไม่มีควำมบันเทิงก็ตำม
- บริกำรจัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่มที่จัดเตรียมไว้ พร้อมที่จะบริโภคได้ทันที ในโรงแรมหรือสถำนที่ที่พักอื่น ๆ
หรือในสถำนที่ขนส่ง เช่น ในรถไฟ หรือบนเรือ เป็นต้น โดยปกติจะมีบริกำรเต็มรูปแบบซึ่งประกอบด้วยบริกำร
พนักงำนเสิร์ฟแก่ลูกค้ำรำยบุคคลซึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะ (รวมถึงเคำน์เตอร์หรือบูธ)
- บริกำรรถเสบียง
ยกเว้น
- บริกำรเครื่องดื่มทีไ่ ม่มีบริกำรอำหำร ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 63400
6332 63320 บริการอาหาร พร้อมบริการแบบจ้ากัด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม ที่จัดเตรียมไว้พร้อมที่จะบริโภคได้ทันที ในร้ำนแบบบริกำรตนเอง โดยมีที่นั่ง แต่ไม่มี
บริกำรพนักงำนเสิร์ฟ
 ร้ำนฟำสฟู๊ด/ร้ำนอำหำรจำนด่วนที่มีที่นั่ง
ยกเว้น
- บริกำรของโรงอำหำรที่ดำเนินกำรตำมสัญญำสัมปทำน ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 63393
- บริกำรอำหำรในร้ำนที่ไม่มีบริกำรเสิร์ฟอำหำรและไม่มีที่นั่ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 63399
- บริกำรเครื่องดื่มทีไ่ ม่มีบริกำรอำหำร ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 63400
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6339

บริการจัดเลียงนอกสถานที่ และบริการอาหารอื่น ๆ
63391 บริการจัดเลียงนอกสถานที่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรจัดเตรียมและจัดหำอำหำร ที่ดำเนินงำนตำมข้อตกลงหรือสัญญำจ้ำงให้กับลูกค้ำ ณ สถำนที่ขององค์กร
สถำบัน ภำครัฐ ธุรกิจ อุตสำหกรรม หรือสถำนที่พักอำศัย ที่ลูกค้ำเป็นผู้กำหนด ในวำระหรือช่วงเวลำพิเศษ
ยกเว้น
- บริกำรจัดเตรียมและจัดหำอำหำร บนพื้นฐำนของควำมต่อเนื่อง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 63392, 63393
63392 บริการอาหารตามข้อตกลงหรือสัญญาส้าหรับผู้ด้าเนินงานด้านการขนส่ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรจัดเตรียมและจัดหำอำหำร ที่ดำเนินงำนตำมข้อตกลงหรือสัญญำจ้ำงที่ให้ไว้กับบริษัทสำยกำรบินหรือบริษัท
ขนส่งอื่น ๆ
63393 บริการอาหารตามข้อตกลงหรือสัญญาอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรจัดเตรียมและจัดหำอำหำร ที่ดำเนินงำนตำมข้ อตกลงหรือสัญญำจ้ำงให้กับลูกค้ำ ณ สถำนที่ขององค์กร
สถำบัน ภำครัฐ ธุรกิจ อุตสำหกรรม หรือสถำนที่พักอำศัย ที่ลูกค้ ำเป็นผู้กำหนด นอกเหนือจำกธุรกิจขนส่ ง
บนพื้นฐำนของควำมต่อเนื่อง
- บริกำรอำหำรที่ดำเนินงำนตำมสัญญำสัมปทำน ในกำรจัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่ม เช่ น โรงอำหำรและ
ร้ำนอำหำรบริกำรตนเอง เป็นต้น
ยกเว้น
- บริกำรจัดเตรียมและจัดหำอำหำร ในวำระหรือช่วงเวลำพิเศษ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 63391
63399 บริการอาหารอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มที่จัดเตรียมไว้พร้อมที่จะบริโภคได้ทันทีบนแผงลอยและตลำด เช่น แผงขำยอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม แผงขำยอำหำรฟำสฟู้ด/อำหำรจำนด่วนที่ไม่มีที่นั่ง บริกำรขำยอำหำรที่สำมำรถนำออกไปรับประทำน
นอกสถำนที่ เป็นต้น ซึ่งบริกำรดังกล่ำวไม่มีกำรที่นั่งและบริกำรเสิร์ฟอำหำร
- บริกำรร้ำนไอศกรีมและร้ำนขำยเค้ก
- บริกำรอำหำรและของว่ำงที่จัดเตรียมไว้พร้อมที่จะบริโภคได้ทันทีโดยเครื่องขำยสินค้ำแบบหยอดเหรียญ
- บริกำรอำหำรแบบเคลื่อนที่ โดยบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม ที่จัดเตรียมไว้พร้อมที่จะบริโภคได้ทันที โดยกำรเดิน
โดยรถยนต์หรือรถเข็นเป็นยำนพำหนะ ซึ่งบริกำรดังกล่ำวไม่มีที่นั่งและบริกำรเสิร์ฟอำหำร
หมายเหตุ : บริกำรเหล่ำนี้จดั ให้โดยไม่มีบริกำรที่นั่งหรือพนักงำนเสิร์ฟ
ยกเว้น
- บริกำรอำหำรและของว่ำงที่ไม่ได้จัดเตรียม ณ สถำนที่ขำย โดยเครื่องขำยสินค้ำแบบหยอดเหรียญ ได้จัดประเภท
ไว้ในหมู่ย่อย 6242

หมู่ใหญ่ 634
บริการเครื่องดื่ม
6340 63400 บริการเครื่องดื่ม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือไม่มีแอลกอฮอล์ ในร้ำนที่จัดเตรียมไว้พร้อมที่จะบริโภคได้ทันที เช่น บำร์
โรงเบียร์ ไนต์คลับ ดิสโก้เธค (ที่ให้บริกำรเครื่องดื่มเป็นหลัก) และที่คล้ำยกัน ไม่ว่ำจะมีหรือไม่มีควำมบันเทิง
- บริกำรดังกล่ำวให้บริกำรโดยบำร์ที่ดำเนินกำรในโรงแรมหรือที่พักอื่น ๆ หรือในสถำนที่ขนส่ง เช่น ในรถไฟ หรือ
บนเรือ เป็นต้น
ยกเว้น
- บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม โดยเครื่องขำยสินค้ำแบบหยอดเหรียญ ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 62426
- บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มที่จัดเตรียมไว้พร้อมที่จะบริโภคได้ทันที ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6331, 6332
- บริกำรจัดเตรียมอำหำรและของว่ำงที่จัดเตรียมไว้ในสถำนที่จำหน่ำยโดยเครื่องขำยสินค้ำแบบหยอดเหรียญ ได้จัด
ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 63399
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หมวดย่อย 64

บริการขนส่งผู้โดยสาร

หมู่ใหญ่ 641
บริการขนส่งผู้โดยสาร ในเขตเมืองและปริมณฑล และบริการขนส่งผู้โดยสารท่องเที่ยวชมทัศนียภาพ
6411
บริการขนส่งผู้โดยสารทางบก ในเขตเมืองและปริมณฑล
64111 บริการขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟ ในเขตเมืองและปริมณฑล ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริก ำรขนส่ง ผู้โดยสำรทำงรถไฟโดยใช้เส้นทำงที่กำหนดไว้ล่วงหน้ำตำมตำรำงเวลำที่กำหนดไว้ล่วงหน้ำ ในเขต
เมืองและปริมณฑล
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงรถไฟในเขตเมือง (รถไฟใต้ดินหรือรถไฟยกระดับ)
- บริกำรขนส่งยำนพำหนะ กระเป๋ำ เดินทำง สัตว์ และสัมภำระอื่ น ๆ ของผู้ โดยสำร
ยกเว้น
- บริกำรขนส่ งในเขตเมืองและชำนเมืองโดยรถรำง 42 ได้จัดประเภทไว้ใ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ 64112
64112 บริการขนส่งผู้โดยสารโดยรถโดยสารประจ้าทาง ในเขตเมืองและปริมณฑล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรโดยใช้เส้นทำงที่กำหนดไว้ล่วงหน้ำตำมตำรำงที่กำหนดไว้ล่วงหน้ำ โดยรถบัส รถรำง
รถไฟฟ้ำล้อยำง43 และที่คล้ำยกัน ในเขตเมืองและปริมณฑล
- บริกำรขนส่งกระเป๋ำเดินทำง สัตว์ และสัมภำระอื่น ๆ ของผู้โดยสำร โดยไม่คิดค่ำบริกำรแยกต่ำงหำก
ยกเว้น
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงรถไฟในเขตเมืองและปริมณฑล ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 64111
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงถนนในเขตเมืองและปริมณฑล สำหรับผู้โดยสำรเฉพำะกลุ่ม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 64114
64113 บริการขนส่งผู้โดยสารรูปแบบผสม ในเขตเมืองและปริมณฑล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรในเขตเมืองและปริมณฑล โดยใช้รูปแบบกำรขนส่งมำกกว่ำหนึ่งรูปแบบ (รวมถึงกำรขนส่ง
ทำงรถไฟทำงบกและทำงน้ำ) ไปยังเส้นทำงที่กำหนดไว้ล่วงหน้ำและตำมกำหนดที่กำหนดไว้
64114 บริการขนส่งผู้โดยสารโดยรถโดยสารประจ้าทาง ในพืนที่เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรผ่ำนเส้นทำงที่กำหนดไว้ล่วงหน้ำตำมกำหนดเวลำที่กำหนดไว้ล่วงหน้ำ ในเขตเมืองและ
ปริมณฑล สำหรับผู้โดยสำรเฉพำะกลุ่ม เช่น วิทยำลัยหรือองค์กร เป็นต้น
- บริกำรของรถโดยสำรรับ-ส่งประจำทำงในเขตเมืองและปริมณฑล เช่น รถโดยสำรรับ-ส่งสนำมบิน เป็นต้น
- บริกำรของรถรับส่งนักเรียนที่ให้บริกำรระหว่ำงบ้ำนและโรงเรียน และระหว่ำงโรงเรียนด้วยกัน รวมถึงในเขต
นอกเมืองหรือชนบท
ยกเว้น
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรในเขตเมืองและปริมณฑล ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 64112
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรโดยรถยนต์รับจ้ำง/แท็กซี่ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 64115
- บริกำรของรถโดยสำรรับ-ส่งสนำมบินแบบไม่ประจำทำง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 64115
- บริกำรให้เช่ำรถยนต์พร้อมคนขับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 64116
- บริกำรรถโดยสำรท่องเที่ยวชมทัศนียภำพ
- บริกำรรถบัส ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 64132
64115 บริการขนส่งผู้โดยสารโดยรถแท็กซี่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรรถโดยสำรรับจ้ำง/แท็กซี่ ที่ให้บริกำรทั้งในเขตเมือง ปริมณฑล และระหว่ำงเมือง
- บริกำรรถโดยสำรรับ-ส่งสนำมบินแบบไม่ประจำทำง
42

พำหนะที่วิ่งบนรำงชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ำยรถไฟแต่จะสั้นกว่ำและมีน้ำหนักเบำกว่ำ รถรำงส่วนมำกใช้ไฟฟ้ำจำกสำยไฟด้ำนบน (pantograph) แต่ก็ยังมีบำงส่วนใช้ดีเซลอยู่ ในปัจจุบัน
นิยมนับรถรำงเป็นประเภทหนึ่งของรถไฟฟ้ำรำงเบำด้วย (light rail) (ที่มำ : https://board.postjung.com/694913.html)
43
ระบบขนส่งมวลชนประเภทรถโดยสำรประจำทำงที่รับกระแสไฟฟ้ำจำกลวดเหนือหัวเช่นเดียวกันกับรถรำงหรือรถไฟฟ้ำใต้ดิน มักพบตำมแถบทวีปยุโรป (ที่มำ : https://th.wikipedia.org)
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หมายเหตุ : โดยทั่วไป บริกำรเหล่ำนี้เป็นกำรดำเนินกำรโดยใช้ระยะทำงในกำรเดินทำงและจุดหมำยปลำยทำงเป็น
ตัวกำหนด รวมถึงบริกำรสำรองด้วย
ยกเว้น
- รถโดยสำรรับ-ส่งสนำมบินประจำทำง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 64114
- บริกำรให้เช่ำรถยนต์พร้อมคนขับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 64116
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรโดยยำนพำหนะที่ใช้คนหรือสัตว์ลำกจูง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 64117
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงน้ำที่ไม่มีตำรำงเวลำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 64129
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงอำกำศที่ไม่มีตำรำงเวลำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 64242
- บริกำรของรถพยำบำล ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 93194
64116 บริการให้เช่ารถโดยสาร พร้อมคนขับ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้เช่ำรถยนต์พร้อมคนขับที่ให้บริกำรทุกแห่ง ยกเว้นบริกำรรถแท็กซี่
หมายเหตุ : โดยทั่วไป บริกำรเหล่ำนี้เป็นกำรดำเนินกำรโดยใช้เวลำเป็นตัวกำหนด โดยจำกัดจำนวนผู้โดยสำรและ
มักมีจุดหมำยปลำยทำงมำกกว่ำหนึ่งแห่ง
64117 บริการขนส่งผู้โดยสารโดยยานพาหนะที่ใช้คนหรือสัตว์ลากจูง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรโดยยำนพำหนะที่ใช้คนหรือสัตว์ลำกจูง เช่น รถลำก ซึ่งกำรให้บริกำรดังกล่ำวคนขับหรือ
ผู้ควบคุมจะต้องเป็นผู้จัดเตรียมยำนพำหนะหรือสัตว์มำให้ เป็นต้น
ยกเว้น
- บริกำรให้เช่ำยำนพำหนะขนส่ งผู้โดยสำรที่ใช้ คนหรือสัตว์ลำกจูง โดยไม่มีผู้ควบคุม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 73114
64118 บริการขนส่งผู้โดยสารโดยรถบัสและรถโค้ช ในเขตเมืองและปริมณฑล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรโดยรถบัสและรถโค้ชพร้อมคนขับที่ไม่มีตำรำงเวลำ ในเขตเมืองและปริมณฑล โดยทั่วไป
เป็นกำรดำเนินกำรโดยใช้เวลำและระยะทำงเป็นตัวกำหนด และมักมีจุดหมำยปลำยทำงมำกกว่ำหนึ่งแห่ง
หมายเหตุ : บริกำรนี้จะให้บริกำรในเส้นทำงและตำรำงเวลำที่กำหนดไว้ล่วงหน้ำ ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรให้เช่ำรถบัสที่
ลูกค้ำควบคุมกำรบริกำรได้อย่ำงเต็มที่
ยกเว้น
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรท่องเที่ยวชมทัศนียภำพโดยรถบัส ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 64132
- บริกำรให้เช่ำรถบัสและรถโค้ชพร้อมคนขับ ยกเว้นกำรเช่ำเหมำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 66011
64119 บริการขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงสำยเคเบิล เช่น รถกระเช้ำไฟฟ้ำ ลิฟท์สกี44 และบริกำรที่คล้ำยคลึงกันที่มีตำรำงเวลำ
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงบกโดยสำรอื่น ๆ โดยยำนพำหนะบนบกเชิงกล ที่ไม่ได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรโดยยำนพำหนะพร้อมคนขับ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- บริกำรขนส่งกระเป๋ำเดินทำง สัตว์เลี้ยง และสัมภำระอื่น ๆ ของผู้โดยสำร โดยไม่คิดค่ำบริกำรแยกต่ำงหำก
หมายเหตุ : รวมถึงบริกำรอื่น ๆ ที่ไม่ได้คิดค่ำบริกำรแยกต่ำงหำก (ไกด์ กำรจัดหำอำหำร ฯลฯ)
ยกเว้น
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรท่องเที่ยวชมทัศนียภำพโดยรถบัส ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 64132

44

บันไดแขวนหรือกระเช้ำไฟฟ้ำสำหรับนำผู้เล่นสกีหิมะขึ้นสู่เนินเขำ (ที่มำ : https://dict.longdo.com/search/ski+lift)
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64122

64129

6413
64131
64132

64133
64134
หมู่ใหญ่ 642
6421 64210

6422
64221

บริการขนส่งผู้โดยสารทางน้าภายในประเทศ
บริการขนส่งผู้โดยสารทางน้าโดยเรือข้ามฟากภายในประเทศ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงแม่ น้ำ ลำคลอง และทำงน้ำอื่น ๆ ภำยในประเทศ โดยเรือข้ ำมฟำกที่ไม่ใช่เรือเดิน
ทะเล รวมถึงเรือปีกน้ำ ยำนเบำะอำกำศ และแพ ซึ่งจะมีกำรกำหนดตำรำงเวลำกำรเดินเรือหรือไม่ก็ตำม
- บริกำรขนส่งกระเป๋ำเดินทำง สัตว์เลี้ยง และสัมภำระอื่น ๆ ของผู้โดยสำร
บริการขนส่งผู้โดยสารทางน้าโดยเรือทัศนาจรหรือเรือส้าราญ ภายในประเทศ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรล่องเรือสำรำญทำงน้ำภำยในประเทศ รวมถึงบริกำรขนส่ง บริกำรที่พัก บริกำรจัดหำอำหำร และบริกำร
ที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินงำนโดยหน่วยเดียวกัน
ยกเว้น
- บริกำรเรือทัศนำจรและเรือสำรำญได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 64133
บริการขนส่งผู้โดยสารทางน้าโดยเรืออื่น ๆ ภายในประเทศ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงแม่น้ำ ลำคลอง และทำงน้ำอื่น ๆ ภำยในประเทศ โดยเรืออื่น ๆ (ยกเว้ นเรือโดยสำร
ข้ำมฟำก เรือทัศนำจร และเรือสำรำญ) จะมีกำรกำหนดตำรำงเวลำกำรเดินเรือหรือไม่ก็ตำม
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงน้ำที่ไม่มตี ำรำงเวลำ/บริกำรเรือโดยสำรรับจ้ำง
ยกเว้น
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงน้ำภำยในประเทศโดยเรือข้ำมฟำก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 64121
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรท่องเที่ยวชมทัศนียภำพทำงเรือ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 64133
บริการขนส่งผู้โดยสารท่องเที่ยวชมทัศนียภาพ
บริการขนส่งผู้โดยสารท่องเที่ยวชมทัศนียภาพทางรถไฟ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรท่องเที่ยวชมทัศนียภำพทำงรถไฟ
บริการขนส่งผู้โดยสารท่องเที่ยวชมทัศนียภาพทางบก ยกเว้นทางรถไฟ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรท่องเที่ยวชมทัศนียภำพทำงบก ยกเว้นทำงรถไฟ
 บริกำรขนส่งผู้โดยสำรท่องเที่ยวชมทัศนียภำพโดยรถบัส
บริการขนส่งผู้โดยสารท่องเที่ยวชมทัศนียภาพทางน้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรท่องเที่ยวชมทัศนียภำพทำงน้ำ
บริการขนส่งผู้โดยสารท่องเที่ยวชมทัศนียภาพทางอากาศ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรท่องเที่ยวชมทัศนียภำพทำงอำกำศ
บริการขนส่งผู้โดยสารระยะทางไกล
บริการขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟระหว่างเมือง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงรถไฟระหว่ำงเมือง โดยไม่คำนึงถึงระยะทำงและชั้นโดยสำร
- บริกำรขนส่งยำนพำหนะ กระเป๋ำเดินทำง สัตว์เลี้ยง และสัมภำระอื่น ๆ ของผู้โดยสำร
ยกเว้น
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงรถไฟ ในเขตเมืองและปริมณฑล ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 64111
- บริกำรรถนอน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 63290
- บริกำรรถเสบียง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 63310
บริการขนส่งผู้โดยสารทางถนนระหว่างเมือง
บริการขนส่งผู้โดยสารโดยรถโดยสารประจ้าทางระหว่างเมือง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรระหว่ำงเมืองที่ไม่ติดกัน ซึ่งให้บริกำรตำมเส้นทำงและมีตำรำงเวลำเดินรถที่ได้ กำหนดไว้
ล่วงหน้ำแล้ว โดยรถบัส รถรำง รถไฟฟ้ำล้อยำง และยำนพำหนะขนส่งที่คล้ำยคลึงกัน
- บริกำรขนส่งกระเป๋ำเดินทำง สัตว์ และสัมภำระอื่น ๆ ของผู้โดยสำร โดยไม่คิดค่ำบริกำรแยกต่ำงหำก
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64222 บริการขนส่งผู้โดยสารระหว่างจังหวัดโดยรถโดยสารประจ้าทาง เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรระหว่ำงเมืองที่ไม่อยู่ติดกัน ตำมเส้นทำงที่และตำรำงที่กำหนดไว้ล่วงหน้ำ โดยรถบัส รถรำง
รถไฟฟ้ำล้อยำงและยำนพำหนะที่คล้ำยกัน สำหรับผู้โดยสำรเฉพำะกลุ่ม
- บริกำรรถรับส่งระหว่ำงเมืองตำมตำรำงเวลำที่กำหนด เช่น รถรับ-ส่งสนำมบิน เป็นต้น
64223 บริการขนส่งผู้โดยสารระยะทางไกลโดยรถบัสและรถโค้ช ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรโดยรถบัสและรถโค้ชพร้ อมคนขับที่ไม่มีตำรำงเวลำ ระหว่ำงเมืองและเขตชำนเมือง หรือ
ในระยะทำงไกล โดยทั่วไป เป็ นกำรดำเนินกำรโดยใช้ เวลำและระยะทำงเป็ นตัวกำหนด และมักมีจุดหมำย
ปลำยทำงมำกกว่ำหนึ่งแห่ง
หมายเหตุ : บริกำรนี้จะให้บริกำรในเส้นทำงและตำรำงเวลำที่กำหนดไว้ล่วงหน้ำ ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรให้เช่ำรถบัสที่
ลูกค้ำควบคุมกำรบริกำรได้อย่ำงเต็มที่
ยกเว้น
- บริกำรให้เช่ำรถบัสและรถโค้ช พร้อมผู้ควบคุม ยกเว้นกำรเช่ำเหมำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 66011
6423

บริการขนส่งผู้โดยสารทางน้าระยะทางไกล
64231 บริการขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเรือข้ามฟาก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่งทะเลโดยเรือโดยสำรข้ำมฟำก รวมถึงเรือปีกน้ำและยำนเบำะ
อำกำศ จะมีกำรกำหนดตำรำงเวลำกำรเดินเรือหรือไม่ก็ตำม
- บริกำรขนส่งกระเป๋ำเดินทำง สัตว์เลี้ยง และสัมภำระอื่น ๆ ของผู้โดยสำร โดยไม่คิดค่ำบริกำรแยกต่ำงหำก
64232 บริการขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเรือทัศนาจรหรือเรือส้าราญ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่งทะเลโดยเรือทัศนำจรหรือเรือสำรำญ รวมถึงบริกำรขนส่ง
- บริกำรที่พัก บริกำรจัดหำอำหำร บริกำรด้ำนควำมบันเทิงและนันทนำกำร โดยไม่คิดค่ำบริกำรแยกต่ำงหำก
64239 บริการขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลอืน่ ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่งทะเล จะมีกำรกำหนดตำรำงเวลำกำรเดินเรือหรือไม่ ก็ตำม
โดยไม่คำนึงถึงประเภทของบริกำร (ยกเว้นโดยเรือข้ำมฟำกและเรือสำรำญ)
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรระหว่ำงท่ำเรือ รวมถึงเรือที่ใช้ในกำรขนส่งสินค้ำ
- บริกำรขนส่งกระเป๋ำเดินทำง สัตว์เลี้ยง และสัมภำระอื่น ๆ ของผู้โดยสำร โดยไม่คดิ ค่ำบริกำรแยกต่ำงหำก

6424

บริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ
64241 บริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศที่มีตารางเวลาภายในประเทศ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงอำกำศภำยในประเทศ บนเส้นทำงและตำรำงเวลำที่กำหนดไว้ล่วงหน้ำ ที่ให้ บริกำร
โดยอำกำศยำนแบบใดก็ได้ รวมถึงเฮลิคอปเตอร์
- บริกำรขนส่งสัมภำระผู้โดยสำรและสิ่งของอื่น ๆ ที่อำจต้องดำเนินกำรโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม
64242 บริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลาภายในประเทศ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงอำกำศภำยในประเทศที่ไม่มีตำรำงเวลำ ที่ให้บริกำรโดยอำกำศยำนแบบใดก็ได้ รวมถึง
เฮลิคอปเตอร์
- บริกำรขนส่งสัมภำระผู้โดยสำรและสิ่งของอื่น ๆ ที่อำจต้องดำเนินกำรโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม
64243 บริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศที่มีตารางเวลาระหว่างประเทศ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ บนเส้นทำงและตำรำงเวลำที่กำหนดไว้ล่วงหน้ำ ที่ให้ บริกำร
โดยอำกำศยำนแบบใดก็ได้ รวมถึงเฮลิคอปเตอร์
- บริกำรขนส่งสัมภำระผู้โดยสำรและสิ่งของอื่น ๆ ที่อำจต้องดำเนินกำรโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม
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64244 บริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลาระหว่างประเทศ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงอำกำศระหว่ ำงประเทศที่ไม่ มีตำรำงเวลำที่ให้บริกำรโดยอำกำศยำนแบบใดก็ได้
รวมถึงเฮลิคอปเตอร์
- บริกำรขนส่งสัมภำระผู้โดยสำรและสิ่งของอื่น ๆ ที่อำจต้องดำเนินกำรโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม
ยกเว้น
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรท่องเที่ยวชมทัศนียภำพทำงอำกำศ ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 64134
- บริกำรให้เช่ำอำกำศยำนขนส่งผูโ้ ดยสำร พร้อมผู้ควบคุม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 66031
6425 64250 บริการขนส่งผู้โดยสารทางอวกาศ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรทำงอวกำศ
หมวดย่อย 65

บริการขนส่งสินค้า

หมู่ใหญ่ 651

บริการขนส่งสินค้าทางบก

6511

บริการขนส่งสินค้าทางถนน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
65111 บริการขนส่งสินค้าทางถนนโดยยานยนต์ที่ติดเครื่องท้าความเย็นโดยเฉพาะ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรขนส่งสินค้ำแช่เย็นหรือแช่แข็งทำงถนน โดยรถบรรทุกหรือรถยนต์ที่ติดเครื่องทำควำมเย็นโดยเฉพำะ
65112 บริการขนส่งสินค้าทางถนนโดยรถบรรทุกหรือรถพ่วงที่มีถังบรรจุเฉพาะ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (น้ำมันดิบ ก๊ำซธรรมชำติ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้จำกกำรกลั่น) ทำงถนน
โดยรถบรรทุกหรือรถกึ่งพ่วงที่มีถังบรรจุโดยเฉพำะ
- บริกำรขนส่งของเหลวหรือก๊ำซ (ยกเว้นก๊ำซธรรมชำติ) ในปริมำณมำก โดยรถบรรทุกที่มีถังบรรจุโดยเฉพำะ
65113 บริการขนส่งสินค้าทางถนนโดยตู้คอนเทนเนอร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งสิ่งของทั้งที่แยกเป็นชิ้นและที่บรรจุรวมเป็นหีบห่อมำบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์ ที่ออกแบบมำให้
สะดวกต่อกำรขนย้ำยในกำรขนส่งทำงถนน
65114 บริการขนส่งสินค้าทางถนนโดยยานพาหนะที่ใช้คนหรือสัตว์ลากจูง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งสินค้ำทำงถนนโดยยำนพำหนะที่ใช้คนหรือสัตว์ลำกจูง
65115 บริการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์และของใช้ในครัวเรือน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนย้ำยเฟอร์นิเจอร์และของใช้ในครัวเรือน
- บริกำรสนับสนุนกำรขนย้ำย เช่น กำรบรรจุหีบห่อและกำรขนของ และกำรขนย้ำยภำยในบ้ำน เป็นต้น
ยกเว้น
- บริกำรขนย้ำยอุปกรณ์สำนักงำน เครื่องจักรและเฟอร์นิเจอร์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 65119
65116 บริการขนส่งจดหมายและพัสดุทางถนน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งพัสดุและไปรษณีย์ ทำงบกโดยวิธีใดก็ตำม (ยกเว้นทำงรถไฟ) ซึ่งดำเนินกำรโดยผู้ให้บริกำรไปรษณีย์
และรับส่งเอกสำรพัสดุแบบถึงมือผู้รับ
ยกเว้น
- บริกำรรับส่งเอกสำรพัสดุแบบถึงมือผู้รับโดยรถจักรยำน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 68021
- บริกำรรับส่งเอกสำรพัสดุแบบถึงมือผู้รับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 68021, 68022
- บริกำรส่งสินค้ำในพื้นที่ระยะใกล้ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 68030
65117 บริการขนส่งสินค้าแห้งในปริมาณมากทางถนน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งสินค้ำแห้งในปริมำณมำกทำงถนน เช่น ธัญพืช แป้ง ปูนซีเมนต์ ทรำย ถ่ำนหิน เป็นต้น
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65118 บริการขนส่งสัตว์มีชีวิตทางถนน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งสัตว์มีชีวิตทำงถนน
65119 บริการขนส่งสินค้าทางถนนอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งสินค้ำอื่น ๆ ทำงถนนโดยยำนพำหนะที่มีลักษณะเฉพำะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น
 คอนกรีตและแมกคำดัมคลุก
 รถยนต์
- บริกำรขนย้ำยอุปกรณ์สำนักงำน เครื่องจักรและเฟอร์นิเจอร์
- บริกำรขนส่งสินค้ำอื่น ๆ ทำงถนน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น โดยยำนพำหนะทั่วไป
ยกเว้น
- บริกำรรถหุ้มเกรำะ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 85240
6512

บริการขนส่งสินค้าทางระบบราง
65121 บริการขนส่งสินค้าทางระบบรางในตู้ที่ติดเครื่องท้าความเย็นโดยเฉพาะ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งสินค้ำแช่แข็งหรือแช่เย็นทำงระบบรำงในตู้ที่ติดเครื่องทำควำมเย็นโดยเฉพำะ
65122 บริการขนส่งสินค้าทางระบบรางโดยรถที่มีถังบรรจุเฉพาะ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทำงรถไฟ (น้ำมันดิบ ก๊ำซธรรมชำติ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้จำกกำรกลั่น)
ในตู้รถไฟที่มีถังบรรจุโดยเฉพำะ
- บริกำรขนส่งของเหลวหรือก๊ำซในปริมำณมำกทำงรถไฟ ในตู้รถไฟที่มีถังบรรจุโดยเฉพำะ
65123 บริการขนส่งสินค้าทางระบบรางโดยตู้คอนเทนเนอร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งสิ่งของทั้งที่แยกเป็นชิ้น และที่บรรจุรวมเป็นหีบห่อมำบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์ที่ออกแบบมำให้
สะดวกต่อกำรขนย้ำยในกำรขนส่งทำงรถไฟ
65124 บริการขนส่งจดหมายและพัสดุทางระบบราง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งจดหมำยและไปรษณีย์ทำงรถไฟในนำมของผู้ให้บริกำรไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์
65125 บริการขนส่งสินค้าแห้งในปริมาณมากทางระบบราง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งสินค้ำแห้งในปริมำณมำกทำงรถไฟ เช่น ธัญพืช แป้ง ซีเมนต์ ทรำย ถ่ำนหิน เป็นต้น
65126 บริการขนส่งสัตว์มีชีวิตทางระบบราง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งสัตว์มีชีวิตทำงระบบรำง
65129 บริการขนส่งสินค้าทางระบบรางอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งรถยนต์ รถบรรทุก และรถพ่วง
- บริกำรขนส่งสินค้ำอื่น ๆ ทำงระบบรำง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำรพร้อมยำนพำหนะทำงระบบรำง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 64210

6513

บริการขนส่งสินค้าทางท่อ
65131 บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติทางท่อ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมดิบหรือกลั่น และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ทำงท่อ
- บริกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อ
ยกเว้น
- บริกำรจ่ำยเชื้อเพลิงชนิดก๊ำซผ่ำนท่อหลัก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 69120, 86320
- บริกำรเปลี่ยนสถำนะก๊ ำซธรรมชำติให้เป็นของเหลวและจำกของเหลวให้ กลับเป็นก๊ำซเพื่อกำรขนส่ง ที่ไม่ได้
ดำเนินกำร ณ แหล่งก๊ำซ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 67990
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65139 บริการขนส่งสินค้าอื่น ๆ ทางท่อ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งเคมีภัณฑ์ ถ่ำนหินในรูปของสเลอรี และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ทำงท่อ
ยกเว้น
- บริกำรจ่ำยไอน้ำและน้ำผ่ำนท่อหลัก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 69210, 69220, 86330, 86340
หมู่ใหญ่ 652

บริการขนส่งสินค้าทางน้า

6521

บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
65211 บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเรือที่ติดเครื่องท้าความเย็นโดยเฉพาะ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- บริกำรขนส่งสินค้ำแช่เย็นหรือแช่แข็งทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่งทะเลโดยเรือเดินทะเล ซึ่งในเรือมีส่ วนที่ติด
เครื่องทำควำมเย็นโดยเฉพำะ
ยกเว้น
- บริกำรขนส่งของเหลวหรือก๊ำซทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่งทะเล ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 65212
65212 บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเรือที่มีถังบรรจุเฉพาะ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งน้ำมันดิบทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่งทะเล โดยเรือที่มีถังบรรจุโดยเฉพำะ
- บริกำรขนส่งของเหลวหรือก๊ำซ เช่น ก๊ำซธรรมชำติ มีเทน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้จำกกำรกลั่น เป็นต้น ทำงทะเล
และตำมแนวชำยฝั่งทะเล โดยเรือที่มีถังบรรจุโดยเฉพำะ
65213 บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเรือคอนเทนเนอร์ที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งสิ่งของทั้งที่แยกเป็นชิ้นและที่บรรจุรวมเป็นหีบห่อ มำบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์ ที่ออกแบบมำให้
สะดวกต่อกำรขนย้ำยทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่งทะเล
65219 บริการขนส่งสินค้าอื่น ๆ ทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งพัสดุและไปรษณีย์ทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่ งทะเล ซึ่งดำเนินกำรโดยผู้ให้บริกำรไปรษณีย์และ
รับส่งเอกสำรพัสดุแบบถึงมือผู้รับ
- บริกำรขนส่งสินค้ำแห้งในปริมำณมำก เช่น ธัญพืช แป้ง ปูนซีเมนต์ ทรำย ถ่ำนหิน เป็นต้น ทำงทะเลและตำม
แนวชำยฝั่งทะเล
- บริกำรลำกและดันเรือ/สิ่งก่ อสร้ำงลอยน้ำ ที่ดำเนินกำรทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่ งทะเล ซึ่งบริกำรเหล่ำนี้
ดำเนินกำรโดยเรือที่ไม่ได้ใช้ในกำรขนส่งสินค้ำหรือผู้โดยสำร
- บริกำรลำกอุปกรณ์ขุดเจำะน้ำมัน ปั่นจั่นบนทุ่นลอย เรือขุด ทุ่น ตัวเรือและเรือที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ทำงทะเล
และตำมแนวชำยฝั่งทะเล
- บริกำรขนส่งสินค้ำอื่น ๆ ทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่งทะเล ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

6522

บริการขนส่งสินค้าทางน้าภายในประเทศ
65221 บริการขนส่งสินค้าทางน้าภายในประเทศโดยเรือที่ติดเครื่องท้าความเย็นโดยเฉพาะ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งสินค้ำสินค้ำแช่เย็นหรือแช่แข็งทำงน้ำภำยในประเทศ โดยเรือที่ไม่ใช่เรือเดินทะเล ซึ่งในเรือมีส่วนที่
ติดเครื่องทำควำมเย็นโดยเฉพำะ
65222 บริการขนส่งสินค้าทางน้าภายในประเทศโดยเรือที่มีถังบรรจุเฉพาะ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งน้ำมันดิบทำงน้ำภำยในประเทศโดยเรือที่มีถังบรรจุเฉพำะ
- บริกำรขนส่งของเหลวหรือก๊ำซ (เช่น ก๊ำซธรรมชำติ มีเทน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้จำกกำรกลั่น เป็นต้น) ทำงน้ำ
ภำยในประเทศ โดยเรือที่มีถังบรรจุโดยเฉพำะ
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65229 บริการขนส่งสินค้าทางน้าอื่น ๆ ภายในประเทศ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งสิ่งของที่นำมำบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ที่ออกแบบมำให้สะดวกต่อกำรขนย้ำยทำงน้ำภำยในประเทศ
- บริกำรลำกและดันเรือ/สิ่งก่อสร้ำงลอยน้ำ ที่ดำเนินกำรบริเวณทำงน้ำภำยในประเทศและคูคลอง
- บริกำรลำกปัน้ จั่นบนทุน่ ลอย เรือขุด ทุน่ ตัวเรือและเรือที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
- บริกำรขนส่งสินค้ำทำงน้ำอื่น ๆ ภำยในประเทศ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่ใหญ่ 653

บริการขนส่งสินค้าทางอากาศและอวกาศ

6531

บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ
65311 บริการขนส่งจดหมายและพัสดุทางอากาศ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ทำงอำกำศ ทั้งที่มีตำรำงเวลำและไม่มีตำรำงเวลำ ซึ่งดำเนินกำรโดยผู้ให้บริกำร
ไปรษณีย์และรับส่งเอกสำรพัสดุแบบถึงมือผู้รับ
65319 บริการขนส่งสินค้าอื่น ๆ ทางอากาศ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งสิ่งของและหีบห่อที่นำมำจัดรวมกันและบรรจุลงในตู้ คอนเทนเนอร์ ที่ออกแบบมำให้สะดวกต่อ
กำรขนย้ำยในกำรขนส่งทำงอำกำศ
- บริกำรขนส่งสินค้ำอื่น ๆ ทำงอำกำศ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

6532 65320 บริการขนส่งสินค้าทางอวกาศ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนส่งสินค้ำทำงอวกำศ
- บริกำรปล่อยดำวเทียมและยำนอวกำศ
หมวดย่อย 66

บริการให้เช่ายานพาหนะเพื่อการขนส่ง พร้อมผู้ควบคุม

หมู่ใหญ่ 660

บริการให้เช่ายานพาหนะเพื่อการขนส่ง พร้อมผู้ควบคุม

6601

บริการให้เช่ายานพาหนะทางถนน พร้อมผู้ควบคุม
66011 บริการให้เช่ารถบัสและรถโดยสาร พร้อมผู้ควบคุม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้เช่ำรถบัสและรถโค้ช พร้อมคนขับ ในช่วงเวลำหนึ่งโดยไม่คำนึงถึงระยะทำง โดยผู้เช่ำจะเป็นผู้กำหนด
วิธีกำรและเวลำเดินรถ ตำรำงเวลำเดินรถ เส้นทำง และกำรตัดสินใจอื่น ๆ
ยกเว้น
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำร ทำงรถบัสและรถโดยสำรในเขตเมือง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 64118
- บริกำรขนส่งผู้โดยสำร ทำงรถบัสและรถโดยสำรในระยะทำงไกล ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 64223
66012 บริการให้เช่ารถบรรทุก พร้อมผู้ควบคุม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้เช่ำรถบรรทุกและยำนพำหนะอื่น ๆ เพื่อขนส่งสินค้ำอื่น ๆ พร้อมคนขับ
ยกเว้น
- บริกำรให้เช่ำรถบรรทุกเพื่อกำรขนส่งสินค้ำโดยไม่มีผู้ควบคุม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 73112
- บริกำรขนส่งสินค้ำทำงถนน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6511

6602

บริการให้เช่าเรือ พร้อมผู้ควบคุม
66021 บริการให้เช่าเรือขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล พร้อมผู้ควบคุม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้เช่ำเรือขนส่งผู้โดยสำรทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่งทะเล พร้อมผู้ควบคุม
ยกเว้น
- บริกำรให้เช่ำเรือขนส่งสินค้ำ โดยไม่มีผู้ควบคุม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 73115
- บริกำรให้เช่ำเรือทัศนำจรหรือเรือสำรำญโดยไม่มีผู้ควบคุม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 73240
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66022 บริการให้เช่าเรือขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล พร้อมผู้ควบคุม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้เช่ำเรือขนส่งสินค้ำทุกประเภทสำหรับกำรขนส่งทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่งทะเล พร้อมผู้ควบคุม เช่น
เรือบรรทุกน้ำมัน เรือบรรทุกสินค้ำแห้งเทกอง เรือบรรทุกสินค้ำและเรือบรรทุกสินค้ำ เรือโยง และเรือประมง
เป็นต้น
ยกเว้น
- บริกำรให้เช่ำเรือขนส่งสินค้ำ โดยไม่มีผู้ควบคุม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 73115
66023 บริการให้เช่าเรือขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศ พร้อมผู้ควบคุม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้เช่ำเรือขนส่งผู้โดยสำรภำยในประเทศ พร้อมผู้ควบคุม
ยกเว้น
- บริกำรให้เช่ำเรือขนส่งสินค้ำ โดยไม่มีผู้ควบคุม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 73115
- บริกำรให้เช่ำเรือทัศนำจรหรือเรือสำรำญภำยในประเทศ โดยไม่ มีผู้ควบคุม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
73240
66024 บริการให้เช่าเรือขนส่งสินค้าภายในประเทศ พร้อมผู้ควบคุม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้เช่ำเรือขนส่งสินค้ำทุกประเภทสำหรับกำรขนส่งภำยในประเทศ พร้อมผู้ควบคุม เช่น เรือบรรทุกน้ำมัน
เรือบรรทุกสินค้ำแห้งเทกอง เรือบรรทุกสินค้ำและเรือบรรทุกสินค้ำ เรือโยง และเรือประมง เป็นต้น
ยกเว้น
- บริกำรให้เช่ำเรือขนส่งสินค้ำ โดยไม่มีผู้ควบคุม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 73115
6603

บริการให้เช่าอากาศยาน พร้อมผู้ควบคุม
66031 บริการให้เช่าอากาศยานขนส่งผู้โดยสาร พร้อมผู้ควบคุม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรเช่ำอำกำศยำนขนส่งผู้โดยสำรหรืออำกำศยำนที่เหมำะสำหรับขนส่งผู้โดยสำรและสินค้ำ โดยมีผู้ควบคุม
(รวมถึงเฮลิคอปเตอร์) ซึ่งบริกำรเหล่ำนี้ ดำเนินกำรโดยเวลำเป็นตัวกำหนดและมีจุดหมำยปลำยทำงมำกกว่ำ
หนึ่งแห่ง
66032 บริการให้เช่าอากาศยานขนส่งสินค้า พร้อมผู้ควบคุม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้เช่ำอำกำศยำนขนส่งสินค้ำโดยมีผู้ควบคุม (รวมถึงเฮลิคอปเตอร์) ซึ่งบริกำรเหล่ำนี้ ดำเนินกำรโดยเวลำ
เป็นตัวกำหนดและมีจุดหมำยปลำยทำงมำกกว่ำหนึ่งแห่ง

หมวดย่อย 67

บริการที่สนับสนุนการขนส่ง

หมู่ใหญ่ 671

บริการขนถ่ายสินค้า

6711 67110 บริการขนถ่ายสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนถ่ำยสินค้ำทีบ่ รรจุในตู้คอนเทนเนอร์
- บริกำรเกี่ยวกับสิ่งอำนวยควำมสะดวกของสถำนีขนถ่ ำยสินค้ำที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ ทุกรูปแบบของกำร
ขนส่ง รวมถึงบริกำรขนถ่ำยสินค้ำและสัมภำระ (เช่น กำรขนถ่ำยสินค้ำที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ขึ้น–ลงเรือที่
ท่ำเรือ เป็นต้น)
6719 67190 บริการขนถ่ายสินค้าและสัมภาระอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขนถ่ำยสินค้ำเพื่อขนถ่ำยสินค้ำที่ไม่ได้บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์
- บริกำรเกี่ยวกับสิ่งอำนวยควำมสะดวกของสถำนีขนถ่ ำยสินค้ำทุกรูปแบบของกำรขนส่ง รวมถึงบริกำรขนถ่ำย
สินค้ำและสัมภำระที่ท่ำเรือ (เช่น กำรขนถ่ำยสินค้ำที่ไม่ได้บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ขึ้น-ลงเรือ ที่ท่ำเรือ เป็นต้น)
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- บริกำรขนถ่ำยสินค้ำเพื่อกำรขนส่ง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- บริกำรขนถ่ำยสัมภำระและกระเป๋ำเดินทำงที่ ท่ำอำกำศยำน สถำนีรถโดยสำร สถำนีรถไฟ หรือสถำนีปลำยทำง
บนทำงหลวง
หมู่ใหญ่ 672

บริการคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า

6721 67210 บริการจัดเก็บและสถานที่เก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรคลังสินค้ำและจัดเก็บสินค้ำแช่เย็นหรือแช่แข็ง รวมถึงสินค้ำที่เน่ำเสียง่ำย
- บริกำรแช่แข็งอำหำรเฉพำะสินค้ำเพื่อกำรเก็บรักษำสินค้ำ
ยกเว้น
- บริกำรแช่แข็งอำหำรเฉพำะที่ไม่ ใช่เพื่อกำรเก็บรักษำสินค้ำ โดยได้รับค่ำธรรมเนียมหรือตำมสัญญำจ้ำง ได้จัด
ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในหมู่ใหญ่ 881 ขึ้นอยู่กับชนิดสินค้ำที่แช่แข็ง
6722 67220 บริการจัดเก็บและสถานที่เก็บสินค้าที่เป็นของเหลวและก๊าซ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรคลังสินค้ ำและจัดเก็บสินค้ำที่เป็นของเหลวและก๊ำซ รวมถึงน้ำมันและผลิตภัณฑ์ น้ำมัน ไวน์ และสิ่งที่
คล้ำยกัน
6729 67290 บริการคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรจัดเก็บสินค้ำธัญพืช
- บริกำรจัดเก็บหรือบริกำรของคลังสินค้ำอื่น ๆ
หมู่ใหญ่ 673

บริการที่สนับสนุนการขนส่งทางระบบราง

6731 67310 บริการดันหรือลากบนระบบราง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรดันและลำกรถไฟ เช่น กำรเคลื่อนย้ำยตู้รถไฟในบริเวณสถำนที่เก็บรถไฟ กำรสับรำงรถไฟรำงแยกสำหรับ
หยุดรถไฟ และสิ่งที่คล้ำยกัน เป็นต้น
6739 67390 บริการที่สนับสนุนการขนส่งทางระบบรางอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรของสถำนีรถไฟ (เช่น กำรขำยบัตรโดยสำร กำรสำรองที่นั่ง สำนักงำนดูแลสัมภำระและกระเป๋ำเดินทำง
สำนักงำนรับฝำกสัมภำระและกระเป๋ำเดินทำง เป็นต้น)
- บริกำรอื่น ๆ ที่สนับสนุนกำรขนส่งทำงรถไฟ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
- บริกำรขนถ่ำยสินค้ำทำงรถไฟสำหรับสินค้ำที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 67110
- บริกำรขนถ่ำยสินค้ำทำงรถไฟสำหรับสินค้ำหรือกระเป๋ำสัมภำระที่ไม่ได้บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ ได้จัดประเภทไว้
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 67190
หมู่ใหญ่ 674

บริการที่สนับสนุนการขนส่งทางถนน

6741 67410 บริการสถานีรถโดยสาร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรของสถำนีขนส่งผู้โดยสำรที่ เพื่อเชื่อมต่อกำรขนส่งผู้โดยสำรโดยรถประจำทำงในเขตเมือง ชำนเมือง และ
ระหว่ำงจังหวัด (กำรขำยบัตรโดยสำร กำรสำรองที่นั่ง สำนักงำนดูแลสัมภำระและกระเป๋ำเดินทำง สำนักงำนรับ
ฝำกสัมภำระและกระเป๋ำเดินทำง)
ยกเว้น
- บริกำรขนถ่ำยสัมภำระ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 67190
6742 67420 บริการการด้าเนินงานบนทางหลวง สะพาน และอุโมงค์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรด้ำนกำรดำเนินงำนบนทำงหลวง ถนน ทำงยกระดับ
- บริกำรด้ำนกำรดำเนินงำนของสะพำนและอุโมงค์
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ยกเว้น
- บริกำรสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรจอดยำนพำหนะ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 67430
6743 67430 บริการสถานที่จอดยานพาหนะ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรสถำนที่จอดยำนยนต์ รถจักรยำนยนต์ และรถจักรยำน ที่ดำเนินงำนโดยลำนจอดรถและโรงจอดรถ ไม่ว่ำจะมี
หลังคำหรือไม่ก็ตำม
- บริกำรเก็บค่ำธรรมเนียมสถำนที่จอดยำนพำหนะบนถนนและสถำนที่สำธำรณะ
ยกเว้น
- บริกำรให้เช่ำโรงรถที่มีกำรใส่กุญแจเพื่อควำมปลอดภัยหรือบริกำรให้ เช่ำโรงรถเป็นรำยเดือนหรือรำยปี ได้จัด
ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 72112
- บริกำรนำรถไปจอด ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 97990
6744 67440 บริการรถยก ส้าหรับยานพาหนะเชิงพาณิชย์และส่วนบุคคล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรรถยกสำหรับยำนยนต์สว่ นบุคคลและเพื่อกำรพำณิชย์ที่เสียหรือตำย
- บริกำรรถยกสำหรับยำนยนต์อื่น ๆ เช่น กำรยกรถที่จอดในที่ห้ำมจอด เป็นต้น
6749 67490 บริการที่สนับสนุนการขนส่งทางถนนอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรอื่น ๆ ที่สนับสนุนกำรขนส่งทำงถนน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
- บริกำรทำควำมสะอำดรถโดยสำรและยำนพำหนะเพื่อกำรขนส่งทำงบกอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
85340
หมู่ใหญ่ 675

บริการที่สนับสนุนการขนส่งทางน้า

6751

บริการด้าเนินงานของท่าเรือและทางน้า (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า)
67511 บริการด้าเนินงานของท่าเรือและทางน้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า) ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรดำเนินงำนของท่ำเรือ เช่น ท่ำเทียบเรือ อู่เรือ สะพำนเทียบเรือ เป็นต้น และบริกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งอำนวยควำมสะดวกของท่ำเรือ รวมถึงบริกำรของท่ำเรือสำหรับผู้โดยสำรที่เชื่อมต่อกับทะเลและแนวชำยฝั่ง
ทะเล
- บริกำรของประตูน้ำ เขื่อนกั้นน้ำ ประตูระบำยน้ำ ทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่งทะเล
- บริกำรที่ดำเนินงำนโดยประภำคำร เรือทุ่นไฟ45 ทุน่ เครื่องหมำยแสดงช่องทำงเดินเรือ และบริกำรช่วยสนับสนุน
กำรเดินเรือที่คล้ำยกัน
ยกเว้น
- บริกำรขนถ่ำยสินค้ำและสัมภำระที่ท่ำเรือ
 ที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 67110
 ที่ไม่ได้บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 67190
- บริกำรคลังสินค้ำและจัดเก็บสินค้ำที่ทำ่ เรือ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 672
- บริกำรนำร่อง รวมถึงบริกำรเรือนำร่อง ทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่งทะเล ไม่ว่ำจะเป็นกำรนำเรือเข้ำ-ออกจำก
ท่ำเรือ หรือบริเวณที่เป็นอันตรำยต่อกำรเดินเรือ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 67521
- บริกำรเรือลำกเพื่อนำเรือทุกชนิดเข้ ำ-ออกจำกท่ำเรือหรืออู่จอดเรือ ทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่งทะเล ได้จัด
ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 67521

45

เรือทุนไฟ (lightship) คือ เรือทอดสมอที่ให้สัญญำณไฟเตือนเพื่อช่วยกำรเดินเรือของเรืออื่น ๆ
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67512 บริการด้าเนินงานของท่าเรือและทางน้าภายในประเทศ (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรดำเนินงำนและบำรุงรักษำเรือ คูคลอง แม่น้ำ และทำงน้ำอื่น ๆ ภำยในประเทศ ทั้งที่สร้ำงขึ้นหรือธรรมชำติ
- บริกำรของประตูน้ำ เขื่อนกั้นน้ำ ประตูระบำยน้ำ ภำยในประเทศ
- บริกำรลำกเรือในคลองด้ วยเครื่องมืออื่น (ยกเว้นเรือลำก) เช่น โดยแทรกเตอร์หรือหัวรถจักรที่ลำกเรือไปตำม
เส้นทำง เป็นต้น
- บริกำรที่ดำเนินงำนโดยประภำคำร เรือทุ่นไฟ ทุ่น เครื่องหมำยแสดงช่องทำงเดินเรือ และบริกำรช่วยสนับสนุน
กำรเดินเรือที่คล้ำยกัน
ยกเว้น
- บริกำรขนถ่ำยสินค้ำและสัมภำระที่ท่ำเรือ
 ที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 67110
 ที่ไม่ได้บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 67190
- บริกำรคลังสินค้ำและจัดเก็บสินค้ำที่ทำ่ เรือ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 672
- บริกำรนำร่องและลำกเรือเพื่อนำเรือเข้ ำ-ออกจำกท่ำเรือหรืออู่ เรือภำยในประเทศ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 67522
6752

บริการน้าร่องและบริการของท่าเทียบเรือ
67521 บริการน้าร่องและบริการของท่าเทียบเรือทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรนำร่อง รวมถึงบริกำรเรือนำร่อง ทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่งทะเล ไม่ว่ำจะเป็นกำรนำเรือเข้ำ-ออกจำก
ท่ำเรือ หรือบริเวณที่เป็นอันตรำยต่อกำรเดินเรือ
- บริกำรเรือลำกเพื่อนำเรือทุกชนิดเข้ำ-ออกจำกท่ำเรือหรืออู่จอดเรือ ทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่งทะเล
ยกเว้น
- บริกำรลำกและดันเรือ/สิ่งก่อสร้ำงลอยน้ำที่ดำเนินกำรทำงทะเลและตำมแนวชำยฝั่ งทะเล ได้จัดประเภทไว้ใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 65219
67522 บริการน้าร่องและบริการของท่าเทียบเรือภายในประเทศ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรนำร่อง รวมถึงบริกำรเรือนำร่อง ทำงน้ำภำยในประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นกำรนำเรือเข้ำ-ออกจำกท่ำเรือ หรือ
บริเวณที่เป็นอันตรำยต่อกำรเดินเรือ
- บริกำรเรือลำกเพื่อนำเรือทุกชนิดเข้ำ-ออกจำกท่ำเรือหรืออู่จอดเรือทำงน้ำภำยในประเทศ
ยกเว้น
- บริกำรลำกและดันเรือ/สิ่งก่อสร้ำงลอยน้ำภำยในประเทศ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 65229

6753

บริการกู้เรือ
67531 บริการกู้เรือทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรกู้เรือที่ประสบภัย ในทะเลและชำยฝั่งทะเล ซึ่งบริกำรเหล่ ำนี้ประกอบด้วยกำรกู้เรือและสินค้ำที่ประสบ
ภัยพิบัติและจมอยู่ใต้น้ำ รวมถึงกำรนำเรือขึ้นมำจำกใต้น้ำ กำรทำให้เรือที่คว่ำอยู่กลับคืนสภำพเดิม และกำรทำ
ให้เรือที่เกยตื้นอยู่สำมำรถกลับไปลอยน้ำได้
- บริกำรลำกและดันเรือ/สิ่งก่อสร้ำงลอยน้ำที่ประสบภัยตำมแนวชำยฝั่งทะเลและในทะเล
ยกเว้น
- บริกำรลำกและดันเรือ/สิ่งก่อสร้ำงลอยน้ำตำมแนวชำยฝั่งทะเลและบริเวณทะเลเปิด ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 65219
- บริกำรเรือชูชีพ บริกำรเรือดับเพลิงทำงทะเล และบริกำรค้นหำและช่วยเหลือทำงทะเลอื่น ๆ
 บริกำรของตำรวจ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 91260
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บริกำรเรือดับเพลิง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 91260
บริกำรรักษำระเบียบและควำมปลอดภัยของประชำชนอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 91290

67532 บริการกู้เรือภายในประเทศ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรกู้เรือที่ประสบภัยทำงน้ำภำยในประเทศ ซึ่งบริกำรเหล่ ำนี้ประกอบด้วยกำรกู้เรือและสินค้ำที่ประสบภัย
พิบัติและจมอยู่ใต้น้ำ รวมถึงกำรนำเรือขึ้นมำจำกใต้น้ำ กำรทำให้เรือที่คว่ำอยู่กลับคืนสภำพเดิม และกำรทำให้
เรือที่เกยตื้นอยู่สำมำรถกลับไปลอยน้ำได้
- บริกำรลำกและดันเรือ/สิ่งก่อสร้ำงลอยน้ำที่ประสบภัยทำงน้ำภำยในประเทศ
ยกเว้น
- บริกำรลำกและดันเรือ/สิ่งก่อสร้ำงลอยน้ำภำยในประเทศ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 65229
- บริกำรเรือชูชีพ บริกำรเรือดับเพลิงทำงทะเล และบริกำรค้นหำและช่วยเหลือทำงทะเลอื่น ๆ
 บริกำรของตำรวจ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 91260
 บริกำรเรือดับเพลิง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 91260
 บริกำรรักษำระเบียบและควำมปลอดภัยของประชำชนอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 91290
6759 67590 บริการสนับสนุนการขนส่งทางน้าอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรอื่น ๆ ที่สนับสนุนกำรขนส่งทำงน้ำ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ไม่วำ่ จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรดำเนินกำร
ของเรือหรือไม่ก็ตำม เช่น บริกำรทำให้น้ำแข็งแตก บริกำรจอดเรือชั่วครำว และจัดเก็บเรือ เป็นต้น
ยกเว้น
- บริกำรทำควำมสะอำดเรือ รวมถึงบริกำรขจัดครำบน้ำมันรั่วไหล ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 853
- บริกำรฆ่ำเชื้อและกำจัดแมลง หนู และสัตว์รบกวนอื่น ๆ ในเรือ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 85310
- บริกำรของเรือชูชีพ เรือดับเพลิงทำงทะเล และบริกำรค้นหำและช่วยเหลือทำงทะเลอื่น ๆ เช่น
 บริกำรของตำรวจ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 91260
 บริกำรของเรือดับเพลิงทำงทะเล ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 91260
 บริกำรรักษำระเบียบและควำมปลอดภัยของประชำชนอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 91290
 บริกำรป้องกันกำรรั่วไหลของน้ำมัน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 94412, 94420
หมู่ใหญ่ 676

บริการสนับสนุนการขนส่งทางอากาศหรืออวกาศ

6761 67610 บริการด้าเนินงานของสนามบิน (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรของสถำนีรับส่งผู้โดยสำรทำงอำกำศ บริกำรภำคพื้นดินของสนำมบิน รวมถึงบริกำรด้ำนกำรปฏิบัติงำน
บนทำงวิ่งเครื่องบิน (runway)
ยกเว้น
- บริกำรขนถ่ำยสินค้ำและสัมภำระที่ท่ำอำกำศยำน
 สินค้ำที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 67110
 สินค้ำหรือสัมภำระและกระเป๋ำเดินทำงที่ไม่ ได้บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
67190
- บริกำรทำควำมสะอำดและกวำดหิมะทำงวิ่งเครื่องบิน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 94510
6762 67620 บริการควบคุมการจราจรทางอากาศ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรดำเนินงำนของหอควบคุมกำรบิน รวมถึงบริกำรควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศในขณะเข้ำเขตท่ำอำกำศยำน
ขณะนำเครื่องร่อนลงสู่สนำมบิน และขณะนำเครื่องขึ้น
- บริกำรที่ดำเนินงำนโดยสถำนีเรดำร์ที่ทำกำรระบุที่ตั้งของสนำมบิน
ยกเว้น
- บริกำรวิทยุนำร่อง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 67990
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6763 67630 บริการสนับสนุนการขนส่งทางอากาศอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรสนับสนุนกำรขนส่งทำงอำกำศอื่น ๆ เช่น
 บริกำรดับเพลิงและป้องกันเพลิง ณ สนำมบิน
 บริกำรบำรุงรักษำเครื่องบิน (ยกเว้นกำรซ่อม)
 บริกำรโรงเก็บเครื่องบิน
 บริกำรลำกเครื่องบิน
ยกเว้น
- บริกำรฆ่ำเชื้อและกำจัดแมลง หนู และสัตว์รบกวนอื่น ๆ ในอำกำศยำน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 85310
- บริกำรทำควำมสะอำดอำกำศยำน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 85340
- บริกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงอำกำศทำงทะเล46 ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 91260
- บริกำรของโรงเรียนสอนกำรบิน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 92919
- บริกำรทำควำมสะอำดและกวำดหิมะทำงวิ่งเครื่องบิน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 94510
6764 67640 บริการสนับสนุนการขนส่งทางอวกาศ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรสนับสนุนเฉพำะสำหรับกำรขนส่งทำงอวกำศ
หมู่ใหญ่ 679

บริการอื่น ๆ ที่สนับสนุนการขนส่ง

6791 67910 บริการของตัวแทนขนส่งสินค้าและบริการขนส่งสินค้าอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรของตัวแทนออกของทำงเรือ
- บริกำรของนำยหน้ำจัดหำสินค้ำ
- บริกำรของตัวแทนรับจัดกำรขนส่งสินค้ำ (บริกำรป็นตัวแทนในกำรจัดหำและจัดกำรขนส่งสินค้ำ ในนำมของผู้สง่
สินค้ำหรือผู้รับสินค้ำ)
- บริกำรของนำยหน้ำขนสินค้ำอำกำศยำน
- บริกำรบรรจุสินค้ำรวมไว้ด้วยกันและบริกำรแยกหีบห่อสินค้ำ
6799 67990 บริการอื่น ๆ ที่สนับสนุนการขนส่ง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรเพิ่มศักย์กำรบิน47
- บริกำรเปลี่ยนสถำนะก๊ำซธรรมชำติให้เป็นของเหลว และจำกของเหลว ให้กลับเป็นก๊ำซ เพื่อกำรขนส่ง
- บริกำรวิทยุนำร่อง เช่น บริกำรระบุตำแหน่งเพื่อช่วยในกำรนำร่องกำรเดินอำกำศ เช่น กำรจัดหำระบบกำหนด
ตำแหน่งบนโลก (GPS: Global Positioning System) เป็นต้น
หมวดย่อย 68

บริการไปรษณีย์และรับส่งพัสดุภัณฑ์

หมู่ใหญ่ 680

บริการไปรษณีย์และรับส่งพัสดุภัณฑ์

6801

บริการไปรษณีย์และรับส่งพัสดุภัณฑ์ของรัฐ
68011 บริการส่งจดหมายของรัฐ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรจัดเก็บขนส่ง และนำจ่ำยหนังสือพิมพ์ นิตยสำร และวำรสำร ทั้งในและระหว่ำงประเทศ ซึ่งเป็นบริกำร
ไปรษณีย์ที่ดำเนินงำนภำยใต้กำรให้บริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำนโดยทั่วถึง
- บริกำรจัดเก็บ ขนส่ง และนำจ่ำยจดหมำย โบรชัวร์ ใบปลิว และสิ่งพิมพ์ที่คล้ำยกัน ทั้งในและระหว่ำงประเทศ
ซึ่งเป็นบริกำรไปรษณีย์ที่ดำเนินงำนภำยใต้กำรให้บริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำนโดยทั่วถึง

46

กำรช่วยเหลือทำงทะเล คือ กำรค้นคว้ำและช่วยชีวิตผู้รอดชีวิตจำกเหตุฉุกเฉินในน่ำนน้ำ รวมถึงผู้ที่รอดชีวิตจำกกำรสูญเสียเรือเดินสมุทรของตน โดยใช้ทรัพยำกรที่หลำกหลำย รวมทั้ง
เรือเดินสมุทร เฮลิคอปเตอร์ เรือดำน้ำ เรือกู้ภัย และเรือ มีกำรพัฒนำอุปกรณ์และเทคนิคพิเศษเฉพำะ หน่วยทหำรและพลเรือนสำมำรถปฏิบัติกำรกู้ภัยทำงอำกำศได้
47
กำรรับรองและบันทึกลงบนใบอนุญำตกำรขับขี่เครื่องบิน โดยกรมขนส่งทำงอำกำศ ตำมที่ผู้ถือใบอนุญำตได้รับกำรฝึกอบรมกับเครื่องบินในแบบนั้น ๆ โดยเฉพำะ
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68012 บริการส่งพัสดุภัณฑ์ของรัฐ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรจัดเก็บ ขนส่ง และนำจ่ำยพัสดุภัณฑ์ ทั้งในและระหว่ำงประเทศ ซึ่งเป็นบริกำรไปรษณีย์ที่ดำเนินงำนภำยใต้
กำรให้บริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำนโดยทั่วถึง
68013 บริการของเคาท์เตอร์ที่ท้าการไปรษณีย์ของรัฐ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยดวงตรำไปรษณียำกร บริกำรจัดส่งจดหมำยและพัสดุภัณฑ์รับรองหรือลงทะเบียน และบริกำรอื่น ๆ
ของเคำน์เตอร์ไปรษณีย์
68019 บริการไปรษณีย์อื่น ๆ ของรัฐ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้เช่ำตู้รับจดหมำย บริกำรไปรษณีย์รอจ่ำย48 และบริกำรไปรษณีย์สำธำรณะ ที่ดำเนินงำนภำยใต้ กำร
ให้บริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำนโดยทั่วถึง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
- บริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรโอนเงินและบัญชีเงินฝำกโดยไปรษณีย์ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 71
- บริกำรด้ำนโทรคมนำคม ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 84
6802

บริการไปรษณีย์และรับส่งพัสดุภัณฑ์ที่มิใช่ของรัฐ
68021 บริการไปรษณีย์และรับส่งพัสดุภัณฑ์ภายในประเทศที่มิใช่ของรัฐ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรจัดเก็บ ขนส่ ง และนำจ่ ำยจดหมำยและพัสดุภัณฑ์ภำยในประเทศ ซึ่งเป็นกำรดำเนินงำนโดยบริกำร
ไปรษณีย์และรับส่งพัสดุภัณฑ์ที่มิใช่ของรัฐ ทั้งนี้วิธีกำรขนส่ งอำจใช้วิธีเดียวหรือหลำยวิธี นอกเหนือจำกกำร
ให้บริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำนโดยทั่วถึง
- บริกำรรับส่งเอกสำรพัสดุโดยบริกำรไปรษณีย์และรับส่งพัสดุภัณฑ์ที่มิใช่ของรัฐภำยในประเทศโดยรถจักรยำน
ยกเว้น
- บริกำรจัดเก็บ ขนส่ง และนำจ่ำยจดหมำยและพัสดุภัณฑ์ระหว่ำงประเทศ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
68022
- บริกำรจัดเก็บ ขนส่ง และนำจ่ำยจดหมำย ซึ่งเป็นบริกำรซึ่งดำเนินงำนภำยใต้กำรให้บริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำน
โดยทั่วถึง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 68011
- บริกำรจัดเก็บ ขนส่ ง และนำจ่ำยจดหมำยและพัสดุภัณฑ์ ซึ่งเป็นบริกำรซึ่งดำเนินงำนภำยใต้กำรให้ บริกำร
โทรคมนำคมพื้นฐำนโดยทั่วถึง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 68012
- บริกำรส่งสินค้ำในพื้นที่ระยะใกล้ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 68030
68022 บริการไปรษณีย์และรับส่งพัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศที่มิใช่ของรัฐ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรจัดเก็บ ขนส่ ง และนำจ่ำยจดหมำยและพัสดุภัณฑ์ระหว่ำงประเทศ ซึ่งเป็นกำรดำเนินงำนโดยบริกำร
ไปรษณีย์และรับส่งพัสดุภัณฑ์ที่มิใช่ของรัฐ ทั้งนี้วิธีกำรขนส่ งอำจใช้วิธีเดียวหรือหลำยวิธี นอกเหนือจำกกำร
ให้บริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำนโดยทั่วถึง
ยกเว้น
- บริกำรจัดเก็บ ขนส่ ง และนำจ่ำยจดหมำยและพัสดุภัณฑ์ภำยในประเทศ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
68021
- บริกำรจัดเก็บ ขนส่ง และนำจ่ำยจดหมำย ซึ่งเป็นบริกำรซึ่งดำเนินงำนภำยใต้กำรให้บริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำน
โดยทั่วถึง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 68011
- บริกำรจัดเก็บ ขนส่ ง และนำจ่ ำยพัสดุภัณฑ์ ซึ่งเป็นบริกำรซึ่งดำเนินงำนภำยใต้กำรให้ บริกำรโทรคมนำคม
พื้นฐำนโดยทั่วถึง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 68012

48

กำรเก็บรักษำสิ่งของส่งทำงไปรษณีย์ไว้ชั่วระยะเวลำหนึ่ง ณ ที่ทำกำรที่ผู้ฝำกส่งกำหนดเพื่อรอให้ผู้รับมำรับเอง (ภำยในประเทศ 1 เดือน และระหวำงประเทศ 2 เดือน)

556
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68030 บริการส่งสินค้าในพืนที่ระยะใกล้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรส่งสินค้ำในพื้นที่ระยะใกล้ เช่น อำหำรและสินค้ำอื่น ๆ
ยกเว้น
- บริกำรขนย้ำยเฟอร์นิเจอร์และสินค้ำอื่น ๆ ที่ใช้ในครัวเรือน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 65115
- บริกำรขนย้ำยเฟอร์นิเจอร์และสินค้ำอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 65119
- บริกำรรับส่งเอกสำรพัสดุแบบถึงมือผู้รับภำยในประเทศโดยรถจักรยำน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
68021
หมวดย่อย 69

การจ่ายไฟฟ้า ก๊าซ และน้า (ที่เป็นของตนเอง)

หมู่ใหญ่ 691

การจ่ายไฟฟ้าและก๊าซ (ที่เป็นของตนเอง)

6911

การส่งและจ่ายไฟฟ้า (ที่เป็นของตนเอง)
69111 การส่งไฟฟ้า (ที่เป็นของตนเอง) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำรส่งไฟฟ้ำทีเ่ ป็นของตนเอง
ยกเว้น
- บริกำรติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54611
- กำรจ่ำยไฟฟ้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 69112, 86312
- บริกำรส่งไฟฟ้ำ (โดยได้รับค่ำธรรมเนียมหรือตำมสัญญำจ้ำง) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 86311
69112 การจ่ายไฟฟ้า (ที่เป็นของตนเอง) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำรจ่ำยไฟฟ้ำที่เป็นของตนเอง
- กำรดูแลรักษำมิเตอร์ไฟฟ้ำ
ยกเว้น
- กำรติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54611
- กำรส่งไฟฟ้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 69111, 86311
- กำรอ่ำนมิเตอร์ไฟฟ้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 85999
- บริกำรจ่ำยไฟฟ้ำ (โดยได้รับค่ำธรรมเนียมหรือตำมสัญญำจ้ำง) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 86312

6912 69120 การจ่ายก๊าซผ่านท่อ (ที่เป็นของตนเอง) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำรจ่ำยเชื้อเพลิงก๊ำซผ่ำนท่อที่เป็นของตนเอง
- กำรดูแลรักษำมิเตอร์ก๊ำซ
หมู่ใหญ่ 692

การจ่ายน้า (ที่เป็นของตนเอง)

6921 69210 การจ่ายน้าผ่านท่อ ยกเว้นไอน้าและน้าร้อน (ที่เป็นของตนเอง) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำรจ่ำยน้ำผ่ำนท่อหลัก
- กำรดูแลรักษำมิเตอร์น้ำ
ยกเว้น
- กำรติดตั้งมิเตอร์น้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54611
- กำรอ่ำนมิเตอร์น้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 85999
- บริกำรดำเนินกำรระบบชลประทำนเพื่อวัตถุประสงค์ทำงกำรเกษตร ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 86119
- บริกำรจ่ำยน้ำผ่ำนท่อหลัก (โดยได้รับค่ำธรรมเนียมหรือตำมสัญญำจ้ำง) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
86330
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6922 69220 การจ่ายไอน้า น้าร้อน และระบบปรับอากาศผ่านท่อ (ที่เป็นของตนเอง) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำรจ่ำยไอน้ำและน้ำร้อนผ่ำนท่อ สำหรับให้ควำมร้อน ให้พลังงำน และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ
- กำรจ่ำยไอเย็นผ่ำนท่อ
- กำรจ่ำยน้ำเย็นผ่ำนท่อ เพื่อให้ควำมเย็น
ยกเว้น
- บริกำรจ่ำยไอน้ำ น้ำร้อน ผ่ำนท่อหลัก (โดยได้รับค่ำธรรมเนียมหรือตำมสัญญำจ้ำง) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 86340
6923 69230 การจ่ายน้า ยกเว้นผ่านท่อ (ที่เป็นของตนเอง) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำรจ่ำยน้ำที่เป็นของตนเองโดยรถบรรทุกและวิธีอื่น ๆ
ยกเว้น
- บริกำรดำเนินกำรระบบชลประทำนเพื่อวัตถุประสงค์ทำงกำรเกษตร ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 86119
- บริกำรจ่ำยน้ำ ยกเว้นผ่ำนท่อหลัก (โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
86350
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หมวดใหญ่ 7
บริการทางการเงินและบริการที่เกี่ยวข้อง; บริการด้านอสังหาริมทรัพย์; บริการให้เช่าหรือสัญญาเช่าการเงิน
หมวดย่อย 71

บริการทางการเงินและบริการที่เกี่ยวข้อง

หมู่ใหญ่ 711

บริการทางการเงิน ยกเว้นบริการของวาณิชธนกิจ49 บริการประกันภัย และบริการของกองทุนบ้าเหน็จน้านาญ

7111

71110 บริการของธนาคารกลาง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรทีส่ นับสนุนระบบกำรเงินของประเทศ เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีกำรหักบัญชี ธุรกรรมที่มีกำรชำระดุล และ
ธุรกรรมทำงกำรเงินอื่น ๆ
- บริกำรดูแลบัญชีเงินฝำกให้กับสถำบันกำรเงินขนำดใหญ่และหน่วยงำนรัฐ
- บริกำรกำหนดและดำเนินนโยบำยกำรเงิน
- บริกำรจัดกำรเงินทุนสำรองระหว่ำงประเทศ
- บริกำรดูแลรักษำเสถียรภำพค่ำเงินบำท
- บริกำรออกเงินตรำภำยใต้อำนำจของธนำคำรกลำง รวมถึงกำรออกแบบ ผลิต แจกจ่ำย และทดแทนเงินตรำ
ในระบบ
- บริกำรเป็นตัวแทนทำงกำรเงิน รวมถึงบริกำรให้คำปรึกษำกับรัฐบำลเกี่ยวกับหนี้สำธำรณะ กำรออกตรำสำรหนี้
- กำรดูแลรำยชื่อผู้ถือพันธบัตร และชำระเงินในฐำนะตัวแทนของรัฐบำลในกำรชำระดอกเบี้ยและหนี้สนิ
- กิจกรรมกำรกำกับดูแลสถำบันกำรเงิน ที่อยู่ภำยใต้กำรดูแลของธนำคำรกลำง
- บริกำรอื่น ๆ ของธนำคำรกลำง ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

7112

บริการรับฝากเงิน ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- บริกำรรับฝำกเงินและ/หรือสิ่งที่ใช้แทนเงินฝำก ทั้งที่มีและไม่มีกำหนดเวลำ และเงินฝำกประจำสำหรับลูกค้ำ
ทุกประเภท
- บริหำรบัญชีธนำคำร
- บริกำรเช็ค
 บริกำรรับรองเช็ค
 บริกำรแลกเปลีย
่ นเช็คหรือใบถอนเงินเพื่อเบิกเงิน
 บริกำรเรียกเก็บเช็ค
- บริกำรโอนเงินระหว่ำงบัญชี
- บริกำรจัดเตรียมเอกสำรให้แก่ลูกค้ำ
71121 บริการรับฝากเงินแก่ผู้ฝากที่เป็นองค์กรหรือสถาบัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรที่อยู่ในหมู่ย่อย 7112 แก่ผู้ฝำกที่เป็นองค์กรหรือสถำบันขนำดใหญ่ รวมถึงรัฐบำล
ยกเว้น
- บริกำรห่อ กำรม้วน หรือกำรจัดกำรกับเงินและเหรียญ ในนำมของลูกค้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
85400
- บริกำรเรียกเก็บดร๊ำฟท์ เช็ค และตั๋วแลกเงินอื่น ๆ โดยเก็บรักษำเช็คนั้น และทำกำรส่งเรียกเก็บตำมประเภท
ของเช็คเมื่อถึงกำหนดวันที่สั่งจ่ำยตำมหน้ำเช็ค ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 85920
- บริกำรเรียกเก็บเงินจำกลูกหนี้ทำงกำรค้ำตำมกำรกำหนดบัญชีหรือสัญญำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
85920
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วำณิชธนกิจ (Investment banking) คือ สถำบันทำงกำรเงินซึ่งทำหน้ำที่ระดมเงินทุน , ซื้อขำยหลักทรัพย์, บริหำรกำรควบรวมและซื้อกิจกำร รวมถึงให้คำปรึกษำในธุรกรรมข้ำงต้นและ
ธุรกรรมทำงกำรเงินประเภทอื่น เช่น กำรปรับโครงสร้ำงหนี้, กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ, ทำรำยงำนวิจัย, ออกแบบผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงิน เป็นต้น (ที่มำ : https://th.wikipedia.org)

คำอธิบำยกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563 559

71122 บริการรับฝากเงินแก่ผู้ฝากรายอื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรที่อยู่ในหมู่ย่อย 7112 แก่ผู้ฝำกรำยอื่น นอกเหนือจำกองค์กรหรือสถำบัน
ยกเว้น
- บริกำรห่อ กำรม้วน หรือกำรจัดกำรกับเงินและเหรียญ ในนำมของลูกค้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
85400
- บริกำรเรียกเก็บดร๊ำฟท์ เช็ค และตั๋วแลกเงินอื่น ๆ โดยเก็บรักษำเช็คนั้น และทำกำรส่งเรียกเก็บตำมประเภท
ของเช็คเมื่อถึงกำหนดวันที่สั่งจ่ำยตำมหน้ำเช็ค ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 85920
- บริกำรเรียกเก็บเงินจำกลูกหนี้ทำงกำรค้ำตำมกำรกำหนดบัญชีหรือสัญญำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
85920
7113

บริการให้สินเชื่อ ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- บริกำรให้สินเชื่อและกำรจัดกำรสินเชื่อ
หมายเหตุ : บริกำรเหล่ำนี้อำจได้รับสินเชื่อจำกผู้ให้กู้หลำยประเภท เช่น ธนำคำร และบริษัทประกันภัย
71131 บริการสินเชื่อส้าหรับสินทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริ ก ำรให้ สิ น เชื่ อ ส ำหรั บ สิ น ทรั พ ย์ (ที่ ดิ น หรื อ อำคำร) ที่ เ ป็ น ที่ อ ยู่ อ ำศั ย และที่ ดิ น หรื อ อำคำรที่ ใ ช้ เ ป็ น
หลักประกัน
- บริกำรสินเชื่อบ้ำนแลกเงิน/สินเชือ่ อเนกประสงค์50
ยกเว้น
- บริกำรประเมินค่ำสินทรัพย์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 72240
71132 บริการสินเชื่อส้าหรับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้สินเชื่อสำหรับสินทรัพย์ (ที่ดินหรืออำคำร) ที่ไม่ใช่ที่อยู่อำศัย และที่ดินหรืออำคำรใช้เป็นหลักประกัน
ยกเว้น
- บริกำรประเมินค่ำสินทรัพย์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 72240
71133 บริการเงินกู้ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรสินเชื่อส่วนบุคคลแบบผ่อนชำระโดยไม่มีหลักทรัพย์โดยมีแผนกำรชำระเงินที่กำหนดเป็ นตำรำงเวลำ
บริกำรวงเงินสินเชื่อ คือ บริกำรสินเชื่อตำมพันธะสัญญำที่จะให้ยืมเงินแก่ผู้กู้ตำมจำนวนที่กำหนด
- บริกำรสินเชื่อเพื่อกำรอุปโภคบริโภคเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถทำงกำรเงินในกำรซื้อสินค้ ำหรือบริกำรโดยมี
หลักประกันเป็นสินค้ำหรือบริกำรที่ซื้อมำ
71134 บริการให้สินเชื่อบัตรเครดิต ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้สินเชื่อบัตรเครดิต โดยผู้ ถือบัตรเครดิตสำมำรถใช้บัตรในกำรซื้อสินค้ำหรือบริกำร โดยไม่คำนึงว่ำ
ยอดบัญชีคงเหลือจะได้รับกำรชำระเต็มจำนวนเมื่อสิ้นระยะเวลำผ่อนผัน
71135 บริการให้เงินกู้โดยไม่ต้องจ้านองเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรให้กู้ยืมเงินแก่ตัวแทนกำรลงทุนและโบรกเกอร์ สถำบันกำรเงินที่มีกำรควบคุม รัฐบำลกลำง หน่วยงำน
ภำครัฐหรือสถำบันที่ไม่หวังผลกำไรในระดับภูมิภำคและระดับท้องถิ่น รัฐบำลต่ำงประเทศ และธุรกิจอื่น ๆ
- บริกำรสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อกำรค้ำและกำรลงทุน
- บริกำรสำรองเงินกู้ บริกำรผูกพันเงินกู้ และบริกำรสินเชื่ออื่น ๆ รวมถึงบริกำรเงินกู้เบิกเกินบัญชี
- บริกำรออกเลเตอร์ออฟเครดิต

50
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- บริกำรรับรอง/อำวัลตั๋วเงิน คือบริกำรที่ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินรับรองกำรจ่ำยเงินตำมตั๋วแลกเงินให้กับ
ผู้ซื้อสินค้ำ โดยรับประกันว่ำจะชำระเงินเมื่อตั๋วครบกำหนดและผู้ขำย/ผู้ทรงตั๋ว นำตั๋วนั้นมำเรียกเก็บเงินจำก
สถำบัน
71139 บริการให้สินเชื่ออื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรกำรเงินกำรขำย (Sales financing services)
- บริกำรให้สินเชื่ออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
7114

7119

71140 บริการสัญญาเช่าการเงิน51 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรจัดหำอุปกรณ์และทรัพย์สินอื่น ๆ ให้ลูกค้ำเช่ำโดยไม่ต้องลงทุนในส่วนของลูกค้ำ โดยผู้เช่ำต้องจ่ำยค่ำเช่ำ
และครอบครองอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยควำมสะดวก และเช่ำซื้ออุปกรณ์ดังกล่ำวให้แก่ผู้เช่ำโดยมีควำมรับผิดชอบ
ในกำรเป็นเจ้ำของบ้ำง
ยกเว้น
- บริกำรให้เช่ำหรือทำสัญญำเช่ำ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 73
71190 บริการทางการเงินอื่น ๆ ยกเว้นบริการของวาณิชธนกิจ บริการประกันภัย และบริการของกองทุนบ้าเหน็จ
บ้านาญ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรซื้อขำยลูกหนี้ทำงกำรค้ำ

หมู่ใหญ่ 712
7120

บริการของวาณิชธนกิจ

71200 บริการของวาณิชธนกิจ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรจัดจำหน่ำย รับประกันกำรจำหน่ำย และเป็นตัวแทนซื้อขำยหลักทรัพย์
- บริกำรรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ที่ออกโดยธุรกิจหรือรัฐบำล ในรำคำที่ระบุไว้ ว่ำจะขำยได้ทั้งหมด
หรือตกลงจะรับซื้อหลักทรัพย์ เป็นบำงส่ วน ถ้ำหลักทรัพย์ นั้นขำยได้ ไม่หมด เพื่อให้ ได้รับเงินทุนครบตำม
กำหนด
- บริกำรขำยหลักทรัพย์ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อทั้งหมดจำกผู้ออกตรำสำร

หมู่ใหญ่ 713

บริการประกันภัยและกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ (ยกเว้นการประกันภัยต่อ) ยกเว้นการประกันสังคมภาคบังคับ

7131

บริการประกันชีวิตและกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ (ยกเว้นการประกันภัยต่อ)
71311 บริการประกันชีวิต ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรประกันภัยที่กำหนดให้มีกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์อันเนื่องมำจำกกำรตำยของ
ผู้เอำประกันภัยหรือเมื่อครบกำหนดของกรมธรรม์ ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยอำจให้ควำมคุ้มครองอย่ำงเดียวหรือ
มีกำรออมทรัพย์ร่วมด้วย โดยคุ้มครองบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ยกเว้น
- บริกำรประกันอุบัติเหตุที่ทำให้เสียชีวิต ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71321
71312 บริการของกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญแบบส่วนบุคคล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรกองทุน บำเหน็จบำนำญที่มีแผนกำรจ่ ำยผลตอบแทนให้แก่บุคคลแบบรำยปี ซึ่งโครงกำรดังกล่ำว
อำจกำหนดให้มีกำรจ่ำยเงินเข้ำกองทุนแบบครั้งเดียวหรือแบบต่ อเนื่อง อำจเป็นโครงกำรภำคบังคับหรือ
ขึ้น อยู่กับควำมสมัครใจ โดยผลตอบแทนอำจมีกำหนดไว้ ล่ว งหน้ำหรือขึ้นกับ มูลค่ ำตำมรำคำตลำดของ
สินทรัพย์ที่สนับสนุนโครงกำร และในกรณีที่เกี่ยวข้องกับกำรจ้ำงงำน โครงกำรนี้อำจย้ำยตำมสถำนที่ทำงำน
เมื่อมีกำรเปลี่ยนกำรจ้ำงงำนหรือไม่ก็ได้ โดยมีชว่ งระยะเวลำที่แน่นอนที่จะรับผลประโยชน์ รวมถึงอำจกำหนด
ผู้รับประโยชน์ไว้หรือไม่ก็ได้เช่นกัน
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สัญญำเช่ำกำรเงิน (Financial lease) คือสัญญำที่โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้ำของพึงได้รับจำกสินทรัพย์ไปให้แก่ผู้เช่ำ
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ยกเว้น
- บริกำรบริหำรพอร์ตลงทุน (ยกเว้นกองทุนบำเหน็จบำนำญ) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71530
- บริกำรของทรัสต์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71541
- บริกำรจัดกำรกองทุนบำเหน็จบำนำญ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71640
- บริกำรบริหำรกองทุนบำเหน็จบำนำญ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71690
71313 บริการของกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญแบบกลุ่ม ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรกองทุนบำเหน็จบำนำญที่มีแผนกำรจ่ำยผลตอบแทนให้แก่สมำชิกหรือรำยกลุ่มในช่วงเวลำที่สม่ำเสมอ
ซึ่งโครงกำรดังกล่ ำวอำจกำหนดให้มีกำรจ่ำยเงินเข้ำกองทุนแบบครั้งเดียวหรือแบบต่ อเนื่อง ทั้งนี้อำจเป็น
โครงกำรภำคบังคับหรือขึ้นอยู่กับควำมสมัครใจ โดยผลตอบแทนอำจมีกำหนดไว้ล่วงหน้ำหรือขึ้นกับมูลค่ำตำม
รำคำตลำดของสินทรัพย์ที่สนับสนุนโครงกำร และในกรณีที่เกี่ยวข้ องกับกำรจ้ำงงำน โครงกำรนี้อำจจะย้ำย
ตำมสถำนที่ทำงำนเมื่อมีกำรเปลี่ยนกำรจ้ำงงำนหรือไม่ก็ได้ โดยมีช่วงระยะเวลำที่แน่นอนที่จะรับผลประโยชน์
รวมถึงอำจกำหนดผู้รับประโยชน์ไว้หรือไม่ก็ได้เช่นกัน
ยกเว้น
- บริกำรบริหำรพอร์ตลงทุน (ยกเว้นกองทุนบำเหน็จบำนำญ) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71530
- บริกำรของทรัสต์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71541
- บริกำรจัดกำรกองทุนบำเหน็จบำนำญ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71640
- บริกำรบริหำรกองทุนบำเหน็จบำนำญ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71690
7132

บริการประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
71321 บริการประกันอุบัติเหตุที่ท้าให้เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรประกันภัยที่ให้ควำมคุ้มครองกำรเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะจำกอุบัติเหตุ ด้ วยกำรจ่ำยค่ำสินไหม
ทดแทนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งมีผลต่อกำรเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะของร่ ำงกำย (เช่น มือหรือเท้ำ เป็น
ต้น) หรือกำรมองเห็นของสำยตำหนึ่งข้ำงหรือทั้งสองข้ำง
ยกเว้น
- บริกำรประกันชีวิต ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71311
- บริกำรประกันภัยกำรเดินทำง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71337
71322 บริการประกันสุขภาพ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรประกันภัย ที่ให้ควำมคุ้มครองค่ ำรักษำพยำบำลและค่ ำใช้จ่ำยทำงกำรแพทย์ ซึ่งไม่ ครอบคลุมถึง
โครงกำรของรัฐบำล และค่ ำใช้จ่ำยทำงด้ำนกำรดูแลสุขภำพอื่น ๆ เช่ น ยำตำมใบสั่ง แพทย์ อุปกรณ์ทำง
กำรแพทย์ รถพยำบำล นำงพยำบำลส่วนตัว เป็นต้น
- บริกำรประกันภัยเพื่อให้ควำมคุ้มครองค่ำรักษำฟัน
- บริกำรประกันภัยเพื่อชดเชยรำยได้ขณะรักษำตัวเมื่อไม่สำมำรถไปทำงำนได้ เนื่องจำกควำมเจ็บป่วย
ยกเว้น
- บริกำรประกันภัยกำรเดินทำง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71337

7133

บริการประกันวินาศภัยอื่น ๆ (ยกเว้นการประกันภัยต่อ)
71331 บริการประกันภัยยานยนต์ ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรประกันภัยซึ่งครอบคลุมถึงควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ยำนยนต์ รวมถึงกำรใช้ยำนยนต์เพื่อขนส่ง
ผู้โดยสำร โดยควำมเสี่ยงที่ครอบคลุม รวมถึงควำมรับผิดและควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อยำนพำหนะ
- บริกำรประกันภัยยำนยนต์ที่ใช้ขนส่งสินค้ำ
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71332 บริการประกันภัยทางทะเล การบิน และอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรประกันภัยที่ครอบคลุมควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้
 เรื อ โดยสำรเชิ งพำณิ ชย์ แ ละเรื อ บรรทุ ก สิ น ค้ ำ ไม่ ว่ ำ จะปฏิ บั ติ ก ำรในทะเล ชำยฝั่ งทะเล หรื อ ทำงน้ ำ
ภำยในประเทศ
 อำกำศยำนเพื่อกำรพำณิชย์
52
 ล้อเลื่อน บนระบบรำง
- บริกำรประกันภัยกำรส่งดำวเทียมขึ้นสู่วงโคจร
หมายเหตุ : ควำมเสี่ยงที่ครอบคลุม รวมถึงควำมรับผิดชอบควำมเสียหำยของเรือหรือกำรสูญเสียเรือ และกำรสูญเสีย
หรือควำมเสียหำยต่ออำกำศยำนหรือรำงรถไฟ
ยกเว้น
- บริกำรประกันภัยสำหรับเรือและอำกำศยำนที่มิใช่เชิงพำณิชย์ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71334
71333 บริการประกันภัยสินค้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรประกันภัยที่ให้ควำมคุ้มครองควำมเสี่ยงที่ทำให้เกิดควำมเสียหำยหรือสูญเสียสินค้ำโดยบริษัทขนส่งสินค้ำ
71334 บริการประกันภัยทรัพย์สินอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริ กำรประกั นภั ยที่ ครอบคลุ มควำมเสี่ยงที่ ท ำให้ เกิดควำมเสียหำยหรือสูญเสียต่ อทรั พย์ สิ น ไม่ รวมถึ งกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 71331 (บริกำรประกันภัยยำนยนต์) 71332 (บริกำรประกันภัยทำงทะเล กำรบิน และอื่น ๆ) และ
71333 (บริกำรประกันภัยสินค้ำ) ควำมเสี่ยงอำจครอบคลุมถึงกำรเกิดไฟไหม้ กำรโจรกรรม กำรระเบิด พำยุ
ลูกเห็บ ภัยหนำว ภัยธรรมชำติอื่น ๆ ภัยจำกกำรปนเปื้อนของสำรกัมมันตรังสี และภัยจำกกำรทรุดตัวของแผ่นดิน
- บริกำรประกันภัยสำหรับเรือและอำกำศยำนที่มิใช่เชิงพำณิชย์
- บริกำรประกันภัยเครื่องจักรและหม้อน้ำที่ครอบคลุมควำมเสี่ยงที่ทำให้เกิดกำรเน่ำเสียของทรัพย์สินอันเกิดจำก
กำรขำดพลังงำน แสงสว่ำง ควำมร้อน ไอน้ำ หรือควำมเย็น
71335 บริการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรประกันภัยที่ครอบคลุมควำมเสี่ยงทุกประเภทที่เกิดขึ้นจำกควำมบกพร่องของผลิตภัณฑ์ กำรบำดเจ็บ
ทำงร่ำงกำย ควำมเสียหำยของทรัพย์สิน มลพิษ กำรทุจริต ฯลฯ ซึ่งนอกเหนือจำกควำมรับผิดที่ครอบคลุม
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71331 (บริกำรประกันภัยยำนยนต์) 71332 (บริกำรประกันภัยทำงทะเล กำรบิน และอื่น ๆ)
และ 71334 (บริกำรประกันภัยทรัพย์สินอื่น ๆ)
71336 การประกันภัยสินเชื่อทางการค้าและการประกันภัยค้าจุน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรประกันภัย ที่ครอบคลุม ควำมเสี่ยงของหนี้สญ
ู อันเนื่องมำจำกกำรล้มละลำยของลูกหนี้
- บริกำรประกันภัยที่ครอบคลุมควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับกำรทำธุรกรรมทำงด้ำนกำรเงินที่ไม่เป็นไปตำมข้อตกลง
หรือสัญญำ
71337 การประกันภัยการเดินทาง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรประกันภัยที่ครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นในกำรเดินทำง (โดยทั่วไปเป็นกำรทำประกันแบบแพ็คเกจ) เช่น
 กำรยกเลิก กำรหยุดชะงัก หรือควำมล่ำช้ำในกำรเดินทำง
 กระเป๋ำเดินทำงสูญหำย ล่ำช้ำ หรือเสียหำย
 ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรแพทย์อันเนื่องจำกอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ
ยกเว้น
- บริกำรประกันภัยยำนยนต์ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71331
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71339 การประกันวินาศภัยอืน่ ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรประกันภัยที่ครอบคลุมค่ ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับคดีควำม53 และค่ำใช้จ่ำยในกำรสู้คดี54 กำรประกันสำหรับ
สินเชื่อที่อยู่อำศัย55 กำรประกันภัยควำมซื่อสัตย์56 หรือกำรประกันภัยกรรมสิทธิ57
- บริกำรประกันภัยที่ครอบคลุมควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมเสียหำยทำงกำรเงิน ซึ่งเป็ นค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำร
เลิกจ้ำงงำน รำยได้ไม่เพียงพอ สภำพภูมิอำกำศ กำไรสุทธิที่ขำดหำยไปเมื่อธุรกิจหยุดชะงัก ค่ำใช้จ่ำยคงทีท่ ำให้
ยังคงต้องจ่ำยอย่ำงต่อเนื่อง ค่ำใช้จำ่ ยทำงกำรค้ำที่คำดไม่ถึง กำรสูญเสียมูลค่ำทำงกำรตลำด กำรสูญเสียค่ำเช่ำ
หรือรำยได้กำรสูญเสียทำงกำรค้ำทำงอ้อม (นอกเหนือจำกที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น) ควำมเสียหำยทำงกำรเงินอื่น ๆ
(ที่ไม่ใช่กำรค้ำ) และควำมเสียหำยในรูปแบบอื่น
- บริกำรประกันภัยวินำศภัยอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมู่ใหญ่ 714

บริการประกันภัยต่อ ในหมู่ใหญ่นไี้ ด้แก่
- บริกำรรับประกันภัยต่อโดยตกลงที่จะรับเสี่ยงภัยบำงส่วนหรือทั้งหมดที่จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริกำรประกันภัย
รำยเดิม

7141

71410 บริการประกันชีวิตต่อ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรประกันภัยต่อประกันชีวิต
- บริกำรประกันภัยต่อแบบเงินรำยปี

7142

71420 บริการประกันอุบัติเหตุและสุขภาพต่อ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรประกันภัยต่ออุบัติเหตุและสุขภำพ
- บริกำรประกันภัยต่อแบบเงินรำยปี

7143

บริการประกันวินาศภัยต่ออื่น ๆ
71431 บริการประกันภัยยานยนต์ต่อ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรประกันภัยต่อสำหรับควำมเสียหำยหรือสูญเสียยำนยนต์
71432 บริการประกันภัยทางทะเล การบิน และอื่น ๆ ต่อ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรประกันภัยต่อสำหรับควำมเสียหำยหรือสูญเสียทำงทะเล กำรบิน และอื่น ๆ
71433 บริการประกันภัยสินค้าต่อ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรประกันภัยต่อสำหรับควำมเสียหำยหรือสูญเสียสินค้ำ
71434 บริการประกันภัยที่มีต่อทรัพย์สินอื่น ๆ ต่อ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรประกันภัยต่อสำหรับควำมเสียหำยหรือสูญเสียที่มตี ่อทรัพย์สนิ อื่น ๆ
71435 บริการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั่วไปต่อ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรประกันภัยควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอกทั่วไปต่อ
71436 บริการประกันภัยสินเชื่อทางการค้าและการประกันภัยค้าจุนต่อ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรประกันภัยสินเชื่อทำงกำรค้ำและกำรประกันภัยค้ำจุนต่อ
71439 บริการประกันวินาศภัยต่ออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- บริกำรประกันวินำศภัยต่ออื่น ๆ ซึง่ มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
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กำรประกันภัยคดีควำม เป็ นกำรประกันภัยที่ให้ ควำมคุ้มครองถึงค่ ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดีที่เกิด แก่ ผู้เอำประกันภัย ในกรณีดังต่ อไปนี้ ก. กำรเป็ นโจทก์ฟ้องร้องคดีทำงแพ่ ง ต่ อ
บุคคลภำยนอก ข. กำรเป็นจำเลยต่อสู้คดีทำงแพ่งกับบุคคลภำยนอก ค. กำรต่อสู้คดีอำญำที่เป็นควำมผิดโดยประมำท
54
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรสู้คดี เป็นค่ำใช้จำ่ ยของผู้เอำประกันภัยในกำรต่อสู้คดีในกรณีที่ถูกบุคคลภำยนอกฟ้องร้อง ซึ่งจะได้รับควำมคุ้มครองโดยกำรประกันภัยควำมรับผิด ค่ำใช้จำ่ ยเหล่ำนี้ได้แก่
ค่ำฤชำธรรมเนียมศำล ค่ำทนำย เป็นต้น แต่ไม่รวมค่ำปรับ
55
กำรที่สถำบันกำรเงินเป็นคนจ่ำยค่ำเบี้ยประกันเอง เพื่อทำกำรป้องกันกรณีที่ผู้ขอกู้สินเชื่อที่อยู่อำศัยไม่สำมำรถชำระหนี้ได้ตำมกำหนด
56
กำรประกันภัยแบบหนึ่งซึ่งผู้รับประกันภัยให้คำรับรองต่อผู้เอำประกันภัยว่ำ ถ้ำบุคคลตำมที่ระบุไว้ไม่ปฏิบัติตำมหน้ำที่ที่รับผิดชอบ ทำให้ผู้เอำประกันภัยได้รับควำมเสียหำยผู้รับประกันภัย
จะชดใช้ค่ำเสียหำยได้
57
กำรประกันภัยที่ให้ควำมคุ้มครองควำมสูญเสียหรือเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นเนื่องจำกควำมไม่สมบูรณ์ของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

564

กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563

หมู่ใหญ่ 715

บริการสนับสนุนบริการทางการเงิน นอกเหนือจากการประกันภัยและกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ

7151

บริการที่เกี่ยวข้องกับวาณิชธนกิจ
71511 บริการควบรวมกิจการ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรของที่ปรึกษำและนักเจรจำต่อรองในกำรดำเนินกำรควบรวมกิจกำร
71512 บริการการเงินธุรกิจ58 และร่วมลงทุน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรจัดกำรธุรกิจกำรเงินขององค์กร รวมถึงตรำสำรหนี้และกำรจัดหำเงินทุนโดยออกหุ้นเพิ่ม
- บริกำรจัดหำเงินร่วมลงทุน
71519 บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาณิชธนกิจ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวำณิชธนกิจ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อนื่
ยกเว้น
- บริกำรบริหำรพอร์ตลงทุน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71530
- บริกำรของทรัสต์และรับฝำกทรัพย์สิน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7154
- บริกำรเสนอรำคำหุ้นผ่ำนทำงเซิร์ฟเวอร์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 84399
- บริกำรหำข่ำวกำรเงินให้แก่สื่อที่นำเสนอข่ำว ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 844

7152

บริการของนายหน้าซือขายหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ และที่เกี่ยวข้อง
71521 บริการของนายหน้าซือขายหลักทรัพย์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรของนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ในตลำดกำรเงินในนำมของผู้ อื่น เช่น ธุรกิจกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำย
หลักทรัพย์ (stock broking) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- บริกำรของนำยหน้ำหน่วยลงทุน หุน้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวม พันธบัตร
- บริกำรซื้อ จัดส่ง และรับซื้อคืนพันธบัตรรัฐบำล
- บริกำรของนำยหน้ำซื้อขำยออปชั่น (Options)59
ยกเว้น
- บริกำรของนำยหน้ำซื้อขำยสินค้ำโภคภัณฑ์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71522
71522 บริการของนายหน้าซือขายสินค้าโภคภัณฑ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรของนำยหน้ำซื้อขำยสินค้ำโภคภัณฑ์และสัญญำซื้อขำยสินค้ำฟิวเจอร์ส 60 (สินค้ำโภคภัณฑ์หรือสินค้ำ
เกษตร และสินทรัพย์ทำงกำรเงิน)
- บริกำรของนำยหน้ำซื้อขำยอนุพันธ์ทำงกำรเงิน (ยกเว้น ออปชั่น)
ยกเว้น
- บริกำรของนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71521
71523 บริการประมวลผลและเรียกช้าระเงินส้าหรับธุรกรรมหลักทรัพย์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรระบบงำนคอมพิวเตอร์เพื่อกำรส่งคำสั่งซื้อขำยหลักทรัพย์ รำยกำรหักจำกบัญชี รำยกำรที่จ่ำยเข้ำบัญชี
และกำรโอนหุ้นของเจ้ำของหลักทรัพย์

58

กำรเงินธุรกิจ (Corporate finance) เป็นกำรศึกษำกำรจัดกำรทำงกำรเงิ น และกำรตัดสินใจทำงกำรเงินของบริษัท เช่น กำรวิเครำะห์ผลตอบแทนของโครงกำรเพื่อตัดสินใจลงทุนใน
โครงกำรที่ให้ผลตอบแทนมำกกว่ำต้นทุนเงินทุน กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร กำรจัดหำเงินทุนเพื่อให้บริษัทมีโครงสร้ำงเงินทุนที่ เหมำะสม เพื่อเพิ่มมูลค่ำของบริษัท และควำมมั่งคั่ง
ของผู้ถือหุ้น (ที่มำ : https://th.wikipedia.org)
59
ตรำสำรสิทธิที่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อหรือผู้ถือ (Options Holder) ในกำรซื้อหรือขำยสินทรัพย์อ้ำงอิงในอนำคตจำกผู้ขำย (Options Writer) ด้วยรำคำที่ตกลงกันไว้ ล่วงหน้ำ หรือรำคำใช้สิทธิ
(Exercise Price หรือ Strike Price) ภำยในวันที่กำหนดไว้ ล่วงหน้ำ หรือวันหมดอำยุ (Expiration Date หรือ Exercise Date) โดยผู้ซื้อหรือผู้ถือจะต้องจ่ำยเงิน (Premium) ให้แก่ผู้ขำย
เพื่อแลกกับสิทธิดังกล่ำว
60
สัญญำหรือข้อตกลงระหว่ำงบุคคล 2 ฝ่ำยคือ “ผู้ซื้อ” กับ “ผู้ขำย” ในกำรตกลงที่จะซื้อหรือขำยสินค้ำหรือทรัพย์สินอ้ำงอิงใด ๆ โดยกำรตกลง ณ วันนี้ แต่ใช้รำคำในอนำคต และกำรส่ง
มอบสินค้ำก็จะเกิดขึ้นในอนำคต ในส่วนของสินค้ำหรือสินทรัพย์อ้ำงอิงที่ใช้ในกำรซื้อหรือขำยสำหรับฟิวเจอร์สนั้นแบ่งเป็น 2 กลุ่ม หลัก ๆ คือ สินค้ำโภคภัณฑ์หรือสินค้ำเกษตร และ
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
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71530 บริการบริหารพอร์ตลงทุน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรจัดกำรพอร์ ตสินทรัพย์ ของบุคคล ธุรกิจ และอื่น ๆ โดยได้ รับค่ำตอบแทนหรือโดยตำมสัญญำจ้ ำง
(ยกเว้นกองทุนบำเหน็จบำนำญ)
หมายเหตุ : ผู้จัดกำรดำเนินกำรตัดสินใจเลือกกำรลงทุนที่จะซื้อหรือขำย ตัวอย่ำงของกำรจัดกำรพอร์ตคือ
บริกำรจัดกำรกองทุนรวม บริกำรจัดกำรกองทุนเพื่อกำรลงทุนอื่น ๆ หรือทรัสต์
ยกเว้น
- บริกำรจัดกำรกองทุนบำเหน็จบำนำญ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71640
- บริกำรให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรวำงแผนทำงกำรเงินส่ วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจในนำมของ
ลูกค้ำได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71591
- บริกำรซื้อขำยหลักทรัพย์โดยเสียค่ำธรรมเนียมในกำรทำธุรกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71521

7154

บริการของทรัสต์และรับฝากทรัพย์สิน
71541 บริการของทรัสต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรจัดกำรและบริหำรอสังหำริมทรัพย์และผลประโยชน์
- บริกำรทำหน้ำที่เป็นผู้ดูแลกองทุนรวมหรือกองทุนบำเหน็จบำนำญ
- บริกำรทำหน้ำที่เป็นผู้ดูแลหลักทรัพย์ (บริกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์และกำรจ่ำย
ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล)
71542 บริการรับฝากทรัพย์สิน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรเก็บรักษำและทำบัญชีของมีค่ำ และทรัพย์สินส่วนบุคคล รวมถึงหลักทรัพย์ภำยใต้คำแนะนำ
- บริกำรเก็บรักษำเอกสำรทรัพย์สิน
- บริกำรดูแลรักษำตู้นิรภัย
- บริกำรรับฝำกใบหลักทรัพย์
- บริกำรตรวจสอบควำมถูกต้องทำงบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้ำเพื่อทำกำรเก็บรักษำเอกสำรทรัพย์สิน
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บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตลาดการเงิน
71551 บริการด้าเนินงานของตลาดการเงิน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรดำเนินงำนและจัดเตรียมสถำนที่ และสิ่งอำนวยควำมสะดวกอื่น ๆ เพื่อกำรซื้อและกำรขำยหลักทรัพย์
และตรำสำรทุนอื่น ๆ
71552 บริการก้ากับดูแลตลาดการเงิน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรบริหำรงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลำดเงินและตลำดทุน
71559 บริการจัดการตลาดการเงินอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรบริหำรงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลำดเงินและตลำดทุน
ยกเว้น
- บริกำรรับฝำกทรัพย์สิน ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 71542
- บริกำรเสนอรำคำหุ้นผ่ำนทำงเซิรฟ์ เวอร์ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 84399
- บริกำรหำข่ำวกำรเงินให้แก่สื่อที่นำเสนอข่ำว ได้จัดประเภทไว้ในหมูใ่ หญ่ 844

7159

บริการอื่น ๆ ที่สนับสนุนบริการทางการเงิน
71591 บริการให้ค้าปรึกษาด้านการเงิน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรเงิน
- บริกำรวิเครำะห์ตลำดและข้อมูลข่ำวสำรกำรตลำด

566

กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563

ยกเว้น
- บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนำญ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71690
- บริกำรควบรวมและซื้อกิจกำร ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71511
- บริกำรกำรเงินธุรกิจ61 และร่วมลงทุน ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 71512
- บริกำรบริหำรพอร์ตลงทุน (ยกเว้นกองทุนบำเหน็จบำนำญ) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71530
- บริกำรของทรัสต์และรับฝำกทรัพย์สิน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7154
- บริกำรจัดกำรกองทุนบำเหน็จบำนำญ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71640
- บริกำรให้คำปรึกษำและดำเนินกำรด้ำนภำษี ได้จดั ประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 823
- บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรทำงกำรเงิน (ยกเว้นภำษีธุรกิจ) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83112
71592 บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศ ที่ดำเนินงำนโดยกิจกำรรับแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศ
71593 บริการประมวลผลธุรกรรมทางการเงินและบริการของส้านักหักบัญชี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรประมวลผลธุรกรรมทำงกำรเงิน เช่น กำรตรวจสอบงบดุล กำรอนุมัติธุรกรรมทำงกำรเงินต่ำง ๆ กำรโอน
เงินทุนเข้ำและออกจำกบัญชีของกลุ่มลูกค้ำรำยย่อยทั่วไป กำรแจ้งเตือนทำงบัญชีของธนำคำร (หรือผู้ ออก
บัตรเครดิต) ของธุรกรรมส่วนบุคคล และกำรสรุปยอดรำยวัน เป็นต้น
- บริกำรหักบัญชีตำมเช็ค ดร๊ำฟ และใบสั่งจ่ำยเงินอื่น ๆ
- บริกำรด้ำนบัตรเดบิตเพื่อธุรกิจกำรค้ำ
ยกเว้น
- บริกำรประมวลผลและเรียกชำระเงินสำหรับธุรกรรมหลักทรัพย์ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71523
71599 บริการอื่น ๆ ที่สนับสนุนบริการทางการเงิน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรของนำยหน้ำในกำรจำนองหรือให้กยู้ ืม
ยกเว้น
- บริกำรบรรจุหีบห่อเหรียญ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 85400
หมู่ใหญ่ 716
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บริการที่สนับสนุนการประกันภัยและกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ
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71610 บริการของนายหน้าหรือตัวแทนประกันภัย ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรด้ำนกำรขำย กำรเจรจำ หรือกำรชักชวน เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิต ประกันวินำศภัย ประกันภัยต่อ
และกองทุน

7162

71620 บริการก้าหนดค่าสินไหมทดแทน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรประเมินค่ำและเจรจำตกลงค่ำสินไหมทดแทน กำรประเมินผลและควำมเสียหำยที่เกิดจำกควำม
เสี่ยงภัยตำมนโยบำยกำรประกันภัย กำรเจรจำตกลงค่ำเสียหำยและควำมสูญเสีย
- บริกำรตรวจสอบสิทธิและอำนำจกำรชำระเงิน
- บริกำรประเมินมูลค่ำควำมเสียหำย

7163

71630 บริการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรคำนวณควำมเสี่ยงประกันภัยและเบี้ยประกัน

7164

71640 บริการจัดการกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรจัดกำรกองทุนบำเหน็จบำนำญ

กำรเงินธุรกิจ (Corporate finance) เป็นกำรศึกษำกำรจัดกำรทำงกำรเงิน และกำรตัดสินใจทำงกำรเงินของบริษัท เช่น กำรวิเครำะห์ผลตอบแทนของโครงกำรเพื่อตัดสินใจลงทุนใน
โครงกำรที่ให้ผลตอบแทนมำกกว่ำต้นทุนเงินทุน กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร กำรจัดหำเงินทุนเพื่อให้บริษัทมีโครงสร้ำงเงินทุนที่ เหมำะสม เพื่อเพิ่มมูลค่ำของบริษัท และควำมมั่งคั่ง
ของผู้ถือหุ้น (ที่มำ : https://th.wikipedia.org)
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71690 บริการอื่น ๆ ที่สนับสนุนการประกันภัยและกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนำญ
- บริกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรกู้ภัย
- บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนำญ

หมู่ใหญ่ 717

บริการถือครองสินทรัพย์ทางการเงิน

7170

บริการถือครองสินทรัพย์ทางการเงิน
71701 บริการถือครองความเป็นเจ้าของบริษัทย่อย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรของบริษัทโฮลดิ้ง 62 คือ กำรถือครองหลักทรัพย์ (หรือส่วนของผู้ถือหุ้นอื่น) ของบริษัทและวิสำหกิจ
เพื่อเป็นเจ้ำของหุ้นส่วนใหญ่หรือทั้งหมดของบริษัทและวิสำหกิจดังกล่ำว
71702 บริการถือครองหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ๆ ของทรัสต์ กองทุนรวมและตัวกลางทางการเงินที่คล้ายกัน
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรของนิติบุคคลที่จัดให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทำงกำรเงินอื่น ๆ โดยไม่ต้องจัดกำรแทน
ในนำมของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับประโยชน์
- บริกำรของตัวกลำงทำงกำรเงินอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น ที่ดำเนินกำรคล้ำยทรัสต์หรือกองทุน

หมวดย่อย 72

บริการอสังหาริมทรัพย์

หมู่ใหญ่ 721

บริการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น

7211

บริการให้เช่าหรือท้าสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น
72111 บริการให้เช่าหรือท้าสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่อยู่อาศัยที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- บริกำรให้เช่ำหรือทำสัญญำเช่ำสินทรัพย์ที่อยู่อำศัยที่โดยเจ้ำของหรือผู้ให้เช่ำ เช่น
 บ้ำน แฟลต อพำร์ตเมนต์
 อำคำร/สิ่งก่อสร้ำงอเนกประสงค์เพื่อกำรอยู่อำศัยเป็นหลัก
 ที่อยู่อำศัยที่เคลื่อนที่ได้
ยกเว้น
- บริกำรที่พักแรมที่ดำเนินงำนโดยโรงแรม โมเต็ล ห้องพักในบ้ำน หอพักนักศึกษำ ค่ำยพักแรม และที่พักอื่น ๆ
ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 631
72112 บริการให้เช่าหรือท้าสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- บริกำรให้เช่ำหรือทำสัญญำเช่ำสินทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรม พำณิชยกรรม หรือที่ไม่ใช่ที่อยู่อำศัยโดยเจ้ำของ
หรือผู้ให้เช่ำ เช่น
 โรงงำน อำคำร สำนักงำน คลังสินค้ำ
 โรงภำพยนตร์ ศูนย์ประชุม ห้องแสดงนิทรรศกำร และอำคำร/สิ่งก่อสร้ำงอเนกประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อกำรอยู่
อำศัยเป็นหลัก
 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรเกษตร กำรป่ำไม้ และที่คล้ำยกัน

62

บริษัทที่มีกำรประกอบธุรกิจโดยมีรำยได้จำกกำรถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก และไม่มีกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีนัยสำำคัญเป็นของตนเอง ซึ่ งอำจเป็นกำรลงทุนในบริษัทในประเทศและ/
หรือบริษัทในต่ำงประเทศ โดยต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรประกอบธุรกิจบริหำรจัดกำรเงินลงทุน (Investment Company) และต้องถือหุ้นในบริษัทแกนอย่ำงน้อย 1 บริษัท ซึ่งแสดงได้ว่ำ
Holding Company มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรในบริษัทแกนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (ที่มำ : https://www.set.or.th/th/products/listing2/files/Holding_Company_20170228.pdf)

568

กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563

- บริกำรให้ เช่ำที่ตั้งค่ำยพักแรม โรงรถที่มีกำรใส่ กุญแจเพื่อควำมปลอดภัยหรือสถำนที่อื่น ๆ สำหรับจอด
ยำนพำหนะโดยคิดค่ำบริกำรเป็นรำยเดือนหรือรำยปี
7212

บริการด้านการค้าอาคาร
72121 บริการด้านการค้าอาคารที่อยู่อาศัย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยอำคำรที่อยู่อำศัยและที่ดินที่เกี่ยวข้องที่เป็ นของตนเอง กำรขำยในกรณีนี้ถือเป็ นกำรขำยหุ้นโดย
ผู้ขำย ไม่ใช่กำรขำยสินทรัพย์ที่เป็นกำรขำยสินทรัพย์ถำวรของหน่วยขำย
- บริกำรซื้อและขำยบ้ ำนพร้ อมที่ดิน อำคำรเพื่อกำรอยู่ อำศัยพร้อมที่ดิน และที่อยู่ อำศัยส่วนบุคคลภำยใน
อำคำร (ยูนิต) เช่น อพำร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมส่วนบุคคล เป็นต้น ซึ่งทรัพย์สินดังกล่ำวอำจได้มำจำกกำร
เช่ำหรือเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิก็ตำม
ยกเว้น
- บริกำรด้ำนกำรค้ำที่ดินเปล่ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 72130
72122 บริการด้านการค้าอาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยอำคำรที่ไม่ใช่ที่อยู่อำศัยและที่ดินที่เกี่ยวข้องที่เป็ นของตนเอง กำรขำยในกรณีนี้ถือเป็ นกำรขำย
หุ้นโดยผู้ขำย ไม่ใช่กำรขำยสินทรัพย์ที่เป็นกำรขำยสินทรัพย์ถำวรของหน่วยขำย ตัวอย่ำงขอสินทรัพย์ที่ไม่ใช่
ที่อยู่อำศัย เช่น
 โรงงำน อำคำรสำนักงำน คลังสินค้ำ
 โรงภำพยนตร์ อำคำร/สิ่งก่อสร้ำงอเนกประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อกำรอยู่อำศัยเป็นหลัก
 โรงแรม
 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรเกษตร กำรป่ำไม้
 สินทรัพย์ที่คล้ำยกัน
ยกเว้น
- บริกำรด้ำนกำรค้ำที่ดินเปล่ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 72130
72123 บริการด้านการค้าสินทรัพย์ประเภทแบ่งเวลา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยสินทรัพย์ประเภทแบ่งเวลำที่เป็นของตนเอง

7213

72130 บริการด้านการค้าที่ดินเปล่า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยที่ดินเปล่ำทั้งเป็นที่อยู่อำศัยและไม่ใช่ที่อยู่อำศัยที่เป็นของตนเอง กำรขำยในกรณีนี้ถือเป็นกำรขำย
หุ้นโดยผู้ขำย รวมถึงที่ดินเปล่ำที่มีกำรแบ่งย่อย

หมู่ใหญ่ 722

บริการอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

7221

บริการจัดการสินทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
72211 บริการจัดการสินทรัพย์ที่อยู่อาศัยบนพืนฐานของค่าธรรมเนียมหรือสัญญา ยกเว้นสินทรัพย์ของตนเองประเภท
แบ่งเวลา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรจัดกำรเกี่ยวกับบ้ำนและอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอยู่อำศัยอื่น ๆ โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง
- บริกำรจัดกำรเกี่ยวกับอพำร์ ตเมนต์ที่มีหลำยยูนิตหรืออำคำร/สิ่งปลูกสร้ ำงอเนกประสงค์ เพื่อกำรอยู่อำศัย
เป็นหลัก
- บริกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัยที่เคลื่อนที่ได้
- บริกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัยที่มีควำมเป็นเจ้ำของร่วมกัน
- บริกำรรวบรวมรำยชื่อสถำนที่ให้เช่ำ
ยกเว้น
- บริกำรจัดกำรสินทรัพย์ประเภทแบ่งเวลำ (ประเภทเป็นเจ้ำของ) บนพื้นฐำนของค่ำธรรมเนียมหรือสัญญำ
ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 72213

คำอธิบำยกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563 569

72212 บริการจัดการสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรจัดกำรเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรมและพำณิชยกรรม อำคำร/สิ่งปลูกสร้ำงอเนกประสงค์ที่
ไม่ใช่เพื่อกำรอยู่อำศัยเป็นหลัก
- บริกำรจัดกำรเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรเกษตร กำรป่ำไม้ และที่คล้ำยกัน
ยกเว้น
- บริกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรกีฬำและกีฬำเพื่อกำรนันทนำกำร ได้จัดประเภทไว้
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 96520
- บริกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนควำมบันเทิงและนันทนำกำร ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 96990
72213 บริการจัดการสินทรัพย์ประเภทแบ่งเวลา โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรจัดกำรอำคำรหรือสินทรัพย์ประเภทแบ่งเวลำ
7222

บริการขายอาคาร โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
72221 บริการขายอาคาร/สิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดินเพื่อการอยูอ่ าศัย โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ยกเว้น
สินทรัพย์ที่เจ้าของน้ามาแบ่งเวลาเพื่อการอยูอ่ าศัย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริ ก ำรของตั ว แทนและนำยหน้ ำ ทำงด้ ำ นอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ ใ นกำรขำยบ้ ำ น แฟลต อพำร์ ต เมนต์ และ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอยู่อำศัยอื่น ๆ และบริกำรเป็นตัวกลำงที่คล้ำยกันเกี่ยวกับกำรซื้อ ขำย และให้ เช่ำ
อำคำร/สิ่งก่อสร้ำงพร้อมที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง
ยกเว้น
- บริกำรขำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอยู่อำศัย ที่เจ้ำของนำมำแบ่งเวลำ โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง
ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 72223
- บริกำรขำยที่ดิน โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 72230
72222 บริการขายอาคาร/สิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดินที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัย โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรของตัวแทนและนำยหน้ำทำงด้ำนอสังหำริมทรัพย์ ในกำรขำยอำคำร/สิ่งปลูกสร้ ำงพร้อมที่ดินที่ไม่ใช่
เพื่อกำรอยู่อำศัย เช่น สำนักงำน โรงงำน ร้ำนค้ำ เป็นต้ น และบริกำรเป็นตัวกลำงที่คล้ำยกันเกี่ยวกับกำรซื้อ
ขำยและให้เช่ำอำคำร/สิ่งก่อสร้ำงพร้อมที่ดินที่ไม่ใช่เพื่อกำรอยู่อำศัย โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง
ยกเว้น
- บริกำรขำยที่ดิน โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 72230
72223 บริการขายสินทรัพย์ประเภทแบ่งเวลา โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรของตัวแทนและนำยหน้ำทำงด้ำนอสังหำริมทรัพย์เกี่ยวกับกำรขำยอสังหำริมทรัพย์แบบแบ่งเวลำ

7223

72230 บริการขายที่ดินเปล่า โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรของตัวแทนและนำยหน้ำทำงด้ำนอสังหำริมทรัพย์ในกำรขำยที่ดินเปล่ำเพื่อกำรอยู่อำศัย และบริกำร
เป็นตัวกลำงที่คล้ำยกันเกี่ยวกับกำรซื้อ ขำย และให้ เช่ำที่ดินเปล่ำทั้งเพื่อกำรอยู่อำศัยและไม่ใช่เพื่อกำรอยู่
อำศัย โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

7224

72240 บริการประเมินค่าสินทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรประเมินรำคำอำคำร/สิ่งปลูกสร้ ำงพร้อมที่ดิน รวมถึงที่ดินเปล่ำ ทั้งเพื่อกำรอยู่อำศัยและที่ไม่ใช่เพื่อ
กำรอยู่อำศัย โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง
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หมวดย่อย 73

บริการสัญญาเช่าด้าเนินงาน63 หรือให้เช่า โดยไม่มีผู้ควบคุม หมวดย่อยนี้ได้แก่
- บริกำรให้เช่ำหรือสัญญำเช่ำดำเนินงำนเครื่องจักรและอุปกรณ์ และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
โดยไม่มีผู้ควบคุม
ยกเว้น
- บริกำรสัญญำเช่ำกำรเงินสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนบนพื้นฐำน
ของกำรบริกำรทำงกำรเงิน (สัญญำเช่ำกำรเงิน) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71140

หมู่ใหญ่ 731

บริการสัญญาเช่าด้าเนินงานหรือให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยไม่มีผู้ควบคุม

7311

บริการสัญญาเช่าด้าเนินงานหรือให้เช่าเครื่องอุปกรณ์ขนส่ง โดยไม่มีผู้ควบคุม
73111 บริการสัญญาเช่าด้าเนินงานหรือให้เช่ารถยนต์และรถตู้ขนาดเล็ก โดยไม่มีผู้ควบคุม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อสำหรับรถยนต์และรถตู้ขนำดเล็ก โดยไม่มีผู้ควบคุม
ยกเว้น
- บริกำรให้เช่ำหรือเช่ำซื้อรถยนต์ขนส่งผู้โดยสำรพร้อมคนขับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 64116
- บริกำรสัญญำเช่ำกำรเงินสำหรับรถยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71140
73112 บริการสัญญาเช่าด้าเนินงานหรือให้เช่ายานยนต์ขนส่งสินค้า โดยไม่มีผู้ควบคุม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อยำนยนต์ขนส่งสินค้ำ โดยไม่มีผู้ควบคุม ซึ่งออกแบบมำสำหรับ
ยำนยนต์ขนส่งสินค้ำเป็นหลัก (เช่น รถกึ่งรถพ่วง รถแทรกเตอร์ รถบรรทุก รถตู้ขนส่งสินค้ำ และพำหนะอื่น ๆ
ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่ำว เป็นต้น)
ยกเว้น
- บริกำรให้เช่ำหรือเช่ำซื้อยำนยนต์ขนส่งสินค้ำเพื่อกำรพำณิชย์ พร้อมคนขับ ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์
66012
- บริกำรสัญญำเช่ำกำรเงินสำหรับรถบรรทุก และอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71140
73113 บริการสัญญาเช่าด้าเนินงานหรือให้เช่ายานพาหนะบนระบบราง โดยไม่มีผู้ควบคุม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้เช่ำหรือสัญญำเช่ำดำเนินงำนยำนพำหนะที่วิ่งบนรำงเพื่อกำรพำณิชย์ โดยไม่มีผู้ควบคุม เช่น
 หัวรถจักรและรถที่เดินบนรำงอื่น ๆ รถไฟใต้ดิน อุปกรณ์วิ่งบนรำงขนำดเบำ และรถรำงที่วิ่งตำมถนน
หมายเหตุ : บริกำรให้เช่ำผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้ ต้องไม่มีบริกำรทำงกำรเงินแก่ ผู้เช่ำ แต่อำจมีบริกำร บำรุงรักษำ
ซ่อมแซม และกำรประกันภัย กำรผ่อนผันค่ำเสียหำย64 และกำรรับประกันให้
ยกเว้น
- บริกำรขนส่งบนระบบรำง (เครื่องอุปกรณ์และผู้ควบคุม) ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 64 และ 65
- บริกำรสัญญำเช่ำกำรเงินสำหรับยำนพำหนะบนระบบรำง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71140
- บริกำรบำรุงรักษำและซ่อมแซมอุปกรณ์กำรขนส่งทำงระบบรำงที่ขำยแยกต่ำงหำก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 87149

63

สัญญำเช่ำดำเนินงำน (Operating lease) คือสัญญำเช่ำที่ไม่ได้มีกำรโอนควำมเสี่ยง และผลตอบแทนทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดที่เป็นเจ้ำของพึงได้รับจำกสินทรัพย์ให้แก่ผู้เช่ำ
กำรผ่อนผันค่ำเสียหำย เป็นกำรลดภำระกำรที่ต้องชำระค่ำเสียหำยทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับรถให้กับผู้เช่ำ โดยให้ชดใช้แค่ค่ำเสียหำยส่วนแรก ยกเว้นว่ำผู้เช่ำจงใจให้เกิดควำมเสียหำยกับรถหรือขับรถ
ขณะมึนเมำสุรำหรือยำเสพติด กำรใช้รถในทำงที่ห้ำมใช้หรือประมำทเลินเล่อ
64
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73114 บริการสัญญาเช่าด้าเนินงานหรือให้เช่าเครื่องอุปกรณ์ขนส่งทางบกอื่น ๆ โดยไม่มีผู้ควบคุม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อจักรยำนยนต์ รถคำรำวำน และรถที่ใช้สำหรับพักแรม โดยไม่มี
ผู้ควบคุม
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อยำนพำหนะสำหรับขนส่งผู้โดยสำรชนิดที่ใช้ เพื่อกำรขนส่ง
สำธำรณะอื่น ๆ เช่น รถประจำทำง โดยไม่มีผู้ควบคุม
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อ ยำนพำหนะสำหรับอุปกรณ์กำรขนส่งทำงบกอื่น ๆ โดยไม่มี
ผู้ควบคุม
- บริกำรให้เช่ำยำนพำหนะสำหรับคนหรือสัตว์ลำกจูง โดยไม่มีผู้ควบคุม
ยกเว้น
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อยำนพำหนะสำหรับขนส่งผู้โดยสำรชนิดที่ใช้ เพื่อกำรขนส่ง
สำธำรณะ ที่มีผู้ควบคุม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 64118, 64223, 66011
- บริกำรสัญญำเช่ำกำรเงินสำหรับเครื่องอุปกรณ์ขนส่งทำงบกอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71140
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อจักรยำน สกี ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 73240
73115 บริการสัญญาเช่าด้าเนินงานหรือให้เช่าเครื่องอุปกรณ์การขนส่งทางน้า โดยไม่มีผู้ควบคุม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- บริกำรให้เช่ำเรือ และยำนเบำะอำกำศ (hovercraft) โดยไม่มีผู้ควบคุม ที่ออกแบบมำสำหรับกำรขนส่ง
ผู้โดยสำรและสินค้ำ
ยกเว้น
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อเรือสำหรับกำรขนส่งทำงน้ำ พร้อมผู้ควบคุม ได้จัดประเภทไว้
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 6602
- บริกำรสัญญำเช่ำกำรเงินสำหรับเรือ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71140
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อเรือที่ใช้เพื่อควำมสำรำญ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
73240
73116 บริการสัญญาเช่าด้ า เนินงานหรือ ให้ เช่า เครื่อ งอุ ปกรณ์ ก ารขนส่ ง ทางอากาศ โดยไม่มีผู้ควบคุม ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อ เครื่องอุปกรณ์ กำรขนส่ งทำงอำกำศ (เช่น เฮลิคอปเตอร์
เครื่องบิน บอลลูนอำกำศร้อน เป็นต้น) โดยไม่มีผู้ควบคุม
ยกเว้น
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อ เครื่องอุปกรณ์กำรขนส่งทำงอำกำศ โดยมีผู้ควบคุมได้จัด
ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 66031, 66032
- บริกำรสัญญำเช่ำกำรเงินสำหรับเครื่องอุปกรณ์กำรขนส่งทำงอำกำศ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71140
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อเครื่องร่ อน เครื่องร่ อนปีกกว้ำง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 73240
73117 บริการสัญญาเช่าด้าเนินงานหรือให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรือให้เช่ำ ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อกำรขนส่งสินค้ำ
ยกเว้น
- บริกำรสัญญำเช่ำกำรเงินสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71140
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำนและให้เช่ำตู้ คอนเทนเนอร์สำหรับเป็นที่พักหรือสำนักงำน ได้จัดประเภทไว้ใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 73129
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7312

บริการสัญญาเช่าด้าเนินงานหรือให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ โดยไม่มีผู้ควบคุม
73121 บริการสัญญาเช่าด้าเนินงานหรือให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยไม่มีผู้ควบคุม ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อรถแทรกเตอร์และเครื่องมือทำงกำรเกษตร เครื่องปลูกแบบใช้
เมล็ดและต้นกล้ำ เครื่องจักรที่ใช้ในกำรเก็บเกี่ยว กำรปลูกพืช และกำรคัดแยก
ยกเว้น
- บริกำรสัญญำเช่ำกำรเงินสำหรับเครื่องจักรทำงกำรเกษตร ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71140
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อเครื่องตัดหญ้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 73270
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทำงกำรเกษตรโดยมีผู้ควบคุม ได้จัด
ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 86119
73122 บริการสัญญาเช่าด้าเนินงานหรือให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง โดยไม่มีผู้ควบคุม ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อแทรกเตอร์ ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงและกำรขนย้ำยดิน เครื่อง
เกรดถนน เครื่องบดถนนที่ใช้เครื่องจักรไอน้ำ รถปรำบดิน เครื่องขุด เครื่องตักย้ำย นั่งร้ำนและแท่นยกพื้นที่
ไม่มีบริกำรติดตั้งและรื้อถอน ที่พักชั่วครำวในสถำนที่ก่อสร้ำง เป็นต้น
ยกเว้น
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกำรก่อสร้ำง โดยมีผู้ควบคุม ได้จัด
ประเภทไว้ในหมวดย่อย 54
- บริกำรสัญญำเช่ำ กำรเงินสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกำรก่อสร้ำง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
71140
73123 บริการสัญญาเช่าด้าเนินงานหรือให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ส้านักงาน (ยกเว้นคอมพิวเตอร์) โดยไม่มีผู้ควบคุม
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรือให้เช่ำเครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกชนิดในสำนักงำน
 เครื่องอัดสำเนำ
 เครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องประมวลผลคำ
 เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ทำบัญชี เช่น เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องบันทึกเงินสด และเครื่อง
คำนวณอื่น ๆ
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงำน ตู้นิรภัย และสิ่งที่คล้ำยกัน
ยกเว้น
- บริกำรสัญญำเช่ำกำรเงินสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำนักงำน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71140
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน หรือให้เช่ำคอมพิวเตอร์ โดยไม่มีผู้ควบคุ ม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
73124
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อ อุปกรณ์โทรคมนำคม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
73125
73124 บริการสัญญาเช่าด้าเนินงานหรือให้เช่าคอมพิวเตอร์ โดยไม่มีผู้ควบคุม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อคอมพิวเตอร์ โดยไม่มีผู้ควบคุม เช่น เครื่องประมวลผลข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยประมวลผลกลำง หน่วยต่อพ่วง และเครื่องอ่ำนข้อมูลระบบแม่เหล็กหรือแสง เป็นต้น
ยกเว้น
- บริกำรสัญญำเช่ำกำรเงินสำหรับคอมพิวเตอร์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71140
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73125 บริการสัญญาเช่าด้าเนินงานหรือให้เช่าอุปกรณ์โทรคมนาคม โดยไม่มีผู้ควบคุม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อ วิทยุ โทรทัศน์ และเครื่องอุปกรณ์โทรคมนำคมที่ใช้ ในเชิง
พำณิชย์
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อโทรศัพท์ เครื่องโทรสำร วิทยุติดตำมตัว และโทรศัพท์มือถือ
ยกเว้น
- บริกำรสัญญำเช่ำกำรเงินสำหรับอุปกรณ์โทรคมนำคม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71140
73129 บริการสัญญาเช่าด้าเนินงานหรือให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น โดยไม่มีผู้ควบคุม
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อเครื่องจักรทุกชนิด ทั้งชนิดที่ใช้หรือไม่ใช้ไฟฟ้ำ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
ใช้เป็นสินค้ำทุนในอุตสำหกรรม (ยกเว้นของใช้สว่ นบุคคลหรือของใช้ในครัวเรือน)
 เครื่องยนต์และเครื่องกังหัน
 เครื่องมือกล
 เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในเหมืองแร่และแหล่งน้ำมัน
 เครื่องผ่อนแรงที่ใช้ลูกรอกและเครื่องชักรอก
 เครื่องจักรหยอดเหรียญที่ใช้ในกำรเล่นพนัน
 วัสดุที่ใช้ในงำนแสดงสินค้ำ
 เครื่องอุปกรณ์ชนิดใช้ในกำรประกอบวิชำชีพ เครื่องอุปกรณ์ในกำรวัดและกำรควบคุมทำงวิทยำศำสตร์
 ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับเป็นที่พักหรือสำนักงำน
 เครื่องจักรทำงกำรค้ำและทำงอุตสำหกรรมอื่น ๆ
ยกเว้น
- บริกำรสัญญำเช่ำกำรเงินสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71140
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำงกำรเกษตร โดยไม่มีผู้ควบคุม ได้จัด
ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 73121
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกำรก่อสร้ำงและงำนวิศวกรรมโยธำ
โดยไม่มีผู้ควบคุม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 73122
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อ เครื่องจักรและอุปกรณ์สำนักงำน (ยกเว้นคอมพิวเตอร์)
โดยไม่มีผู้ควบคุม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 73123
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อคอมพิวเตอร์ โดยไม่มีผู้ควบคุม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 73124
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อ อุปกรณ์โทรคมนำคม โดยไม่มีผู้ควบคุม ได้จัดประเภทไว้ใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 73125
หมู่ใหญ่ 732
7321

บริการสัญญาเช่าด้าเนินงานหรือให้เช่าสินค้าอื่น ๆ

73210 บริการสัญญาเช่าด้าเนินงานหรือให้เช่าโทรทัศน์ วิทยุ เครื่องบันทึกเทปวิดีโอ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ
อุปกรณ์ประกอบ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อ อุปกรณ์ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อควำมบันเทิง
ทุกชนิดสำหรับใช้ในครัวเรือน
 ระบบสเตอริโอ เครื่องเล่นเทป โทรทัศน์ วิทยุ
 เครื่องบันทึกเทปวิดีโอ และอุปกรณ์ที่คล้ำยกัน
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อเครื่องบันทึก เครื่องเสียง และเครื่องเล่นซีดี
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73220 บริการสัญญาเช่าด้าเนินงานหรือให้เช่าสื่อบันทึกเสียงและภาพ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อวิดีโอเทป ซีดี และดีวีดี ที่ใช้เพื่อควำมบันเทิงในที่อยู่อำศัย
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อวิดีโอเกม

7323

73230 บริการสัญญาเช่าด้าเนินงานหรือให้เช่าและของใช้ในครัวเรือนอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อ เฟอร์นิเจอร์ (รวมถึงที่นอนและฐำนรองที่นอน) ของใช้ ใน
ครัวเรือนทั้งที่ใช้หรือไม่ใช้กระแสไฟฟ้ำ เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้ำ เครื่องปรับอำกำศภำยในห้อง พัดลม เครื่อง
ปิ้งขนมปัง เครื่องผสมอำหำร เป็นต้น
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อเครื่องเคลือบดินเผำและเครื่องแก้ว เครื่องครัวและภำชนะที่ใช้
บนโต๊ะอำหำร

7324

73240 บริการสัญญาเช่าด้าเนินงานหรือให้เช่าเครื่องอุปกรณ์เพื่อนันทนาการและการกีฬา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อเครื่องอุปกรณ์เพื่อควำมสำรำญและใช้ในเวลำว่ำง เช่น
 จักรยำน สกีหิมะ สเก็ตน้ำแข็ง
 เครื่องร่อน เครื่องร่อนปีกกว้ำง
 อุปกรณ์กีฬำทำงน้ำ (เช่น กระดำนโต้คลื่น สกีน้ำ เป็นต้น)
 เรือที่ใช้ เพื่อควำมสำรำญ (เช่ น เรือแคนนู เรือใบ และเรือที่ใช้ เพื่อควำมสำรำญอื่น ๆ เป็นต้น) อำนม้ ำ
อุปกรณ์ค่ำยพักแรม ฯลฯ

7325

73250 บริการสัญญาเช่าด้าเนินงานหรือให้เช่าผ้าชนิดที่ใช้ในครัวเรือน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อผ้ำชนิดที่ใช้ในครัวเรือน

7326

73260 บริการสัญญาเช่าด้าเนินงานหรือให้เช่าสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย และรองเท้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำนและให้เช่ำสิ่งทอ เครื่องแต่งกำย และรองเท้ำ
- บริกำรให้เช่ำเครื่องแบบ เครื่องแต่งกำย เสื้อผ้ำ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องประดับ หมวก วิก เป็นต้น
ยกเว้น
- บริกำรจัดหำเครื่องแบบ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 97130

7327

73270 บริการสัญญาเช่าด้าเนินงานหรือให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สามารถน้าไปใช้ งานได้ด้วยตนเอง (DIY:
do-it-yourself) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้เช่ำ สัญญำเช่ำดำเนินงำน หรือเช่ำซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้ำนและสวน รวมถึงเครื่องตัด
หญ้ำ
- บริกำรให้เช่ำ สัญญำเช่ำดำเนินงำน หรือเช่ำซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้งำนโดยมือสมัครเล่นหรือเป็นงำน
อดิเรก เช่น เครื่องมือสำหรับซ่อมแซมบ้ำน เป็นต้น

7329

73290 บริการสัญญาเช่าด้าเนินงานหรือให้เช่าสินค้าอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรือให้เช่ำ
 หนังสือ วำรสำร และนิตยสำร
 กล้องถ่ำยรูป อุปกรณ์ทำงภำพถ่ำย กล้องสองตำ และสินค้ำทำงทัศนศำสตร์อื่น ๆ
 ดอกไม้และต้นไม้
 เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ
 นำฬิกำ ฯลฯ
 เครื่องดนตรี
- บริกำรสัญญำเช่ำดำเนินงำน ให้เช่ำ หรือเช่ำซื้อ เครื่องอุปกรณ์ ทำงกำรแพทย์ (เช่น ไม้ เท้ำ เป็นต้น) และ
อุปกรณ์สำำหรับผู้ช่วยแพทย์
- บริกำรให้เช่ำอุปกรณ์สำหรับงำนปำร์ตี้และกิจกรรมทำงสังคมอื่น ๆ เช่น งำนแต่งงำน เป็นต้น
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หมู่ใหญ่ 733

บริการดูแลสิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่
- กำรออกใบอนุญำต กำรอนุญำต หรือกำรให้อำนำจในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ทรัพย์สินทำงปัญญำและผลิตภัณฑ์ที่
คล้ำยคลึงกัน
หมายเหตุ : ในหมู่ใหญ่นี้ครอบคลุมถึงสิทธิในกำรใช้ประโยชน์จำกผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้ เช่น กำรออกใบอนุญำตให้แก่
บุคคลที่สำม กำรทำซ้ำและเผยแพร่ซอฟต์แวร์ หนังสือ เป็นต้น ใช้กำรออกแบบที่จดสิทธิบัตรในกระบวนกำรผลิต
เพื่อผลิตสินค้ำใหม่ และอื่น ๆ แต่ไม่รวมกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้ ที่จำกัด ซึ่งถูกจำหน่ำยเป็นส่วนหนึ่งของ
ผลิตภัณฑ์ (เช่น ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป หนังสือ เป็นต้น)
ยกเว้น
- ค่ำธรรมเนียมลิขสิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของสินค้ำอุป โภคบริโภค (เช่น กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้สำหรับ
หนังสือรำยกำรข้อมูล ซอฟต์แวร์ เป็นต้น) ได้จัดประเภทไว้ในหมวด 0 - 4
- บริกำรจัดเตรียมเอกสำรและใบรับรองเกี่ยวกับสิทธิบัตร เครื่องหมำยกำรค้ำ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สิน
ทำงปัญญำอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 82130
- บริกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำหรือรับรองสิทธิบัตร เครื่องหมำยกำรค้ำ ลิขสิทธิ์ และสิทธิใน
ทรัพย์สินทำงปัญญำอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 82130
- บริกำรจัดกำรด้ำนลิขสิทธิ์และรำยได้ (ยกเว้นภำพยนตร์) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 85999
- บริกำรจัดกำรด้ำนทรัพย์สินอุตสำหกรรม (เช่น สิทธิบัตร ใบอนุญำต เครื่องหมำยกำรค้ำ แฟรนไชส์ เป็นต้น)
ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 85999
- บริกำรจัดกำรด้ำนลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 96140
- บริกำรจัดกำรลิขสิทธิ์งำนศิลปกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 96290
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บริการดูแลสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล
73311 บริการดูแลสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรดูแลสิทธิในกำรผลิตซ้ำ ทำสำเนำ ดัดแปลง เผยแพร่ตอ่ สำธำรณชน หรือรวบรวมซอฟต์แวร์ คำอธิบำย
ซอฟต์แวร์ และสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งสิทธิดังกล่ำวมีหลำยระดับ คือ
 สิทธิในกำรผลิตซ้ำ ทำสำเนำ และเผยแพร่
 สิทธิในกำรใช้สว่ นประกอบต่ำง ๆ ในซอฟต์แวร์เพื่อไปทำขึ้นใหม่หรือนำไปผนวกรวมกับซอฟต์แวร์อื่น
ยกเว้น
- ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (ที่ไม่ได้กำหนดขึ้นเอง) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 478
- กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้ ที่จำกัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่
478
- กำรจำกัดจำนวนผู้ใช้ตำมสิทธิซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์ แวร์เกมสำเร็จรูป ได้ จัดประเภทไว้ในผลิตภัณฑ์
58201
73312 บริการดูแลสิทธิในการใช้ฐานข้อมูล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรดูแลสิทธิในกำรผลิตซ้ำ เผยแพร่ตอ่ สำธำรณชน หรือรวบรวมฐำนข้อมูล (เช่น กำรรวบรวมข้อเท็จจริง
หรือข้อมูล เป็นต้น) ในฐำนข้อมูลอื่นหรือซอฟต์แวร์อื่น ซึ่งสิทธิดังกล่ำวมีหลำยระดับ คือ
 สิทธิในกำรผลิตซ้ำ ทำสำเนำ และเผยแพร่ฐำนข้อมูล
 สิทธิในกำรใช้ ส่วนประกอบต่ำง ๆ ในฐำนข้อมูลเพื่อไปทำขึ้นใหม่ หรือนำไปผนวกรวมกับฐำนข้อมูลอื่น
และซอฟต์แวร์อื่น
ยกเว้น
- ซอฟต์แวร์จัดกำรฐำนข้อมูลสำเร็จรูป (ซึ่งไม่ได้กำหนดขึ้นเอง) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 478
- บริกำรดูแลสิทธิในกำรใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 73311

576

กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563

7332

73320 บริการดูแลสิทธิในการใช้ต้นฉบับด้านความบันเทิง วรรณกรรม หรือศิลปะ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรดูแลสิทธิในกำรผลิตซ้ำ/ทำสำเนำ ดัดแปลง เผยแพร่ตอ่ สำธำรณชน หรือรวบรวมผลงำนต้นฉบับ เช่น
วรรณกรรม ต้นฉบับงำนดนตรีหรืองำนศิลปะ เป็นต้น
 กำรแพร่ภำพและจัดแสดงภำพยนตร์ตน
้ ฉบับ สื่อบันทึกเสียง รำยกำรโทรทัศน์และวิทยุ เทปและวิดีทัศน์
ที่บันทึกแล้ว
 กำรนำงำนศิลป์ตน
้ ฉบับมำทำสำเนำหรือจัดพิมพ์ใหม่
 กำรผลิตซ้ำ/ทำสำเนำต้นฉบับหนังสือของนักเขียน หนังสือ วำรสำร และนิตยสำร

7333

73330 บริการดูแลสิทธิในการใช้ผลิตภัณฑ์วิจัยและพัฒนา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรใช้ผลงำนที่ได้จำกกำรวิจัยและพัฒนำ ไม่ว่ำจะเป็นควำมคิดสร้ำงสรรค์ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ประกอบไปด้วยเนื้อหำ กระบวนกำร เครื่องกลไก วงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
สูตรยำ และผลิตภัณฑ์ใหม่จำกสิ่งมีชีวิตที่ผลิตโดยวิธีกำรต่ำง ๆ

7334

73340 บริการดูแลสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าและแฟรนไชส์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำและแฟรนไชส์ในทรัพย์สินที่ไม่กอ่ ให้เกิดกำรผลิต

7335

73350 บริการดูแลสิทธิในการส้ารวจและการประเมินแร่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในสัมปทำนกำรสำรวจและประเมินแหล่งแร่ เช่น กำรสำรวจแร่เพื่อหำน้ำมันปิโตรเลียม
ก๊ำซธรรมชำติ และแร่อื่น ๆ (ยกเว้นปิโตรเลียม) เป็นต้น

7339

73390 บริการดูแลสิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีทรัพย์สนิ ทำงปัญญำอื่น ๆ เช่น แบบแปลนสถำปัตยกรรมและ
งำนวิศวกรรม งำนออกแบบอุตสำหกรรม เป็นต้น
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หมวดใหญ่ 8
บริการด้านธุรกิจและการผลิต

65

หมวดย่อย 81

บริการวิจัยและพัฒนา

หมู่ใหญ่ 811

บริการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิศวกรรม

8111

บริการวิจัยขันพืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิศวกรรม ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- บริกำรวิจัยพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ธรรมชำติและวิศวกรรม กำรทดลองหรือกำรทำงำนเชิงทฤษฎีที่ดำเนินกำร
เพื่อให้ได้มำซึ่งควำมรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับรำกฐำนที่แท้จริงของปรำกฏกำรณ์และข้อเท็จจริงที่สำมำรถสังเกตได้
โดยไม่ต้องใช้สิ่งอื่นมำช่วยในกำรสังเกตุ
81111

บริการวิจัยขันพืนฐานด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรวิจัยขั้นพื้นฐำนที่เกีย่ วข้องกับควำมร้อน แสง ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้ำ ดำรำศำสตร์ ฯลฯ

81112

บริการวิจัยขันพืนฐานด้านเคมีและชีววิทยา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรวิจัยขั้นพื้นฐำนที่เกีย่ วข้องกับตัวเร่งปฏิกริ ิยำ กำรหมัก (ชีวเคมี) สรีรวิทยำและชีววิทยำของสัตว์และ
พืช จุลินทรีย์ ฯลฯ

81113

บริการวิจัยขันพืนฐานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรวิจัยขั้นพื้นฐำนที่เกีย่ วข้องกับควำมรู้ที่ต้องใช้เทคนิคต่อไปนี้อย่ำงน้อยหนึ่งข้อ
 ดีเอ็นเอ/อำร์เอ็นเอ
65
66
 จีโนมิกส์ เภสัชพันธุศำสตร์ กำรตรวจสอบยีน พันธุวิศวกรรม กำรจัดเรียงลำดับ/กำรสังเครำะห์/
กำรเพิ่มจำนวนของดีเอ็นเอ/อำร์เอ็นเอ กำรแสดงออกของแบบแผนของยีน และกำรใช้ เทคโนโลยี
แอนติเซนส์
 โปรตีนและโมเลกุลอื่น ๆ
 กำรจัดเรียงลำดับ/กำรสังเครำะห์/วิศวกรรมโปรตีนและเปปไทด์ (รวมถึงฮอร์โมนซึ่งเป็นโมเลกุล
ขนำดใหญ่) โปรติโอมิกส์ 67 กำรสกัดและกำรแยกโปรตีนให้บริสุทธิ์ กำรสื่อสำรและกำรระบุของ
ตัวรับสัญญำณบนเซลล์
 กำรเพำะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ และวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
 กำรเพำะเลี้ยงเซลล์สัตว์และเนื้อเยื่อพืช วิศวกรรมเนื้อเยื่อ (รวมถึงโครงสร้ำงเลี้ยงเซลล์ที่ไม่ใช้และ
วิศวกรรมชีวเวช) กำรหลอมเซลล์ สำรกระตุ้นภูมคุ้มกัน/วัคซีน กำรจัดกำรตัวอ่อน
 เทคนิคกระบวนกำรทำงเทคโนโลยีชีวภำพ
68
 ถังปฏิกรณ์ทำงชีวภำพสำหรับกำรหมัก กระบวนทำงชีวภำพ กำรชะด้วยจุลินทรีย์ กำรปรับสภำพ
เชื้อรำเพื่อผลิตเยื่อกระดำษ กำรใช้เชื้อจุลินทรีย์ในกำรกำจัดสำรประกอบอินทรีย์กำมะถัน กำรบำบัด
ฟื้นฟูทำงชีวภำพ กำรกรองแบบชีวภำพ และกำรฟื้นฟูสภำพสิ่งแวดล้อมด้วยพืช

เป็นกำรศึกษำจีโนม (genome) ทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด (ที่มำ : http://www.thaibiotech.info/what-is-genomics.php)
กำรศึกษำควำมผิดแผกทำงพันธุกรรมของมนุษย์ ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลทำให้แต่ละบุคคลมีกำรตอบสนองต่อยำแตกต่ำงกัน
(ที่มำ : https://med.mahidol.ac.th/patho/th/Laboratory/Pharmacogenomics)
67
กำรศึกษำโปรตีนทุกชนิดที่เป็นผลผลิตของยีนทั้งหมด โดยศึกษำโครงสร้ำง กำรทำงำนบริเวณและภำวะที่พบโปรตีนเหล่ำนั้น รวมถึงควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงโปรตีนชนิดต่ำง ๆ ในวิถีกำรสร้ำง
และสลำยสำรเคมีภำยในเซลล์ ซึ่งใช้เทคนิคจำเพำะต่อกำรแยกโปรตีนชนิดต่ำง ๆ ออกจำกกัน จำกนั้นเปรียบเทียบกับฐำนข้อมูลโปรตีน ซึ่งทำให้ ทรำบชนิดของโปรตีนที่สร้ำงขึ้นภำยในเซลล์
ในปัจจุบันโปรติโอมิกส์มีควำมสำคัญทำงกำรแพทย์เป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะกำรศึกษำปฏิกิริยำกำรจับกันของยำหรือสำรเคมีและโปรตีนเป้ำหมำย (ที่มำ : https://il.mahidol.ac.th/emedia/ap-biology2/chapter7/protiomic.html)
68
กระบวนกำรทำงชีววิทยำที่เกิดจำกเมตำบอลิซึมของจุลินทรีย์ทำให้โลหะที่อยู่ในสำรประกอบที่ไม่ละลำยน้ำละลำยออกมำในรูปของสำรละลำย จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรลิชชิ่ง
(leaching) เป็นแบคทีเรียพวกที่เจริญได้ดีในสภำวะที่มี pH เป็นกรด (Acidophile) แบคทีเรียที่มีบทบำทมำก คือ Thiobacillus ferrooxidans กระบวนกำรไบโอลิชชิ่งสำมำรถเกิดได้ทั้ง
ทำงตรงและทำงอ้อม (ที่มำ : https://www.kmutt.ac.th/rippc/pron317.html)
66
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เวกเตอร์ในรูปแบบยีนและอำร์เอ็นเอ
 ยีนบำบัด พำหะจำกเชื้อไวรัส
ชีวสำรสนเทศศำสตร์
นำโนเทคโนโลยีชีวภำพ

81114

บริการวิจัยขันพืนฐานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรวิจัยขั้นพื้นฐำนที่เกีย่ วข้องกับวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสำหรับกำรหล่อ โลหะ เครื่องจักร ไฟฟ้ำ
กำรสื่อสำร เรือ อำกำศยำน วิศวกรรมโยธำ กำรก่อสร้ำง สำรสนเทศ ฯลฯ

81115

บริการวิจัยขันพืนฐานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเภสัชกรรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรวิจัยขั้นพื้นฐำนที่เกีย่ วข้องกับกำรบำบัดรักษำโรค สุขอนำมัยในเชิงป้องกัน เภสัชกรรมฯลฯ

81116

บริการวิจัยขันพืนฐานด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรวิจัยขั้นพื้นฐำนเกี่ยวกับเทคนิคทำงกำรเกษตร กำรเพำะเลี้ยงผลไม้ ป่ำไม้ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ กำร
ประมง ฯลฯ

81119

บริการวิจัยขันพืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรวิจัยขั้นพื้นฐำนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและวิทยำศำสตร์ธรรมชำติอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

8112

บริการวิจัยขันประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิศวกรรม ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- บริกำรวิจัยขั้นประยุกต์ด้ำนวิทยำศำสตร์ธรรมชำติและวิศวกรรมที่เกี่ยวกับกำรตรวจสอบที่ดำเนินกำรเพื่อให้
ได้มำซึ่งควำมรู้ใหม่ แบบดั้งเดิม แต่อย่ำงไรก็ตำม แนวทำงนี้มุ่งเน้นไปที่จุดมุ่งหมำยหรือวัตถุประสงค์เฉพำะ
81121

บริการวิจัยขันประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรวิจัยขั้นประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับควำมร้อน แสงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ ดำรำศำสตร์ ฯลฯ

81122

บริการวิจัยขันประยุกต์ด้านเคมีและชีววิทยา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรวิจัยขั้นประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเร่งปฏิกริ ิยำ กำรหมัก (ชีวเคมี) สรีรวิทยำและชีววิทยำของสัตว์และ
พืชจุลินทรีย์ ฯลฯ

81123

บริการวิจัยขันประยุกต์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรวิจัยขั้นประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับควำมรู้ที่ต้องใช้เทคนิคต่อไปนี้อย่ำงน้อยหนึ่งข้อ
 ดีเอ็นเอ/อำร์เอ็นเอ
 จีโนมิกส์ เภสัชพันธุศำสตร์ กำรตรวจสอบยีน พันธุวิศวกรรม กำรจัดเรียงลำดับ/กำรสังเครำะห์/กำรเพิ่ม
จำนวนของดีเอ็นเอ/อำร์เอ็นเอ กำรแสดงออกของแบบแผนของยีน และกำรใช้เทคโนโลยีแอนติเซนส์
 โปรตีนและโมเลกุลอื่น ๆ
 กำรจัดเรียงลำดับ/กำรสังเครำะห์/วิศวกรรมโปรตีนและเปปไทด์ (รวมถึงฮอร์โมนซึ่งเป็นโมเลกุล
ขนำดใหญ่) โปรติโอมิกส์ กำรสกัดและกำรแยกโปรตีนให้บริสุทธิ์ กำรสื่อสำรและกำรระบุของตัวรับ
สัญญำณบนเซลล์
 กำรเพำะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ และวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
 กำรเพำะเลี้ยงเซลล์สัตว์และเนื้อเยื่อพืช วิศวกรรมเนื้อเยื่อ (รวมถึงโครงสร้ำงเลี้ยงเซลล์ที่ไม่ใช้และ
วิศวกรรมชีวเวช) กำรหลอมเซลล์ สำรกระตุ้นภูมคุ้มกัน/วัคซีน กำรจัดกำรตัวอ่อน
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เทคนิคกระบวนกำรทำงเทคโนโลยีชีวภำพ
 ถังปฏิกรณ์ทำงชีวภำพสำหรับกำรหมัก กระบวนทำงชีวภำพ กำรชะด้วยจุลินทรีย์ กำรปรับสภำพ
เชื้อรำเพื่อผลิตเยื่อกระดำษ กำรใช้เชื้อจุลินทรีย์ในกำรกำจัดสำรประกอบอินทรีย์กำมะถัน กำรบำบัด
ฟื้นฟูทำงชีวภำพ กำรกรองแบบชีวภำพ และกำรฟื้นฟูสภำพสิ่งแวดล้อมด้วยพืช
เวกเตอร์ในรูปแบบยีนและอำร์เอ็นเอ
 ยีนบำบัด พำหะจำกเชื้อไวรัส
ชีวสำรสนเทศศำสตร์
นำโนเทคโนโลยีชีวภำพ

81124

บริการวิจัยขันประยุกต์ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรวิจัยขั้นประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสำหรับกำรหล่อ โลหะ เครื่องจักร ไฟฟ้ำ
กำรสื่อสำร เรือ อำกำศยำน วิศวกรรมโยธำ กำรก่อสร้ำง สำรสนเทศ ฯลฯ

81125

บริการวิจัยขันประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเภสัชกรรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรวิจัยขั้นประยุกต์เกี่ยวกับกำรรักษำโรค สุขอนำมัยในเชิงป้องกัน เภสัชกรรมฯลฯ

81126

บริการวิจัยขันประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรวิจัยขั้นประยุกต์เกี่ยวกับเทคนิคทำงกำรเกษตร กำรเพำะเลี้ยงผลไม้ ป่ำไม้ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ กำร
ประมง ฯลฯ

81129

บริการวิจัยขันประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรวิจัยขั้นประยุกต์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและวิทยำศำสตร์ธรรมชำติอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

8113

บริการพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิศวกรรมศาสตร์ ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- บริกำรพัฒนำเชิงทดลองด้ำนวิทยำศำสตร์ธรรมชำติและวิศวกรรมศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรทำงำนอย่ำงเป็น
ระบบ กำรวำดภำพควำมรู้ที่ได้จำกกำรวิจัยและประสบกำรณ์ที่นำไปสู่กำรผลิตวัสดุ ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์
ใหม่ ๆ กำรติดตั้งกระบวนกำร ระบบ และบริกำรใหม่ ๆ หรือกำรปรับปรุงที่ผลิตหรือติดตั้งแล้ว
81131

บริการพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรพัฒนำเชิงทดลองทีเ่ กี่ยวข้องกับควำมร้อน แสง ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้ำ ดำรำศำสตร์ ฯลฯ

81132

บริการพัฒนาเชิงทดลองด้านเคมีและชีววิทยา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรพัฒนำเชิงทดลองที่เกี่ยวข้องกับตัวเร่งปฏิกิริยำ กำรหมัก สรีรวิทยำและชีววิทยำของสัตว์และพืช
จุลินทรีย์ ฯลฯ

81133

บริการพัฒนาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรพัฒนำเชิงทดลองที่เกี่ยวข้องกับควำมรู้ที่ต้องใช้เทคนิคต่อไปนี้อย่ำงน้อยหนึ่งข้อ
 ดีเอ็นเอ/อำร์เอ็นเอ
 จีโนมิกส์ เภสัชพันธุศำสตร์ กำรตรวจสอบยีน พันธุวิศวกรรม กำรจัดเรียงลำดับ/กำรสังเครำะห์/
กำรเพิ่มจำนวนของดีเอ็นเอ/อำร์เอ็นเอ กำรแสดงออกของแบบแผนของยีน และกำรใช้เทคโนโลยี
แอนติเซนส์
 โปรตีนและโมเลกุลอื่น ๆ
 กำรจัดเรียงลำดับ/กำรสังเครำะห์/วิศวกรรมโปรตีนและเปปไทด์ (รวมถึงฮอร์โมนซึ่งเป็นโมเลกุล
ขนำดใหญ่) โปรติโอมิกส์ กำรสกัดและกำรแยกโปรตีนให้บริสุทธิ์ กำรสื่อสำรและกำรระบุของตัวรับ
สัญญำณบนเซลล์
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กำรเพำะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ และวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
 กำรเพำะเลี้ยงเซลล์สัตว์และเนื้อเยื่อพืช วิศวกรรมเนื้อเยื่อ (รวมถึงโครงสร้ำงเลี้ยงเซลล์ที่ไม่ใช้ และ
วิศวกรรมชีวเวช) กำรหลอมเซลล์ สำรกระตุ้นภูมิคุ้มกัน/วัคซีน กำรจัดกำรตัวอ่อน
 เทคนิคกระบวนกำรทำงเทคโนโลยีชีวภำพ
69
 ถังปฏิกรณ์ทำงชีวภำพสำหรับกำรหมัก กระบวนทำงชีวภำพ กำรชะด้วยจุลินทรีย์ กำรปรับสภำพ
เชื้อรำเพื่อผลิตเยื่อกระดำษ กำรใช้เชื้อจุลินทรีย์ในกำรกำจัดสำรประกอบอินทรีย์กำมะถัน กำรบำบัด
ฟื้นฟูทำงชีวภำพ กำรกรองแบบชีวภำพ และกำรฟื้นฟูสภำพสิ่งแวดล้อมด้วยพืช
 เวกเตอร์ในรูปแบบยีนและอำร์เอ็นเอ
 ยีนบำบัด พำหะจำกเชื้อไวรัส
 ชีวสำรสนเทศศำสตร์
 นำโนเทคโนโลยีชีวภำพ
บริการพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรพัฒนำเชิงทดลองที่เ กี่ยวข้อ งกับ กำรหล่อ โลหะ เครื่องจักร ไฟฟ้ำ กำรสื่อสำร เรือ อำกำศยำน
วิศวกรรมโยธำ กำรก่อสร้ำง


81134

81135

บริการพัฒนาเชิงทดลองด้านการแพทย์และเภสัชกรรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรพัฒนำเชิงทดลองที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำโรค สุขอนำมัยในเชิงป้องกัน เภสัชกรรม ฯลฯ

81136

บริการพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรพัฒนำเชิงทดลองที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคทำงกำรเกษตร กำรเพำะเลี้ยงผลไม้ ป่ำไม้ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
กำรประมง ฯลฯ

81139

บริการพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรพัฒนำเชิงทดลองที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและวิทยำศำสตร์ธรรมชำติอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมู่ใหญ่ 812

บริการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

8121

บริการวิจัยพืนฐานด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- บริกำรวิจัยพื้นฐำนด้ำนสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ กำรทดลองหรือกำรทำงำนเชิงทฤษฎีที่ดำเนินกำร
เพื่อให้ได้มำซึ่งควำมรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับรำกฐำนที่แท้จริงของปรำกฏกำรณ์และข้อเท็จจริงที่สำมำรถสังเกตได้
โดยไม่ต้องใช้สิ่งอื่นมำช่วยในกำรสังเกตุ
81211

บริการวิจัยพืนฐานด้านจิตวิทยา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรวิจัยพื้นฐำนด้ำนจิตวิทยำ

81212

บริการวิจัยพืนฐานด้านเศรษฐศาสตร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรวิจัยพื้นฐำนเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศำสตร์ กำรจัดกำรธุรกิจ กำรเงิน ฯลฯ
ยกเว้น
- บริกำรวิจัยตลำด ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83700

69

81213

บริการวิจัยพืนฐานด้านกฎหมาย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรวิจัยพื้นฐำนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยมหำชน กฎหมำยแพ่ง ฯลฯ

81214

บริการวิจัยพืนฐานด้านภาษาและวรรณคดี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรงำนวิจัยพื้นฐำนที่เกี่ยวข้องกับภำษำและวรรณคดี ทั้งในสมัยโบรำณและสมัยใหม่

กระบวนกำรทำงชีววิทยำที่เกิดจำกเมตำบอลิซึมของจุลินทรีย์ทำให้โลหะที่อยู่ในสำรประกอบที่ไม่ละลำยน้ำละลำยออกมำในรูปของสำรละลำย จุลิ นทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรลิชชิ่ง
(leaching) เป็นแบคทีเรียพวกที่เจริญได้ดีในสภำวะที่มี pH เป็นกรด (Acidophile) แบคทีเรียที่มีบทบำทมำก คือ Thiobacillus ferrooxidans กระบวนกำรไบโอลิชชิ่งสำมำรถเกิดได้ทั้ง
ทำงตรงและทำงอ้อม (ที่มำ : https://www.kmutt.ac.th/rippc/pron317.html)

คำอธิบำยกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563 581

81219

8122

บริการวิจัยพืนฐานด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรวิจัยพื้นฐำนที่เกี่ยวข้องกับมำนุษยวิทยำสังคมและมำนุษยวิทยำวัฒนธรรม ประชำกรศำสตร์ ภูมิศำสตร์
(มนุษย์ เศรษฐกิจ และสังคม) ภำษำศำสตร์ วิทยำศำสตร์กำรเมือง และสังคมศำสตร์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น
- บริกำรวิจัยพื้นฐำนเกี่ยวกับประวัติศำสตร์ ปรัชญำ ศิลปะ ศำสนำ เทววิทยำ และมนุษยศำสตร์อื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริการวิจัยประยุกต์ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- บริกำรวิจัยประยุกต์ด้ำนสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ กำรตรวจสอบที่ดำเนินกำรเพื่อให้
ได้มำซึ่งควำมรู้ใหม่แบบดั้งเดิม แต่อย่ำงไรก็ตำม แนวทำงนี้มุ่งเน้นไปที่จุดมุ่งหมำยหรือวัตถุประสงค์เฉพำะ

81221

บริการวิจัยประยุกต์ด้านจิตวิทยา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรวิจัยประยุกต์ด้ำนจิตวิทยำ

81222

บริการวิจัยประยุกต์ด้านเศรษฐศาสตร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรวิจัยประยุกต์เกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศำสตร์ กำรจัดกำรธุรกิจ กำรเงิน ฯลฯ
ยกเว้น
- บริกำรวิจัยตลำด ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83700

81223

บริการวิจัยประยุกต์ด้านกฎหมาย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรวิจัยประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยมหำชน กฎหมำยแพ่ง ฯลฯ

81224

บริการวิจัยประยุกต์ด้านภาษาและวรรณคดี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรงำนวิจัยประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับภำษำและวรรณคดี ทั้งในสมัยโบรำณและสมัยใหม่
บริการวิจัยประยุกต์ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรวิจัยประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับมำนุษยวิทยำสังคมและมำนุษยวิทยำวัฒนธรรม ประชำกรศำสตร์ ภูมิศำสตร์
(มนุษย์ เศรษฐกิจ และสังคม) ภำษำศำสตร์ วิทยำศำสตร์กำรเมือง และสังคมศำสตร์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น
- บริกำรวิจัยประยุกต์เกี่ยวกับประวัติศำสตร์ ปรัชญำ ศิลปะ ศำสนำ เทววิทยำ และมนุษยศำสตร์อื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น

81229

8123

81231
81232

81233
81234

บริการพัฒนาเชิงทดลองด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- บริกำรพัฒนำเชิงทดลองด้ำนสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ กำรวำด
ภำพควำมรู้ที่ได้จำกกำรวิจัยและประสบกำรณ์ที่นำไปสู่กำรผลิตวัสดุ ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ใหม่ ๆ กำรติดตั้ง
กระบวนกำร ระบบ และบริกำรใหม่ ๆ หรือกำรปรับปรุงที่ผลิตหรือติดตั้งแล้ว
บริการพัฒนาเชิงทดลองด้านจิตวิทยา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรพัฒนำเชิงทดลองด้ำนจิตวิทยำ
บริการพัฒนาเชิงทดลองด้านเศรษฐศาสตร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรพัฒนำเชิงทดลองเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศำสตร์ กำรจัดกำรธุรกิจ กำรเงิน ฯลฯ
ยกเว้น
- บริกำรวิจัยตลำด ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83700
บริการพัฒนาเชิงทดลองด้านกฎหมาย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรพัฒนำเชิงทดลองที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยมหำชน กฎหมำยแพ่ง ฯลฯ
บริการพัฒนาเชิงทดลองด้านภาษาและวรรณคดี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรพัฒนำเชิงทดลองที่เกี่ยวข้องกับภำษำและวรรณคดี ทั้งในสมัยโบรำณและสมัยใหม่

582

กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563

81239

บริการพัฒนาเชิงทดลองด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรพัฒนำเชิงทดลองที่เกี่ยวข้องกับมำนุษยวิทยำสังคมและมำนุษยวิทยำวัฒนธรรม ประชำกรศำสตร์
ภูมิศำสตร์ (มนุษย์ เศรษฐกิจ และสังคม) ภำษำศำสตร์ วิทยำศำสตร์กำรเมือง และสังคมศำสตร์อื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- บริกำรพัฒนำเชิงทดลองเกี่ยวกับประวัติศำสตร์ ปรัชญำ ศิลปะ ศำสนำ เทววิทยำ และมนุษยศำสตร์อื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมู่ใหญ่ 813

บริการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองแบบสหวิทยาการ

8130

บริการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองแบบสหวิทยาการ
บริการวิจัยพืนฐานแบบสหวิทยาการ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรวิจัยพื้นฐำนที่เกี่ยวข้องทั้งด้ำนวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ/วิศวกรรมศำสตร์ และสังคมศำสตร์/มนุษยศำสตร์

81301
81302

บริการวิจัยประยุกต์แบบสหวิทยาการ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรวิจัยประยุกต์ที่เกี่ยวข้องทั้งด้ำนวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ/วิศวกรรมศำสตร์ และสังคมศำสตร์/มนุษยศำสตร์

81303

บริการพัฒนาเชิงทดลองแบบสหวิทยาการ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรพัฒนำเชิงทดลองที่เกี่ยวข้องทั้งด้ำนวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ/วิศวกรรมศำสตร์ และสังคมศำสตร์/
มนุษยศำสตร์

หมู่ใหญ่ 814

ต้นฉบับงานวิจัยและพัฒนา

8140

ต้นฉบับงานวิจัยและพัฒนา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ต้นฉบับทำงวิทยำศำสตร์ เช่น แนวคิด แผนกำร พิมพ์เขียว สูตรสำหรับสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร
ต่ำง ๆ ที่ได้รับกำรคุ้มครองและได้รับอนุญำตเป็นทรัพย์สินทำงอุตสำหกรรม ควำมลับทำงกำรค้ ำ สิทธิบัตร
เป็นต้น
หมายเหตุ : กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนต้นฉบับเหล่ำนี้จะทำขึ้นมำเอง กล่ำวคือ เป็นกำรผลิตโดยตั้งใจทำขึ้นเพื่อขำย
ไม่ใช่ทำขึ้นตำมสัญญำจ้ำงหรือตำมที่ผู้ซื้อต้องกำร

81400

หมวดย่อย 82

บริการด้านกฎหมายและการบัญชี

หมู่ใหญ่ 821

บริการด้านกฎหมาย

8211

82110

บริการให้ค้าปรึกษาและเป็นตัวแทนเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้คำปรึกษำ เป็นตัวแทน และบริกำรที่เกี่ยวข้อง (เช่น กำรป้องกัน ค้นหำหลักฐำน พยำน ผู้เชี่ยวชำญ
เป็นต้น) กับกฎหมำยอำญำ

8212

82120

บริการให้ค้าปรึกษาทางกฎหมายและเป็นตัวแทนเกี่ยวกับกฎหมายอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้คำปรึกษำ เป็นตัวแทน และบริกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในกระบวนกำรยุติธรรมและกึ่ง
ตุลำกำรเกี่ยวกับ กฎหมำยแพ่ง กฎหมำยปกครอง กฎหมำยรัฐธรรมนูญ กฎหมำยระหว่ำงประเทศ กฎหมำย
ทหำร และกฎหมำยอื่น ๆ ยกเว้นกฎหมำยอำญำ

8213

82130

บริการเอกสารทางกฎหมายและรับรองเอกสาร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรร่ำงและรับรองเอกสำร และบริกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และ
สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำอื่น ๆ
- บริกำรร่ำงและรับรองเอกสำร และบริ กำรทำงกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับเอกสำรทำงกฎหมำยอื่น ๆ เช่น
พินัยกรรม สัญญำกำรสมรส สัญญำกำรค้ำกำรทำธุรกิจ เป็นต้น
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8219

บริการด้านกฎหมายอื่น ๆ ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
82191

บริการอนุญาโตตุลาการ70 และการประนอมข้อพิพาท71 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรอนุญำโตตุลำกำรหรือกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทระหว่ำงฝ่ำยแรงงำนและฝ่ำยบริหำร ระหว่ำงธุรกิจ หรือ
ระหว่ำงบุคคล
ยกเว้น
- บริกำรเป็นตัวแทนในนำมของฝ่ำยที่เกิดควำมขัดแย้ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 82120

82199

บริการด้านกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรเอสโครว์72
- บริกำรด้ำนกฎหมำยอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมู่ใหญ่ 822

บริการวิชาชีพบัญชี การตรวจสอบบัญชี และรับท้าบัญชี

8221

บริการตรวจสอบงบการเงิน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรตรวจสอบบันทึกทำงกำรบัญชีและหลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องขององค์กร เพื่อแสดงงบกำรเงินขององค์กร
ในปัจจุบันว่ำมีควำมถูกต้องตำมควำมเป็นจริง ณ วันที่กำหนด และผลกำรดำเนินงำนในช่ วงเวลำดังกล่ำว
ตำมหลักกำรทำบัญชีที่ได้รับกำรยอมรับทั่วไป

82210

ยกเว้น
- บริกำรตรวจสอบบัญชี ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 82221
- กำรตรวจสอบกำรบริหำรงำน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83111
8222

บริการวิชาชีพบัญชีและรับท้าบัญชี ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
82221

บริการวิชาชีพบัญชี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำรทบทวนงบกำรเงินรำยปีและงบกำรเงินระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงบัญชีอื่น ๆ ขอบเขตของกำรทบทวน
จะน้อยกว่ำกำรตรวจสอบและระดับของกำรประกันควำมถูกต้องก็จะต่ำกว่ำ
- บริกำรรวบรวมงบกำรเงินจำกข้อมูลที่ลูกค้ำจัดทำให้ จึงไม่รับประกันควำมถูกต้องของงบกำรเงินที่รวบรวม
- บริกำรขอคืนภำษีธุรกิจที่ดำเนินกำรร่วมกันกับกำรจัดทำงบกำรเงิน โดยไม่ได้คิดค่ำบริกำรแยกต่ำงหำก
- บริกำรรวบรวมงบกำไรขำดทุน งบดุล ฯลฯ
- กำรวิเครำะห์งบดุล ฯลฯ
- บริกำรทำงบัญชีอื่น ๆ เช่น กำรรับรอง73 กำรประเมินค่ำ คำแถลงกำรณ์74 เป็นต้น
ยกเว้น
- บริกำรตรวจสอบงบกำรเงิน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 82210
- บริกำรรับทำบัญชี ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 82222
- บริกำรจัดทำภำษีธุรกิจที่ให้บริกำรแยกต่ำงหำก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 823

70

อนุญำโตตุลำกำร คือ บุคคลที่คู่พิพำททุกฝ่ำยได้รว่ มกันแต่งตั้งขึ้นให้ทำหน้ำที่เป็นคนกลำง เพื่อพิจำรณำชี้ขำดข้อพิพำท และเมื่อมีคำชี้ขำดเป็นประกำรใดแล้ว คู่พิพำททุกฝ่ำยยินยอมที่
จะปฏิบัติตำมคำชี้ขำดนั้น (ที่มำ : กรมกำรประกันภัย)
71
กำรประนอมข้อพิพำท เป็นกำรจัดกำรข้อพิพำทโดยบุคคลที่สำม โดยขึ้นอยู่กับควำมสมัครใจของคู่กรณี กำรจัดกำรด้วยวิธีนี้สำมำรถนำมำใช้กับข้อพิพำทด้ำนต่ำง ๆ อำทิเช่น ด้ำนสิทธิ
มนุษยชน ด้ำนสิ่งแวดล้อม บุคคลที่สำมสำมำรถให้ คำแนะนำและควำมเห็นแก่คู่กรณีได้ หำกกำรประนอมข้อพิพำทไม่สำมำรถนำไปสู่ข้อยุติได้ ข้อพิพำทนี้ก็จะต้องให้ศำลพิจำรณำต่อไป
(ที่มำ : International Chamber of Commerce Thailand)
72
คนกลำงหรือ Escrow Agent ทำหน้ำที่ดูแลกำรชำระหนี้ตำมสัญญำให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตำมเจตนำของคู่สัญญำ โดยคนกลำงจะเป็นผู้ดำเนินกำรตำมข้อตกลงของคู่สัญญำ และถื อเงิน
ของคู่สัญญำฝ่ำยที่จะต้องชำระเงินให้แก่อีกฝ่ำยหนึ่งในเวลำที่ได้รับกำรปฏิบัติจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งตำมที่ตกลงกัน (ที่มำ : https://www.dlo.co.th/node/98)
73
กำรให้ข้อสรุปที่เป็นลำยลักษณ์อักษรเกี่ยวกับควำมเชื่อถือได้ของสิ่งที่บุคคลหนึ่งให้กำรรับรอง โดยมีบุคคลอื่น เป็นผู้ใช้ประโยชน์จ ำกกำรรับร้องนั้น
(ที่มำ : http://www.bablog.mju.ac.th/Patcharin/wp-content/uploads/2011/06/Audit_Chapter1-Audit-Basic.pdf)
74
คำแถลงเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงกำรเงินของบริษัท ที่ไม่รวมกำรทำธุรกรรมที่ผิดปกติหรือไม่เป็นไปตำมข้อกำหนดเมื่อรำยงำนรำยได้ของบริ ษัท ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่รวมรวมถึงค่ำกำรลงทุนที่
ลดลงค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับโครงสร้ำงและกำรปรับปรุงจำกงบดุลของบริษัท ซึ่งกำหนดวิธีปฏิบัติทำงบัญชีที่ผิดพลำดจำกปีอื่น ๆ (ที่มำ : https://th.toptipfinance.com/pro-forma)

584
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82222

บริการรับท้าบัญชี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำรจัดประเภทและกำรบันทึกธุรกรรมทำงธุรกิจในรูปของเงินตรำหรือหน่วยวัดทำงบัญชี
ยกเว้น
- บริกำรทำบัญชีเกี่ยวกับกำรคืนภำษี ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 823
- บริกำรบัญชีเงินเดือน รวมถึงกำรคำนวณเงินเดือนและบัญชีแยกประเภท ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
82223

82223

บริการให้ค้าปรึกษาและบริหารระบบเงินเดือน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำรประมวลผลเงินเดือน รวมถึงออนไลน์
- บริกำรจ่ำยเงินเดือนแบบโอนเข้ำบัญชีธนำคำรหรือสั่งจ่ำยเช็ค
- กำรหักภำษีและกำรหักเงินอื่น ๆ
- กำรจัดเตรียม กำรดู และจัดเก็บบัญชีแยกประเภท รำยงำน และเอกสำรอื่น ๆ
ยกเว้น
- บริกำรรับทำบัญชี ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 82222
- กำรประมวลผลเงินเดือนเป็นส่วนหนึ่งของบริกำรจัดกำรกระบวนกำรทำงธุรกิจ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 83117

หมู่ใหญ่ 823

บริการให้ค้าปรึกษาและด้าเนินการด้านภาษี

8231

82310

บริการให้ค้าปรึกษาและด้าเนินการด้านภาษีนิติบุคคล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนภำษีนิติบุคคล และกำรเตรียมขอคืนภำษีทุกประเภท (เช่น ภำษีมูลค่ำเพิ่ม เป็นต้น)

8232

82320

บริการด้าเนินการและวางแผนด้านภาษีบุคคลธรรมดา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรจัดทำและวำงแผน
 ภำษีนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียน
 ภำษีบุคคลธรรมดำ

หมู่ใหญ่ 824

บริการเกี่ยวกับการล้มละลายและสั่งพิทักษ์ทรัพย์

8240

บริการเกี่ยวกับการล้มละลายและสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้คำปรึกษำและช่วยเหลือในกำรบริหำรธุรกิจที่ล้มละลำย และ/หรือทำหน้ำที่ดูแลทรัพย์สินที่ล้มละลำย

82400

หมวดย่อย 83

บริการทางวิชาชีพ เทคนิค และธุรกิจ (ยกเว้นบริการวิจัย พัฒนา กฎหมาย และการบัญชี)

หมู่ใหญ่ 831

บริการให้ค้าปรึกษาด้านการจัดการและบริการบริหารจัดการ; บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

8311

บริการให้ค้าปรึกษาด้านการจัดการและบริการบริหารจัดการ
83111

บริการให้ค้าปรึกษาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้คำปรึกษำ แนะนำ และช่วยเหลือในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับนโยบำยและกลยุทธ์ทำงธุรกิจ กำรวำงแผน
โดยรวม กำรจัดโครงสร้ำง และกำรควบคุมองค์กร โดยเฉพำะกำรให้คำปรึกษำด้ำนจัดกำรทั่วไป อำจเกี่ยวข้อง
กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลำยเรื่องรวมกัน
 กำรกำหนดนโยบำย
 กำรกำหนดโครงสร้ำงองค์กร (ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ) เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่ำง
มีประสิทธิผลสูงสุด
 องค์กรทำงกฎหมำย
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83112

กำรวำงแผนกลยุทธ์ทำงธุรกิจ
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรพัฒนำและปรับโครงสร้ำงธุรกิจ เช่น กำรควบรวมกิจกำร กำรซื้อกิจกำร
กิจกำรร่วมค้ำ กำรสร้ำงพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ กำรกระจำยธุรกิจ กำรแปรรูปรัฐวิสำหกิจ เป็นต้น
กำรกำหนดระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร
กำรจัดทำรำยงำนและกำรควบคุมเพื่อกำรจัดกำร
แผนกำรพลิกฟื้นธุรกิจ
กำรตรวจสอบกำรบริหำรงำน
กำรจัดทำแผนกำรปรับปรุงผลกำไร
และเรื่องอื่น ๆ ที่สนใจเป็นพิเศษเพื่อกำรจัดกำรขององค์กรที่ดียิ่งขึ้น

บริการให้ค้าปรึกษาด้านการจัดการทางการเงิน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้คำปรึกษำ แนะแนว และช่วยเหลือในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตัดสินใจด้ำนกำรเงิน
 กำรบริหำรเงินทุนและกำรจัดกำรสภำพคล่อง กำรกำหนดโครงสร้ำงเงินทุนที่เหมำะสม
 กำรวิเครำะห์ข้อเสนอโครงกำรลงทุน
 กำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์
 กำรพัฒนำระบบบัญชี กำรควบคุมงบประมำณ และกำรควบคุมโดยใช้งบประมำณดำเนินงำน
 บริกำรให้คำปรึกษำทำงกำรเงินเกี่ยวกับกำรควบรวมกิจกำร กำรซื้อกิจกำร เช่น กำรให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
วิธีกำรกำหนดมูลค่ำทำงธุรกิจ วิธกี ำรชำระเงิน วิธีกำรควบคุม และกำรเงินระหว่ำงประเทศ เป็นต้น
ยกเว้น
- บริกำรของนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71521
- บริ ก ำรจั ด กำรกองทุ น และพอร์ ตกำรลงทุ น (ยกเว้ น กองทุ น บ ำเหน็ จ บ ำนำญ) ได้ จั ด ประเภทไว้ ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 71530
- บริกำรจัดกำรกองทุนบำเหน็จบำนำญ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71640

83113

75

บริการให้ค้าปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้คำปรึกษำ แนะนำ และให้ควำมช่วยเหลือเกี่ยวกับกลยุทธ์ นโยบำย กำรปฏิบัติ และกำรดำเนินกำร
จัดกำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กร กำรให้คำปรึกษำทำงด้ำนทรัพยำกรบุคคลอำจเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือหลำยเรื่องรวมกัน ดังต่อไปนี้
 กำรสรรหำบุคลำกร ค่ำตอบแทน สิทธิประโยชน์ กำรวัดและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
 กำรพัฒนำองค์กร (กำรปรับปรุงหน้ำที่กำรทำงำนภำยในและระหว่ำงกลุ่ม)
 กำรฝึกอบรมพนักงำนและควำมต้องกำรพัฒนำบุคลำกร
 กำรดำเนินกำรและวำงแผนเพื่อช่วยพนักงำนหลังถูกเลิกจ้ำง
75
 กำรวำงแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง
 กำรปฏิบัติตำมกฎของรัฐบำลในด้ำนต่ำง ๆ เช่น สุขภำพ ควำมปลอดภัย ค่ำตอบแทนพนักงำน และควำม
เสมอภำคในกำรจ้ำงงำน เป็นต้น
 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแรงงำนกับฝ่ำยจัดกำร
 กำรตรวจสอบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

กำรวำงแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession planning) เป็นกำรดำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งบุคคลที่มีควำมพร้อมและเหมำะสม เพื่อเข้ำสู่ตำแหน่งระดับบริหำร (top jobs) ต่ำง ๆ ในอนำคต
โดยตั้งอยู่บนหลักกำรที่ว่ำควำมสำมำรถในกำรบริหำร สำมำรถสร้ำงได้ และองค์กรควรเลือกที่จะ “สร้ำง” มำกกว่ำเลือกที่จะ “เสี่ยง” ตั้งผู้บริหำรที่ไม่ทรำบว่ำจะสำมำรถบริหำรได้หรือไม่
ซึ่งในกำร “สร้ำง” จะมุ่งเน้นบุคลำกรภำยในองค์กรเป็นหลัก
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83114

บริการให้ค้าปรึกษาด้านการจัดการการตลาด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้คำปรึกษำ แนะนำ และช่วยเหลือเกี่ยวกับกลยุทธ์ทำงกำรตลำด และกำรดำเนินงำน ด้ำนกำรตลำด
ขององค์กร กำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรทำงกำรตลำด อำจเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลำยเรื่อง
รวมกัน
 กำรวิเครำะห์และกำรกำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำด
 กำรกำหนดหลักกำรบริกำรลูกค้ำ นโยบำยกำรตั้งรำคำ กำรโฆษณำ และช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย
 กำรจัดกำรด้ำนกำรขำยและกำรฝึกอบรมพนักงำนขำย
 กำรจัดกำรช่องทำงกำรตลำด (เช่น กำรขำยส่ งหรือกำรขำยตรงให้ ผู้ค้ำปลีก กำรขำยทำงไปรษณีย์ กำร
ดำเนินงำนแบบแฟรนไชส์ เป็นต้น) กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ ทำง
กำรตลำดและดำเนินงำนขององค์กร
ยกเว้น
- บริกำรด้ำนประชำสัมพันธ์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83121
- บริกำรโฆษณำ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 836

83115

บริการให้ค้าปรึกษาด้านการจัดการการผลิตและการด้าเนินการ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้คำปรึกษำ แนะนำ และช่วยเหลือเกี่ยวกับ
 กระบวนกำรปรับปรุงระบบและขั้นตอนกำรทำงำน
 กำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนของสำนักงำนและบริกำร เช่น
 กำรจัดรูปแบบสำนักงำน
 กำรวำงแผนผัง
 กระบวนงำนและมำตรฐำนกำรทำงำน
 กำรจัดกำรของสำนักงำนอัตโนมัติ เช่น กำรคัดเลือกและกำรติดตั้งระบบอัตโนมัติ
 กำรพัฒนำกำรผลิต กำรประกันคุณภำพ และกำรจัดกำรคุณภำพกำรผลิต
 ควำมปลอดภัยในโรงงำน ระบบรักษำควำมปลอดภัย และกำรป้องกัน
ยกเว้น
- บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83116

83116

บริการให้ค้าปรึกษาด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนแบบบูรณำกำร ที่รวมถึงบริกำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง
บริกำรเก็บรักษำสินค้ำ และบริกำรกระจำยสินค้ำ
- บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์
 กำรให้ คำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรระบบสินค้ำคงคลัง โดยติดตำมรำยกำรสินค้ำที่อยู่ในคลังสินค้ำ และ
กำหนดควำมต้องกำรสินค้ำของลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 กำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรกระจำยและกำรขนส่งสินค้ำ รวมถึงกระบวนกำรที่ลูกค้ำใช้ในกำรเก็บสินค้ำ
กำรจัดกำร และกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำภำยในองค์กร เพื่อขนส่งสินค้ำของลูกค้ำไปยังสถำนที่ที่ลูกค้ำระบุไว้
 กำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรเก็บรักษำสินค้ำ รวมถึงกระบวนกำรรับ กำรเก็บ และกำรออกสินค้ำ
 กำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรบำรุงรักษำสินค้ำ
- บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

83117

บริการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แพ็คเกจกำรบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ โดยกำรนำบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศพร้อมด้วยบุคลำกร (โดยใช้คู่มือ
หรือใช้ควำมเชี่ยวชำญขึ้นอยู่กับวิธีแก้ปัญหำ) เครื่องจักร และสิ่งอำนวยควำมสะดวกเพื่อสนับสนุนและ
กำรจัดกำรกระบวนกำรทำงธุรกิจสำหรับลูกค้ำ
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83118
8312

กระบวนกำรทำงธุรกิจด้ำนกำรเงิน เช่น กำรประมวลผลธุรกรรมทำงกำรเงิน กำรประมวลผลบัตรเครดิต
บริกำรชำระเงิน บริกำรให้กู้ยืมเงิน เป็นต้น
กระบวนกำรทำงธุรกิจด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ เช่น กำรบริหำรสิทธิประโยชน์ กำรประมวลผลเงินเดือน
กำรบริหำรบุคลำกร เป็นต้น
กระบวนกำรทำงธุรกิจด้ำนกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน เช่น กำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง บริกำรด้ำนกำรจัดซื้อ
บริกำรโลจิสติกส์ กำรจัดตำรำงกำรผลิต และกำรประมวลผลคำสั่งซื้อ เป็นต้น
กระบวนกำรทำงธุ ร กิ จ ด้ ำ นกำรจั ด กำรลู ก ค้ ำ สั ม พั น ธ์ เช่ น ศู น ย์ บ ริ ก ำรค ำปรึ ก ษำหรื อ แจ้ งปั ญ หำ
ศูนย์บริกำรลูกค้ำทำงโทรศัพท์ และศูนย์บริกำรลูกค้ำ เป็นต้น
กระบวนกำรทำงธุรกิจที่ดำเนินกำรในอุตสำหกรรมเฉพำะกลุ่ม เช่น ไฟฟ้ำ เคมี และปิโตรเลียม เป็นต้น
กระบวนกำรทำงธุรกิจอื่น ๆ สำหรับลูกค้ำ

บริการจัดการส้านักงานใหญ่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรบริหำรจัดกำรหน่วยอื่น ๆ ของบริษัทหรือวิสำหกิจเดียวกัน โดยสำนักงำนใหญ่
บริการให้ค้าปรึกษาทางธุรกิจ

83121

บริการด้านประชาสัมพันธ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้คำปรึกษำ แนะนำ และช่วยเหลือในกำรดำเนินกำร รวมถึงกำรลอบบี้ กำรปรับปรุงภำพลักษณ์ และ
ควำมสัมพันธ์ขององค์กรหรือบุคคลที่มีต่อประชำชนทั่วไป รัฐบำล ผู้ลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้น และอื่น ๆ
ยกเว้น
- บริกำรวำงแผนและสร้ำงสรรค์งำนโฆษณำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83611
- บริกำรวิจัยตลำดและสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83700

83129

8313

บริการให้ค้าปรึกษาทางธุรกิจอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรด้ำนกำรพัฒนำภูมิภำค อุตสำหกรรม หรือกำรท่องเที่ยว
- บริกำรให้คำปรึกษำทำงธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริการให้ค้าปรึกษาและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

83131

บริการให้ค้าปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้คำปรึกษำและข้อเสนอแนะที่เชี่ยวชำญทำงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
 กำรให้คำแนะนำด้ำนควำมต้องกำรของระบบทำงด้ำนฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์และกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
 กำรบูรณำกำรระบบ
 ควำมปลอดภัยของระบบ
 บริกำรควำมรู้ควำมชำนำญทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ยกเว้น
- บริกำรให้คำปรึกษำ แนะนำ และช่วยเหลือในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศโดยธุรกิจ
เช่น กำรพัฒนำกลยุทธ์พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83111
- บริกำรให้คำปรึกษำพร้อมทั้งบริกำรออกแบบและพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตำมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
(เช่น เว็บไซต์ ฐำนข้อมูล โปรแกรมประยุกต์เฉพำะด้ำน ระบบเครือข่ำย เป็นต้น) ตำมสัญญำจ้ำง ได้จัดประเภท
ไว้ในกำรบริกำรออกแบบและพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศในหมู่ย่อย 8314

83132

บริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรทำงด้ำนเทคนิคเพื่อแก้ปัญหำให้แก่ลูกค้ำในกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ ฮำร์ดแวร์หรือระบบคอมพิวเตอร์
 บริกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกค้ำในกำรใช้งำนหรือแก้ไขปัญหำด้ำนซอฟต์แวร์

588

กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563

บริกำรอัพเกรด รวมถึงจัดหำแพทช์76 และอัพเดต77 ต่ำง ๆ
 บริกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกค้ำในกำรใช้งำนหรือแก้ปัญหำด้ำนฮำร์ดแวร์ รวมถึงกำรทดสอบและกำรทำ
ควำมสะอำดเป็นประจำ และกำรซ่อมเครื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
 บริกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนเทคนิคในกำรเคลื่อนย้ำยระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้ำไปยังสถำนที่ใหม่
 บริกำรทำงด้ำนเทคนิคเพื่อแก้ปัญหำให้แก่ลูกค้ำในกำรใช้งำนฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
- บริกำรควำมรู้ควำมชำนำญทำงเทคนิคในกำรแก้ปัญหำเฉพำะทำงให้แก่ลูกค้ำที่ใช้งำนระบบคอมพิวเตอร์
 บริกำรตรวจสอบหรือประเมินผลกำรทำงำนของคอมพิวเตอร์ หรือกำรทำงำนอื่น ๆ ได้แก่ กำรตรวจสอบ
และประเมินผลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่ำย หรือกระบวนกำรทำงำน รวมถึงจัดทำเอกสำรเพื่อ
ศึกษำควำมสำมำรถในกำรรองรับกำรใช้งำน ประสิทธิภำพกำรทำงำน หรือระบบรักษำควำมปลอดภัย
 บริกำรกู้ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น กำรกู้ข้อมูลของลูกค้ำจำกฮำร์ดไดรฟ์หรือสื่อจัดเก็บข้อมูลอื่นที่เสียหำย
หรือไม่เสถียร หรือกำรจัดหำเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำรองและกำรสำเนำซอฟต์แวร์เก็บไว้ในสถำนที่
แยกต่ำงหำก เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถย้ำยพนักงำนไปดำเนินกำรและดูแลรักษำระบบคอมพิวเตอร์ในกรณี
เกิดภัยพิบัติ เช่น ไฟไหม้ หรือน้ำท่วม เป็นต้น
- บริกำรสนับสนุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น


8314

บริการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- จัดหำควำมเชี่ยวชำญทำงเทคนิคในกำรออกแบบและ/หรือพัฒนำโซลูชันด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตำมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ เครือข่ำย และระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
83141

บริการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศส้าหรับโปรแกรมประยุกต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรออกแบบโครงสร้ำงและ/หรือกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงกำรแก้ไขและปรับแต่งโปรแกรม
ที่มีอยู่ โดยต้องมีกำรพัฒนำและ/หรือใช้งำนโปรแกรม
 บริกำรออกแบบโครงสร้ำงและเนื้อหำของเว็บเพจ และ/หรือเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยต้องมีกำร
พัฒนำและนำโปรแกรมเว็บเพจไปใช้งำน
 บริกำรออกแบบโครงสร้ำงและเนื้อหำของฐำนข้อมูล และ/หรือเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยต้องมี
กำรพัฒนำและนำฐำนข้อมูล (คลังข้อมูล) ไปใช้งำน
 บริกำรออกแบบโครงสร้ำงและ/หรือกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยต้องมีกำรออกแบบและพัฒนำ
โปรแกรมเพื่อให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใ ช้ (ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจ ระบบฐำนข้อมูล หรือชุด
โปรแกรมรวมสำเร็จรูป)
 บริกำรพัฒนำโปรแกรมเพื่อให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ และบริกำรรวมโปรแกรม ดัดแปลง (แก้ไข
ปรับแต่ง) และติดตั้งโปรแกรมที่มีอยู่ เพื่อสำมำรถนำไปใช้งำนกับระบบสำรสนเทศของลูกค้ำได้อย่ำง
เหมำะสม
ยกเว้น
- บริกำรออกแบบและพัฒนำเว็บเพจ ที่มำพร้อมกับบริกำรจัดกำรและให้ เช่ำพื้น ที่บนเครื่องแม่ข่ำยตำม
สัญญำจ้ำง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83151
- บริกำรออกแบบและพัฒนำโปรแกรมประยุกต์ ที่มำพร้อมกับบริกำรจัดกำรและให้เช่ำพื้นที่บนเครื่องแม่ข่ำย
ที่ดำเนินกำรต่อเนื่องกันไปตำมสัญญำจ้ำง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83152
- บริกำรออกแบบและพัฒนำระบบฐำนข้อมูล ที่มำพร้อมกับบริกำรจัดกำรและให้เช่ำพื้นที่บนเครื่องแม่ข่ำย
ที่ดำเนินกำรต่อเนื่องกันไปตำมสัญญำจ้ำง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83159

76
77

ซอฟต์แวร์เล็ก ๆ ที่ใช้แก้ไขข้อผิดพลำด และพัฒนำตัวโปรแกรม (ที่มำ : https://blog.eset.co.th)
ซอฟต์แวร์ที่เพิ่มเติมสิ่งใหม่ ๆ หรือพัฒนำตัวโปรแกรมและระบบ (ที่มำ : https://blog.eset.co.th)
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บริการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศส้าหรับเครือข่ายและระบบ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรออกแบบ พัฒนำ และใช้งำนระบบเครือข่ำยของลูกค้ำ เช่น อินทรำเน็ต 78 เอ็กซ์ทรำเน็ต 79 และ
เครือข่ำยเสมือนส่วนตัว80 เป็นต้น
- บริกำรออกแบบและพัฒนำระบบควำมปลอดภัยของเครือข่ำย เช่น กำรออกแบบ กำรพัฒนำ และกำรนำ
ซอฟต์แวร์และฮำร์ดแวร์มำใช้เพื่อควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลและโปรแกรม และเพื่อกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่ำง
ปลอดภัยระหว่ำงเครือข่ำย เป็นต้น
- บริกำรแบบครบวงจร ตั้งแต่กำรประเมินควำมต้องกำรทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ขององค์กร กำรให้คำปรึกษำ
ในกำรจัดหำฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ กำรพัฒนำข้อกำหนดคุณลักษณะของระบบและกำรวำงระบบใหม่
ให้เหมำะสม
- บริกำรรวมระบบคอมพิวเตอร์ เช่น กำรวิเครำะห์ระบบคอมพิวเตอร์ปัจจุบันของลูกค้ำ กำรประเมินควำม
ต้องกำรระบบในปัจจุบันและอนำคต กำรเลือกซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์ใหม่ และกำรบูรณำกำรระบบเก่ำ
และใหม่เพื่อสร้ำงระบบใหม่
ยกเว้น
- บริกำรจัดกำรระบบเครือข่ำยของลูกค้ำประจำวันตำมสัญญำจ้ำง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83161

83143

ต้นฉบับซอฟต์แวร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ต้นฉบับ ซอฟต์แวร์ (เช่น ชุดคำสั่งที่ใช้ในอุปกรณ์คำนวณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เฉพำะ เป็นต้น) ซึ่งได้รับกำร
คุ้มครองและอนุญำตใช้สิทธิ์ในฐำนะที่เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำ
ยกเว้น
- บริกำรผลิตซอฟต์แวร์ตำมสัญญำจ้ำง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83141
- บริกำรขำยส่งและขำยปลีกซอฟต์แวร์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 61184, 61284, 62184, 62284,
62384, 62484, 62584

8315

บริการโฮสต์ติงและจัดหาโครงสร้างพืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- บริกำรจัดหำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) โครงสร้ำงพื้นฐำน (ฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ำย) เพื่อใช้
ประมวลผลข้อมูล แอพพลิเคชันสำหรับใช้งำนบนโฮสต์และกำรทำงำนของโฮสต์สำหรับไคลเอ็นต์
83151
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บริการเว็บโฮสต์ติง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริก ำรโครงสร้ำ งพื้น ฐำนในกำรจัด ทำโฮสต์ใ ห้กับ เว็บ ไซต์ข องลูก ค้ำ และแฟ้ม ข้อ มูลที่เ กี่ย วข้อ งเพื่อให้
กำรเชื่อมต่อทำงอินเทอร์เน็ตใช้งำนได้อย่ำงรวดเร็วและเชื่อถือได้ ซึ่งอำจจะเป็น
 กำรจำกัดพื้นที่กำรจัดเก็บข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียว ซี่งอำจจะใช้กำรแบ่งควำมจุหรือใช้ควำมจุทั้งหมด
ก็ได้ โดยไม่มีบริกำรด้ำนกำรจัดกำรหรือรวมโปรแกรมประยุกต์ โดยซอฟต์แวร์ที่ทำงำนบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์
ถือเป็นควำมรับผิดชอบของลูกค้ำ และระดับกำรรับประกันกำรบริกำรต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน
 บริ ก ำรเป็ น แพ็ ค เกจซึ่ ง ประกอบด้ ว ยกำรให้ เ ช่ ำ พื้ น ที่ บ นเครื่ อ งแม่ ข่ ำ ยและบริ ก ำรจั ด กำรโปรแกรม
ประยุกต์ที่ใช้ในเว็บไซต์และที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : คุณลักษณะสำคัญของบริกำรนี้คือ กำรรับประกันว่ำเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ตมีควำมปลอดภัย และ
เชื่อถือได้ โดยสำมำรถปรับเปลี่ยนขนำดให้เหมำะสมตำมปริมำณกำรใช้งำน ซึ่งโดยทั่วไปกำรบริกำรให้คำปรึกษำ
กำรปรั บ ให้ เ ป็ น ไปตำมควำมต้อ งกำรของลู ก ค้ำ และกำรบู ร ณำกำรระบบเป็ น บริก ำรที่ ร วมอยู่ ใ นแพ็ คเกจ

อินทรำเน็ต (intranet) เป็นระบบเครือข่ำยภำยในองค์กรที่นำเทคโนโลยีแบบเปิดจำกอินเทอร์เน็ตมำประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยในกำรทำงำนร่วมกัน ( Workgroup) กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่ำวสำร ตลอดจนกำรทำงำนต่ำง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร
79
เอ็กซ์ทรำเน็ต (extranet) เป็นระบบเครือข่ำยซึ่งเชื่อมเครือข่ำยภำยในองค์กรเข้ำกับระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภำยนอกองค์กร เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของสำขำของผู้จัดจำหน่ำย หรือของ
ลูกค้ำ เป็นต้น
80
เครือข่ำยเสมือนส่วนตัว (virtual private networks) เป็นเครือข่ำยที่มีกำรติดต่อเชื่อมโยงโดยอำศัยเส้นทำงจำกเครือข่ำยสำธำรณะในกำรเชื่อมต่อกัน แต่เครือข่ำยชนิดนี้จะเชื่อมต่อกันได้
ภำยในองค์กรเดียวกัน ซึ่งทรัพยำกรและกำรสื่อสำรต่ำงที่มีอยู่ในเครือข่ำยจะมีไว้เฉพำะบุคคลในองค์กรเท่ำนั้นที่มีสิทธิเข้ำมำใช้ บุค คลภำยนอกเครือข่ำยไม่สำมำรถเข้ำมำร่วมใช้งำนบน
เครือข่ำยขององค์กรได้ ถึงแม้ว่ำจะมีกำรเชื่อมโยงกันระหว่ำงสำขำขององค์กรและในเครือข่ำยสำธำรณะก็ตำม เพรำะฉะนั้น ระบบเครือข่ำยส่ว นตัวจึงมีจุดเด่นในเรื่องของกำรรักษำควำมลับ
และเรื่องควำมปลอดภัย
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โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้โดยทั่วไปมักเกี่ยวข้องกับระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และช่วยในกำรทำเว็บไซต์ร้ำนค้ำ
เสมือน (Storefront) ระบบตะกร้ำสินค้ำ และระบบแค็ตตำล็อกซึ่งเป็นกำรทำงำนขั้ นสูงและซับซ้ อน เช่น
บริกำรประมวลผลคำสั่งซื้อ บริกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำ บริกำรจัดซื้อสินค้ำ บริกำรออกใบแจ้งรำคำสินค้ำ
บริกำรประมวลผลรำยกำรประจำวัน บริกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ และบริกำร back-end database81 บริกำร
บูรณำกำรระบบและย้ำยระบบคลังข้อมูล
83152

จัดหาบริการโปรแกรมประยุกต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้เช่ำโปรแกรมประยุกต์จำกสภำพแวดล้อมในกำรประมวลผลแบบรวมศูนย์ กำรประมวลผลบน
เครื่องแม่ข่ำย ซึ่งสำมำรถดำเนินกำรได้ 2 ลักษณะคือ
 น ำมำรวมเข้ ำ กับ ระบบและโครงสร้ำ งพื้ น ฐำนของลู ก ค้ำ (โดยทั่ ว ไปมั ก มีบ ริก ำรให้ ค ำปรึ กษำ บริ ก ำร
ปรับแก้ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ และบริกำรบูรณำกำรระบบมำด้วย)
 ไม่ได้ทำกำรปรับแก้ให้เข้ำกับกำรใช้งำนและไม่ได้บูรณำกำรเข้ำกับโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ ของลูกค้ำ
(โปรแกรมประยุ ก ต์ จ ะถู ก เรี ย กใช้ ผ่ ำ นเครื อ ข่ ำ ยใยแมงมุ ม (Word Wide Web) เช่ น ชุ ด โปรแกรม
สำนักงำน เป็นต้น)

83159

บริการเว็บโฮสต์ติงและจัดหาโครงสร้างพืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรรับฝำกเซิร์ฟเวอร์ เป็นบริกำรพื้นที่สำหรับวำงเซิร์ฟเวอร์พร้อมระบบรักษำควำมปลอดภัยและระบบ
ควบคุมสภำวะแวดล้อมในกำรจัดวำงเซิร์ฟเวอร์และแพลทฟอร์มสำหรับองค์กร รวมถึงบริกำรพื้นที่สำหรับ
ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของลูกค้ำ กำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือระบบเครือข่ำยสื่อสำรอื่น ๆ และบริกำร
ดูแลเซิร์ฟเวอร์เป็นประจำ โดยลูกค้ำมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดกำรระบบปฏิบัติกำร ฮำร์ดแวร์ และ
ซอฟต์แวร์
- บริกำรจัดเก็บข้อมูลหรือกำรสำรองข้อมูล เป็นบริกำรจัดกำรและบริหำรกำรจัดเก็บและสำรองข้อมูล เช่น
บริกำรสำรองข้อมูลจำกระยะไกล (remote backup) บริกำรเก็บข้อมูล หรือบริกำรจัดเก็บข้อมูลแบบลำดับชั้น82
เป็นต้น
- บริกำรจัดกำรข้อมูล เป็นกำรบริหำรและจัดกำรข้อมูลซึ่งเป็นทรัพยำกรขององค์กรอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึง
กำรสร้ำงแบบจำลองข้อมูล จัดผังข้อมูล ทำเหมืองข้อมูล และสถำปัตยกรรมระบบ
- บริกำรวิดีโอและเสียงแบบสำยธำร83 เช่น กำรส่งข้อมูลเสียงและวิดีโอผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตหรือกำรให้บริกำร
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดเก็บ กำรผลิต (รวมถึงกำรเข้ำรหัส) และกำรสนับสนุนของวิดีโอและเสียงแบบสำยธำร
ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
- บริกำรเว็บโฮสต์ติ้งและจัดหำโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศอื่น ๆ เช่น โปรแกรมประยุกต์ของลูกค้ำ
โฮสต์ติ้ง ประมวลผลข้อมูลลูกค้ำ และคอมพิวเตอร์ประเภทแบ่งเวลำ เป็นต้น
บริการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- กำรจัดกำรและตรวจสอบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของลูกค้ำ รวมถึงฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
และเครือข่ำย

83161

บริการบริหารจัดการเครือข่าย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรจัดกำรและดูแลระบบเครื อข่ ำยและกำรเชื่ อมต่ ออุ ปกรณ์ฮำร์ด แวร์ส ำหรับ วิเครำะห์ ปัญหำด้ ำ น
เครือข่ำย และบริกำรเก็บรวบรวมสถิติเกี่ยวกับประสิทธิภำพและกำรใช้งำนระบบ เพื่อใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรระบบเครือข่ำยและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรสื่อสำรข้อมูลในระบบเครือข่ำยให้คล่องตัวยิ่งขึ้น
รวมถึงระบบรักษำควำมปลอดภัยที่ควบคุมจำกระยะทำงไกลหรือบริกำรด้ำนควำมปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

8316

81

back-end database เป็นระบบฐำนข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่สำมำรถเข้ำถึงได้โดยตรง โดยใช้โปรแกรมประยุกต์จำกภำยนอกมำกกว่ำโปรแกรมประยุกต์ที่ถูกจัดเก็บไว้ในฐำนข้อมูล
กำรจัดเก็บข้อมูลแบบลำดับชั้น (Hierarchical storage management) กำรจัดเก็บข้อมูลหรือไฟล์ที่ถูกใช้น้อยไว้ในสื่อเก็บข้อมูลที่มีรำคำถูกโดยอัตโนมัติ
83
เทคโนโลยีที่สำมำรถ เล่น เพลง วิดีโอ และ ข้อมูลแบบแอนนิเมชั่น โดยส่งผ่ำนอินเทอร์เน็ตในเวลำแบบ real time คือ ไม่ต้องรอกำรดำวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดมำก่อน Client หรือผู้เล่น
จะสำมำรถเล่นไฟล์ได้ในทันทีที่ยังมีกระบวนกำรของกำรส่งอยู่ (ที่มำ : http://irrigation.rid.go.th/rid14/news58/exchange_news/105/105-7-1.pdf)
82
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8319

83162

บริการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรจัดกำรและดำเนินกำรให้กับระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้ำประจำวัน

83190

บริการบริหารจัดการอื่น ๆ ยกเว้นบริการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรประสำนงำนและควบคุมทรัพยำกรในกำรเตรียมงำน กำรดำเนินกำร และกำรทำโครงกำรให้เสร็จ
สมบูรณ์ที่ดำเนินกำรในนำมของลูกค้ำ
- บริกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำงบประมำณ กำรบัญชี และกำรควบคุมต้นทุน กำรจัดซื้อ
กำรวำงแผนคำบเวลำและเงื่อนไขในกำรดำเนินกำรอื่น ๆ กำรประสำนงำนของงำนของผู้รับเหมำ กำร
ตรวจสอบและกำรควบคุมคุณภำพ ฯลฯ
- บริกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร ที่รวมถึงบริกำรบริหำรและจัดกำรสำนักงำน โดยกำรจัดหำพนักงำนของ
ตนเองหรือไม่ก็ตำม
ยกเว้น
- บริกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรก่อสร้ำง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83330

หมู่ใหญ่ 832

บริการด้านสถาปัตยกรรม บริการวางแผนเมืองและที่ดิน และภูมิสถาปัตยกรรม

8321

บริการด้านสถาปัตยกรรม และบริการให้ค้าปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- บริกำรให้คำปรึกษำและออกแบบเบื้องต้น
- เตรียมเอกสำรกำรออกแบบและกำรก่อสร้ำง
- บริกำรวำงแผน กำรศึกษำ และให้คำปรึกษำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบอำคำร
หมายเหตุ : บริกำรด้ำนสถำปัตยกรรมอำจมีให้บริกำรที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของโครงกำรอำคำร ซึ่งรวมถึง
ขั้นตอนกำรให้คำปรึกษำก่อนออกแบบและขั้นตอนกำรออกแบบ หรืออำจจัดให้เป็นรำยบุคคลก็ได้
83211

บริการให้ค้าปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้คำแนะนำ กำรศึกษำ และรำยงำนที่เกี่ยวกับสถำปัตยกรรม
- บริกำรเป็นพยำนผู้เชี่ยวชำญด้ำนสถำปัตยกรรม เพื่อใช้ในกำรหำหลักฐำนต่อศำลหรือหน่วยงำนของรัฐ
โดยเป็นพยำนที่มีคุณธรรม ผ่ำนกำรฝึกฝนอบรม มีทักษะหรือควำมรู้เกี่ยวกับสถำปัตยกรรม ที่ได้รับกำรยอมรับ
ในคุณสมบัติเพื่อแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสำขำหรือหัวข้อทำงสถำปัตยกรรม
ยกเว้น
- บริกำรให้คำแนะนำ กำรศึกษำ และรำยงำนเกี่ยวกับสถำปัตยกรรมที่ให้บริกำรร่วมกับบริกำรด้ำนสถำปัตยกรรม
อื่น ๆ สำหรับโครงกำรเฉพำะด้ำน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83212, 83213, 83214

83212

บริการด้านสถาปัตยกรรมส้าหรับโครงการอาคารที่อยู่อาศัย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรด้ำนสถำปัตยกรรมของ
 โครงกำรบ้ำนเดี่ยว
 โครงกำรอำคำร “อยู่อำศัยรวม”

83213

บริการด้านสถาปัตยกรรมส้าหรับโครงการอาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรด้ำนสถำปัตยกรรมของ
 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรสำนักงำน
 โครงกำรร้ำนค้ำปลีกและร้ำนอำหำร
 โรงแรมและศูนย์ประชุม
 โครงกำรดูแลสุขภำพ
 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร/สิ่งก่อสร้ำงด้ำนควำมบันเทิง นันทนำกำร และวัฒนธรรม
 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร/สิ่งก่อสร้ำงด้ำนกำรศึกษำ
 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร/สิ่งก่อสร้ำงด้ำนอุตสำหกรรม
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83214
8322

โครงสร้ำงก่อสร้ำงสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรขนส่งและกำรกระจำยสินค้ำ
โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร/สิ่งก่อสร้ำงที่ไม่ใช่เพื่อกำรอยู่อำศัย

บริการด้านสถาปัตยกรรมในการฟื้นฟูทางประวัติศาสตร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรด้ำนสถำปัตยกรรมเพื่ออนุรักษ์หรือปรับปรุงลักษณะสำคัญทำงประวัติศำสตร์ของอำคำร/สิ่งก่อสร้ำง
บริการวางผังเมืองและที่ดิน

83221

บริการวางผังเมือง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรจัดทำผังกำรใช้ที่ดิน กำรคัดเลือกสถำนที่ กำรควบคุมและกำรใช้ประโยชน์ ระบบถนน และบริกำร
เกี่ยวกับที่ดินเพื่อกำรสร้ำงและดูแลรักษำกำรพัฒนำเมืองอย่ำงเป็นระบบและสอดคล้องกัน
 ผังเมืองโดยละเอียด
 ผังเมืองชุมชน
 ผั ง เมื อ งพื้ น ฐำนของเมื อ งส ำหรั บ สิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวกหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพำะ เช่ น กำรขนส่ ง
สำธำรณูปโภค เป็นต้น
 ศึกษำและจัดทำผังเกี่ยวกับกำรฟื้นฟูบูรณะและแก้ไขปรับปรุงเมือง
 ศึกษำและจัดทำผังเกี่ยวกับระบบขนส่งสำธำรณะและส่วนบุคคลในเขตเมือง และควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึง
 ศึกษำและจัดทำผังเกี่ยวกับควำมยั่งยืนเชิงพื้นที่ทำงเศรษฐกิจและสังคมเมือง
- ศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร
- ศึกษำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและกำรประเมินค่ำทำงเศรษฐกิจของแผนพัฒนำเมือง
- บริกำรให้คำปรึกษำในกำรวำงผังเมือง เช่น กำรเป็นพยำนผู้เชี่ยวชำญ กำรประเมินค่ำนโยบำยและโครงกำร
และบริกำรให้คำปรึกษำในกำรวำงผังเมืองด้ำนอื่น ๆ เป็นต้น

83222

บริการวางผังที่ดินในเขตชนบท ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรจัดทำผังเพื่ออธิบำยวัตถุประสงค์ระยะยำวของพื้นที่ในเขตชนบท ในกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค
กำรเคหะ สิ่งอำนวยควำมสะดวกทำงด้ำนอุตสำหกรรม พำณิชยกรรม นันทนำกำร และอื่น ๆ
- แผนผังโดยละเอียดที่ครอบคุลมพื้นที่ทำงภูมิศำสตร์ขนำดใหญ่เพื่อใช้งำนระยะยำว

83223

บริการวางผังงานโครงการก่อสร้าง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริ ก ำรจั ดท ำผั งงำนโครงกำร เพื่ อ น ำเสนอสถำนที่ ก่ อ สร้ำงอำคำร/สิ่งก่ อ สร้ำ ง ถนน ลำนจอดรถ และ
รำยละเอียดอื่น ๆ สำหรับ
 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร/สิ่งก่อสร้ำงเพื่อกำรอยู่อำศัย
 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร/สิ่งก่อสร้ำงที่ไม่ใช่เพื่อกำรอยู่อำศัย
 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร/สิ่งก่อสร้ำงเพื่อกำรนันทนำกำรและพื้นที่ว่ำง
บริการด้านภูมิสถาปัตยกรรม และบริการให้ค้าปรึกษาด้านภูมิสถาปัตยกรรม ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- บริกำรด้ำนสถำปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบภูมิทัศน์ บริกำรด้ำนภูมิสถำปัตยกรรม ได้แก่ กำร
ออกแบบและเอกสำรกำรก่อสร้ำง แผนงำน กำรศึกษำ และบริกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรภูมิทัศน์
โดยเฉพำะ

83231

บริการให้ค้าปรึกษาด้านภูมิสถาปัตยกรรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้คำแนะนำ กำรศึกษำ และรำยงำนด้ำนภูมิสถำปัตยกรรม
- บริกำรเป็นพยำนผู้เชี่ยวชำญด้ำนภูมิสถำปัตยกรรมเพื่อใช้ในกำรหำหลักฐำนต่อศำลหรือหน่วยงำนของรัฐ
โดยเป็นพยำนที่มีคุณธรรม ผ่ำนกำรฝึกฝนอบรม มีทักษะหรือควำมรู้เกี่ยวกับภูมิสถำปัตยกรรม ที่ได้รับกำร
ยอมรับในคุณสมบัติเพื่อแสดงควำมคิดเห็นในด้ำนภูมิสถำปัตยกรรม

8323

ยกเว้น
- บริกำรให้คำแนะนำ กำรศึกษำ และรำยงำนด้ำนภูมิสถำปัตยกรรมที่ทำพร้อมกับบริกำรด้ำนภูมิสถำปัตยกรรม
อื่น ๆ สำหรับโครงกำรเฉพำะด้ำน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83232
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บริการด้านภูมิสถาปัตยกรรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรด้ำนภูมิสถำปัตยกรรมสำหรับโครงกำรก่อสร้ำงอำคำร/สิ่งก่อสร้ำงที่ใช้เพื่อกำรอยู่อำศัย
 โครงกำรบ้ำนเดี่ยว
 โครงกำรอำคำรแบบอยู่อำศัยรวม
 โครงกำรบ้ำนจัดสรร
- บริกำรด้ำนภูมิสถำปัตยกรรมสำหรับโครงกำรก่อสร้ำงอำคำร/สิ่งก่อสร้ำงที่ไม่ใช่เพื่อกำรอยูอ่ ำศัย
 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรสำนักงำน
 โรงแรม ศูนย์ประชุม และสนำมกีฬำ
 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร/สิ่งก่อสร้ำงที่ไม่ใช่เพื่อกำรอยูอ
่ ำศัยอื่น ๆ
- บริกำรด้ำนภูมิสถำปัตยกรรมสำหรับโครงกำรก่อสร้ำงอำคำร/สิ่งก่อสร้ำงเพื่อกำรนันทนำกำรและพื้นที่เปิดโล่ง
 สถำนที่ใจกลำงเมืองและที่สำธำรณะ
 สิ่งอำนวยควำมสะดวกเพื่อกำรนันทนำกำรที่ไม่ใช่อำคำร/สิ่งก่อสร้ำง สวนและพื้นที่ธรรมชำติ
 ระเบียบกำรขนส่ง
 รีสอร์ท
 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร/สิ่งก่อสร้ำงเพื่อกำรนันทนำกำรและพื้นที่เปิดโล่งอื่น ๆ
- บริกำรด้ำนภูมิสถำปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
 กำรจัดเตรียมและปรับปรุงดิน เช่น กำรเตรียมพื้นที่และกำรปรับระดับดิน แบบแปลนระบบระบำยน้ำ
แบบแปลนควบคุมกำรกัดเซำะผิวดินและตะกอน แบบแปลนกำแพงกันดิน แบบแปลนระบบฉีดพ้ นน้ำ
กลำงแจ้ง เป็นต้น
 สิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงสถำนที่ เช่น แบบแปลนสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำสำหรับให้แสงสว่ำง
แบบแปลนสำหรับติดตั้งป้ำยสัญลักษณ์ แบบแปลนทำงเดิน แบบแปลนแสดงเส้นทำงเข้ำออก เป็นต้น

หมู่ใหญ่ 833

บริการด้านวิศวกรรม ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่
- กำรประยุกต์ใช้อุตุนิยำม84 และหลักกำรในกำรออกแบบ กำรพัฒนำ และกำรใช้ประโยชน์ของเครื่องจักร
วัสดุ เครื่องมือ โครงสร้ำง กระบวนกำร และระบบ บริกำรประเภทนี้เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบและกำรศึกษำ
เกี่ยวกับโครงกำรด้ำนวิศวกรรม

8331

บริการให้ค้าปรึกษาด้านวิศวกรรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้คำแนะนำแก่ลูกค้ำเกี่ยวกับหลักกำรและวิธีกำรทำงวิศวกรรม ซึ่งดำเนินกำรอิสระจำกโครงกำรด้ำน
วิศวกรรม รวมถึงกำรวิเครำะห์นโยบำย กำรศึกษำกฎระเบียบ และกำรตรวจสอบ
- บริกำรเป็นพยำนผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิศวกรรม เพื่อใช้ในกำรหำหลักฐำนต่อศำลหรือหน่ วยงำนของรัฐ โดยเป็น
พยำนที่มีคุณธรรม ผ่ำนกำรฝึกฝนอบรม มีทักษะหรือควำมรู้เกี่ยวกับวิศวกรรม ที่ได้ รับกำรยอมรับในคุณสมบัติ
เพื่อแสดงควำมคิดเห็นในด้ำนวิศวกรรม
- บริกำรตรวจสอบด้ำนวิศวกรรมของระบบหรือโครงสร้ำงที่มีควำมผิดพลำดเพื่อหำสำเหตุ

83310

ยกเว้น
- บริกำรให้คำแนะนำ กำรศึกษำ และรำยงำนที่ทำร่วมกับโครงกำร ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8332

84

อุตุนิยำม (Physical Laws) คือ กฎธรรมชำติที่ครอบคลุม ควำมเป็นไปของปรำกฏกำรณ์ในธรรมชำติ เกี่ยวกับวัตถุที่ไม่มีชีวิตทุกชนิด เช่น ปรำกฏกำรณ์ฟ้ำร้อง ฟ้ำผ่ ำ แม้กระทั่งกำรเกิดและ
กำรดับสลำยของโลกก็เป็นไปตำมกฎธรรมชำติข้อนี้ ในตำรำพุทธศำสนำที่เขียนโดยชำวฝรั่ง มักใช้คำว่ำ คนอินเดียในสมัยพุทธกำลสงสัยกันว่ำ อะไรคือสิ่งกำหนดให้มีควำมสม่ำเสมอคงที่ในธรรมชำติ
ส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุ เช่นควำมสม่ำเสมอของฤดูกำล ซึ่งทำงพระพุทธศำสนำตอบปัญหำนี้ว่ำ สิ่งที่กำหนด คือ อุตุนิยำม (ที่มำ : http://www.dmc.tv/forum/index.php?showtopic=6249)

594

กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563

8332

บริการด้านวิศวกรรมส้าหรับโครงการเฉพาะ
83321

บริการด้านวิศวกรรมส้าหรับโครงการก่อสร้างอาคาร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
กำรประยุกต์ใช้อุตุนิยำมและหลักกำรในกำรออกแบบ กำรพัฒนำ และกำรใช้ประโยชน์ของเครื่องจักร วัสดุ
เครื่องมือ โครงสร้ำง กระบวนกำร และระบบ บริกำรประเภทนี้เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบและกำรศึกษำเกี่ยวกับ
โครงกำรอำคำร/สิ่งก่อสร้ำง
- บริกำรออกแบบ วำงแผน และศึกษำเกี่ยวกับโครงกำรอำคำร/สิ่งก่อสร้ำงที่ใช้เพื่อกำรอยู่อำศัย
 บ้ำนใหม่และบ้ำนที่อำศัยอยู่
 บ้ำนแถว อพำร์ตเม้นท์ ฯลฯ
 อำคำร/สิ่งก่อสร้ำงที่ใช้งำนหลำยวัตถุประสงค์ แต่โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นบ้ำนพักอำศัย
- บริกำรออกแบบ วำงแผน และศึกษำเกี่ยวกับโครงกำรก่อสร้ำงอำคำร/สิ่งก่อสร้ำงใหม่และที่มีอยู่เดิม เพื่อกำร
พำณิชยกรรม รัฐบำล และสถำบันองค์กร รวมถึงอำคำรที่ใช้งำนหลำยวัตถุประสงค์ แต่โดยส่ วนใหญ่ใช้เพื่อ
กำรพำณิชยกรรม สำธำรณะ หรือสถำบันองค์กร
 อำคำรสำนักงำน
 ห้ำงสรรพสินค้ำ
 โรงแรมและภัตตำคำร
 สถำนีบริกำรและโกดังสินค้ำ
 สถำนีรถโดยสำรและสถำนีรถบรรทุก
 โรงพยำบำล โรงเรียน โบสถ์
 เรือนจำ สนำมกีฬำ
 ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์
- บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนวิศวกรรมเกี่ยวกับโครงกำรก่อสร้ำงอำคำร/สิ่งก่อสร้ำงเพื่อกำรอยู่อำศัย พำณิชยกรรม
หรือสถำบัน
ยกเว้น
- บริกำรให้ คำปรึกษำด้ ำนวิศวกรรมที่ไม่ เกี่ยวกับโครงกำรเฉพำะด้ ำน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
83310

83322

บริการด้านวิศวกรรมส้าหรับโครงการอุตสาหกรรมและการผลิต ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
กำรประยุกต์ใช้อุตุนิยำมและหลักกำรในกำรออกแบบ กำรพัฒนำ และกำรใช้ประโยชน์ของเครื่องจักร วัสดุ
เครื่องมือ โครงสร้ำง กระบวนกำร และระบบ บริกำรประเภทนี้เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบและกำรศึกษำเกี่ยวกับ
โครงกำรอุตสำหกรรมและกำรผลิต
- บริกำรด้ำนวิศวกรรมเกี่ยวกับสิ่งอำนวยควำมสะดวกและกระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม
 สิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรผลิตแร่ และโลหะ เช่ น เหมืองแร่ โรงถลุงแร่ โรงบดแร่ โรงงำนทำแร่ ให้
บริสุทธิ์ เป็นต้น รวมถึงสิ่งอำนวยควำมสะดวกแบบครบวงจรและโครงกำรด้ำนวิศวกรรมกระบวนกำร
 กระบวนกำรผลิตแร่และโลหะ เช่น กำรสกัดแร่ กำรถลุงแร่ กำรทำแร่ให้บริสุทธิ์ กำรขึ้นรูปโลหะ เป็นต้น
 สิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรผลิตปิ โตรเลียมและปิโตรเคมี เช่น แท่นผลิตน้ำมันและก๊ำซ โรงกลั่นน้ำมัน
ท่อส่งน้ำมันและก๊ำซ โรงงำนปิโตรเคมี เป็นต้น รวมถึงสิ่งอำนวยควำมสะดวกแบบครบวงจร และโครงกำร
ด้ำนวิศวกรรมกระบวนกำร
 กระบวนกำรผลิตปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เช่น กำรสกัด กำรกลั่น กำรกำหนดสูตร และกำรผสม เป็นต้น
 สิ่งอำนวยควำมสะดวกและกระบวนกำรในกำรผลิต ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กำรผลิตไมโครโปรเซสเซอร์
ซิลิคอนชิพและแผ่นเวเฟอร์ วงจรขนำดเล็ก และสำรกึ่งตัวนำ เป็นต้น
 สิ่งอำนวยควำมสะดวกและกระบวนกำรในกำรผลิตสิ่งทอและเสื้อผ้ำ
 สิ่งอำนวยควำมสะดวกและกระบวนกำรในกำรผลิตเหล็กและเหล็กกล้ำ
 สิ่งอำนวยควำมสะดวกและกระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม และกำรผลิตอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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- บริกำรด้ำนวิศวกรรมเกี่ยวกับกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ทำงอุตสำหกรรมและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
 เครื่องจักรอุตสำหกรรม เช่น เครื่องจักรทำงกำรเกษตร เครื่องจักรกำรก่ อสร้ำง เครื่องจักร เหมืองแร่
เครื่องจักรงำนโลหะ เครื่องจักรอุตสำหกรรมกำรค้ ำและบริกำร เครื่องจักรทำควำมร้ อน เครื่องจักร
ระบำยอำกำศและปรับอำกำศ และเครื่องจักรส่งพลังงำนไฟฟ้ำ เป็นต้น
 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ
่ พ่วง อุปกรณ์สื่อสำร อุปกรณ์เสียงและภำพ
สำรกึ่งตัวนำ และส่วนประกอบทำงอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เป็นต้น
 อุปกรณ์ไฟฟ้ำ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้ำสำหรับให้แสงสว่ำง เครื่องใช้ขนำดใหญ่และขนำดเล็ก และส่วนประกอบ
ของของดังกล่ำว เป็นต้น
 อุปกรณ์กำรขนส่ง เช่น ยำนยนต์ เครื่องบิน รถไฟ เรือเดินทะเล ยำนอวกำศ เป็นต้น
 ผลิตภัณฑ์ทำงอุตสำหกรรมและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
- บริกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนวิศวกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 81124
- บริกำรออกแบบทำงอุตสำหกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83912
83323

บริการด้านวิศวกรรมส้าหรับโครงการขนส่ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
กำรประยุกต์ใช้อุตุนิยำมและหลักกำรในกำรออกแบบ กำรพัฒนำ และกำรใช้ประโยชน์ของเครื่องจักร วัสดุ
เครื่องมือ โครงสร้ำง กระบวนกำร และระบบ บริกำรประเภทนี้เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบและกำรศึกษำเกี่ยวกับ
โครงกำรขนส่ง
- บริกำรด้ำนวิศวกรรม (รวมถึงออกแบบ วำงแผน และศึกษำ) เกี่ยวกับ
 ทำงหลวง ถนน รวมถึงทำงยกระดับที่ใช้สำหรับกำรจรำจรทำงบก
 สะพำนและอุโมงค์
 สิ่งอำนวยควำมสะดวกที่ช่วยในกำรขนส่งทำงบก เช่น จุดพัก สถำนีชั่งน้ำหนัก ห้องด่ำนเก็บค่ำธรรมเนียม
เป็นต้น
 ระบบขนส่งมวลชน เช่น ระบบรถไฟรำงเบำหรือรถใต้ดิน เป็นต้น
 ทำงรถไฟและโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้อง
 สะพำนและอุโมงค์สำหรับรถไฟ
 ท่ำเรือในทะเลและทำงน้ำภำยในประเทศ
 ท่ำเรือ ประตูกั้นน้ำ คลอง และเขื่อนที่ใช้เพื่อกำรขนส่งเป็นหลัก
 สนำมบิน ทำงขึ้นลงของเครื่องบิน โรงเก็บเครื่องบิน และสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรบินอื่น ๆ
 โครงกำรขนส่งทำงอวกำศ
 โครงกำรขนส่งน้ำมันและก๊ำซ
 โครงกำรขนส่งอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

83324

บริการด้านวิศวกรรมส้าหรับโครงการพลังงาน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
กำรประยุกต์ใช้อุตุนิยำมและหลักกำรในกำรออกแบบ กำรพัฒนำ และกำรใช้ประโยชน์ของเครื่องจักร วัสดุ
เครื่องมือ โครงสร้ำง กระบวนกำร และระบบบริกำรประเภทนี้เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบและกำรศึกษำเกี่ยวกับ
โครงกำรผลิตไฟฟ้ำ ส่งไฟฟ้ำ และจ่ำยไฟฟ้ำ
- บริกำรด้ำนวิศวกรรมเกี่ยวกับสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
 พลังงำนถ่ำนหินและเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น้ำมัน และก๊ำซ เป็นต้น
 พลังงำนนิวเคลียร์
 พลังงำนจำกน้ำตก
 พลั งงำนอื่ น ๆ เช่ น พลั งงำนแสงอำทิ ต ย์ พลั งงำนลม พลั งงำนควำมร้ อ นใต้ ดิ น รวมถึ งโรงงำนผลิ ต
พลังงำนร่วม เป็นต้น
- บริกำรด้ำนวิศวกรรมเกี่ยวกับสำยส่งและกระจำยพลังงำนไฟฟ้ำบนดินหรือใต้ดิน
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83325

บริการด้านวิศวกรรมส้าหรับโครงการโทรคมนาคมและการแพร่ภาพกระจายเสียง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
กำรประยุกต์ใช้อุตุนิยำมและหลักกำรในกำรออกแบบ กำรพัฒนำ และกำรใช้ประโยชน์ของเครื่องจักร วัสดุ
เครื่องมือ โครงสร้ำง กระบวนกำร และระบบ บริกำรประเภทนี้เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบและกำรศึกษำเกี่ยวกับ
โครงกำรโทรคมนำคมและกำรแพร่ภำพกระจำยเสียง
- บริกำรด้ำนวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบกำรส่งเสียงและข้อมูลระหว่ำงเครือข่ำย โดยสำยทองแดง เคเบิลใยแก้ว
นำแสง เคเบิลคู่สำย และเคเบิลไฟเบอร์ไฮบริด
- บริกำรด้ำนวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบกำรส่ งเสียง ข้อมูล และโปรแกรมระหว่ ำงเครือข่ำยโดยคลื่นสั้น หรือ
ไมโครเวฟ
 ระบบโทรศัพท์ไร้สำย
 ระบบวิทยุดำวเทียม
 ระบบแพร่ภำพกระจำยเสียงโดยตรงผ่ำนดำวเทียม
- บริกำรด้ำนวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบส่งสัญญำณวิทยุและโทรทัศน์
- บริกำรด้ำนวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบส่งหรือกระจำยเสียง ข้อมูลหรือโปรแกรม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

83326

บริการด้านวิศวกรรมส้าหรับโครงการจัดการของเสีย (ทังที่เป็นและไม่เป็นอันตราย) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
กำรประยุกต์ใช้อุตุนิยำมและหลักกำรในกำรออกแบบ กำรพัฒนำ และกำรใช้ประโยชน์ของเครื่องจักร วัสดุ
เครื่องมือ โครงสร้ำง กระบวนกำร และระบบบริกำรประเภทนี้เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบและกำรศึกษำเกี่ยวกับ
โครงกำรจัดกำรของเสีย
- บริกำรด้ำนวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบกำรจัดเก็บและกำรกำจัดของเสียในครัวเรือน
 โรงงำนรีไซเคิล
 โรงงำนทำปุ๋ยหมัก
 สถำนีขนย้ำย
 โรงงำนแยก/สกัดเพื่อให้ได้ทรัพยำกรมำใช้ใหม่
 สถำนที่ฝังกลบ
- บริกำรด้ำนวิศวกรรมเกี่ยวกับ โครงกำรจัดเก็บ กำรรักษำ กำรรีไซเคิล และกำรกำจัดของเสียที่เป็ นก๊ำซจำก
อุตสำหกรรม น้ำเสีย และของเสียที่เป็นของแข็งให้อยู่ในระดับที่มีควำมปลอดภัยพอที่จะปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
ตำมธรรมชำติหรือระบบเทศบำล
- บริกำรด้ำนวิศวกรรมเกี่ยวกับโครงกำรบำบัดของเสียที่เป็นอันตรำย
 กำรจัดกำรกำกเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
 กำรทำลำยสำรเคมีอันตรำย
 กำรบำบัดฟื้นฟูพื้นที่ที่เคยถูกทำลำยมำก่อน
 กำรสร้ำงแบบจำลองน้ำบำดำล
 กำรบำบัดฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน
ยกเว้น
- บริกำรด้ำนวิศวกรรมสำหรับโครงกำรน้ำ ท่อน้ำทิ้ง และกำรระบำยน้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
83327

83327

บริการด้านวิศวกรรมส้าหรับโครงการน้า ท่อน้าทิง และการระบายน้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
กำรประยุกต์ใช้อุตุนิยำมและหลักกำรในกำรออกแบบ กำรพัฒนำ และกำรใช้ประโยชน์ของเครื่องจักร วัสดุ
เครื่องมือ โครงสร้ำง กระบวนกำร และระบบ บริกำรประเภทนี้เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบและกำรศึกษำเกี่ยวกับ
โครงกำรบำบัดและจ่ำยน้ำ ระบบท่อน้ำทิ้ง โรงงำนบำบัดน้ำเสียและกำรระบำยน้ำ
- บริกำรด้ำนวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบกำรจัดเก็บน้ำ กำรจ่ำยน้ำ กำรรักษำน้ำ และกำรกำจัดน้ำ
 ระบบกำรจ่ำยน้ำดื่ม สถำนีสูบน้ำ อ่ำงเก็บน้ำ โรงงำนจัดเก็บน้ำ ท่อส่งและจ่ำยน้ำ รวมถึงเขื่อนเพื่อจ่ำย
น้ำดื่มในบริเวณท้องถิ่นเป็นหลัก และโรงกลั่นน้ำทะเล
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8333

ระบบกำรจัดกำรน้ำฝน ระบบระบำยน้ำ และระบบกำรกักเก็บน้ำ รวมถึงเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเป็นหลัก
ระบบกำรจัดเก็บ กำรบำบัด และกำรกำจัดน้ำเสีย
ระบบกำรชลประทำน และท่อส่งน้ำ รวมถึงเขื่อนที่ใช้ในงำนชลประทำนเป็นหลัก

83329

บริการด้านวิศวกรรมส้าหรับโครงการอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
กำรประยุกต์ใช้อุตุนิยำมและหลักกำรในกำรออกแบบ กำรพัฒนำ และกำรใช้ประโยชน์ของเครื่องจักร วัสดุ
เครื่องมือ โครงสร้ำง กระบวนกำร และระบบ บริกำรประเภทนี้เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบและกำรศึกษำเกี่ยวกับ
โครงกำรอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- บริกำรด้ำนวิศวกรรมเกี่ยวกับ
 สิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับกีฬำและนันทนำกำรกลำงแจ้ง
 โครงกำรจ่ำยก๊ำซธรรมชำติและไอน้ำ
 โครงกำรสำธำรณูปโภคอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- บริกำรด้ำนวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบ กระบวนกำร และสิ่งอำนวยควำมสะดวกหรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น รวมถึงกำรออกแบบ กำรวำงแผน และกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง

83330

บริการบริหารจัดการโครงการส้าหรับโครงการก่อสร้าง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรด้ำนควำมรับผิดชอบโดยรวมในควำมสำเร็จของโครงกำรก่อสร้ำงในนำมของลูกค้ำ รวมถึงกำรจัดกำร
ทำงกำรเงินและกำรออกแบบ กำรยื่นประมูล และทำหน้ำที่ในกำรจัดกำรและควบคุมกำรดำเนินกำร
- บริกำรบริหำรโครงกำรโดยวิศวกรหรือสถำปนิก
ยกเว้น
- บริกำรงำนก่อสร้ำงทั่วไป ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 541, 542

หมู่ใหญ่ 834

บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่น ๆ

8341

บริการด้านธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ และการตรวจหาแหล่งแร่อื่น ๆ
83411

บริการให้ค้าปรึกษาด้านธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้คำปรึกษำทำงธรณีวิทยำเกี่ยวกับสถำนที่ของแหล่งแร่ น้ำมัน ก๊ำซ และน้ำบำดำล โดยกำรศึกษำ
คุณสมบัติของกำรก่อรูปแบบและโครงสร้ำงของพื้นดินและหิน
- บริกำรให้คำแนะนำในกำรสำรวจและพัฒนำสมบัติของแร่ น้ำมัน และก๊ำซธรรมชำติ รวมถึง
 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้เบื้องต้นและกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในด้ำนต่ำง ๆ
 บริกำรประเมินโครงกำร
- บริกำรให้คำปรึกษำในกำรประเมินค่ำผิดปกติทำงธรณีวิทยำ ธรณีฟิสิกส์ และธรณีเคมี
- บริกำรให้คำปรึกษำในกำรทำแผนที่หรือกำรสำรวจทำงธรณีวิทยำบนพื้นผิวหรือใต้ดิน

83412

บริการด้านธรณีฟิสิกส์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรจัดทำข้อมูลกำรก่อรูปแบบใต้พื้นดินของโลกโดยวิธีกำรต่ำง ๆ
 วิธีกำรวัดและบันทึกควำมสั่นสะเทือ นที่เ กิดจำกแผ่นดินไหว กำรวิเครำะห์โดยน้ำหนัก กำรวิเครำะห์
ควำมเป็นแม่เหล็ก
 กำรสำรวจใต้ดินวิธีอื่น ๆ
ยกเว้น
- บริ ก ำรเจำะทดสอบและเก็ บ ตั ว อย่ ำ งจำกกระบอกเจำะ เพื่ อ ใช้ วิ เ ครำะห์ ใ นกำรก่ อ สร้ ำ ง ธรณี ฟิ สิ ก ส์
ธรณีวิทยำ หรือวัตถุประสงค์ที่คล้ำยกัน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54320

83413

บริการส้ารวจและประเมินแหล่งแร่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ข้อมูลกำรสำรวจและประเมินผลแร่ ที่ได้มำจำกบัญชีของตนเอง
หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์ทรัพย์สินทำงปัญญำนี้อำจผลิตขึ้นโดยมีเจตนำที่จะขำยหรือให้สิทธิ์แก่ผู้อื่น
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8342

บริการส้ารวจภาคพืนดินและท้าแผนที่
83421

บริการส้ารวจภาคพืนดิน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปทรง ตำแหน่ง และ/หรือขอบเขตของสัดส่วนของพื้นผิวโลกด้วยวิธีต่ำง ๆ
รวมถึงกำรใช้กล้องสำรวจ กำรสำรวจทำแผนที่จำกภำพ และกำรสำรวจทำงน้ำ เพื่อใช้ในกำรทำแผนที่
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยดำวเทียม
- บริกำรสำรวจที่ดิน (เช่น กำรทำเครื่องหมำยให้กับที่ดิน กำรรังวัดปักเขต เป็นต้น)

83422

บริการท้าแผนที่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรทำแผนที่ ประกอบด้วยกำรเตรียมและกำรทบทวนแผนที่ทุกชนิด (เช่น ถนน ที่ดิน ภูมิประเทศ พื้นที่รำบ
พื้นน้ำ เป็นต้น) โดยใช้ผลที่ได้จำกกำรสำรวจ แผนที่อื่น ๆ และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ
ยกเว้น
- บริกำรจัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่แผนที่ และแผนที่โลก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 32220,
32512, 89110

8343

83430

8344

บริการพยากรณ์อากาศและอุตุนิยมวิทยา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรวิเครำะห์บรรยำกำศทำงอุตุนิยมวิทยำ และกำรทำนำยกระบวนกำรของอำกำศและสภำพอำกำศ
บริการทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิค

83441

บริการทดสอบและวิเคราะห์องค์ประกอบและความบริสุทธิ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรทดสอบและวิเครำะห์คุณสมบัตทิ ำงเคมีและชีวภำพของวัสดุ เช่น อำกำศ น้ำ ของเสีย (จำกชุมชนและ
อุตสำหกรรม) เชื้อเพลิง โลหะ ดิน แร่ธำตุ อำหำร และสำรเคมี เป็นต้น
- บริกำรทดสอบและวิเครำะห์ทำงวิทยำศำสตร์ เช่น จุลชีววิทยำ ชีวเคมี แบคทีเรียวิทยำ เป็นต้น
ยกเว้น
- บริกำรทดสอบทำงกำรแพทย์และทันตกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 93195

83442

บริการทดสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรทดสอบและวิเครำะห์คุณลักษณะทำงกำยภำพ เช่น ควำมแข็งแรง ควำมหนำ เป็นต้น กำรนำไฟฟ้ำ
และกำรแผ่กัมมันตภำพรังสีของวัสดุ เช่น โลหะ พลำสติก สิ่งทอ ไม้ แก้ว คอนกรีต และวัสดุอื่น ๆ เป็นต้น
- บริกำรทดสอบควำมตึง ควำมต้ำนแรงกระแทก ควำมต้ำนต่อควำมล้ำและผลกระทบจำกอุณหภูมิสูง

83443

บริการทดสอบและวิเคราะห์ระบบที่มีส่วนประกอบทางกลและไฟฟ้ารวมอยู่ด้วยกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรทดสอบและวิเครำะห์คุณลักษณะทำงกลและไฟฟ้ำของเครื่องจักร เครื่องยนต์ ยำนยนต์ เครื่องมือ/
เครื่องใช้ เครื่องอุปกรณ์สื่อสำร และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีส่วนประกอบทำงกลและไฟฟ้ำรวมอยู่ด้วยกัน
ซึ่งผลของกำรทดสอบและวิเครำะห์ที่ได้โดยส่วนใหญ่นำมำใช้ในกำรประเมินประสิทธิภำพและคุณลักษณะ
ของวัตถุที่ทดสอบ โดยอำจทำกำรทดสอบกับแบบจำลองหรือหุ่นจำลอง (มีขนำดเท่ำตัวจริง) ของเรือ เครื่องบิน
เขื่อน ฯลฯ

83444

บริการตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรตรวจสภำพยำนยนต์ จักรยำนยนต์ รถโดยสำร รถบรรทุก และยำนยนต์ขนส่งทำงถนนอื่น ๆ ทำง
เทคนิคตำมกำหนดเวลำ
ยกเว้น
- บริกำรประเมินมูลค่ำควำมเสียหำย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71620
- บริกำรซ่อมและบำรุงรักษำยำนยนต์และรถจักรยำนยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8714
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83449

บริการทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรทดสอบและวิเครำะห์ลักษณะทำงเทคนิคหรือวิทยำศำสตร์โดยไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุที่ทดสอบ
- กำรทดสอบส่ว นประกอบและโครงสร้ำ งของเครื่อ งจัก รเพื่อ ตรวจหำข้อ บกพร่อ ง โดยใช้ภ ำพถ่ำ ยรังสี
คลื่นแม่เหล็ก และอัลตร้ำโซนิก ซึ่งกำรทดสอบเหล่ำนี้จะดำเนินกำรในสถำนที่ตั้งของเครื่องจักรนั้น
- กำรออกใบรับรองผลที่ได้จำกกำรทดสอบและวิเครำะห์ เรือ อำกำศยำน เขื่อน ฯลฯ
- กำรออกใบรับรองและเครื่องหมำยรับรองงำนศิลปะ
- กำรทดสอบรังสีจำกกำรเชื่อมโลหะ
- บริกำรวิเครำะห์ของห้องทดลองของตำรวจ
- บริกำรทดสอบและวิเครำะห์ทำงเทคนิคอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
- บริกำรประเมินมูลค่ำควำมเสียหำยในฐำนะบริษัทประกันภัย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 71620
- บริกำรตรวจสภำพยำนยนต์ทำงเทคนิค ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83444
- บริกำรวิเครำะห์และทดสอบทำงกำรแพทย์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 93195

หมู่ใหญ่ 835

บริการรักษาสัตว์

8351

83510

บริการรักษาสัตว์เลียง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริ ก ำรทำงกำรแพทย์ บริ ก ำรทำงศั ลยศำสตร์ และทั น ตกรรมในกำรรั กษำสัตว์ เ ลี้ยง ทั้ งที่ ใ ช่ แ ละไม่ใช่
โรงพยำบำล ที่ให้บริกำรเพื่อกำรรักษำ กำรฟื้นฟู และ/หรือกำรดูแลรักษำสุขภำพของสัตว์
- บริกำรของโรงพยำบำล ห้องปฏิบัติกำร และบริกำรทำงเทคนิค สำหรับสัตว์เลี้ยง
- กำรให้คำแนะนำเรื่องอำหำรสำหรับสัตว์เลี้ยง

8352

83520

บริการรักษาสัตว์ส้าหรับปศุสัตว์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรทำงกำรแพทย์ บริกำรทำงศัลยศำสตร์ และทันตกรรมในกำรรักษำสัตว์สำหรับปศุสัตว์ ทั้งที่ใช่และ
ไม่ใช่โรงพยำบำลที่ให้บริกำรเพื่อกำรรักษำ กำรฟื้นฟู และ/หรือกำรดูแลรักษำสุขภำพของสัตว์
- บริกำรของโรงพยำบำล ห้องปฏิบัติกำร และบริกำรทำงเทคนิค สำหรับปศุสัตว์
- กำรให้คำแนะนำเรื่องอำหำรสำหรับปศุสัตว์
ยกเว้น
- บริกำรเกี่ยวกับกำรผสมพันธุ์ เช่น กำรผสมเทียม เป็นต้น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 86121

8359

83590

บริการรักษาสัตว์อื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรทำงกำรแพทย์ บริกำรทำงศัลยศำสตร์ และทันตกรรมในกำรรักษำสัตว์ ที่นอกเหนือจำกสัตว์เลี้ยง
หรือปศุสัตว์ (รวมถึงสัตว์ในสวนสัตว์ และสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อผลิตภัณฑ์ขนสัตว์หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ) ทั้งที่ใช่และ
ไม่ใช่โรงพยำบำล เพื่อกำรรักษำ กำรฟื้นฟู และ/หรือกำรดูแลรักษำสุขภำพของสัตว์
- บริกำรของโรงพยำบำล ห้องปฏิบัติกำร และบริกำรทำงเทคนิค สำหรับสัตว์ที่นอกเหนือจำกสัตว์เลี้ยงหรือ
ปศุสัตว์
- กำรให้คำแนะนำเรื่องอำหำรสำหรับสัตว์ ที่นอกเหนือจำกสัตว์เลี้ยงหรือปศุสัตว์
ยกเว้น
- บริกำรเกี่ยวกับกำรผสมพันธุ์ เช่น กำรผสมเทียม เป็นต้น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 86121

หมู่ใหญ่ 836

บริการโฆษณาและจัดหาพืนที่หรือเวลาส้าหรับโฆษณา

8361

บริการโฆษณา
83611

บริการโฆษณาแบบครบวงจร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรวำงแผน สร้ำงสรรค์ และจัดทำโฆษณำแบบครบวงจร
 กำรสร้ำงสรรค์แนวควำมคิดพื้นฐำนสำหรับงำนโฆษณำ
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กำรร่ำงคำที่ใช้ในงำนโฆษณำ
กำรเลือกสื่อที่ต้องกำรใช้
กำรออกแบบงำนโฆษณำ ภำพประกอบ โปสเตอร์ ฯลฯ
กำรเขียนบทภำพยนตร์สำหรับภำพยนตร์โฆษณำ
กำรกำหนดรูปแบบของโฆษณำเพื่อแสดงผ่ำนสื่อโฆษณำ

ยกเว้น
- บริกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83121
- กำรตลำดทำงตรงและจดหมำยทำงตรงแยกต่ำงหำก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83612
- กำรกำหนดรูปแบบของโฆษณำเพื่อแสดงผ่ำนสื่อโฆษณำแยกต่ำงหำก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
83620
- บริกำรวิจัยตลำดแยกต่ำงหำก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83700
- บริกำรถ่ำยภำพโฆษณำและภำพที่เกี่ยวข้องแยกต่ำงหำก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83812
- บริกำรออกแบบกรำฟิกสำหรับกำรโฆษณำแยกต่ำงหำก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83919
- กำรผลิตภำพยนตร์เพื่อกำรโฆษณำแยกต่ำงหำก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 96121
83612

บริการการตลาดทางตรงและจดหมายทางตรง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำรพัฒนำและกำรจัดรูปแบบกำรรณรงค์โฆษณำกำรตลำดแบบทำงตรง โดยกำรส่งข้อควำมโฆษณำและ
รำยกำรส่งเสริมกำรขำยให้กับผู้บริโภคโดยตรงแทนกำรผ่ำนทำงสื่อมวลชน รวมถึงวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรส่ง
จดหมำยทำงตรงและกำรโทรศัพท์เพื่อกำรตลำด เป็นต้น

83619

บริการโฆษณาอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรโฆษณำทำงอำกำศ
- บริกำรจัดส่งสินค้ำตัวอย่ำงและวัสดุโฆษณำอื่น ๆ
- บริกำรสำธิตสินค้ำและนำเสนอโฆษณำ ณ จุดขำย
- บริกำรส่งเสริมกำรขำย (ในกรณีที่ไม่มีกำรรับคำสั่งซื้อ)
ยกเว้น
- บริกำรของตัวแทนคัดเลือกนำยแบบนำงแบบ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 85999
- บริกำรส่งวัสดุโฆษณำทำงไปรษณีย์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 85953

8362

83620

8363

บริการซือหรือขายพืนที่หรือเวลาโฆษณา โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยหรือให้เช่ำเวลำและพื้นที่สำหรับโฆษณำ โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง
- บริกำรของตัวแทนจัดซื้อสื่อ โดยกำรซื้อพื้นที่หรือเวลำสำหรับโฆษณำทำงสื่อในนำมของผู้โฆษณำหรื อ
ตัวแทนบริษัทโฆษณำ
บริการขายพืนที่หรือเวลาโฆษณา (ยกเว้นโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง)

83631

บริการขายพืนที่โฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์ (ยกเว้นโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- บริกำรขำยพื้นที่โฆษณำบนหนังสือ โบรชัวร์ แผ่นพับ
- บริกำรขำยพื้นที่โฆษณำบนหนังสือพิมพ์ วำรสำร และนิตยสำร
- บริกำรขำยพื้นทีโ่ ฆษณำบนโปสกำร์ด ตำรำงเวลำ แบบฟอร์ม โปสเตอร์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

83632

บริการขายเวลาโฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ (ยกเว้นโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง) ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยเวลำโฆษณำทำงโทรทัศน์หรือวิทยุ
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83633

บริ ก ารขายพื นที่ โฆษณาทางอิ น เทอร์ เน็ ต (ยกเว้น โดยได้ รับ ค่ า ตอบแทนหรื อ ตามสั ญ ญาจ้ า ง) ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยพื้นที่โฆษณำทำงอินเทอร์เน็ต

83639

บริการขายพืนที่หรือเวลาส้าหรับโฆษณาอื่น ๆ (ยกเว้นโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง) ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขำยพื้นที่โฆษณำบนป้ำยโฆษณำ อำคำร ยำนพำหนะ ฯลฯ
- บริกำรขำยพื้นที่โฆษณำในสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ นอกเหนือจำกออนไลน์
- บริกำรขำยพื้นที่โฆษณำในวิดีโอและภำพเคลื่อนไหว (กลยุทธ์กำรวำงสินค้ำ)
- บริกำรขำยสิทธิในกำรตั้งชื่อกำรแข่งขัน สนำมแข่งขัน ฯลฯ

หมู่ใหญ่ 837

บริการวิจัยตลาดและส้ารวจความคิดเห็นของประชาชน

8370

บริการวิจัยตลาดและส้ารวจความคิดเห็นของประชาชน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำรวิเครำะห์ตลำด กำรวิเครำะห์กำรแข่งขัน และพฤติกรรมของผู้บริโภค
- กำรใช้เอกสำรงำนวิจัย ข้อมูลสถิติ แบบจำลองเศรษฐมิติ กำรสำรวจ ฯลฯ
- บริกำรสำรวจที่ออกแบบมำเพื่อให้ได้ข้อมูลควำมคิดเห็นของประชำชนในด้ำนสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง และ
ประเด็นอื่น ๆ

83700

ยกเว้น
- บริกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83121
หมู่ใหญ่ 838

บริการถ่ายภาพและบริการล้างและอัดภาพ

8381

บริการถ่ายภาพและถ่ายวิดีทัศน์เหตุการณ์
83811

บริการถ่ายภาพเหมือน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรถ่ำยภำพคนหรือวัตถุอื่น ๆ ในสตูดิโอหรือสถำนที่อื่น ๆ เช่ น สำนักงำนหรือบ้ำนของลูกค้ำ เป็นต้น
โดยทั่วไปรวมถึงบริกำรล้ำงและอัดภำพตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
 ภำพถ่ำยติดพำสปอร์ตหรือบัตรประจำตัว
 ภำพทำรกและเด็ก
 ภำพครอบครัวหรือกองทหำร
 ภำพถ่ำยแฟชั่นในสตูดิโอ
 ภำพถ่ำยองค์กร

83812

บริการถ่ายภาพโฆษณาและภาพที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรเกี่ยวกับกำรถ่ำยภำพ
 สินค้ำ ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
 เสื้อผ้ำแฟชั่นและเครื่องแต่งกำยอื่น ๆ
 เครื่องจักร อำคำร/สิ่งก่อสร้ำง
 บุคคลและสิ่งอื่น ๆ ที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์
- บริกำรถ่ำยภำพ
 ป้ำยโฆษณำ โบรชัวร์ โฆษณำในหนังสือพิมพ์
 แคตตำล็อก

83813

บริการถ่ายภาพเหตุการณ์และถ่ายภาพวิดีทัศน์เหตุการณ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรถ่ำยภำพหรือกำรบันทึกวิดีโอเหตุกำรณ์สด เช่น งำนแต่งงำน งำนสำเร็จกำรศึกษำ งำนประชุม งำน
รับรอง งำนแสดงแฟชั่น กีฬำและข่ำว และเหตุกำรณ์อื่น ๆ ที่น่ำสนใจในขณะนั้น เป็นต้น
ยกเว้น
- บริกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 96121
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83814

บริการถ่ายภาพพิเศษ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรถ่ำยภำพภูมิทัศน์ สิ่งก่อสร้ำง และพื้นผิวอื่น ๆ จำกอำกำศยำนหรือเฮลิคอปเตอร์
- บริกำรถ่ำยภำพคน วัตถุ หรือทิวทัศน์ โดยใช้อุปกรณ์และเทคนิคพิเศษ
 กำรถ่ำยภำพใต้น้ำ
 กำรถ่ำยภำพทำงกำรแพทย์และชีวภำพ
 กำรถ่ำยภำพจุลวัตถุ
ยกเว้น
- กำรบันทึกภำพถ่ำยและกำรเก็บข้อมูลจำกดำวเทียม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83421
- บริกำรภำพข่ำวเพื่อลงในหนังสือพิมพ์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 844
- บริกำรเอกซเรย์ สแกน และถ่ำยภำพทำงกำรแพทย์อื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 93196

83815

บริการแก้ไขและตกแต่งภาพถ่าย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรซ่อมภำพถ่ำยเก่ำ
- บริกำรตกแต่งภำพถ่ำยและตกแต่งด้วยเทคนิคพิเศษอื่น ๆ

83819

บริการถ่ายภาพอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรถ่ำยภำพไมโครฟิลม์
ยกเว้น
- บริกำรถ่ำยเอกสำร ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 85951

8382

83820

บริการล้างและอัดภาพ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรล้ำงฟิลม์ หรือเพลต และอัดภำพตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
 กำรขยำยภำพฟิลม
์ หรือเพลต หรือฟิลม์ สไลด์
 กำรล้ำงภำพขำว-ดำ
 กำรล้ำงและอัดภำพสี
 กำรอัดสำเนำฟิลม
์ สไลด์ และฟิลม์ หรือเพลท กำรพิมพ์ซ้ำ ฯลฯ
- บริกำรล้ำงฟิลม์ ภำพยนตร์ของช่ำงภำพสมัครเล่นและลูกค้ำในเชิงพำณิชย์
- บริกำรเตรียมสไลด์ภำพถ่ำย
- บริกำรทำสำเนำฟิลม์
- บริกำรแปลงภำพถ่ำยและภำพยนตร์เป็นสื่ออื่น ๆ
ยกเว้น
- บริกำรล้ำงฟิลม์ ภำพยนตร์ และบริกำรหลังกำรผลิต ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9613

หมู่ใหญ่ 839

บริการทางวิชาชีพ เทคนิค และธุรกิจอื่น ๆ

8391

บริการออกแบบเฉพาะด้าน
83911

85

บริการออกแบบตกแต่งภายใน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำรวำงแผนและกำรออกแบบพื้นที่ภำยในตำมควำมต้องกำรทำงกำยภำพ ทำงสุนทรียภำพ85 และประโยชน์
ใช้สอยของลูกค้ำ
- กำรร่ำงแบบกำรตกแต่งภำยใน
- กำรตกแต่งภำยใน รวมถึงกำรตกแต่งหน้ำร้ำนและตู้โชว์

ควำมต้องกำรทำงสุนทรียภำพ (aesthetic needs) เป็นควำมต้องกำรในเรื่องของควำมสวยงำม ควำมเป็นศิลปะ ควำมสะดวกสบำย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้จะก่อให้เกิด
ควำมสบำยใจและควำมพึงพอใจแก่บุคคล กำรตอบสนองควำมต้องกำรทำงสุนทรียะที่เกี่ยวกับกำรทำงำน เช่น กำรจัดสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้เป็นระเบียบ กำรจัดทำสวนหย่อม
เพื่อให้ที่ทำงำนสวยงำมร่มรื่น เป็นต้น
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ยกเว้น
- บริกำรด้ำนสถำปัตยกรรมภำยใน ได้แก่ กำรเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐำนสำหรับห้องพัก นอกเหนือจำกกำร
พิจำรณำถึง สี วัสดุ หรือฟังก์ชันกำรทำงำน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83212, 83213, 83214
83912

บริการออกแบบทางอุตสาหกรรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ทำงอุตสำหกรรม ซึ่งเป็นกำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำกำรออกแบบและรำยละเอียด
เพื่อให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน มูลค่ำ และภำพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำรกำหนดวัตถุดิบ โครงสร้ำง
กลไก รูปทรง สี และกำรตกแต่งพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับคุณลักษณะและควำมต้องกำรของลู กค้ำ
ควำมปลอดภัย ควำมต้องกำรของตลำด กำรจัดจำหน่ำย กำรใช้ และกำรดูแลรักษำ
ยกเว้น
- บริกำรด้ำนวิศวกรรมในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ทำงอุตสำหกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83322

83919

บริการออกแบบเฉพาะด้านอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรสร้ำงสรรค์งำนออกแบบและจัดเตรียมรูปแบบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำย โดยมีควำมสอดคล้อง
ทำงสุนทรียภำพทำงเทคนิคและควำมต้องกำรอื่น ๆ
 กำรออกแบบเฟอร์นิเจอร์
 กำรออกแบบทำงสุนทรียภำพสำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของลูกค้ำ
- บริกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์
- บริกำรทำแบบจำลอง 3 มิติ
- บริกำรของนักออกแบบงำนกรำฟิก รวมถึงกำรออกแบบงำนกรำฟิกเพื่อกำรโฆษณำ
ยกเว้น
- กำรออกแบบซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของบริกำรโฆษณำแบบครบวงจร ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
83611

8392

83920

8393

ต้นฉบับงานออกแบบ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- แนวควำมคิดต้นฉบับงำนออกแบบเฉพำะด้ำนอื่น ๆ ซึ่งผลิตขึ้นเอง
 งำนออกแบบผลิตภัณฑ์ทำงอุตสำหกรรม
 งำนออกแบบทำงสุนทรียภำพ
 งำนออกแบบกรำฟิก
หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อขำยหรืออนุญำตให้
บุคคลอื่นใช้ข้อมูล
บริการให้ค้าปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคนิค ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

83931

บริการให้ค้าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำรประเมินสิ่งแวดล้อม เช่น กำรระบุว่ำมีกำรปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมหรือไม่ในเขตพื้นที่เฉพำะ เพื่อศึกษำ
แหล่งที่มำ ลักษณะทำงธรรมชำติ และกำรขยำยตัวของสำรปนเปื้อน เป็นต้น กำรประเมินควำมเสี่ยงที่มีต่อ
ควำมปลอดภัยและสุขภำพของประชำชนจำกสำรปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม กำรประเมินผลกระทบด้ำน
นิเวศวิทยำและเศรษฐกิจของกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกกำรกระทำของมนุษย์และธรรมชำติ
- กำรตรวจสอบสิ่งแวดล้อม เช่น กำรประเมินสถำนกำรณ์ปัจจุบันอย่ำงอิสระในกำรปฏิบัติตำมกฎ นโยบำย
และกำรควบคุมด้ำนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- บริกำรวำงแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เช่น กำรจัดทำแผนเพื่อลดปริมำณกำรปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดย
ทำงเทคนิคหรือควำมต้องกำรอื่น ๆ ตำมกฎหมำยหรือระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น
- กำรประเมินผลกำรศึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อม เช่น กำรวิเครำะห์จุดแข็งและจุดอ่อนด้ำนสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น
ข้ อ มู ล พื้ น ฐำนในกำรตั ด สิน ใจท ำโครงกำรต่ำ ง ๆ เป็ น ต้ น รวมถึ งกำรวิ เ ครำะห์ถึ งผลกระทบที่ เ กิดจำก
กฎระเบียบด้ำนสิ่งแวดล้อมที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต

604
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- กำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร คำปรึกษำ หรือคำแนะนำ
เกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับกำรพัฒนำและกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน ที่ดิน ป่ำไม้ แหล่งน้ำ
แหล่งก๊ำซ แหล่งน้ำมัน และแหล่งแร่ ประชำกรสัตว์ป่ำและ/หรือทรัพยำกรธรรมชำติอื่น ๆ
- กำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรของเสีย เช่น กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร คำปรึกษำ หรือคำแนะนำเกี่ยวกับ
แนวทำงปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับกำรลด กำรขนส่ง กำรจัดกำร กำรกำจัด และกำรรีไซเคิลของเสีย เป็นต้น
- กำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรพัฒนำนโยบำยสิ่งแวดล้อม เช่น กำรให้คำแนะนำแก่สถำบันของรัฐหรือเอกชนในกำร
ออกแบบ กำรพัฒนำ และกำรนำพระรำชบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ มำตรฐำน หรือแนวทำงปฏิบัติด้ำนสิ่งแวดล้อมไปใช้
เป็นต้น
- บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

8394

83939

บริการให้ค้าปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้คำปรึกษำทำงวิทยำศำสตร์โดยนักคณิตศำสตร์ นักสถิติ ฯลฯ

83940

ต้นฉบับข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่เก็บรวบรวม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ต้นฉบับข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่รวบรวมขึ้น (เช่น ฐำนข้อมูล เป็นต้น) เพื่อเรียกดูหรือเป็นข้อมูลในกำรให้
คำปรึกษำ รวมถึงรำยกำรชื่อ-ที่อยู่ทำงไปรษณีย์
หมายเหตุ : กำรรวบรวมต้นฉบับข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเหล่ำนี้สำมำรถปกป้องได้จำกกำรนำเสนอเท่ำนั้นไม่ใช่
เนื้อหำ
ยกเว้น
- บริกำรรวบรวมข้อเท็จจริงหรือข้อมูล ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83990
- บริกำรรวบรวมรำยชื่อที่จะจัดส่งทำงไปรษณีย์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 85952

8395

83950

บริการแปลและล่าม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรแปลเอกสำรจำกภำษำหนึ่งเป็นอีกภำษำหนึ่งลงในเอกสำรที่เป็นลำยลักษณ์อักษร
- บริกำรแปลควำมหมำยเกี่ยวกับภำษำพูดเป็นอีกภำษำหนึ่ง

8396

83960

เครื่องหมายการค้าและแฟรนไชส์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เครื่องหมำยกำรค้ำและแฟรนไชส์ต้นฉบับ คือ กำรจดทะเบียนเป็นเจ้ำของตรำสินค้ำอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย
หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้ผลิตขึ้นเพื่อรับผลประโยชน์จำกกำรอนุญำตให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมำยกำรค้ำหรือแฟรนไชส์
ยกเว้น
- บริกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิ์ในกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำและแฟรนไชส์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 73340
- บริ ก ำรวิจัยและพัฒนำงำนที่นำไปสู่ผลิตภัณฑ์หรื อแนวคิดที่ จะถูกจดทะเบี ยนเครื่ องหมำยกำรค้ ำ ได้จัด
ประเภทไว้ในหมวดย่อย 81
- บริ กำรให้ ค ำปรึ กษำด้ ำนช่ องทำงกำรตลำดส ำหรั บองค์ กร (รวมถึ งแฟรนไชส์ ) ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 83114
- บริกำรจัดกำรด้ำนลิขสิทธิข์ องเครื่องหมำยกำรค้ำและแฟรนไชส์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 85999

8399

83990

บริการทางวิชาชีพ เทคนิค และธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรออกแบบเบื้องต้น (เค้ำโครงรำยละเอียดภำพวำด แผนงำน และภำพประกอบของอำคำร โครงสร้ำง
ระบบหรื อ ส่ ว นประกอบ จำกข้ อ ก ำหนดด้ ำ นวิ ศ วกรรมและสถำปั ต ยกรรม ที่ จั ด ท ำโดยช่ ำ งเขี ย นแบบ
สถำปัตยกรรมหรือช่ำงเทคนิค)
- บริกำรรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อมูล (เช่น ฐำนข้อมูล เป็นต้น) นอกเหนือจำกรำยชื่อที่ส่งทำงไปรษณีย์
ยกเว้น
- บริกำรรวบรวมรำยชื่อที่จะจัดส่งทำงไปรษณีย์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 85952
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หมวดย่อย 84

บริการโทรคมนาคม แพร่ภาพกระจายเสียง และจัดหาสารสนเทศ

หมู่ใหญ่ 841

บริการโทรศัพท์ และบริการโทรคมนาคมอื่น ๆ

8411

บริการสื่อสัญญาณเครือข่ายพืนฐาน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรสื่อสัญญำณเครือข่ำยพื้นฐำนโทรคมนำคมแบบมีสำยหรือไร้สำย เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ำยในกำรโทรเข้ำ
โทรออก หรือโอนสำยให้กับผู้ให้บริกำรโทรคมนำคมอื่น ๆ
- กำรคิดค่ำธรรมเนียมในกำรเชื่อมต่อ ติดตั้ง หรือยกเลิกกำรใช้โทรศัพท์พื้นฐำนทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
- กำรคิดค่ำธรรมเนียมในกำรใช้โครงข่ำยพื้นฐำนทำงไกลในกำรใช้งำนจำกโทรศัพท์สำธำรณะหรือภำยในโครงข่ำย
พื้นฐำนท้องถิ่น
- กำรคิดค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สิ่งอำนวยควำมสะดวกร่วมกัน เช่น จุดเชื่อมต่อ เป็นต้น
- กำรคิดค่ำธรรมเนียมในกำรผูกขำดกำรใช้งำนวงจร

8412

84110

84120

ยกเว้น
- บริกำรเครือข่ำยหลักของอินเทอร์เน็ต เพื่อกำรติดต่อสื่อสำรทำงอินเทอร์เน็ตระหว่ำงผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต
(Internet Service Provider: ISP) รำยหนึ่งไปยังผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยอื่น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 84210
บริการระบบโทรศัพท์พืนฐาน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริ กำรเครื อ ข่ ำ ยโทรศั พท์ สำธำรณะ (Public Switched Telephone Network: PSTN) เพื่ อกำรส่ ง
สัญญำณเสียง ข้อมูล และภำพจำกโทรศัพท์ที่ลูกค้ำประจำอยู่หรือจำกโทรศัพท์สำธำรณะหรือกึ่งสำธำรณะ
แบบหยอดเหรียญหรือใช้กำร์ด
- บริกำรโทรศัพท์พื้นฐำนทั้งภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ
- บริกำรระบบส่งข้อควำมสั้น (SMS) และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย (MMS)
- บริกำรจัดกำรกำรโทร (คุณสมบัตกิ ำรโทร) เพื่อสนับสนุนกำรกำรใช้งำนของลูกค้ำในสถำนที่ตั้งที่คงที่
 บริกำรรับสำยเรียกซ้อน บริกำรโอนสำย บริกำรแสดงหมำยเลขโทรเข้ำ บริกำรสนทนำสำมสำย บริกำร
call return86 บริกำร call screen87 บริกำร call blocking88 บริกำรโทรกลับอัตโนมัติ บริกำรตอบรับ
อัตโนมัติ บริกำรรับฝำกข้อควำมเสียง (voice mail) ฯลฯ
ยกเว้น
- บริกำรระบบเครือข่ำยส่วนบุคคล ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 84140
- บริกำรเครือข่ำยพื้นฐำนให้แก่ผู้ให้บริกำรโทรคมนำคมรำยอื่น ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 84110
- บริกำรให้เช่ำอุปกรณ์ส่ง-รับข้อมูล ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 73125

8413

86

บริการระบบโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- บริกำรเข้ำถึง และกำรใช้เครือข่ำยแบบสวิทช์ชิ่งและนอนสวิทช์ชิ่ง ในกำรส่งข้อควำมเสียง ตัวอักษร และ
ข้อมูล โดยใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์แบบพกพำ เช่น โทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์ผ่ำนดำวเทียม ฟีเจอร์โฟน89
สมำร์ทโฟน90 แล็ปท็อปและคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และอื่น ๆ ที่คล้ำยกัน เป็นต้น
มำตรฐำนกำรส่งข้อมูลทั่วไป ได้แก่
91
 GSM (Global System for Mobile Communications)

บริกำร call return เป็นกำรโทรกลับไปหำผู้ฝำกข้อควำมทันทีหลังจำกฟังข้อควำม และสำมำรถกลับมำเรียกฟังข้อควำมต่อไปได้ โดยไม่ต้องวำงสำยออกจำกระบบฝำกข้อควำม
บริกำร call screen เป็นบริกำรให้แต่ละหมำยเลขภำยในที่โอนไป อำจตั้งให้มีกำรบอกชื่อและวัตถุประสงค์ในกำรติดต่อแจ้งให้กับเจ้ำของหมำยเลขภำยในเพื่อให้ผู้ รับสำยเลือกที่จะรับ
หรือไม่รับสำยได้
88
บริกำร call blocking เป็นระบบป้องกันกำรรบกวนไม่ให้ผู้โทรโทรเข้ำไปยังหมำยเลขที่กำหนดและในช่วงเวลำที่กำหนด หำกมีกำรโอนสำยไปยังหมำยเลขที่ป้องกันไว้จะได้ยินข้อควำม
ห้ำมโอน หรือจะถูกโอนสำยไปยังโอเปอร์เรเตอร์ เป็นต้น
89
โทรศัพท์มือถือที่มีฟีเจอร์ต่ำง ๆ (คุณลักษณะที่มีควำมสำมำรถพิเศษต่ำง ๆ ของมือถือ) มำกกว่ำกำรเป็นเพียงโทรศัพท์มือถือที่ใช้โทร พูดคุย หรือส่งข้อควำม เช่น กล้องถ่ ำยรูป อินเทอร์เน็ต
ดูหนังฟังเพลง เครือข่ำยสังคมออนไลน์ เป็นต้น แต่ไม่มีควำมสำมำรถในกำรติดตั้ง App เพิ่มเติม
90
สมำร์ทโฟน คือ โทรศัพท์ที่มีควำมสำมำรถพิเศษมำกกว่ำฟีเจอร์โฟนและสำมำรถลง App เพิ่มเติมได้ โดยมีควำมสำมำรถใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์
91
เทคโนโลยีกำรสื่อสำรระบบไร้สำยในยุคที่ 2 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับช่องสัญญำณควบคุมและสัญญำณเสียงแบบ TDMA ซึ่งแตกต่ำงจำกเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือก่อนหน้ำนั้น
87
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 WCDMA
93

 LTE

84131

(Wideband Code Division Multiple Access)
(Long Term Evolution) หรือเรียกว่ำ 4G

บริการเสียงเคลื่อนที่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรเข้ำถึง และกำรใช้เครือข่ำยแบบสวิทช์ชิ่งและนอนสวิทช์ชิ่ง ในกำรส่งข้อควำมเสียงระหว่ำงโทรศัพท์
กับโทรศัพท์ โดยใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์แบบพกพำ เช่น โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ผ่ำนดำวเทียม
สมำร์ทโฟน และอุปกรณ์ที่คล้ำยกัน กำรบริกำรดังกล่ำวนี้จะคิดค่ำบริกำรกำรรับสำย กำรโทรออก หรือทั้ง
สองอย่ำงก็ได้ ค่ำธรรมเนียมอำจขึ้นอยู่กับกำรใช้งำนจริง (เช่น ต่อนำที เป็นต้น) ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ซื้ อไว้
ล่วงหน้ำ (เช่น 100 นำที เป็นต้น) หรือกำรเข้ำถึงชั่วครำว (เช่น กำรใช้งำนรำยเดือนแบบไม่จำกัด เป็นต้น)
- บริกำรจัดกำรกำรโทรเข้ำ โทรออก และโอนสำย
ยกเว้น
- บริกำรระบบเครือข่ำยพื้นฐำนโทรคมนำคมแบบดำวเทียมในกำรให้บริกำรและกำรโอนสำยสำหรับผู้ให้บริกำร
โทรคมนำคมรำยอื่น ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 84110
- บริกำรระบบเครือข่ำยพื้นฐำนโทรคมนำคมแบบดำวเทียมสำหรับกำรใช้งำนของลูกค้ำเฉพำะรำย ได้จัดประเภท
ไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 84140

84132

บริการข้อความเคลื่อนที่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรเพื่อส่งและรับข้อควำมตัดอักษรผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมำร์ทโฟน และอุปกรณ์ที่คล้ำยกัน กำรบริกำร
ดังกล่ำวนี้จะคิดค่ำบริกำรจำกกำรรับข้อควำม กำรส่งข้อควำม หรือทั้งสองอย่ำงก็ได้ โดยค่ำธรรมเนียมอำจ
ขึ้นอยู่กับกำรใช้งำนจริง (เช่น ต่อข้อควำม เป็นต้น) ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ซื้อไว้ล่วงหน้ำ (เช่น 1,000 ข้อควำม เป็นต้น)
หรือกำรเข้ำถึงชั่วครำว (เช่น กำรใช้งำนรำยเดือนแบบไม่จำกัด เป็นต้น)

84133

บริการข้อมูลเคลื่อนที่ ยกเว้นบริการข้อความ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรเข้ำถึงเครือข่ำยข้อมูลเคลื่อนที่สำหรับ โทรศัพท์มือถือ สมำร์ทโฟน แท็บเล็ต แล็ปท็อป และอุปกรณ์ที่
คล้ำยกัน เพื่อส่งและรับข้อมูล (นอกเหนือจำกข้อควำมหรือเสียง) รวมถึงกำรให้บริกำรข้อมูลผ่ำน USB card
หรื อ dongle 94 กำรบริ ก ำรดั ง กล่ ำ วนี้ จ ะคิ ด ค่ ำ บริ ก ำรข้ อ มู ล เข้ ำ ข้ อ มู ล ออก หรื อ ทั้ ง สองอย่ ำ งก็ ไ ด้
ค่ำธรรมเนียมอำจขึ้นอยู่กับกำรใช้งำนจริง (เช่น ต่อกิกะไบต์ เป็นต้น) ตำมวงเงินที่ซื้อไว้ล่วงหน้ำ (เช่น 2
กิกะไบต์ เป็นต้น) หรือกำรเข้ำถึงชั่วครำว (เช่น กำรใช้งำนรำยเดือนแบบไม่จำกัด เป็นต้น)
ยกเว้น
- บริกำรเสียงเคลื่อนที่ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 84131
- บริกำรข้อควำม SMS ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 84132
- บริกำรระบบเครือข่ำยพื้นฐำนโทรคมนำคมแบบดำวเทียมในกำรให้บริกำรส่งข้อมูลจำกสถำนที่ตั้งที่คงที่ แบบที่
ต้องเสียค่ำบริกำรเมื่อมีกำรใช้บริกำร ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 84150

8414

84140

บริการเครือข่ายส่วนบุคคล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรระบบเครือข่ำยพื้นฐำนโทรคมนำคมแบบมีสำยหรือไม่มีสำยเชื่อมต่อระหว่ำงจุดต่ำง ๆ ที่จัดทำขึ้นเป็น
พิเศษสำหรับลูกค้ำเฉพำะรำย
ยกเว้น
- บริกำรโครงข่ำยส่วนบุคคลโดยเชื่อมโยงเครือข่ำยพื้นฐำนโทรคมนำคมกับผู้ให้บริกำรโทรคมนำคมอื่น ๆ ได้จัด
ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 84110

92

เทคโนโลยีกำรสื่อสำรระบบไร้สำยในยุคที่ 3 มีประสิทธิภำพในกำรรับส่งข้อมูลแบบไร้สำยผ่ำนโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ไร้สำยควำมเร็วสูง
เทคโนโลยีหนึ่งที่ถูกนำมำทดลองใช้ในยุค 4G โดยเกิดจำกควำมร่วมมือของ 3GPP (3rd Generation Partnership Project) ที่มีกำรพัฒนำให้ LTE มีควำมเร็วมำกกว่ำยุค 3G ถึง 10 เท่ำ
โดยมีควำมสำมำรถในกำรส่งถ่ำยข้อมูลและมัลติมีเดียสตรีมมิ่งที่มีควำมเร็วอย่ำงน้อย 100 Mbps และมีควำมเร็วสูงสุดถึง 1 Gbps (ที่มำ : https://th.wikipedia.org/)
94
อุปกรณ์ฮำร์ดแวร์พื้นฐำนที่สร้ำงขึ้นเพื่อป้องกันผู้ใช้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ ไม่ให้สำมำรถก๊อบปี้ซอฟต์แวร์นั้น ๆ ออกไปได้ โดยเฉพำะแอพพลิเคชันไฮเอนด์ โดยจะเชื่อมต่อเข้ำกับพอร์ตหรือช่อง
เชื่อมต่อโดยเฉพำะ เพื่อยืนยันตัวผู้ใช้ ก่อนที่จะสำมำรถเข้ำถึงซอฟต์แวร์โปรแกรมต่ำง ๆ ได้ ซึ่งดองเกิลจะถูกตรวจสอบเพื่อยืนยันตลอดเวลำ ไม่เช่นนั้น ผู้ใช้จะไม่สำมำรถใช้ซอฟต์แวร์นั้นได้
ตลอดกำรทำงำน (ที่มำ : http://com-school.blogspot.com/2011/03/dongle.html)
93
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8415

8419

84150

84190

บริการส่งข้อมูล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยแบบมีสำยหรือไม่มีสำยและบริกำรที่ออกแบบเฉพำะสำหรับกำรจัดส่ง
ข้อมูลแบบที่ต้องเสียค่ำบริกำรเมื่อมีกำรใช้บริกำร
ยกเว้น
- บริกำรระบบเครือข่ำยพื้นฐำนโทรคมนำคมส่วนบุคคลแบบมีสำยหรือไม่มีสำยเชื่อมต่อระหว่ำงจุดต่ำง ๆ ที่
จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับลูกค้ำเฉพำะรำย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 84140
บริการโทรคมนาคมอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรโทรคมนำคมอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น บริกำรโทรเลข บริกำรโทรพิมพ์ และบริกำร
ประชุมเสียง95 เป็นต้น

หมู่ใหญ่ 842

บริการอินเทอร์เน็ต ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่
- กำรส่งสัญญำณอิเล็กทรอนิกส์ทำงอินเทอร์เน็ต
- บริกำรอินเทอร์เน็ต
- บริกำรโทรคมนำคมบนอินเทอร์เน็ตและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์แบบกระจำยที่คล้ำยคลึงกัน แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของเครือข่ำยโทรคมนำคมตำมปกติ

8421

บริการเครือข่ายหลักของระบบอินเทอร์เน็ต ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรเครือข่ำยหลักของอินเทอร์เน็ต เพื่อกำรติดต่อสื่อสำรทำงอินเทอร์เน็ตระหว่ำงผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต
(Internet Service Provider: ISP) รำยหนึ่งไปยังผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยอื่น (ในทำงธุรกิจ คือ ค่ำธรรมเนียม
ในกำรเชื่อมต่อหรือกำรส่งข้อมูล)

84210

8422

บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- บริกำรเชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต รวมทั้ง บริกำรอินเทอร์เน็ต แบบไร้สำย แบบมีสำย แบบผ่ำนดำวเทียม
และแบบไร้สำยบนบก โดยผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตอำจให้บริกำรฟรีพร้อมกับกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต เช่น บริกำร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ พื้นที่สำหรับทำเว็บเพจให้กั บลูกค้ ำ เครื่องมือสำหรับออกแบบเว็บเพจอย่ ำงง่ ำย
ซอฟต์แวร์ควำมปลอดภัย (ป้องกันไวรัส สปำยแวร์ ไฟร์วอลล์) และกำรสนับสนุนทำงเทคนิคอื่น ๆ ซึ่งบริกำร
ดังกล่ำวอำจรวมถึงกำรเชื่อมต่อแบบทำงไกลหรือกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบอื่น ๆ และกำรเพิ่มบริกำรใน
แพ็ คเกจ เช่ น กำรเชื่ อมต่ ออิ นเทอร์ เน็ ตในต่ ำงประเทศ 96 และกำรเพิ่ มพื้ นที่ พิ เศษส ำหรั บเก็ บไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งโดยทั่วไปคิดค่ำบริกำรเพิ่ม
84221

บริการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วต่้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยตรงชนิดควำมเร็วต่ำ (ควำมเร็วไม่เกิน 256 Kbp/s) แบบไร้สำย แบบมีสำย
แบบผ่ำนดำวเทียม และแบบไร้สำยบนบก โดยทีผ่ ู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตอำจมีบริกำรเสริมซึ่งไม่เสียค่ำใช้จำ่ ย
ที่มำพร้อมกับบริกำรอินเทอร์เน็ต เช่น บริกำรไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ พื้นที่สำหรับทำเว็บเพจให้กับลูกค้ำ
เครื่องมือสำหรับออกแบบเว็บเพจอย่ำงง่ำย กำรแช็ท (chat) ซอฟต์แวร์ควำมปลอดภัย (ป้องกันไวรัส สปำยแวร์
ไฟร์วอลล์) และกำรสนับสนุนทำงเทคนิคอื่น ๆ ซึ่งบริกำรดังกล่ำวอำจรวมถึงกำรเชื่อมต่อแบบทำงไกลหรือ
กำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบอื่น ๆ และกำรเพิ่มบริกำรในแพ็คเกจ เช่น กำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในต่ำงประเทศ
และกำรเพิ่มพื้นที่พิเศษสำหรับเก็บไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งโดยทั่วไปคิดค่ำบริกำรเพิ่ม
ยกเว้น
- บริกำรข้อมูลเคลื่อนที่ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 84133

95

ระบบฮำร์ดแวร์ที่ใช้เพื่อเชื่อมต่อผู้เข้ำร่วมหลำยร้อยคนในกำรสื่อสำรและสำมำรถรองรับกำรประชุมทำงโทรศัพท์จำนวนมำกได้ในครั้งเดียว
กำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในต่ำงประเทศ (International roaming) เป็นบริกำรที่ช่วยให้ผู้ใช้บริกำรไม่ต้องเสียค่ำโทรศัพท์ทำงไกลในกำรเชื่อมต่อเข้ำสู่อินเทอร์เน็ตเมื่อเดินทำงไปต่ำงประเทศ
และไม่จำเป็นต้องสมัครสมำชิกอินเทอร์เน็ตกับผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตในประเทศนั้น ๆ
96
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84222

บริการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยตรงชนิดควำมเร็วสูง (ควำมเร็วมำกกว่ำ หรือเท่ำกับ 256 Kbp/s) แบบไร้สำย
แบบมีสำย แบบผ่ำนดำวเทียม และแบบไร้สำยบนบก โดยที่ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตอำจมีบริกำรเสริมซึ่งไม่เสีย
ค่ำใช้จ่ำยที่มำพร้อมกับบริกำรอินเทอร์เน็ต เช่น บริกำรจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ พื้นที่สำหรับทำเว็บเพจให้กบั
ลูกค้ำ เครื่องมือสำหรับออกแบบเว็บเพจอย่ำงง่ำย กำรแช็ท (chat) ซอฟต์แวร์ควำมปลอดภัย (ป้องกันไวรัส
สปำยแวร์ ไฟร์วอลล์) และกำรสนับสนุนทำงเทคนิคอื่น ๆ ซึ่งบริกำรดังกล่ำวอำจรวมถึงกำรเชื่อมต่อแบบทำงไกล
หรือกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบอื่น ๆ และกำรเพิ่มบริกำรในแพ็คเกจ เช่น กำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใน
ต่ำงประเทศ และกำรเพิ่มพื้นที่พิเศษสำหรับเก็บจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งโดยทั่วไปคิดค่ำบริกำรเพิ่ม
ยกเว้น
- บริกำรข้อมูลเคลื่อนที่ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 84133

8429

84290

บริการอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรโทรคมนำคมทำงอินเทอร์เน็ตแบบใช้สำยอื่น ๆ ที่นอกเหนือจำกกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต เช่น
 กำรส่งโทรสำร กำรโทรศัพท์ กำรประชุมเสียงและวิดีทัศน์ผำ่ นเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต

หมู่ใหญ่ 843

เนือหาออนไลน์

8431

สารสนเทศที่เป็นตัวอักษรออนไลน์
84311

หนังสือออนไลน์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- หนังสือออนไลน์ รวมถึงหนังสือ/ตำรำเรียนที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน หนังสืออ้ำงอิงทั่วไป เช่น แผนที่โลก
และหนังสือแผนที่หรือแผนภูมิอื่น ๆ พจนำนุกรมและสำรำนุกรม เป็นต้น

84312

หนังสือพิมพ์และวารสารออนไลน์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- สิ่งพิมพ์ทำงอินเทอร์เน็ต ซึ่งเนื้อหำหลักได้รับกำรปรับปรุงเป็นระยะ ๆ โดยปกติจะเป็นรำยวัน รำยสัปดำห์
หรือรำยเดือน โดยสมัครสมำชิกหรือไม่ก็ได้
- เนื้อหำส่วนต่ำง ๆ ของหนังสือพิมพ์ เช่น พำดหัวข่ำวที่ส่งทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์รำยวันหรือถี่กว่ำ เป็นต้น
- จดหมำยข่ำวทีส่ ่งเป็นระยะ ๆ
ยกเว้น
- หอจดหมำยเหตุดิจิทัล ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 84520

84313

นามานุกรมและรายการชื่อ-ที่อยูท่ างไปรษณีย์ออนไลน์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- นำมำนุกรมและรำยกำรชื่อ-ที่อยู่ทำงไปรษณีย์ออนไลน์ รวมถึงสมุดโทรศัพท์
- ข้อเท็จจริง/ข้อมูลออนไลน์อื่น ๆ (ระบบฐำนข้อมูล)
ยกเว้น
- เนื้อหำจำกกำรค้นหำของเว็บท่ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 84394

8432

เนือหาเสียงออนไลน์
84321

ดนตรีที่ดาวน์โหลด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ดนตรีทสี่ ำมำรถดำวน์โหลดและจัดเก็บลงในเครื่องอุปกรณ์

84322

เนือหาเสียงแบบสตรีม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ข้อมูลเสียงแบบสตรีมทีส่ ่งผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
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8433

เนือหาวิดีทัศน์ออนไลน์
84331

ภาพยนตร์และวิดีทัศน์อื่น ๆ ที่ดาวน์โหลด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ภำพยนตร์และวิดีทัศน์อื่น ๆ ที่สำมำรถดำวน์โหลดและจัดเก็บลงในเครื่องอุปกรณ์

84332

เนือหาวิดีทัศน์แบบสตรีม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ข้อมูลวิดีทัศน์แบบสตรีมที่ส่งผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต

8434

ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลด
84341

ซอฟต์แวร์ระบบที่ดาวน์โหลด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ซอฟต์แวร์ที่สำมำรถดำวน์โหลดและจัดเก็บลงในเครื่องอุปกรณ์เพื่อกำรติดตั้งหรือใช้งำนต่อไป

84342

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ดาวน์โหลด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่สำมำรถดำวน์โหลดและจัดเก็บลงในเครื่องอุปกรณ์เพื่อกำรติดตั้งหรือใช้งำนต่อไป

8439

เนือหาออนไลน์อนื่ ๆ
84391

เกมออนไลน์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรซอฟต์แวร์เกมออนไลน์สำเร็จรูป97 เพื่อนำไปเล่นบนอินเทอร์เน็ต
98
 Role-Playing Games (RPGs)
 เกมกลยุทธ์
 เกมผจญภัย
 เกมกำร์ด
 เกมสำหรับเด็ก
หมายเหตุ : กำรชำระเงินอำจทำในรูปแบบของสมำชิกหรือชำระในกำรเล่นแต่ละครั้ง
ยกเว้น
- บริกำรด้ำนกำรพนันออนไลน์ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 96921

84392

ซอฟต์แวร์ออนไลน์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทุกชนิดที่ใช้งำนผ่ำนระบบออนไลน์
ยกเว้น
- ซอฟต์แวร์ที่ได้จำกกำรดำวน์โหลด ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 84341, 84342
- ซอฟต์แวร์เกมออนไลน์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 84391
- บริกำรด้ำนกำรพนันออนไลน์ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 96921

84393

97

เนือหาส้าหรับผู้ใหญ่ออนไลน์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- เนื้อหำสำหรับผู้ใหญ่ เนื้อหำเรื่องเพศที่แสดงออกมำอย่ำงชัดเจน ที่จัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่ทำงอินเทอร์เน็ต
รวมถึงภำพกรำฟิก รำยกำรสด กำรแสดงแบบโต้ตอบ และกิจกรรมเสมือนจริง
หมายเหตุ : กำรชำระเงินอำจทำในรูปแบบของสมำชิกหรือชำระในกำรชมแต่ละครั้ง
ยกเว้น
- เนื้อหำสำหรับผู้ใหญ่ในหนังสือพิมพ์ นิตยสำร และหนังสือออนไลน์ ไดเร็กทรอรี ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย
8431

เกมคอมพิวเตอร์ที่เล่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ผ่ำนระบบกำรติดต่อสื่อสำรทำงอินเทอร์เน็ต โดยสำมำรถเล่นเกมที่มีระบบ Network ร่วมกับคนอื่นที่อยู่สถำนที่ต่ำงกันได้
Role-Playing Games (RPGs) หรือเรียกว่ำ “เกมภำษำหรือเกมสวมบทบำท” เป็นเกมที่เน้นกำรติดต่อสื่อสำรกับตัวละครในเกม โดยผู้เล่นจะรับหน้ำที่สวมบทบำทเป็นตัวละครในกำร
ติดต่อพูดคุยกับตัวละครต่ำง ๆ เกมชนิดนี้จะทำให้ผู้เล่นคล้อยตำมไปกับเนื้อเรื่องที่สลับซับซ้อนได้อย่ำงง่ำยดำย
98
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84394

เนือหาจากการค้นหาของเว็บท่า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- เนื้อหำในเว็บท่ำ เป็นฐำนข้อมูลทีอ่ ยู่อินเทอร์เน็ตและเนื้อหำในรูปแบบที่ง่ำยต่อกำรค้นหำ

84399

เนือหาออนไลน์อนื่ ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- สถิติหรือข้อมูลที่คล้ำยกันที่เผยแพร่ทำงออนไลน์
- เนื้อหำออนไลน์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น กำร์ดอวยพร เรื่องขำขัน กำร์ตูน ภำพกรำฟิก แผนที่
เป็นต้น

หมู่ใหญ่ 844

บริการของส้านักข่าว

8441

84410

บริการของส้านักข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรรวบรวม ตรวจสอบ และจัดหำข่ำว ในรูปแบบต้นฉบับหรือภำพข่ำวไปยัง กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น
หนังสือพิมพ์ นิตยสำร และหนังสือ เป็นต้น
- บริกำรของผู้สื่อข่ำวอิสระและช่ำงภำพ

8442

84420

บริการของส้านักข่าวสื่อโสตทัศน์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรรวบรวม ตรวจสอบ และจัดหำข่ำวของสำนักข่ำว ในรูปแบบต้นฉบับ ภำพถ่ำยหรือรูปภำพ ไปยังกลุ่มธุรกิจ
สื่อโสตทัศน์ เช่น สถำนีวิทยุหรือสถำนีโทรทัศน์ และบริษัทภำพยนตร์ เป็นต้น
- บริกำรของผูส้ ื่อข่ำวอิสระและช่ำงกล้อง

หมู่ใหญ่ 845

บริการของห้องสมุดและจดหมายเหตุ

8451

บริการของห้องสมุด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรเก็บรวบรวม จัดประเภท อนุรักษ์ และสืบค้นข้อมูลหนังสือและสิ่งที่คล้ำยกัน
- บริกำรให้ยมื หนังสือและแผ่นเสียง

84510

ยกเว้น
- บริกำรให้เช่ำวิดโี อเทป ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 73220
- บริกำรให้เช่ำหนังสือ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 73290
8452

84520

บริการของจดหมายเหตุ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรของหอจดหมำยเหตุ (กำรเก็บรวบรวม กำรจัดประเภท กำรอนุรักษ์ และกำรสืบค้นข้อมูล) รวมถึง
หอจดหมำยเหตุดิจิทัล
- บริกำรของหอจดหมำยเหตุประวัติศำสตร์ รวมถึงหอจดหมำยเหตุดจิ ิทัล

หมู่ใหญ่ 846

บริการแพร่ภาพกระจายเสียง จัดผังรายการ และจัดส่งรายการ

8461

ต้นฉบับวิทยุและโทรทัศน์ที่แพร่ภาพกระจายเสียง
84611

ต้นฉบับที่ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ต้นฉบับเนื้อหำรำยกำรวิท ยุที่ได้รับ กำรคุ้ม ครองสิท ธิใ นทรั พย์สิน ทำงปัญญำที่ผลิตเพื่อ ออกอำกำศทำง
วิทยุกระจำยเสียง

84612

ต้นฉบับรายการโทรทัศน์ที่แพร่ภาพ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ต้นฉบับรำยกำรโทรทัศน์แพร่ภำพกระจำยเสียง ที่ได้รับกำรคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำที่ผลิตเพื่อ
แพร่ภำพกระจำยเสียง

8462

ผังรายการวิทยุและโทรทัศน์
84621

ผังรายการวิทยุ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรรวบรวมรำยกำรวิทยุและกำรออกอำกำศทำงสถำนีวิทยุ โดยเรียบเรียงเป็นรำยวันเพื่อไปจำหน่ำยหรือ
เผยแพร่โดยผู้อื่น
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84622

8463

ผังรายการโทรทัศน์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรรวบรวมรำยกำรโทรทัศน์และกำรแพร่ภำพกระจำยเสียง โดยเรียบเรียงเป็นรำยวันเพื่อไปจำหน่ำย
หรือเผยแพร่โดยผู้อื่นทำงโทรทัศน์
บริการแพร่ภาพกระจายเสียง และบริการจัดส่งรายการแบบหลายช่องทาง ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- บริกำรจัดผังรำยกำรเสียงและ/หรือวิดีโอ โดยสมัครสมำชิกเพื่อรับข้อมูลในรูปแบบอนำล็อกหรือดิจิทัลโดยใช้
เครือข่ำยสำยเคเบิล ดำวเทียม หรือไร้สำยบนพื้นดิน
หมายเหตุ : รำยกำรมีกำรจัดส่งเป็นแพ็คเกจที่ประกอบด้วยชุดรำยกำรของช่องต่ำง ๆ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้ำหรือ
แพ็คเกจที่ดูเพียงครั้งเดียว

84631

บริการแพร่ภาพกระจายเสียง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรเลือกรำยกำร จัดผังรำยกำร และแพร่ภำพกระจำยเสียงทำงโทรทัศน์
- บริกำรผลิตรำยกำรร่วมกับกำรแพร่ภำพกระจำยเสียงทำงโทรทัศน์
ยกเว้น
- บริกำรแพร่ภำพกระจำยเสียงผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต (บริกำรสตรีมมิ่ง) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
83159
- ต้นฉบับที่ออกอำกำศทำงวิทยุกระจำยเสียง ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 84611
- ต้นฉบับรำยกำรโทรทัศน์ที่แพร่ภำพ ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 84612

84632

บริการจัดส่งรายการโทรทัศน์/วิทยุแพ็คเกจปกติ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรจัดส่งรำยกำรโทรทัศน์/วิทยุแพ็คเกจปกติไปยังสมำชิกที่ส่งตรงถึงบ้ำน ซึ่งโดยทั่วไปจะเก็บค่ำสมำชิก
เป็นรำยเดือน
หมายเหตุ : รำยกำรที่จัดส่งไปยังสมำชิกนี้จะมีจำนวนช่องรำยกำรน้อยที่สุดโดยผู้ประกอบกำรเคเบิลแต่ละรำย
จะเป็นผู้กำหนดขึ้น และจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่ มเมื่อต้องกำรเพิ่มระดับแพ็คเกจ โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้ง
เครือข่ำยครั้งแรกหรือกำรต่อสัญญำณเครือข่ำยใหม่ได้ถูกรวมไว้ในนี้แล้ว

84633

บริการจัดส่งรายการโทรทัศน์/วิทยุแพ็คเกจพิเศษ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรจัดส่งรำยกำรโทรทัศน์/วิทยุแพ็คเกจพิเศษไปยังสมำชิกที่ส่งตรงถึงบ้ำน โดยคิดค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติม
แยกจำกค่ำสมำชิกรำยเดือน
หมายเหตุ : รำยกำรที่จัดส่งไปยังสมำชิกนี้ ผู้ประกอบกำรเคเบิลแต่ละรำยอำจเป็นผู้กำหนดขึ้นหรือให้สมำชิกเป็น
ผู้เลือก

84634

บริการจัดส่งรายการโทรทัศน์/วิทยุโดยช้าระเงินต่อครังเพื่อรับบริการ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรจัดส่งรำยกำรโทรทัศน์/วิทยุไปยังสมำชิกที่ส่งตรงถึงบ้ำน โดยชำระเงินต่อครั้งเพื่อรับชมโปรแกรมเฉพำะ
(ภำพยนตร์หรือเหตุกำรณ์สำคัญ) โดยคิดค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติมแยกจำกค่ำสมำชิกรำยเดือนสำหรับแพ็คเกจปกติ
และแพ็คเกจพิเศษ

หมวดย่อย 85

บริการสนับสนุน

หมู่ใหญ่ 851

บริการด้านการจ้างงาน

8511

บริการจัดหาและแนะน้าพนักงาน ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- บริกำรเป็นตัวกลำงระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำง

612

กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563

85111

บริการสรรหาบุคลากรระดับผู้บริหาร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรค้นหำและคัดเลือกบุคลำกรระดับผู้บริหำร ผู้จัดกำรอำวุโส และผู้ประกอบวิชำชีพ ตำมควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ รวมถึงบริกำร
 กำรดำเนินกำรสัมภำษณ์อย่ำงละเอียดร่วมกับทีมงำนด้ำนกำรจัดกำรขององค์กรลูกค้ำ
 กำรกำหนดหน้ำที่ของงำน กำรพัฒนำงำนวิจัยต้นแบบและกำรโฆษณำเพื่อค้นหำผู้สมัครที่มศ
ี ักยภำพ
 กำรกลั่นกรองผู้สมัครงำน กำรจัดเตรียม กำรนำเสนอ และกำรพิจำรณำผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมำะสม
ร่วมกับลูกค้ำ
 กำรนัดหมำยสัมภำษณ์งำน กำรเจรจำเรื่องค่ำตอบแทน และกำรติดตำมภำยหลังกำรจ้ำงงำน
หมายเหตุ : ลูกค้ำเป็นผู้ตัดสินใจที่จะว่ำจ้ำงผู้สมัคร ค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรจะคิดเมื่อผู้สมัครได้รับกำรจ้ำงงำน
กำรให้บริกำรนี้เรียกว่ำ Retained search99

85112

บริการจัดหาพนักงานประจ้า นอกจากบริการสรรหาบุคลากรระดับผู้บริหาร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำรทดสอบ กำรสัมภำษณ์ กำรตรวจสอบหลักฐำนอ้ำงอิง กำรประเมิน และกำรให้คำปรึกษำบุคคลที่จะเข้ำ
มำเป็นพนักงำนของบริษัทในอนำคต
- กำรสรรหำ กำรคัดเลือก และกำรแนะนำผู้สมัครให้กับลูกค้ำในตำแหน่งที่ต้องกำร ซึ่งเป็นกำรจ้ำงงำนแบบ
ประจำ (ไม่กำหนดเวลำ)
- บริกำรจองตัวและคัดเลือกพนักงำน
- บริกำรคัดเลือกนักแสดงภำพยนตร์ โทรทัศน์ และกำรแสดงอื่น ๆ
หมายเหตุ : บริกำรจัดหำงำนโดยนำยจ้ำงที่มีศักยภำพหรือผู้สมัครงำนที่คำดว่ำจะได้รบั กำรจ้ำงงำน โดยผู้สมัคร
ได้รับกำรคัดเลือกและถูกจ้ำงงำน บริษัทจัดหำงำนจะได้รับค่ำตอบแทนเมื่อผู้สมัครผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำทำงำน
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้รวมถึงบริกำรจัดหำพนักงำนประจำในทุกอำชีพตั้งแต่พนักงำนระดับล่ำงจนถึงระดับผู้จดั กำร
รวมถึงระดับผู้บริหำร ยกเว้นกำรจ้ำงงำนผ่ำนบริกำรสรรหำบุคลำกรระดับผู้บริหำรและกำรฝึกงำนทั้งในประเทศ
และระหว่ำงประเทศ

8512

99

บริหารจัดหาแรงงาน ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- บริกำรจัดหำพนักงำนให้กับลูกค้ำตำมสัญญำหลำกหลำยรูปแบบ
85121

บริการจัดหาพนักงานตามสัญญาจ้าง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- กำรจัดหำผู้รับเหมำรำยบุคคลเพื่อจัดหำพนักงำนตำมตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ได้ตกลงไว้ในสัญญำที่เป็นลำยลักษณ์
อักษร โดยลูกค้ำเป็นผู้ได้ทำขึ้น รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรจ้ำงงำน
หมายเหตุ : ภำยใต้เงื่อนไขของข้ อตกลงนี้ ผู้ให้บริกำรมีสิทธิ์ และหน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ อผู้รับเหมำรำยบุ คคล
โดยผู้รับเหมำแต่ละคนจะรับผิดชอบในกำรหักเงินเดือนของพนักงำนของตนเองและกำรยื่นหลักฐำนต่ำง ๆ ต่อ
รัฐบำล

85122

บริการจัดหาพนักงานเพื่อท้างานชั่วคราว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- จัดหำพนักงำนเพื่อทำงำนชั่วครำว
หมายเหตุ : บริษัทจัดหำพนักงำนชั่วครำวทำกำรจ้ำงพนักงำนเข้ำมำเป็นลูกจ้ำงของตนเองเพื่อจัดส่งให้ไปทำงำน
ณ สถำนที่ทำงำนของลูกค้ ำ เพื่อเสริมกำลังหรือทดแทนกำลังแรงงำนชั่วครำวในกรณีต่ ำง ๆ เช่น กำรลำของ
พนักงำน กำรขำดแคลนพนักงำนที่มีทักษะชั่วครำว ปริมำณงำนที่มำกขึ้นตำมฤดูกำล หรือมี โครงกำรพิเศษ
ซึ่งพนักงำนที่จัดส่งให้นั้นจะได้รับเงินเดือนจำกบริษัทจัดหำพนักงำนชั่วครำว ซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบตำมกฎหมำย
ในขณะที่ต้องทำงำนภำยใต้กำรกำกับดูแลโดยตรงของลูกค้ำ และบริษัทจัดหำพนักงำนชั่วครำวจะเป็นผู้กำหนด
อัตรำค่ำจ้ำง เงินเดือน สวัสดิกำร ฯลฯ ของพนักงำนให้ลูกค้ำทรำบ

กำรเซ็นสัญญำสรรหำผู้สมัครโดยที่กำรดำเนินกำรสรรหำต้องจ่ำยเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำ ซึ่งค่ำบริกำรจะมีรำคำสูง (25 - 50 %) ของเงินเดือนทั้งปีของผู้สมัคร โดยส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งสำคัญ
และระดับสูง
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85123

บริการจัดหาพนักงานเพื่อท้างานในระยะยาว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรจัดหำพนักงำนเพื่อทำงำนในระยะยำว
หมายเหตุ : ภำยใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ลู กค้ำอำจเป็นผู้คัดเลือกบุคลำกรที่เป็ นพนักงำนของบริษัทจัดหำ
พนักงำนเพียง 1 คนหรือหลำยคนให้ทำงำน ณ สถำนที่ ที่ลูกค้ำเป็นผู้กำหนดหรือให้ทำงำนอยู่ ที่บริษัทจัดหำ
พนักงำนก็ได้ โดยพนักงำนที่ถูกว่ำจ้ำงจะได้ รับเงินเดือนจำกสำนักงำนจัดหำพนักงำนซึ่งมีหน้ ำที่รับผิดชอบตำม
กฎหมำย ในขณะที่ต้องทำงำนภำยใต้กำรกำกับดูแลโดยตรงของลูกค้ำ โดยกำรบริกำรนี้ รวมถึงกำรให้เช่ำแรงงำน
กำรจ้ำงเหมำแรงงำน กำรให้เช่ำลูกจ้ำง กำรจัดหำพนักงำนเข้ำทำงำนและกำรทำบัญชีเงินเดือน แต่ไม่รวมบริกำร
ขององค์กรนำยจ้ำงมืออำชีพ (Professional Employer Organization: PEO)
ยกเว้น
- บริกำรประมวลผลเงินเดือน ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 82223

85124

บริหารจัดหาพนักงานชั่วคราวเพื่อท้างานในระยะยาว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- จัดหำบุคลำกรสำหรับกำรจ้ำงงำนชั่วครำวซึ่งมีควำมคำดหวังที่จะทำงำนประจำหรือถำวรเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำ
ทดลองงำน
หมายเหตุ : พนักงำนยังคงอยู่ในบัญชีเงินเดือนของบริษัทจัดหำพนักงำนชั่วครำวจนกว่ำจะมีกำรตัดสินใจว่ำจ้ำง
พนักงำนให้เป็นลูกจ้ำงของลูกค้ำหรือหำกไม่ใช่ ให้ส่งกลับไปที่บริษัทจัดหำพนักงำนชั่วครำว บริกำรนี้อำจรวมถึง
กำรฝึกอบรม กำรให้คำปรึกษำ กำรประเมิน และกำรปรับปรุงจดหมำยแนะนำตัว

85125

บริการจัดหาพนักงานร่วม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- กำรจัดหำพนักงำนโดยองค์กรจัดหำงำน เช่น องค์กำรนำยจ้ำงมืออำชีพ ที่มีส่วนร่วมในกำรจ้ำงพนักงำนของ
ลูกค้ำ
หมายเหตุ : PEO และลูกค้ำมีกำรทำข้อตกลงตำมสัญญำในกำรแบ่งหรือจัดสรรสิทธิและควำมรับผิดชอบในกำร
เป็นนำยจ้ำงของพนักงำนร่วมกัน โดยผู้ให้บริกำรจะรับผิดชอบในกิจกรรมที่เกิดขึ้นตำมข้อตกลงควำมร่วมมือกำร
จ้ำงงำนกับลูกค้ำ ซึ่งกำรบริกำรมีตั้งแต่แพ็คเกจแบบขั้นพื้นฐำนไปจนถึงแพ็คเกจแบบครบวงจร

หมู่ใหญ่ 852

บริการสืบสวนและรักษาความปลอดภัย

8521

บริการสืบสวน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรสืบสวนคดีของลูกค้ำเกี่ยวกับอำชญำกรรม กำรโจรกรรม กำรฉ้อโกง กำรลักขโมย กำรทุจริต คนหำย
ควำมสัมพันธ์ภำยในบ้ำน และกำรกระทำที่ถูกกฎหมำยหรือผิดกฎหมำยอื่น ๆ
- กำรสืบสวนเรื่องภำยในและเรื่องที่เป็นควำมลับ
- บริกำรป้องกันกำรโจรกรรมในร้ำนค้ำ

85210

ยกเว้น
- บริกำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 85910
8522

85220

บริการให้ค้าปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรกำหนดควำมต้องกำรของลูกค้ำและให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะประเภทของกำรรักษำควำมปลอดภัย
ที่เหมำะสมที่สุดสำหรับลูกค้ำหรือปรับปรุงระบบที่มีอยู่
ยกเว้น
- บริกำรให้คำปรึกษำทำงด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83131

8523

85230

บริการระบบรักษาความปลอดภัย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรเฝ้ำติดตำมและบำรุงรักษำอุปกรณ์ระบบรักษำควำมปลอดภัย เช่น ระบบกันขโมยและระบบเตือนภัย
ไฟไหม้ โดยกำรรับสัญญำณเตือน กำรตรวจสอบกำรทำงำนของระบบ และกำรส่งสัญญำณไปยังสถำนีตำรวจ
หน่วยดับเพลิง หรือหน่วยงำนที่กำหนดอื่น ๆ เป็นต้น
- บริกำรเฝ้ำติดตำมระยะไกล

614

กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563

8524

85240

บริการรถหุ้มเกราะ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรรถหุ้มเกรำะเพื่อรับและจัดส่งเงิน เอกสำรสำคัญ หรือของมีค่ำอื่น ๆ โดยมีบุคลำกรที่จ้ำงมำเพื่อ
ป้องกันทรัพย์สินขณะขนส่ง
- บริกำรรวบรวมเงินและฝำกเงินธนำคำร
- บริกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรโอนหลักทรัพย์

8525

85250

บริการผู้คุ้มกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้ควำมคุ้มครองโดยบุคลำกรที่จ้ำงมำเพื่อคุ้มกันควำมปลอดภัยของกลุ่มคนหรือบุคคล ทรัพย์สินทำง
อุตสำหกรรมและพำนิชยกรรม จำกไฟไหม้ ขโมย กำรทำลำยทรัพย์สิน หรือกำรบุกรุกที่ผิดกฎหมำย
 บริกำรลำดตระเวนรักษำควำมปลอดภัย
 บริกำรของยำมรักษำควำมปลอดภัย
 บริกำรผู้คุ้มกัน
 บริกำรสุนัขเฝ้ำยำม
 บริกำรควบคุมกำรจอดรถ
 บริกำรควบคุมกำรเข้ำออก

8529

85290

บริการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรฝึกสุนัขอำรักขำ
- บริกำรเครื่องจับเท็จ
- บริกำรเครื่องพิสูจน์ลำยนิ้วมือ
- กำรทำลำยเอกสำรเพื่อรักษำข้อมูลในสื่อทุกชนิด
ยกเว้น
- บริกำรให้คำปรึกษำทำงด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83131

หมู่ใหญ่ 853

บริการท้าความสะอาด

8531

บริการฆ่าเชือและก้าจัดสัตว์รบกวน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรฆ่ำเชื้อในที่อยู่อำศัยและสิ่งก่อสร้ำงอื่น ๆ
- บริกำรฆ่ำเชื้อในยำนพำหนะ เช่น รถโดยสำร รถไฟ เรือ เครื่องบิน เป็นต้น
- กำรกำจัดแมลง หนู และสัตว์รบกวนอื่น ๆ
- บริกำรรมควันและควบคุมสัตว์รบกวน

85310

ยกเว้น
- บริกำรควบคุมศัตรูพืช (รวมถึงกระต่ำย) ที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 86119
- บริกำรอำบน้ำยำไม้ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 88311
- บริกำรทำควำมสะอำดสิ่งปลูกสร้ำงที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร (เล้ำไก่ คอกสัตว์ ฯลฯ) ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 86121
8532

85320

บริการท้าความสะอาดหน้าต่าง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรทำควำมสะอำดหน้ำต่ำงในที่อยู่อำศัยและสิ่งก่อสร้ำง/อำคำรอื่น ๆ รวมถึงบริกำรทำควำมสะอำดหน้ำต่ำง
ภำยนอกโดยใช้กระเช้ำ

8533

85330

บริหารท้าความสะอาดทั่วไป ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรทำควำมสะอำดและบำรุงรักษำสิ่งก่อสร้ำงที่ใช้เพื่อกำรอยู่อำศัยหรือเพื่อกำรพำณิชย์อื่น ๆ อำคำร
สำนักงำน และอำคำรอุตสำหกรรมอื่น ๆ

คำอธิบำยกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563 615
 กำรทำควำมสะอำดพื้นและลงแวกซ์
 กำรทำควำมสะอำดกำแพงภำยใน
 กำรขัดเฟอร์นเิ จอร์
 บริกำรทำควำมสะอำดและบำรุงรักษำอื่น

ๆ รวมถึงกำรซ่อมเล็กน้อย

ยกเว้น
- บริกำรทำควำมสะอำดหน้ำต่ำง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 85320
8534

85340

บริการท้าความสะอาดเฉพาะ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรทำควำมสะอำดห้องคอมพิวเตอร์ และสิ่งที่คล้ำยกัน
- บริกำรทำควำมสะอำดเครื่องจักรทำงอุตสำหกรรม
- บริกำรทำควำมสะอำดเฉพำะด้ำนสำหรับภำชนะขนำดใหญ่สำหรับบรรจุน้ำและถังน้ำ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ
โรงงำนอุตสำหกรรมหรืออุปกรณ์ขนส่ง
- บริกำรฆ่ำเชื้อวัตถุหรือสถำนที่ (ห้องปฏิบัติกำร)
- บริกำรทำควำมสะอำดภำยนอกสำหรับอำคำรทุกประเภท รวมถึงสำนักงำน โรงงำน ร้ำนค้ำ สถำบัน และ
ธุรกิจอื่น ๆ และสถำนที่ประกอบวิชำชีพและอำคำรที่พักอำศัยอเนกประสงค์
- บริกำรทำควำมสะอำดสำหรับอำคำรและอุตสำหกรรมอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
- บริกำรบำรุงรักษำและติดตั้งระบบทำควำมร้อนจำกส่วนกลำง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54631
- บริ ก ำรท ำควำมสะอำดภำยนอกอำคำรที่ ส ร้ำ งใหม่ ภ ำยหลังจำกกำรก่ อ สร้ ำ ง ได้ จั ด ประเภทไว้ ใ นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 54790
- บริกำรทำควำมสะอำดสิ่งปลูกสร้ำงที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร (เล้ำไก่ คอกสัตว์ ฯลฯ) ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 86122
- บริกำรทำควำมสะอำดพรม ผ้ำหุ้มเบำะ ผ้ำแขวนผนัง ฯลฯ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 97130

หมู่ใหญ่ 854

บริการบรรจุหีบห่อ

8540

บริการบรรจุหีบห่อ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรบรรจุหีบห่อสินค้ำให้กับผู้อื่น เช่น ผลิตภัณฑ์อำหำร เวชภัณฑ์ สิ่งทำควำมสะอำดในครัวเรือน สิ่งปรุง
แต่งสำหรับประทินร่ำงกำยและประเทืองโฉม และเครื่องโลหะ โดยใช้วิธีกำรบรรจุหีบห่อแบบอัตโนมัติหรือ
ด้วยมือ รวมถึงกำรขึ้นรูปและกำรบรรจุหีบห่อแบบบลิสเตอร์ 100 กำรห่อหุ้มด้วยฟิล์มพลำสติก กำรบรรจุ
สินค้ำลงซองและปิดผนึกอัตโนมัติ กำรบรรจุถุง กำรบรรจุขวดและกำรบรรจุของเหลวในภำชนะโดยกำรอัด
ก๊ำซ รวมถึงกำรติดฉลำก กำรทำรอยพิมพ์
- กำรห่อวัสดุและของขวัญ
- บริกำรบรรจุเหรียญและเงินตรำบริกำรบรรจุขวดของเหลว รวมถึงเครื่องดื่มและอำหำร

85400

ยกเว้น
- บริกำรบรรจุหีบห่อเพื่อกำรขนส่ง ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 64 - 67
- บริกำรออกแบบหีบห่อ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83919
- กำรพิมพ์ข้อมูลบนวัสดุหีบห่อ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 89121
- บริกำรบรรจุหีบห่อที่รวมอยู่ในกระบวนกำรแปรรูปวัสดุของลูกค้ำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่ำงไปจำกเดิม (เช่น
กำรผสมน้ำและสิ่งเข้มข้นในกำรผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ กำรปรุงปลำให้สุกก่อนบรรจุกระป๋อง กำรผสม
ครีมและวัสดุใส่สีในเครื่องสำอำง เป็นต้น) ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 88, 89
100

เป็นลักษณะงำนที่ขึ้นรูปด้วยโมลด์ Vacuum ตำมผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ แล้วนำมำใช้ควำมร้อนในกำรปิดผนึกบริเวณขอบ PVC. กับกระดำษ
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หมู่ใหญ่ 855

บริการจัดโปรแกรมน้าเที่ยว บริการของผู้จัดน้าเที่ยว และการบริการที่เกี่ยวข้อง

8551

บริการส้ารองการเดินทาง ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- บริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยกำรขนส่งและบริกำรที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : บริกำรเหล่ำนี้ รวมถึงกำรสอบถำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ กำรให้คำแนะนำทำงเลือกต่ำง ๆ กำรให้ควำม
ช่วยเหลือลูกค้ำ รวมถึงกำรออกตั๋วในฐำนะตัวแทน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นกำรให้บริกำรโดยบุคคลทำงโทรศัพท์ หรือ
ทำงอินเทอร์เน็ต รวมถึงบริกำรขำยต่อ กำรสำรองกำรเดินทำงทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
85511

บริการส้ารองการเดินทางทางอากาศ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรสำรองตั๋วเครื่องบิน

85512

บริการส้ารองการเดินทางทางระบบราง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรสำรองที่นั่งรถไฟ

85513

บริการส้ารองการเดินทางโดยรถโดยสารประจ้าทาง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรสำรองกำรเดินทำงโดยรถโดยสำรประจำทำง

85514

บริการส้ารองการเดินทางโดยรถเช่า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรสำรองรถเช่ำ

85519

บริการจัดโปรแกรมน้าเที่ยว และการส้ารองการเดินทางอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- บริกำรสำรองตั๋วเดินทำงเรือข้ำมฟำก
- บริกำรสำรองรถรับส่งสำหรับสนำมบิน
- บริกำรสำรองกำรเดินทำงอื่น ๆ ซึง่ มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
- บริกำรสำรองกำรล่องเรือ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 85523

8552

บริการส้ารองที่พัก การล่องเรือ และโปรแกรมน้าเที่ยวส้าเร็จรูป
85521

85522

85523

85524

บริการส้ารองที่พัก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรจัดสำรองที่พักสำหรับ
 กำรสำรองที่พักในประเทศ
 กำรสำรองที่พักต่ำงประเทศ
- บริกำรแลกเปลีย่ นโดยตรงสำหรับเจ้ำของที่พักอำศัยอื่น ๆ เช่น บ้ำน หรืออพำร์ตเม้นท์/แฟลต เป็นต้น
บริการธุรกิจการจัดสรรแบ่งเวลาในการเข้าใช้ที่พัก
- บริกำรแลกเปลีย่ น/สำรองที่พักสำหรับกำรจัดสรรแบ่งเวลำในกำรเข้ำใช้ที่พัก (ขึ้นอยู่กับคะแนนสะสม)
ยกเว้น
- บริกำรขำยสินทรัพย์ประเภทแบ่งเวลำ โดยได้ รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 72223
บริการส้ารองการล่องเรือ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรจัดสำรองที่นั่งในกำรล่องเรือ
 กำรล่องเรือหนึ่งวันหรือน้อยกว่ำ
 กำรล่องเรือมำกกว่ำหนึ่งวัน
บริการส้ารองโปรแกรมน้าเที่ยวส้าเร็จรูป ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรจัดสำรองสำหรับโปรแกรมนำเที่ยวสำเร็จรูป
 โปรแกรมนำเที่ยวสำเร็จรูปในประเทศ
 โปรแกรมนำเที่ยวสำเร็จรูปต่ำงประเทศ
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8553
85531
85539
8554

85540

8555

85550

บริการส้ารองอื่น ๆ
บริการส้ารองศูนย์ประชุมและสถานที่จัดแสดงสินค้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรสำรองศูนย์ประชุม และสถำนที่จัดแสดงสินค้ำ
บริการส้ารองตั๋วเข้าชมงาน บริการเพื่อความบันเทิงและนันทนาการ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรสำรองตั๋วเข้ำชมกำรแสดงละคร คอนเสิร์ต หรือกำรแข่งขันกีฬำ
บริการของผู้จัดน้าเที่ยว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรจัดโปรแกรมนำเที่ยว กำรวำงแผนกำรท่องเที่ยว และกำรทำตลำดโปรแกรมนำเที่ยวสำเร็จรูป
 โปรแกรมนำเที่ยวสำเร็จรูปล่วงหน้ำ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
 โปรแกรมนำเที่ยวสำเร็จรูปที่กำหนดเองสำหรับกลุ่ม ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
หมายเหตุ : โปรแกรมนำเที่ยวสำเร็จรูปจะรวมถึงกำรซื้อและกำรขำยต่อ กำรขนส่งผู้โดยสำรและกระเป๋ำเดินทำง
ที่พัก อำหำร และบริกำรเที่ยวชมสถำนที่ โปรแกรมนำเที่ยวสำเร็จรูปอำจขำยให้กับลูกค้ำทั่วไปหรือขำยส่งให้กับ
ตัวแทนกำรท่องเที่ยว หรือผู้จัดนำเที่ยวอื่น ๆ
บริการของมัคคุเทศก์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรของมัคคุเทศก์ เช่น กำรให้คำแนะนำและควำมเห็นเกี่ยวกับสถำนที่ท่องเที่ยว โดยทั่วไปแล้วจะเป็น
สถำนที่ท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ โบรำณคดี หรือธรรมชำติ
ยกเว้น
- บริกำรกีฬำตกปลำ กีฬำล่ำสัตว์ หรือนำทำงบนภูเขำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 96620

8556

บริการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยว
85561

บริการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของประเทศ ภูมิภำค หรือชุมชน

85562

บริการข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรจัดหำข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับจุดหมำยปลำยทำง กำรจัดเตรียม
โบรชัวร์ ฯลฯ

หมู่ใหญ่ 859

บริการสนับสนุนอื่น ๆ

8591

85910

บริการรายงานข้อมูลเครดิต ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรจัดอันดับและรำยงำนควำมน่ำเชื่อถือของบุคคลหรือบริษัท
- บริกำรประเมินสถำนะทำงกำรเงินและเครดิตของลูกค้ำ ผู้ขอสินเชื่อ ฯลฯ
- บริกำรตรวจสอบเครดิต

8592

85920

บริการของตัวแทนจัดเก็บเงิน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรเก็บเงิน เช็ค สัญญำหรือตั๋วเงิน และส่งคืนกลับไปยังลูกค้ำ
- บริกำรเก็บเงินของบัญชีปกติ (เช่น ค่ำสำธำรณูปโภค เป็นต้น) และบริกำรเรียกเงินคืนในกรณีที่ชำระเกิน
จำนวน
- กำรซื้อขำดบัญชีทไี่ ม่ได้รับกำรชำระเงินและหนีส้ ิน และกำรซื้อคืนในภำยหลัง

8593

บริการสนับสนุนโดยใช้โทรศัพท์
85931

บริการของศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำรสั่งซื้อสินค้ำให้กับลูกค้ำทำงโทรศัพท์
- บริกำรให้ข้อมูลแก่ลูกค้ำทำงโทรศัพท์
- กำรขำยสินค้ำและบริกำรทำงโทรศัพท์

618
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8594

85939

บริการสนับสนุนโดยใช้โทรศัพท์อื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรตอบรับทำงโทรศัพท์
- บริกำรปลุกทำงโทรศัพท์

85940

บริการด้านการบริหารส้านักงานแบบเบ็ดเสร็จ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรด้ำนกำรบริหำรสำนักงำนประจำวัน เช่น กำรต้อนรับ กำรวำงแผนทำงกำรเงิน กำรเรียกเก็บเงิน
และทำบันทึกรำยกำร งำนบุคลำกร และบริกำรขนส่งทำงไปรษณีย์ เป็นต้น ที่ให้บริกำรกับผู้อื่น โดยได้รับ
ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง
บริการเฉพาะด้านที่สนับสนุนการด้าเนินการของส้านักงาน
บริการถ่ายเอกสาร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรทำพิมพ์เขียว ถ่ำยเอกสำร โรเนียว อัดสำเนำ และบริกำรทำสำเนำอื่น ๆ โดยไม่มีบริกำรพิมพ์

8595
85951
85952

บริการรวบรวมรายชื่อที่จะจัดส่งทางไปรษณีย์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรรวบรวมรำยชื่อ ที่จะจัดส่ งทำงไปรษณีย์ เช่น บริกำรรวบรวมและขำยรำยชื่ อและที่ อยู่จ ำกสมุ ด
โทรศัพท์และแหล่งอื่น ๆ เป็นต้น
ยกเว้น
- บริกำรรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อมูล ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 83990

85953

บริการจัดส่งทางไปรษณีย์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรจัดส่งทำงไปรษณีย์ เช่น บริกำรจัดส่งวัสดุ (เช่น วัสดุโฆษณำ วัสดุข้อมูล หรือวัสดุอื่น ๆ เป็นต้น) โดย
กำรจ่ำหน้ำซองจดหมำย กำรบรรจุ กำรปิดผนึก และกำรส่งทำงไปรษณีย์ เป็นต้น
ยกเว้น
- บริกำรรับส่งเอกสำรพัสดุแบบถึงมือผู้รับ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 68021, 68022

85954

บริการเตรียมเอกสาร และบริการเฉพาะด้านอื่น ๆ ที่สนับสนุนการด้าเนินการของส้านักงาน ในกลุม่
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรเตรียมเอกสำร
- บริกำรตรวจสอบและแก้ไขเอกสำร
- บริกำรพิมพ์รำยงำน กำรประมวลผลคำ หรือกำรจัดพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
- บริกำรที่สนับสนุนงำนเลขำนุกำร
- บริกำรบันทึกเอกสำรและบริกำรด้ำนเลขำนุกำรอื่น ๆ
- บริกำรเขียนจดหมำยหรือเอกสำรแนะนำตัว
- บริกำรให้เช่ำตูเ้ ก็บเอกสำรส่วนตัว
ยกเว้น
- บริกำรจดบันทึกชวเลข เช่น กำรจัดทำรำยงำนต่อศำล เป็นต้น ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 85999
- บริกำรจดบันทึกชวเลขสำหรับบุคคลทั่วไป ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 85999

8596

บริการให้ความช่วยเหลือและจัดการงานประชุมและงานแสดงสินค้า
85961

บริการให้ความช่วยเหลือและจัดการงานประชุม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรจัดกำรและบริหำรกำรประชุม บริกำรช่วยเหลือและสนับสนุน โดยที่มีหรือไม่มีพนักงำนเป็นของตนเอง
 บริกำรให้คำแนะนำและให้คำปรึกษำทุกเรื่องเกี่ยวกับกำรจัดกำรประชุม รวมถึงกำรกำหนดวัตถุประสงค์
กำรตัดสินใจทำงกำรเงิน เช่น ผ่ำนทำงผู้สนับสนุน งำนแสดงนิทรรศกำร สินเชื่อและค่ำธรรมเนียมในกำร
ลงทะเบียน กำรประมำณงบประมำณรำยได้และรำยจ่ำย และเรื่องทำงกำรเงินอื่น ๆ

คำอธิบำยกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563 619

กำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรเลือกและกำหนดตำแหน่งของพื้นที่ว่ำง กำรวิจัยสถำนที่กำรจัดประชุม
ควำมเป็นไปได้ และกำรเจรจำต่อรอง
 กำรทำตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ในกำรจัดกำรประชุม ผู้กล่ำวประสำนงำน
 กำรจัดกำรหรือกำรจัดหำสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนเลขำนุกำรและสำนักงำน รวมถึงเจ้ำหน้ำที่สำหรับ
ลงทะเบียนกำรประชุม กำรจัดกำรกำรประชุม กำรจัดกำรเอกสำรและบทสรุปในกำรประชุม กำรแปล
เอกสำร ฯลฯ
 กำรจัดกำรหรือจัดหำล่ำมพูดพร้อมและกำรบริกำรอื่น ๆ ในกำรประชุม
 กำรจัดหำระบบประมวลผลกำรลงทะเบียน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และกำรออกแบบ
 กำรจัดหำและกำรติดตั้งอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดงำน เป็นต้น
 กำรจัดกำรหรือจัดหำบริกำรสำรองที่พัก รวมถึงกำรเจรจำต่อรองส่วนลดสำหรับกลุ่ม ตัวแทนกำรขนส่ง
และบริกำรขนส่ง ณ สถำนที่ทำกำร กำรจัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่ม และกำรจัดโปรแกรมท่องเที่ยว
หมายเหตุ : กำรชำระเงินเพื่อกำรบริกำรเหล่ำนี้จะถูกกำหนดผ่ำนทำงค่ำธรรมเนียมของผู้จัดงำนและผู้จัดแสดง
นิทรรศกำร และค่ำธรรมเนียมสำหรับผู้เข้ำชม


8597

85962

บริการให้ความช่วยเหลือและจัดการงานแสดงสินค้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรจัดกำรและบริหำรเกี่ยวกับกำรจัดงำนแสดงทำงธุรกิจและงำนแสดงสินค้ำ กำรให้ควำมช่วยเหลือและ
สนับสนุน รวมถึง
 บริกำรให้คำแนะนำและให้คำปรึกษำทุกเรื่องเกี่ยวกับกำรจัดงำนแสดงทำงธุรกิจและงำนแสดงสิ น ค้ ำ
รวมถึงกำรกำหนดวัตถุประสงค์ กำรตัดสินใจทำงกำรเงิน (เช่น กำรจัดงำนโดยเป็นผู้สนับสนุน กำรจัด
นิทรรศกำรสินเชื่อและค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน กำรประมำณงบประมำณรำยได้และรำยจ่ำย และ
เรื่องทำงกำรเงินอื่น ๆ)
 กำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรคัดเลือกและกำหนดตำแหน่งของพื้นที่ว่ำง กำรวิจัยสถำนที่จัดแสดงสินค้ำ
ควำมเป็นไปได้ และกำรเจรจำต่อรอง
 กำรทำตลำดและกำรประชำสัมพันธ์เพื่อกำรจัดงำนแสดงทำงธุรกิจและงำนแสดงสินค้ำ
 กำรจัดกำรหรือกำรจัดหำสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนเลขำนุกำรและสำนักงำน รวมถึงเจ้ำหน้ำที่สำหรับ
ลงทะเบียนกำรประชุม กำรจัดกำรกำรประชุม กำรจัดกำรเอกสำร และกำรแปลเอกสำร ฯลฯ
 กำรจัดกำรหรือจัดหำล่ำมพูดพร้อมและกำรบริกำรอื่น ๆ ในกำรจัดกำรแสดงสินค้ำ
 กำรจัดหำระบบประมวลผลกำรลงทะเบียน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และกำรออกแบบ
 กำรจัดหำและกำรติดตั้งอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดงำน เป็นต้น
 กำรจัดกำรหรือจัดหำบริกำรสำรองที่พัก รวมถึงกำรเจรจำต่อรองส่วนลดสำหรับกลุ่ม ตัวแทนกำรขนส่ง
และบริกำรขนส่ง ณ สถำนที่ทำกำร กำรจัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่ม

85970

บริการดูแลและรักษาภูมิทัศน์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรปลูก ดูแล และบำรุงรักษำ
 สวนและสวนสำธำรณะสำหรับ
 ที่พักอำศัยส่วนบุคคลและชุมชน
 อำคำรสำธำรณะและกึ่งสำธำรณะ (โรงเรียน โรงพยำบำล อำคำรสำนักงำนส่วนรำชกำร ศำสนสถำน ฯลฯ)
 พื้นที่เขตเมือง/เทศบำล (สวนสำธำรณะ พื้นที่สีเขียว สุสำน ฯลฯ)
 พื้นที่สีเขียวริมทำงหลวง (ถนน ทำงรถไฟและรถรำง ทำงน้ำ ท่ำเรือ)
 อำคำรอุตสำหกรรมและอำคำรพำณิชย์
 บริกำรปลูก ดูแล และบำรุงรักษำต้นไม้และพืชสำหรับ
 อำคำร (สวนบนหลังคำ สวนด้ำนหน้ำอำคำร สวนในร่ม)

620

กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563

สนำมกีฬำ สนำมเด็กเล่น และสวนนันทนำกำร (สนำมกีฬำ สนำมเด็กเล่น สนำมหญ้ำสำหรับอำบแดด
สนำมกอล์ฟ)
แหล่งน้ำนิ่งและน้ำไหล (อ่ำงน้ำ ที่รำบลุ่ม บ่อน้ำ สระว่ำยน้ำ คูน้ำ ทำงน้ำไหล ระบบระบำยน้ำเสียโรงงำน)
บริกำรปลูกต้นไม้สำหรับป้องกันเสียง ลม กำรกัดเซำะ และทัศนวิสยั





8599

บริการสารสนเทศและสนับสนุนอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
85991

บริการสารสนเทศอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรข้อมูลโดยใช้โทรศัพท์
- บริกำรค้นหำข้อมูล
- บริกำรตัดข่ำวจำกสิ่งพิมพ์หรือ “กฤตภำค” (news clipping) บริกำรตัดข่ำวจำกหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
ยกเว้น
- บริกำรของศูนย์บริกำรลูกค้ำทำงโทรศัพท์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 85931

85999

บริการสนับสนุนอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรของนำยหน้ำค้ำหลักทรัพย์และบริกำรประเมินรำคำอื่น ๆ นอกเหนือจำกอสังหำริมทรัพย์
- บริกำรทำงธุรกิจของตัวกลำงและนำยหน้ำ
- บริกำรให้คำแนะนำเฉพำะทำงอื่น ๆ นอกเหนือจำกอสังหำริมทรัพย์ ประกันภัย และ (บริกำรให้คำแนะนำ
เฉพำะทำงด้ำนศิลปะ บริกำรพิเศษด้ำนศำล ฯลฯ)
- บริกำรของหน่วยงำนหรือตัวแทนในกำรค้นหำและเซ็นสัญญำกับนักแสดงภำพยนตร์ โทรทัศน์ นำยแบบ
นำงแบบ และศิลปินหรือนักกีฬำอื่น ๆ
- กำรจัดวำงหนังสือ กำรละเล่น งำนศิลปะ งำนศิลปะภำพถ่ำย ฯลฯ ร่วมกับผู้จดั พิมพ์ ผูผ้ ลิต ฯลฯ
- บริกำรแจกคูปองลดรำคำ และกำรสะสมแสตมป์แลกของรำงวัล
- บริกำรจัดกำรลิขสิทธิ์และค่ำตอบแทน (ยกเว้นจำกภำพยนตร์)
- บริก ำรจัด กำรด้ำ นลิข สิท ธิ์ข องทรัพ ย์สิน ทำงอุต สำหกรรม (สิท ธิบัต ร ใบอนุญ ำต เครื่อ งหมำยกำรค้ำ
แฟรนไชส์ ฯลฯ)
- บริกำรประมูล ยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนทำงกฎหมำย
- บริกำรอ่ำนมิเตอร์ควำมร้อน ไฟฟ้ำ ก๊ำซ และน้ำ
- บริกำรจัดเตรียมข้อมูล
- บริกำรบันทึกชวเลขที่เกีย่ วข้องกับกำรดำเนินงำนของศำล
- บริกำรเขียน/จดบันทึกชวเลข
- บริกำรสนับสนุนธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
- กำรบำรุงรักษำมิเตอร์ไฟฟ้ำ ก๊ำซ และน้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 69112, 69120, 69210
- บริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรโฆษณำและกำรส่งเสริมกำรขำย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 836
- บริกำรจัดกำรด้ำนลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 96140
- บริกำรดำเนินกำรของสิ่งอำนวยควำมสะดวกทำงด้ำนศิลปะ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 96230
- บริกำรจัดกำรสิทธิด้ำนศิลปะ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 96290
- บริกำรขององค์กรที่ส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9651

คำอธิบำยกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563 621

หมวดย่อย 86

บริการสนับสนุนและบริการด้าเนินการด้านการเกษตร การล่าสัตว์ การป่าไม้ การประมง เหมืองแร่ และ
สาธารณูปโภค

หมู่ใหญ่ 861

บริการสนับสนุนและบริการด้าเนินการด้านการเกษตร การล่าสัตว์ การป่าไม้ และการประมง

8611

บริการสนับสนุนและบริการด้าเนินการผลิตพืชผล
86111

บริการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรเตรียมพืชผลเพื่อจำหน่ำยในตลำดซื้อขำยสินค้ำเกษตร เช่น กำรทำควำมสะอำด กำรตัดแต่ง กำรคัด
ขนำด เป็นต้น
- กำรกำจัดเชื้อโรค กำรทำให้แห้ง กำรเอำเปลือกออก
- บริกำรหีบฝ้ำย
- บริกำรเตรียมใบยำสูบ เช่น ตำกม้วน หมัก และบ่มใบยำสูบ เป็นต้น
- บริกำรเตรียมเมล็ดโกโก้
- บริกำรเคลือบผิวผลไม้ดว้ ยขี้ผึ้ง

86112

บริการจัดการเมล็ดพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรปรับปรุงคุณภำพของเมล็ดพันธุ์ รวมถึงบริกำรดูแลเมล็ดตัดแต่งพันธุกรรม
 บริก ำรคัด แยกสิ่ง เจือ ปน เมล็ด ที่ไ ม่ ไ ด้ข นำด เมล็ด ที่ไ ด้ รับ ควำมเสีย หำยจำกแมลงหรือ เครื่อ งจัก ร
เมล็ดที่ไม่สมบูรณ์
 บริกำรกำจัดควำมชื้นของเมล็ดพันธุ์ให้อยู่ในระดับที่เหมำะกับกำรเก็บรักษำ
 บริกำรทำเมล็ดพันธุ์ให้แห้ง ทำควำมสะอำด คัดขนำด และรักษำเมล็ดพันธุ์กอ
่ นนำออกจำหน่ำยในตลำด

86113

บริการผลิตพืชผลที่วัตถุดิบเป็นของบุคคลอื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำรดำเนินกำรของหน่วยผลิตพืชผล โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

86119

บริการอื่น ๆ ที่สนับสนุนการผลิตพืชผล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรเตรียมพื้นที่เพำะปลูก
- บริกำรเพำะปลูกและผสมพันธุ์พืช
- บริกำรพ่นยำฆ่ำแมลงและกำจัดวัชพืช รวมถึงกำรฉีดพ่นทำงอำกำศ
- บริกำรควบคุมศัตรูพืชและโรคระบำดที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร
- บริกำรตัดแต่งกิ่งก้ำนไม้ผลและไม้เลื้อย
- บริกำรย้ำยปลูก101 และตัดขยำยระยะพืช102
- บริกำรเก็บเกี่ยว
- บริกำรจัดหำเครื่องจักรทำงกำรเกษตรพร้อมผู้ควบคุมและคนงำน
- บริกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับอุปกรณ์กำรให้น้ำและเครื่องมือชลประทำนทำงกำรเกษตร
- บริกำรอื่น ๆ ที่สนับสนุนกำรผลิตพืชผล
ยกเว้น
- บริกำรเตรียมสถำนที่เพื่อทำกำรเกษตร ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54320
- บริกำรให้คำปรึกษำโดยนักปฐพีวิทยำและนักเศรษฐศำสตร์กำรเกษตร ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
83115
- บริกำรกำจัดสัตว์รบกวนอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 85310
- บริกำรจ่ำยน้ำผ่ำนท่อหลัก (โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง) ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
86330

101

กำรย้ำยปลูกเป็นกระบวนกำรของกำรย้ำยต้นกล้ำที่งอก (หรือต้นสุก) และปลูกมันใหม่ในตำแหน่งถำวรสำหรับฤดูปลูก
กำรเลือกตัดไม้ที่ผ่ำนวัยรุ่นไปแล้ว และขึ้นอยู่หนำแน่นออกเพื่อช่วยให้ต้นไม้ ที่เหลือมีโอกำสเจริญเติบโตอย่ำงเต็มที่ แบ่งออกเป็น 4 วิธี คือ Crown Thinning, Low Thinning,
Mechanical Thinning และSelection Thinning
102

622

กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563

8612

บริการสัตวบาล
86121

บริการสัตวบาลที่วัตถุดิบเป็นของบุคคลอื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำรดำเนินกำรของหน่วยผลิตสัตว์เลี้ยงในฟำร์ม โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

86122

บริการสนับสนุนในการด้าเนินการสัตวบาล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรตัดขนแกะ รวมถึงดูแลและจัดกำรฝูงสัตว์เลี้ยงในฟำร์ม
- กำรผสมเทียมของสัตว์เลี้ยงในฟำร์ม
- บริกำรคัดขนำดไข่
- บริกำรทำควำมสะอำดสถำนที่เกษตรกรรม (เล้ำไก่ คอกหมู ฯลฯ)
ยกเว้น
- บริกำรให้คำปรึกษำโดยนักปฐพีวิทยำและนักเศรษฐศำสตร์กำรเกษตร ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์
83115
- บริกำรด้ำนสัตวแพทย์สำหรับสัตว์เลี้ยงในฟำร์ม ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83520
- บริกำรขี่ม้ำเพื่อนันทนำกำร ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 96520

86129

บริการสัตวบาลอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรที่พักสำหรับสัตว์เลี้ยง (บ้ำนสุนัข)
- บริกำรตัดแต่งขนสัตว์เลีย้ ง รวมถึงบริกำรตีตรำสัตว์เลี้ยง
- บริกำรฝึกสัตว์เลี้ยง
ยกเว้น
- บริกำรด้ำนสัตวแพทย์สำหรับสัตว์เลี้ยงและสัตว์อื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 835
- บริกำรฝึกสุนัขอำรักขำ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 85290
- บริกำรฝึกสัตว์เพื่อกำรกีฬำและนันทนำกำร ได้จดั ประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 96620

8613

บริการสนับสนุนและบริการด้าเนินการด้านการล่าสัตว์
86131

บริการล่าสัตว์ที่วัตถุดิบเป็นของบุคคลอื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- กำรดำเนินกำรของหน่วยล่ำสัตว์ โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

86132

บริการสนับสนุนการล่าสัตว์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำรล่ำสัตว์ป่ำ

8614

บริการสนับสนุนและบริการด้าเนินการด้านการป่าไม้และการท้าไม้
86141

บริการสนับสนุนการป่าไม้และการท้าไม้ที่วัตถุดิบเป็นของบุคคลอื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- กำรดำเนินกำรของหน่วยด้ำนป่ำไม้หรือกำรทำไม้ โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

86142

บริการสนับสนุนการป่าไม้และการท้าไม้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรเรือนเพำะชำกล้ำไม้ป่ำ
- บริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรป่ำไม้
 กำรย้ำยปลูก กำรปลูก
 กำรแทน กำรตัดขยำยระยะ กำรสำรวจป่ำไม้ กำรประเมินคุณภำพไม้ กำรป้องกันไฟป่ำ
- บริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรทำไม้
 กำรโค่น กำรตัด กำรปอกเปลือก กำรขนย้ำยท่อนซุงภำยในป่ำ
ยกเว้น
- กำรปลูก กำรตัดแต่ง หรือกำรตัดขยำยระยะต้นไม้และพุ่มไม้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรปรับภูมิทัศน์ ได้จัด
ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 85970
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8615

บริการสนับสนุนและบริการด้าเนินการด้านการประมง
86151

บริการสนับสนุนด้านการประมงที่เป็นของบุคคลอืน่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำรดำเนินกำรของหน่วยประมง โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

86152

บริการสนับสนุนด้านการเพาะเลียงพืชและสัตว์ในน้าที่วัตถุดิบเป็นของบุคคลอื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำรดำเนินกำรของหน่วยเพำะเลี้ยงพืชและสัตว์ในน้ำ โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

86153

บริการสนับสนุนด้านการประมง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรสนับสนุนที่เกีย่ วข้องกับกำรประมง

86154

บริการสนับสนุนด้านการเพาะเลียงพืชและสัตว์ในน้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรสนับสนุนที่เกีย่ วข้องกับกำรเพำะเลี้ยงพืชและสัตว์ในน้ำ

หมู่ใหญ่ 862

บริการสนับสนุนและบริการด้าเนินการท้าเหมืองแร่

8621

บริการสนับสนุนการท้าเหมืองแร่
86211

บริการขุดเจาะน้ามันและก๊าซ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรสร้ำง ซ่อมแซม และรื้อถอนแท่นขุดเจำะ ณ แหล่งน้ำมันหรือแหล่งก๊ำซ
- บริกำรขุดเจำะแบบควบคุมทิศทำง ขุดเจำะซ้ำ เจำะเปิดปำกหลุม อัดซีเมนต์ยึดท่อกรุหลุมน้ำมันและก๊ำซสูบ
น้ำมันจำกหลุม ปิดและสละหลุมทีไ่ ม่ใช้ ฯลฯ
- บริกำรเจำะทดสอบที่เกี่ยวข้องกับกำรขุดเจำะปิโตรเลียมและก๊ำซ
- บริกำรดับเพลิงและผจญเพลิงบริเวณแหล่งน้ำมันและก๊ำซ
ยกเว้น
- บริกำรด้ำนธรณีฟิสิกส์ ธรณีวิทยำ และกำรสำรวจแร่และให้ คำปรึกษำที่เกี่ยวข้อง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 83411

86219

บริการสนับสนุนการท้าเหมืองแร่อื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรระบำยและสูบ ที่ดำเนินกำรในเหมืองแร่
- บริกำรขนย้ำยดินหน้ำแร่ และบริกำรพัฒนำและเตรียมสมบัติ ของแร่และสถำนที่ในกำรทำเหมืองแร่อื่น ๆ
รวมถึงกำรสร้ำงอุโมงค์ ยกเว้นกำรขุดเจำะปิโตรเลียมและก๊ำซ
- บริกำรเจำะทดสอบเพื่อกำรทำเหมืองแร่และเหมืองหิน ยกเว้นกำรขุดเจำะปิโตรเลียมและก๊ำซ
ยกเว้น
- บริกำรสำรวจและประเมินแร่ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83411
- บริกำรด้ำนธรณีฟิสิกส์ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83412

8622
86221
86229

บริการสนับสนุนการท้าเหมืองแร่ที่เป็นของบุคคลอืน่
บริการขุดเจาะน้ามันและก๊าซที่เป็นของบุคคลอื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำรดำเนินกำรของหน่วยขุดเจำะน้ำมันและก๊ำซ โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง
บริการสนับสนุนการท้าเหมืองแร่อื่น ๆ ที่เป็นของบุคคลอื่น ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- กำรดำเนินกำรของหน่วยทำเหมืองแร่ โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

หมู่ใหญ่ 863

บริการสนับสนุนและบริการด้าเนินการจ่ายไฟฟ้า ก๊าซ และน้า

8631

บริการสนับสนุนการจ่ายไฟฟ้า ก๊าซ และน้า
บริการส่งไฟฟ้า (โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง)
ยกเว้น
- บริกำรส่งไฟฟ้ำที่เป็นของตนเอง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 69111

86311

624
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86312

บริการจ่ายไฟฟ้า (โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง)
ยกเว้น
- บริกำรส่งไฟฟ้ำที่เป็นของตนเอง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 69112
บริการจ่ายก๊าซผ่านท่อหลัก (โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง)
ยกเว้น
- บริกำรจ่ำยเชื้อเพลิงก๊ำซผ่ำนท่อที่เป็นของตนเอง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 69120
บริการจ่ายน้าผ่านท่อหลัก (โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง)
ยกเว้น
- บริกำรจ่ำยน้ำผ่ำนท่อหลักที่เป็นของตนเอง ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 69210
- บริกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับอุปกรณ์กำรให้น้ำและเครื่องมือชลประทำนทำงกำรเกษตร ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 86119

8632

86320

8633

86330

8634

86340

บริการจ่ายไอน้า น้าร้อน ระบบปรับอากาศผ่านท่อหลัก (โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง)
ยกเว้น
- บริกำรจ่ำยไอน้ำ น้ำร้อน ระบบปรับอำกำศผ่ำนท่อหลักที่เป็นของตนเอง ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
69220

8635

86350

บริการจ่ายน้า ยกเว้นผ่านท่อหลัก (โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง) ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรจ่ำยน้ำ ยกเว้นผ่ำนท่อหลัก เช่น กำรจ่ำยน้ำโดยรถบรรทุก
ยกเว้น
- ขนส่งน้ำโดยรถบรรทุก (ไม่มีกำรจ่ำยน้ำ) ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 65119
- บริกำรจ่ำยน้ำที่เป็นของตนเองโดยรถบรรทุก ได้จดั ประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 69230
- บริกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับอุปกรณ์กำรให้น้ำและเครื่องมือชลประทำนทำงกำรเกษตร ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 86119
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บริการบ้ารุงรักษา ซ่อม และติดตัง (ยกเว้นการก่อสร้าง)

หมู่ใหญ่ 871

บริการบ้ารุงรักษาและซ่อมผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ เครื่องจักรและอุปกรณ์

8711

บริการบ้ารุงรักษาและซ่อมผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรบำรุงรักษำและซ่อม
 หม้อไอน้ำอุตสำหกรรม (boiler)
 เครื่องกำเนิดไอน้ำ
 อุปกรณ์เสริมสำหรับใช้กับเครื่องกำเนิดไอน้ำ
103
 คอนเดนเซอร์ แผงท่อรับควำมร้อน ซูเปอร์ฮีทเตอร์ เครื่องเก็บสะสมไอน้ำ และแอคคิวมูเรเตอร์
 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (เครื่องอุปกรณ์หม้อไอน้ำเท่ำนั้น) เครื่องกำเนิดไอน้ำ เครื่องอุปกรณ์หม้อไอน้ำ
หรืองำนท่อโลหะในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ
 รถเข็นสินค้ำ เครื่องอุปกรณ์ขนถ่ำยวัสดุ (เครื่องทุ่นแรง) ฯลฯ สำหรับสถำบัน
 ชิ้นส่วนของหม้อไอน้ำเรือหรือหม้อไอน้ำกำลัง
- ซ่อมแท้งก์ รีเซอร์วัวร์ และภำชนะสำหรับบรรจุที่ทำจำกโลหะ
- ซ่อมถังทรงกระบอกทำด้วยเหล็ก (Drum) ที่ใช้ในกำรขนส่ง
- บริกำรเชื่อมแบบเคลื่อนที่

87110

อุปกรณ์ที่ให้ควำมร้อนแก่ไอน้ำอิ่มตัวที่ได้จำกหม้อไอน้ำภำยใต้ควำมดันคงที่ เพื่อให้กลำยเป็นไอดง (ที่มำ : https://ienergyguru.com/2015/10/boiler-equipment/)
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ยกเว้น
- บริกำรซ่อมแซมและบำรุงรักษำหม้อน้ำและเตำเผำในบ้ำนพักอำศัย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54631
- บริกำรทำควำมสะอำดปล่องไฟ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 85340
8712

87120

บริการบ้ารุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรส้านักงานและบัญชี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรบำรุงรักษำและซ่อม
 เครื่องจักรสำนักงำนและบัญชี รวมถึงเครื่องทำสำเนำ/เครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ดด
ี
ยกเว้น
- บริกำรติดตั้งและเดินสำยไฟฟ้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54611

8713

87130

8714

บริการบ้ารุงรักษาและซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น
 คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
 คอมพิวเตอร์แลปท๊อป
 เครื่องอ่ำนหรือบันทึกข้อมูลบนจำนแม่เหล็ก แฟลชไดร์ฟ และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ
 เครื่องอ่ำนหรือบันทึกข้อมูลบนจำนแสง เช่น ซีดีที่รองรับกำรเขียนและลบข้อมูลได้หลำย ๆ ครั้ง (CD-RW)
ซีดีรอม (CD-ROM) ดีวีดีรอม (DVD-ROM) ดีวีดีที่รองรับกำรเขียนและลบข้อมูลได้หลำย ๆ ครั้ง (DVD-RW)
เป็นต้น
 เครื่องพิมพ์
 จอคอมพิวเตอร์
 แป้นพิมพ์
 เมำส์ จอยสติ๊ก และอุปกรณ์เสริมแทร็คบอล
 โมเด็มคอมพิวเตอร์ชนิดติดตั้งภำยในและภำยนอก
 เครื่องคอมพิวเตอร์ปลำยทำงเฉพำะงำน
 เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์
 เครื่องสแกนเนอร์ รวมถึงเครื่องอ่ำนแถบรหัสแท่ง
 เครื่องอ่ำนสมำร์ทกำร์ด
 หมวกฉำยภำพเสมือนจริง
 เครื่องฉำยภำพคอมพิวเตอร์
 เครื่องคอมพิวเตอร์ปลำยทำงของธนำคำร เช่น เครื่องบริกำรรับจ่ำยเงินอัตโนมัติ (ATM’s) เครื่องขำยสินค้ำ
(POS) ที่ไม่ได้ทำงำนด้วยกลไก เป็นต้น
บริการบ้ารุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง

87141

บริการบ้ารุงรักษาและซ่อมยานยนต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรบำรุงรักษำและซ่อมรถยนต์ รถบรรทุก รถตู้ และรถประจำทำง ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ ยกเครื่อง
ปรับแต่งเครื่องยนต์ ซ่อมและปรับระบบเชื้อเพลิง ซ่อมและปรับเกียร์พวงมำลัย ซ่อมช่วงล่ำง ซ่อมและปรับ
เบรก ซ่อมและปรับชุดเกียร์ ซ่อมและปรับระบบท่อไอเสีย ซ่อมระบบทำควำมเย็น รวมถึงกำรเปลี่ยนท่อน้ำ
และกำรบำรุงรักษำและกำรซ่อมอืน่ ๆ
- บริกำรตรวจบำรุงรักษำเพื่อป้องกันและดำเนินกำรตำมข้อกำหนดจำกโรงงำน
- บริกำรซ่อมระบบไฟฟ้ำและชำร์จแบตเตอรีส่ ำหรับรถยนต์
- บริกำรปะยำง ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ สำหรับรถยนต์
- ซ่อมยำงใน สำหรับรถยนต์ ยำงรถบรรทุกและรถประจำทำง
- บริกำรซ่อมตัวถังและที่คล้ำยกัน รวมถึงซ่อมประตูและล็อค ซ่อมกันชน ทำสี ซ่อมร่องรอยที่เกิดจำกกำรชน
เปลี่ยนกระจกหน้ำและหน้ำต่ำง และกำรซ่อมตัวถังรถยนต์อื่น ๆ สำหรับรถยนต์
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- บริกำรทำควำมสะอำดและบำรุงรักษำเป็นประจำ เช่น บริกำรล้ำงรถ ดูดฝุ่น พ่นกันสนิม บริกำรขัดเงำและ
แว็กซ์ เป็นต้น
- บริกำรให้ควำมช่วยเหลือยำนยนต์ฉุกเฉิน
ยกเว้น
- ยำงที่หล่อดอกใหม่ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 36120
- บริกำรขำยปลีกยำงรถยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 62281
- บริกำรตรวจสภำพยำนยนต์ทำงเทคนิค ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83444
87142

บริการบ้ารุงรักษาและซ่อมรถจักรยานยนต์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรบำรุงรักษำและซ่อมรถจักรยำนยนต์ และบริกำรซ่อมตัวถังรถจักรยำนยนต์
- บริกำรวิเครำะห์เฉพำะทำงสำหรับรถจักรยำนยนต์

87143

บริการบ้ารุงรักษาและซ่อมรถพ่วง รถกึ่งรถพ่วง (เซมิเทรลเลอร์) และยานยนต์อนื่ ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรบำรุงรักษำและซ่อมรถพ่วง รถกึ่งพ่วง และยำนยนต์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น รวมถึงรถบ้ำน
รถพ่วงสำหรับเดินทำงและตั้งแคมป์
- ซ่อมชิ้นส่วนที่ชำรุด ซ่อมตัวถัง
- บริกำรตรวจบำรุงรักษำเพื่อป้องกันและดำเนินกำรตำมข้อกำหนดจำกโรงงำน และบำรุงรักษำและซ่อมรถบ้ำน
รถพ่วงสำหรับเดินทำงและตั้งแคมป์ที่ใช้เป็นที่พักอำศัย
หมายเหตุ : บริกำรซ่อมและบำรุงรักษำอำจได้รับกำรชำระเงินโดยเจ้ำของสินค้ำหรือกำรรับประกัน ซึ่งอำจ
รวมถึงค่ำแรง ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรให้บริกำรซ่อมหรือบำรุงรักษำ

87149

บริการบ้ารุงรักษาและซ่อมอุปกรณ์ขนส่งอืน่ ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรบำรุงรักษำและซ่อม
 เรือ แท่นลอยน้ำ และสิ่งก่อสร้ำงลอยน้ำ
 เรือสำรำญและเรือกีฬำ
 หัวรถจักรของรถไฟ รถรำง และรถที่เดินบนรำง
 อำกำศยำนและเครื่องยนต์อำกำศยำน
ยกเว้น
- บริกำรของสนำมบิน รวมถึงบริกำรบำรุงรักษำและซ่อมเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
67610

8715

บริการบ้ารุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ
87151

บริการบ้ารุงรักษาและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำในครัวเรือน เช่น ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง เครื่องล้ำงจำน เครื่องซักผ้ำ เครื่องอบผ้ำแห้ ง
เครื่องใช้ไฟฟ้ำสำหรับกำรปรุงอำหำรและให้ควำมร้อน เครื่องดูดฝุ่น และเครื่องใช้ในครัวเรือนขนำดเล็ก
อื่น ๆ เป็นต้น
- บริกำรซ่อมอุปกรณ์สำหรับบ้ำนและสวน เช่น เครื่องตัดหญ้ำ เครื่องแต่งขอบ เครื่องเป่ำหิมะและใบไม้ เครือ่ ง
ตัดแต่งต้นไม้ เป็นต้น
ยกเว้น
- บริกำรบำรุงรักษำและซ่อมโทรทัศน์ เครื่องรับวิทยุ เครื่องเล่นซีดี เครื่องบันทึกเทปวิดีโอ ฯลฯ ได้จัดประเภท
ไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 87155

87152

บริการบ้ารุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรและเครื่องไฟฟ้า ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรซ่อม บำรุงรักษำ และพันขดลวด มอเตอร์ไฟฟ้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ และหม้อแปลงไฟฟ้ำ

คำอธิบำยกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563 627

- บริกำรบำรุงรักษำและซ่อมอุปกรณืเพื่อกำรจ่ำยและควบคุมกระแสไฟฟ้ำ
- บริกำรบำรุงรักษำและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ำอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
87153

บริการบ้ารุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรและเครื่องโทรคมนาคม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรบำรุงรักษำและซ่อมเครื่องส่งโทรทัศน์และเครื่องส่งวิทยุ
- บริกำรบำรุงรักษำและซ่อมโทรศัพท์ เพจเจอร์ และเครื่องโทรสำร แบบมีสำยและไร้สำย

87154

บริการบ้ารุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ในทางการแพทย์ อุปกรณ์ที่มีความเที่ยงตรงแม่นย้า และอุปกรณ์ที่
ใช้ในทางทัศนศาสตร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรบำรุงรักษำและซ่อม
 เครื่องฉำยรังสี เครื่องไฟฟ้ำทำงกำรแพทย์และทำงกำยภำพบำบัด เช่น อุปกรณ์สร้ำงภำพจำกกำรสั่นพ้อง
ของคลื่นสนำมแม่เหล็ก (MRI) เครื่องอัลตร้ำซำวด์ เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องช่วยฟัง เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้ำ
หัวใจ เครื่องฉำยรังสี เป็นต้น
 กำยอุปกรณ์
 เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องอุปกรณ์สำหรับ กำรวัด กำรตรวจสอบ กำรทดสอบ และกำรนำร่อ ง และ
เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น เครื่องมือสำหรับเครื่องยนต์อำกำศยำน เครื่องอุปกรณ์สำหรับทดสอบไอเสีย
ยำนยนต์ เครื่องมือทำงอุตุนิยมวิทยำ เครื่องอุปกรณ์สำหรับสำหรับตรวจสอบและทดสอบสมบัติควำม
ทำงกำยภำพ ไฟฟ้ำ และเคมี เครื่องมือในกำรสำรวจ และเครื่องมือติดตำมและตรวจจับกำรแผ่รังสี เป็นต้น
 อุปกรณ์ถ่ำยภำพ อุปกรณ์ถ่ำยภำพยนตร์ และอุปกรณ์เชิงทัศนศำสตร์

87155

บริการบ้ารุงรักษาและซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรซ่อมและบำรุงรักษำเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน
 เครื่องรับโทรทัศน์และวิทยุ
 เครื่องบันทึกเทปวิดีโอ (VCR)
 เครื่องเล่นซีดี
 กล้องวิดีโอชนิดใช้ในครัวเรือน
ยกเว้น
- บริกำรซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำในครัวเรือน ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 87151

87156

บริการบ้ารุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรทางการค้าและทางอุตสาหกรรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรบำรุงรักษำและซ่อม
 เครื่องยนต์และเครื่องกังหัน (ยกเว้นเครื่องยนต์ที่ใช้กับอำกำศยำน ยำนยนต์ และจักรยำนยนต์)
 เครื่องสูบและคอมเพรสเซอร์
 ก๊อกและวำล์วอื่น ๆ
 เตำอบและเตำเผำ
 อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยกและขนย้ำย
 อุปกรณ์ให้ควำมเย็นและระบำยอำกำศที่ไม่ใช้ในครัวเรือน
 เครื่องจักรที่ในกำรเกษตรและกำรป่ำไม้
 เครื่องจักรที่ใช้ในงำนโลหะกรรม
 เครื่องจักรที่ใช้ในกำรทำเหมืองแร่ เหมืองหิน และกำรก่อสร้ำง
 เครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิตอำหำร เครื่องดื่ม และยำสูบ
 เครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิตสิ่งทอ เครื่องแต่งกำย และเครื่องหนัง
 เครื่องจักรที่ใช้ในกำรในกำรผลิตกระดำษและกระดำษแข็ง
 อำวุธและระบบอำวุธ
 แทรกเตอร์สำหรับใช้ในกำรเกษตร กำรป่ำไม้ และสวน และเครื่องตัดหญ้ำ
 เครื่องจักรที่ใช้งำนทั่วไปและเครื่องจักรที่ใช้งำนเฉพำะอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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87157

87159

ยกเว้น
- บริกำรบำรุงรักษำและซ่อมหม้อไอน้ำและเตำเผำที่ใช้ในครัวเรือน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54631
- บริกำรบำรุงรักษำและซ่อมลิฟต์ ลิฟต์ขนสินค้ำ บันไดเลื่อน และทำงเลื่อน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
87157
บริการบ้ารุงรักษาและซ่อมลิฟต์และบันไดเลื่อน ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรบำรุงรักษำและซ่อม
 ลิฟต์ ลิฟต์ขนสินค้ำ บันไดเลื่อน และทำงเลื่อน
บริการบ้ารุงรักษาและซ่อมอุปกรณ์อื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ซ่อมตำข่ำยจับปลำ รวมถึงสำน
- ซ่อมเชือก สำยระโยงเรือ ผ้ำใบ และผ้ำใบกันน้ำ
- ซ่อมถุงเก็บปุ๋ยหรือสำรเคมี
- ซ่อมหรือปรับสภำพพัลเลตไม้ ถังทรงกระบอกสำหรับขนส่งหรือบำร์เรล และของที่คล้ำยกัน
- ซ่อมเครื่องเล่นพินบอล และตู้เกมหยอดเหรียญอื่น ๆ
- ฟื้นฟูเครื่องเล่นออร์แกนและเครื่องดนตรีโบรำณ

หมู่ใหญ่ 872

บริการซ่อมสินค้าอื่น ๆ

8721

87210

บริการซ่อมรองเท้าและเครื่องหนัง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรซ่อมรองเท้ำ กระเป๋ำเดินทำง และกระเป๋ำถือ

8722

87220

บริการซ่อมนาฬิกาและเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรซ่อมและปรับนำฬิกำ และเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ

8723

87230

บริการซ่อมเสือผ้าเครื่องแต่งกายและผ้าชนิดที่ใช้ในครัวเรือน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรซ่อม ดัดแปลง และแก้ไขเสือ้ ผ้ำ เครื่องแต่งกำย และสิ่งทอ

8724

87240

บริการซ่อมเฟอร์นิเจอร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรบุหมุ้ เฟอร์นิเจอร์ใหม่ แต่งสำเร็จใหม่ (ลบรอย ทำสี) ซ่อม และฟื้นฟูเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้ำน

8729

87290

บริการบ้ารุงรักษาและซ่อมสินค้าอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรซ่อมรถจักรยำน
- บริกำรซ่อมของและอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น อุปกรณ์ที่ให้แสงสว่ำง และ
ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่น ๆ เป็นต้น
- บริกำรบำรุงรักษำและซ่อมเครื่องดนตรี
- บริกำรตั้งสำยเปียโน และบริกำรปรับ/ตั้งเสียงสำหรับเครื่องดนตรีอื่น ๆ
- บริกำรซ่อมอุปกรณ์กำรกีฬำและอุปกรณ์สำหรับเข้ำค่ำย
- บริกำรซ่อมเครื่องอุปกรณ์ถ่ำยภำพและกล้อง
- บริกำรด่วนทันใจ ("While-you-wait") เช่น ปั๊มลูกกุญแจ ใส่ส้นรองเท้ำ เคลือบบัตรพลำสติก เป็นต้น

หมู่ใหญ่ 873

บริการติดตัง (ยกเว้นการก่อสร้าง) ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่
- กำรจัดวำง กำรกำหนดค่ำ กำรตัง้ ค่ำ กำรสอบเทียบ และกำรทดสอบกำรทำงำนที่เหมำะสมของเครือ่ งจักร
และอุปกรณ์ประเภทต่ำง ๆ

8731

87310

บริการติดตังผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรติดตั้งผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ เช่น รีเซอร์วัวร์ แท้งก์ เครื่องกำเนิดไอน้ำ เป็นต้น

8732

87320

บริการติดตังเครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในกำรเกษตร
 เครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิตนม
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- บริกำรติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในกำรทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
 เครื่องจักรที่ใช้ในกำรจัดเรียง คัดแยก ทำควำมสะอำด หรือบดหินและแร่
- บริกำรติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิต
 เครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิตอำหำร
 เครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิตสิ่งทอ
 เครื่องจักรทีใ่ ช้ในกำรผลิตกระดำษ
 เครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิตพลำสติกและยำง
 เครื่องจักรที่ใช้ในกำรทำงำนไม้และงำนโลหะ
- ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรควบคุมกระบวนกำรผลิตชนิดใช้ในทำงอุตสำหกรรม
- บริกำรติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสำหกรรมบริกำร
 เครื่องจักรที่ใช้ในร้ำนอำหำร
 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในร้ำนค้ำปลีก (ยกเว้นเครื่องบันทึกกำรเก็บเงิน ฯลฯ)
8733

บริการติดตังเครื่องท้าบัญชีและเครื่องจักรส้านักงาน และคอมพิวเตอร์
87331

บริการติดตังเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คล้ำยกัน
ยกเว้น
- บริกำรติดตั้งสำยสื่อสำรโทรคมนำคมและสำยไฟฟ้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54619
- บริกำรติดตั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 87332

87332

บริการติดตังคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรติดตั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ต่อพ่วง
- บริกำรติดตั้งซอฟต์แวร์
ยกเว้น
- บริกำรติดตั้งสำยสื่อสำรโทรคมนำคมและสำยไฟฟ้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54619
- บริกำรติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คล้ำยกันได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
87331

87333

8734

87340

8735

87350

บริการติดตังเครื่องท้าบัญชีและเครื่องจักร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรติดตั้งเครื่องบันทึกกำรเก็บเงิน
- บริกำรติดตั้งเครื่องขำยหน้ำร้ำน (point-of-sale terminals)
- บริกำรติดตั้งเครื่องรับจ่ำยเงินอัตโนมัติ
- บริกำรติดตั้งเครื่องจำหน่ำยตั๋ว
บริการติดตังอุปกรณ์และเครื่องวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสาร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรติดตั้งเครื่องส่งโทรทัศน์และเครื่องส่งวิทยุ
- บริกำรติดตั้งเครื่องโทรศัพท์
- บริกำรติดตั้งเครื่องบันทึกภำพและเสียง
บริการติดตังเครื่องจักรที่ใช้ ในทางการแพทย์ อุปกรณ์ที่มีความเที่ยงตรงแม่ นย้า และอุปกรณ์ ที่ใช้ในทาง
ทัศนศาสตร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรติดตั้งเครื่องเอกซเรย์
- บริกำรติดตั้งเครื่องวินิจฉัยโรคด้วยไฟฟ้ำ
- บริกำรติดตั้งเครื่องอบฆ่ำเชื้อ
- บริกำรติดตั้งเครื่องฉำยภำพยนตร์
- บริกำรติดตั้งกล้องสองตำและกล้องส่องทำงไกล
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8736

87360

บริการติดตังเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ และหม้อแปลงไฟฟ้ำ
- บริกำรติดตั้งเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

8739

87390

บริการติดตังผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรติดตั้งระบบโฮมเธียร์เตอร์และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้ในครัวเรือนอื่น ๆ
- บริกำรติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนอื่น ๆ
- บริกำรติดตั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดย่อย 88

บริการผลิตเมื่อวัตถุดิบเป็นของบุคคลอื่น ในหมวดย่อยนีไ้ ด้แก่
บริกำรในหมวดย่อย 88 เป็นกำรผลิตวัตถุดิบที่หน่วยอื่นเป็นเจ้ำของ นอกเหนือจำกกำรให้บริกำร ซึ่งเป็นส่วนของ
กำรรับจ้ำงเหมำผลิตบำงกระบวนกำรหรือทั้งหมด ครอบคลุมบริกำรด้ำนกำรผลิตโดยที่ผลผลิตไม่ได้เป็นของ
หน่วยที่ให้บริกำรนี้ ดังนั้นค่ำบริกำรในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับค่ำบริกำรที่จ่ำย ไม่ใช่มูลค่ำของสินค้ำที่ผลิต

หมู่ใหญ่ 881
8811 88110
8812 88120
8813 88130
8814 88140
8815 88150
8816
88161
88162
88163
88164
88165
88166
88167
88169
8817 88170
8818
88181
88182
88183
88184
88190

บริการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
บริกำรแปรรูปเนื้อสัตว์
บริกำรแปรรูปสัตว์น้ำ
บริกำรแปรรูปพืชผักและผลไม้
บริกำรผลิตน้ำมันและไขมันที่ได้จำกพืชผักและสัตว์
บริกำรผลิตผลิตภัณฑ์นม
บริกำรผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรอื่น ๆ
บริกำรผลิตผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จำกกำรโม่-สีธัญพืช
บริกำรผลิตสตำร์ชและผลิตภัณฑ์สตำร์ช
บริกำรผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ
บริกำรผลิตน้ำตำล
บริกำรผลิตขนมที่ทำจำกโกโก้ ช็อกโกแลต และน้ำตำล
บริกำรผลิตมักกะโรนี นู้ดเดิล คัสคัส และผลิตภัณฑ์ที่ทำจำกแป้ง
บริกำรผลิตอำหำรสำเร็จรูป
บริกำรผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริกำรผลิตอำหำรสัตว์สำเร็จรูป
บริกำรผลิตเครื่องดืม่
บริกำรผลิตเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ที่ได้จำกกำรกลั่น
บริกำรผลิตไวน์
บริกำรผลิตมอลต์และเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ที่ทำจำกมอลต์
บริกำรผลิตเครื่องดืม่ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์
บริกำรผลิตยำสูบ

หมู่ใหญ่ 882
8821
88211
88212
88213
88214

บริการผลิตสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย และเครื่องหนัง
บริกำรผลิตสิ่งทอ
บริกำรผลิตเส้นใยสิ่งทอ
บริกำรผลิตผ้ำทอ
บริกำรผลิตสิ่งทอแต่งสำเร็จ
บริกำรผลิตผ้ำถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์อื่น
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88215
88216
88217
88219
8822
88221
88222
88223
8823
88231
88232
88233

บริกำรผลิตสิ่งทอสำเร็จรูป
บริกำรผลิตพรม
บริกำรผลิตเชือกชนิดคอร์เดจ โรป ทไวน์ และตำข่ำย
บริกำรผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริกำรผลิตเครื่องแต่งกำย
บริกำรผลิตเครื่องแต่งกำย ยกเว้นเครื่องแต่งกำยที่ทำจำกขนสัตว์
บริกำรผลิตเครื่องแต่งกำยที่ทำจำกขนสัตว์
บริกำรผลิตเครื่องแต่งกำยถักแบบนิตหรือโครเชต์
บริกำรผลิตหนังฟอกและผลิตภัณฑ์หนังฟอก
บริกำรฟอกหนังและตกแต่งหนัง บริกำรฟอกขนสัตว์และตกแต่งขนสัตว์
บริกำรผลิตกระเป๋ำ
บริกำรผลิตรองเท้ำ

หมู่ใหญ่ 883
8831
88311
88312
88313
88314
88319
8832
88321
88322
88329

บริการผลิตไม้และกระดาษ
บริกำรผลิตไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
บริกำรผลิตไม้
บริกำรผลิตแผ่นไม้วีเนียร์และแผงไม้เซลลูลำร์
บริกำรผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงและประกอบอำคำร
บริกำรผลิตภำชนะบรรจุที่ทำจำกไม้
บริกำรผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจำกไม้อื่น ๆ
บริกำรผลิตกระดำษและผลิตภัณฑ์กระดำษ
บริกำรผลิตเยื่อกระดำษ กระดำษ และผลิตภัณฑ์กระดำษ
บริกำรผลิตกระดำษและกระดำษแข็งทำเป็นลูกฟูก
บริกำรผลิตของที่ทำจำกกระดำษอื่น ๆ

หมู่ใหญ่ 884
8841
88411
88412
8842
88421
88422
88423
88424
88425
88426
88427
88429
8843 88430

บริการผลิตปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ และเภสัชภัณฑ์
บริกำรผลิตผลิตภัณฑ์ถ่ำนโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรกลั่นปิโตรเลียม
บริกำรผลิตผลิตภัณฑ์ถ่ำนโค้ก
บริกำรผลิตผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จำกกำรกลั่นปิโตรเลียม
บริกำรผลิตเคมีภัณฑ์
บริกำรผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐำน
บริกำรผลิตปุ๋ย
บริกำรผลิตพลำสติกและยำง
บริกำรผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร
บริกำรผลิตสีทำ
บริกำรผลิตสบู่และสำรซักฟอก ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในกำรทำควำมสะอำดและขัดเงำ
บริกำรผลิตเคมีภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริกำรผลิตเส้นใยประดิษฐ์
บริกำรผลิตเภสัชภัณฑ์

หมู่ใหญ่ 885
8851
88511
88512
8852 88520

บริการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก และแร่อโลหะ
บริกำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำง
บริกำรผลิตยำงนอกและยำงใน
บริกำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำงอื่น ๆ
บริกำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติก
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8853
88531
88532
88533
88534
88535
88536
88537
88539

บริกำรผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจำกแร่อโลหะ
บริกำรผลิตแก้ว
บริกำรผลิตผลิตภัณฑ์วสั ดุทนไฟ
บริกำรผลิตวัสดุก่อสร้ำงที่ทำจำกดินเหนียว
บริกำรผลิตผลิตภัณฑ์เซรำมิกชนิดพอร์ชเลนและผลิตภัณฑ์เซรำมิกอืน่ ๆ
บริกำรผลิตซีเมนต์ ปูนไลม์ (ปูนขำว) และปูนปลำสเตอร์
บริกำรผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลำสเตอร์
บริกำรตัด ขึ้นรูป และแต่งสำเร็จหิน
บริกำรผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทำจำกแร่อโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมู่ใหญ่ 886
8860
88601
88602

บริการผลิตโลหะขันมูลฐาน
บริกำรผลิตโลหะขั้นมูลฐำน
บริกำรผลิตเหล็กและเหล็กกล้ำขั้นมูลฐำน
บริกำรผลิตโลหะมีคำ่ และโลหะอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เหล็กขั้นมูลฐำน

หมู่ใหญ่ 887
8871
88711
88712
88713
8872 88720
8873
88731
88732
88733
88739
8874
88741
88742
88743
88744
88745
88746
88747
88748
88749
8875
88751
88752
88753
88754
88755
88756
88757
88759

บริการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ เครื่องจักรและอุปกรณ์
บริกำรผลิตผลิตภัณฑ์ที่มโี ครงสร้ำงเป็นโลหะ แท้งก์ เรเซอวัวร์ และเครื่องกำเนิดไอน้ำ
บริกำรผลิตผลิตภัณฑ์ที่มโี ครงสร้ำงโลหะ
บริกำรผลิตแท้งก์ เรเซอวัวร์ และภำชนะบรรจุทำด้วยโลหะ
บริกำรผลิตเครื่องกำเนิดไอน้ำ
บริกำรผลิตอำวุธและกระสุน
บริกำรผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่น ๆ และกำรบริกำรงำนโลหะ
บริกำรตกแต่งและเคลือบโลหะ
บริกำรกลึง กัด ไส โลหะ
บริกำรผลิตของใช้ชนิดมีคม เครื่องมือที่ใช้งำนด้วยมือ และเครื่องโลหะทั่วไป
บริกำรผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
บริกำรผลิตคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทำงทัศนศำสตร์
บริกำรผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
บริกำรผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
บริกำรผลิตอุปกรณ์สื่อสำร
บริกำรผลิตเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน
บริกำรผลิตเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรวัด กำรทดสอบ กำรนำร่อง และกำรควบคุม
บริกำรผลิตนำฬิกำ
บริกำรผลิตเครื่องฉำยรังสี เครื่องไฟฟ้ำทำงกำรแพทย์และทำงกำยภำพบำบัด
บริกำรผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทำงทัศนศำสตร์และอุปกรณ์ถำ่ ยภำพ
บริกำรผลิตสื่อแม่เหล็กและสื่อทำงแสง
บริกำรผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
บริกำรผลิตมอเตอร์ไฟฟ้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ หม้อแปลงไฟฟ้ำ และอุปกรณ์ควบคุมและจ่ำยไฟฟ้ำ
บริกำรผลิตแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้ำ
บริกำรผลิตเคเบิลใยแก้วนำแสง
บริกำรผลิตสำยไฟและเคเบิลอื่น ๆ ชนิดใช้ในทำงอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้ำ
บริกำรผลิตอุปกรณ์กำรเดินสำยไฟฟ้ำ
บริกำรผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ำสำหรับให้แสงสว่ำง
บริกำรผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน
บริกำรผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ำอื่น ๆ
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8876
88761
88762
88763
88764
88765
88766
88767
88768
88769
8877
88771
88772
88773
88774
88775
88776
88779

บริกำรผลิตเครื่องจักรที่ใช้งำนทั่วไป
บริกำรผลิตเครื่องยนต์และกังหัน
บริกำรผลิตเครื่องอุปกรณ์ควบคุมกำลังของไหล
บริกำรผลิตเครื่องสูบ คอมเพรสเซอร์ ก๊อก และวำล์วอื่น ๆ
บริกำรผลิตตลับลูกปืน เกียร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ขับเคลื่อน
บริกำรผลิตเตำอบ เตำเผำ และเครื่องพ่นหรือเครื่องฉีดเชื้อเพลิงเข้ำเตำเผำ
บริกำรผลิตเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยกและขนย้ำย
บริกำรผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ (ยกเว้นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง)
บริกำรผลิตเครื่องมือที่ใช้งำนด้วยมือชนิดใช้กำลังขับเคลื่อน
บริกำรผลิตเครื่องจักรที่ใช้งำนทั่วไปอื่น ๆ
บริกำรผลิตเครื่องจักรที่ใช้งำนเฉพำะอย่ำง
บริกำรผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกำรเกษตรและกำรป่ำไม้
บริกำรผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกำรขึ้นรูปโลหะและเครื่องมือกล
บริกำรผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในทำงโลหกรรม
บริกำรผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกำรทำเหมืองแร่ เหมืองหิน และกำรก่อสร้ำง
บริกำรผลิตเครื่องจักรสำหรับใช้ในกำรผลิตอำหำร เครื่องดืม่ และยำสูบ
บริกำรผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิตสิ่งทอ เสื้อผ้ำ เครื่องแต่งกำย และเครื่องหนัง
บริกำรผลิตเครื่องจักรที่ใช้งำนเฉพำะอย่ำงอื่น ๆ

หมู่ใหญ่ 888
8881
88811
88812
88813
8882
88821
88822
88823
88824
88825
88826
88827
88829

บริการผลิตอุปกรณ์ขนส่ง
บริกำรผลิตยำนยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง (เซมิเทรลเลอร์)
บริกำรผลิตยำนยนต์
บริกำรผลิตรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง (เซมิเทรลเลอร์)
บริกำรผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสำหรับยำนยนต์
บริกำรผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่น ๆ
บริกำรต่อเรือ
บริกำรผลิตเรือที่ใช้เพื่อควำมสำรำญและเกมกีฬำ
บริกำรผลิตหัวรถจักรของรถไฟ รถรำง และรถที่เดินบนรำง
บริกำรผลิตอำกำศยำนและยำนอวกำศ
บริกำรผลิตยำนยนต์ทำงกำรทหำรเพื่อใช้ในกำรสู้รบ
บริกำรผลิตจักรยำนยนต์
บริกำรผลิตจักรยำนและรถสำหรับคนพิกำร
บริกำรผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่น ๆ ซึง่ มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

หมู่ใหญ่ 889
8890
88901
88902
88903
88904
88905
88906
88907
88909

บริการผลิตอื่น ๆ
บริกำรผลิตอื่น ๆ
บริกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์
บริกำรผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยแท้
บริกำรผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยเทียม
บริกำรผลิตเครื่องดนตรี
บริกำรผลิตอุปกรณ์กีฬำ
บริกำรผลิตเกมและของเล่น
บริกำรผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์และทันตกรรม
บริกำรผลิตอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

634
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หมวดย่อย 89

บริการผลิตอื่น ๆ; บริการจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่ บริการพิมพ์ บริการผลิตซ้า; บริการน้าวัสดุที่ใช้แล้ว
กลับมาใช้ใหม่

หมู่ใหญ่ 891

บริการจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่ บริการพิมพ์ และบริการผลิตซ้าสื่อบันทึกข้อมูล
กำรจัดหำปัจจัยกำรผลิตที่ไม่สำมำรถจับต้องได้ มำกกว่ำปัจจัยกำรผลิตทำงกำยภำพ เมื่อรับจ้ำงผลิต (บำงส่วน
หรือทั้งหมด) ของกระบวนกำรผลิต โดยที่หน่วยที่ให้บริกำรไม่ได้เป็นเจ้ำของหรือรักษำสิทธิกำรใช้ปัจจัยกำรผลิต
ที่ไม่สำมำรถจับต้องได้

8911

บริการจัดพิมพ์จ้าหน่ายหรือเผยแพร่ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรจัดพิมพ์จำหน่ำยหรือเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ ซอฟต์แวร์ ฯลฯ โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง

89110

8912

บริการพิมพ์ บริการผลิตซ้าสื่อบันทึกข้อมูล โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
89121

บริการพิมพ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรพิมพ์หนังสือพิมพ์
- บริกำรพิมพ์หนังสือ
- บริกำรพิมพ์ลงบนพลำสติก แก้ว โลหะ ไม้ และเซรำมิก
- บริกำรพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
- บริกำรพิมพ์ภำพสีจำกฟิล์มหรือสือ่ ดิจิทัล ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 83820

89122

บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรเข้ำเล่ม กำรพับ กำรเรียงหน้ำ กำรสอย กำรไสกำว กำรแต่งขอบ กำรตอกพิมพ์ด้วยทอง
- บริกำรแต่งสำเร็จหนังสืออื่น ๆ เช่น กำรพับ กำรตัด กำรตอกพิมพ์ กำรเจำะ กำรตอกรู กำรตีปรุ กำรปั๊มนูน
กำรไสกำว และกำรเคลือบลำมิเนต เป็นต้น
- บริกำรประมวลผลแผ่นฟิล์ม แผ่นพิมพ์โบรไมด์ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้ำงข้อควำมต้นฉบับในกำร
ผลิตซ้ำ (กำรจัดองค์ประกอบ กำรจัดองค์ประกอบภำพ กำรทำแม่พิมพ์)
- บริกำรที่รวมเทคนิคกำรพิมพ์ข้อควำมและภำพเพื่อสร้ำงต้นฉบับที่สำมำรถทำซ้ำได้
- บริก ำรผลิตผลิตภัณฑ์ในกำรทำสำเนำเอกสำร 104 อื่น ๆ เช่น แผ่น ใสที่ใช้สำหรับเครื่องฉำยเหนือศีรษะ
ภำพร่ำง แผนงำน แบบจำลอง เป็นต้น
- บริกำรจัดเตรียมข้อมูลดิจิทัล คือกำรปรับปรุงข้อมูล กำรคัดเลือก กำรเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลที่จัดเก็บในตัวนำ
ข้อมูลสำหรับกำรประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
- บริกำรอื่น ๆ ด้ำนกรำฟิกที่เกี่ยวข้องกับกำรพิมพ์
- บริกำรเย็บเข้ำเล่มซ้ำ

89123

บริการผลิตซ้าสื่อบันทึกข้อมูล โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรผลิตซ้ำเพลงหรือกำรบันทึกเสียงอื่น ๆ จำกต้นแบบลงบนแผ่นเสียง ซีดี และเทป
- บริกำรผลิตซ้ำภำพยนตร์และวิดโี ออื่น ๆ จำกต้นแบบลงบนวิดีโอเทป ซีดี ดีวีดี หรือสื่อบันทึกอื่น ๆ
- บริกำรผลิตซ้ำซอฟต์แวร์และข้อมูลจำกต้นแบบลงบนดิสก์ เทป ซีดี ดีวีดี หรือสื่อบันทึกอื่น ๆ
ยกเว้น
- บริกำรผลิตเสียงและวิดีทัศน์ ได้จดั ประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9612

104

กำรทำสำเนำกรำฟิกผ่ำนทำงกลไกหรือไฟฟ้ำ
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หมู่ใหญ่ 892

บริการขึนรูป กด ปั๊ม อัดรีด พลาสติก และบริการผลิตพลาสติกทีค่ ล้ายกัน

8920

บริการขึนรูป กด ปั๊ม อัดรีด พลาสติก และบริการผลิตพลาสติกที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรผลิตชิ้นส่วนพลำสติกโดยกระบวนกำรขึ้นรูปพลำสติก (ไม่ว่ำจะเสริมด้วยเส้นใยแก้ว คำร์บอนไฟเบอร์
หรือวัสดุที่คล้ำยกันหรือไม่ก็ตำม) หรือโดยกำรทำพลำสติกแข็งสำหรับบุคคลที่สำมตำมข้อกำหนด
หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์พลำสติกขั้นกลำงที่เกิดขึ้นโดยปกติแล้วจะไม่สำมำรถระบุได้ในไม่สำมำรถระบุได้ในพิกัด
ศุลกำกร และ รวมถึง
 ขึ้นรูปหรือขึ้นรูปแบบร้อน ชิ้นส่วนของพลำสติกประเภทคืนรูปหรือพลำสติกประเภทคงรูป
 ขึ้นรูปชิ้นส่วนพลำสติกด้วยแกนของใยแก้วนำแสง
 รีด รีดด้วยลูกกลิ้ง อัดรีด ฯลฯ ชิ้นส่วนพลำสติก
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นรี้ วมถึง
- ชุบเคลือบผิวแบบสุญญำกำศบนวัสดุพลำสติก

89200

หมู่ใหญ่ 893

บริการหล่อขึนรูป ตี ตอกพิมพ์ และการบริการงานโลหะที่คล้ายกัน

8931

89310

บริการหล่อขึนรูปเหล็กและเหล็กกล้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรหล่อขึ้นรูปเหล็กหล่ออบเหนียว
- บริกำรหล่อขึ้นรูปเหล็กหล่อเหนียว
- บริกำรหล่อขึ้นรูปเหล็กหล่อเทำ
- บริกำรหล่อขึ้นรูปเหล็กกล้ำ
หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์หล่อขึ้นรูปเหล็กและเหล็กกล้ำขั้นกลำงไม่สำมำรถระบุได้ในพิกัดศุลกำกร

8932

89320

บริการหล่อขึนรูปโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรหล่อขึ้นรูปโลหะเบำ
- บริกำรหล่อขึ้นรูปโลหะทีไ่ ม่ใช่เหล็กอื่น ๆ
หมายเหตุ : โดยปกติแล้ว ผลิตภัณฑ์หล่อขึ้นรูปโลหะขั้นกลำงไม่สำมำรถระบุได้ในพิกัดศุลกำกร

8933

89330

บริการตี กด ปั๊ม รีดโลหะ และขึนรูปโลหะผง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรตีขึ้นรูปโลหะ
- บริกำรดันขึ้นรูปแบบเย็นหรือกำรรีดขึ้นรูป
- บริกำรตอกพิมพ์โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ด้วยกำรลำกขึ้นรูป
- บริกำรรีดขึ้นรูปโลหะ
- บริกำรตัดและตอกพิมพ์ ด้วยกำรลำกขึ้นรูป
- บริกำรผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ ที่ทำจำกผงโลหะโดยตรง ด้วยกำรให้ควำมร้อน (กำรเผำผนึก) หรือควำมดัน
หมายเหตุ : โดยปกติแล้ว ผลิตภัณฑ์โลหะขั้นกลำงไม่สำมำรถระบุได้ในพิกัดศุลกำกร

หมู่ใหญ่ 894

บริการน้าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (การรีไซเคิล) โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

8941

บริการน้าเศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นโลหะกลับมาใช้ใหม่ (การรีไซเคิล) โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตาม
สัญญาจ้าง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรแปรรูปเศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นโลหะ และของอื่น ๆ ที่เป็นโลหะ ให้เป็นวัตถุดิบทุติยภูมิ ซึ่ง
โดยทั่วไปแล้ว ปัจจัยกำรผลิตประกอบด้วยเศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่ถูกคัดแยกหรือไม่ได้คัดแยก แต่ไม่เหมำะ
ที่จะนำไปใช้งำนโดยตรงในกระบวนกำรอุตสำหกรรมอีกต่อไป ในขณะที่ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรผลิตจะถูกทำให้
เหมำะสำหรับกระบวนกำรแปรรูปต่อไปและถือเป็นสินค้ำขั้นกลำง ซึ่งจำเป็นต้องใช้กระบวนกำรทำงกลหรือ
ทำงเคมีในกำรแปรรูป ตัวอย่ำงเช่น

89410

636
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กำรบดของเสียประเภทโลหะ เช่น รถยนต์ที่ใช้แล้ว เครื่องซักผ้ำ จักรยำน เป็นต้น โดยนำมำคัดและแยก
ประเภทวัสดุภำยหลัง
กำรทำให้ชิ้นส่วนเหล็กขนำดใหญ่มีขนำดเล็กลงโดยวิธีเชิงกล เช่น ตูร้ ถไฟ เป็นต้น
กำรแยกชิ้นส่วนสินค้ำที่ใช้แล้ว เช่น รถยนต์ เพื่อให้ได้วสั ดุทสี่ ำมำรถนำกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นต้น
กำรแยกชิ้นส่วนสินค้ำที่ใช้แล้ว เช่น รถยนต์หรือตู้เย็น เพื่อแยกขยะอันตรำยออก (น้ำมัน น้ำหล่อเย็น
เชื้อเพลิง ฯลฯ) เป็นต้น

ยกเว้น
- บริกำรขำยส่งเศษและของที่ใช้ไม่ได้ รวมถึงกำรรวบรวม กำรคัดแยก กำรบรรจุ กำรซื้อขำย ฯลฯ โดยไม่มี
กระบวนกำรเปลี่ยนรูป ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 61295
- บริกำรแปรสภำพซ้ำทอเรียมหรือยูเรเนียมที่ด้อยสมรรถนะ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 88421
- กำรรีไซเคิลด้วยตัวเอง : ไม่ว่ำผลลัพธ์จะเป็นเศษและของที่ใช้ไม่ได้หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ตำม ได้จัดประเภทไว้
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับหมวด 0-4
8942

89420

บริการน้าเศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นอโลหะกลับมาใช้ใหม่ (การรีไซเคิล) โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตาม
สัญญาจ้าง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรแปรรูปเศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่ไม่ใช่โลหะ และของอื่น ๆ ที่เป็นอโลหะ ให้เป็นวัตถุดิบทุติยภูมิ ซึ่ง
โดยทั่วไปแล้ว ปัจจัยกำรผลิตประกอบด้วยเศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่ถูกคัดแยกหรือไม่ได้คัดแยก แต่ไม่เหมำะ
ที่จะนำไปใช้งำนโดยตรงในกระบวนกำรอุตสำหกรรมอีกต่อไป ในขณะที่ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรผลิตจะถูกทำให้
เหมำะสำหรับกระบวนกำรแปรรูปต่อไปและถือเป็นสินค้ำขั้นกลำง ซึ่งจำเป็นต้องใช้กระบวนกำรทำงกลหรือ
ทำงเคมีในกำรแปรรูป ตัวอย่ำงเช่น
 กำรนำยำงที่ใช้แล้วกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น กำรนำยำงที่ใช้แล้วไปผลิตเป็นวัตถุดิบทุตย
ิ ภูมิ เป็นต้น
 กำรคัดแยกและกำรทำพลำสติกเป็นเม็ดเพื่อนำไปผลิตเป็นวัตถุดิบทุติยภูมิ สำหรับทำท่อ กระถำงดอกไม้
แท่นวำงสินค้ำ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ำยกัน
 กำรนำสำรเคมีที่ใช้แล้วกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่จำกของเสียเคมี
 กำรบด กำรทำควำมสะอำด และกำรคัดแยกแก้ว
 กำรบด กำรทำควำมสะอำด และกำรคัดแยกของเสียอื่น ๆ เพื่อให้ได้วัตถุดิบทุติยภูมิ เช่น ของเสียจำก
กำรรื้อถอน เป็นต้น
ยกเว้น
- บริกำรขำยส่งเศษและของที่ใช้ไม่ได้ รวมถึงกำรรวบรวม กำรคัดแยก กำรบรรจุ กำรซื้อขำย ฯลฯ โดยไม่ผ่ำน
กระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 61295
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หมวดใหญ่ 9
บริการชุมชน บริการทางสังคม และบริการส่วนบุคคล
หมวดย่อย 91

บริหารรัฐกิจ105 และบริการอื่น ๆ แก่ชุมชนโดยรวม; การประกันสังคมภาคบังคับ

หมู่ใหญ่ 911

บริการบริหารราชการของภาครัฐ

9111

บริการสาธารณะของภาครัฐโดยรวม
91111

บริการของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรบริหำรรำชกำรของฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยนิติบัญญัติ ทั้งในส่วนกลำง ส่วนภูมภิ ำค และส่วนท้องถิ่น

91112

บริการด้านการเงินและการคลัง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรสำธำรณะหลำกหลำยประเภทด้ำนกำรเงินและกำรคลัง
- บริกำรบริหำรและกำกับดูแลทำงด้ำนกำรเงินและกำรคลัง
- บริกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับแผนงำนในกำรจัดเก็บภำษีอำกร
- บริกำรจัดเก็บภำษีอำกรหรือภำษีสินค้ำ
- บริกำรตรวจสอบกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับภำษี
- บริกำรบริหำรงบประมำณและกำรจัดกำรเกี่ยวกับกองทุนและหนีส้ นิ ของรัฐ

91113

บริการด้านการวางแผนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมและบริการทางสถิติ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรด้ำนกำรบริหำรและดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรวำงแผนทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
- บริกำรโดยหน่วยงำนวำงแผนและสำนักงำนสถิติทดี่ ำเนินงำนอยู่ในหน่วยงำนระดับต่ำง ๆ ของรัฐ
- บริกำรโดยหน่วยงำนอื่น ๆ ได้แก่ หน่วยงำนหรือโครงกำรที่ทำหน้ำทีใ่ นกำรกำหนดกฎเกณฑ์ ประสำนงำน และ
ติดตำมกำรทำงำนของแผนงำนและโครงกำรด้ำนเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

91114

บริการของภาครัฐเพื่อการวิจัยและพัฒนา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรบริหำรรำชกำรของภำครัฐ ที่ดำเนินโดยสำนักงำน หน่วยรำชกำร และหน่วยงำนโครงกำร ฯลฯ ในกำร
จัดหำทุนหรือส่งเสริมให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ สังคมศำสตร์ และมนุษยศำสตร์
และกำรวิจัยพื้นฐำนเชิงสหวิทยำกำร

91119

บริการสาธารณะของภาครัฐโดยรวมอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรบริหำร ดำเนินกำร และสนับสนุนงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่กล่ำวมำข้ำงต้น
- บริ ก ำรโดยหน่ วยงำนโครงกำรซึ่งติดต่อ กั บหน่ว ยงำนของดินแดนที่ ไม่ได้ป กครองตนเอง และดิ น แดนใน
ภำวะทรัสตีของสหประชำชำติ
- บริกำรของหน่วยบริหำรกำรเลือกตั้ง

9112

บริการบริหารรัฐกิจด้านสุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม และบริการทางสังคมอื่น ๆ (ยกเว้นการประกันสังคม)
91121

105

บริการบริหารรัฐกิจด้านการศึกษา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรบริหำรรัฐกิจด้ำนเกี่ยวกับสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ
- บริ ก ำรบริ ห ำรรั ฐ กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรจั ด กำร ด ำเนิ น กำร ตรวจตรำ และกำรสนั บ สนุ น โรงเรี ย นและ
สถำบันกำรศึกษำทุกประเภท
- บริกำรข้อมูลแก่สำธำรณชนเกีย่ วกับระบบกำรศึกษำที่จัดโดยหน่วยงำนหรือหน่วยงำนพิเศษของรัฐ

กำรบริหำรรัฐกิจ หรือ รัฐประศำสนศำสตร์ (public administration) คือ กำรดำเนินกำรทั้งปวงของฝ่ำยบริหำร ยกเว้นอำนำจของฝ่ำยนิติบัญญัติและตุลำกำร โดยมีจุดมุ่งหมำยให้
นโยบำยของรัฐที่วำงไว้บรรลุผล อำจมองได้ทั้งเป็นกำรปฏิบัติกำรและกำรเป็นสำขำวิชำแขนงหนึ่ง ในกำรบริหำรและจัดกำรภำครัฐ จะไม่เหมือนกำรบริหำรธุรกิ จที่เน้นกำไรสูงสุด (profit
maximize) แต่เป็นกำรเน้นกำรให้บริกำรที่ให้ลูกค้ำพึงพอใจ โดยลูกค้ำก็คือ ประชำชนที่มำใช้บริกำร และต้องเป็น กำรให้บริกำรต่อทุกคนอย่ำงเป็นธรรม
(ที่มำ : https://www.gotoknow.org/posts/347302)

638
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91122

บริการบริหารรัฐกิจด้านสุขภาพ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรบริหำรรัฐกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรสุขภำพและสังคมทุกชนิด
- บริกำรบริหำรรัฐกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำร กำรดำเนินกำร กำรตรวจตรำ และกำรสนับสนุนโรงพยำบำลและ
คลินิกทำงกำรแพทย์หรือทันตกรรมทั้งทั่วไปและเฉพำะทำง รวมถึงกำรบริกำรสถำนพยำบำลและสถำนพักฟื้น
- บริกำรบริหำรรัฐกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำร กำรดำเนินกำร และกำรสนับสนุนด้ำนสำธำรณสุข เช่น กำร
ดำเนินกำรของธนำคำรเลือด กำรตรวจวินิจฉัยโรค กำรป้องกันโรค กำรควบคุมคุณภำพยำ กำรคุมกำเนิด ฯลฯ
ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำวนี้จดั โดยทีมงำนพิเศษหรือนักวิชำกำรด้ำนสุขภำพทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับโรงพยำบำล คลินิก หรือแพทย์
ยกเว้น
- บริกำรบริหำรรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับบริกำรประกันสังคมภำคบังคับเกี่ยวกับประโยชน์ทดแทนทีผ่ ู้ประกันตน
จะได้รับเนื่องจำกควำมเจ็บป่วย กำรคลอดบุตร หรือทุพพลภำพชั่วครำว ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
91310
- บริกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงสังคมทั้งที่ให้ที่พักและไม่ให้ที่พัก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 932, 933, 934, 935

91123

บริการบริหารรัฐกิจด้านการเคหะและชุมชน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรบริหำรรัฐกิจด้ำนกำรเคหะและกำรพัฒนำชุมชนโดยรวม กำรจัดหำน้ำ กำรสุขำภิบำล และแสงสว่ำงตำม
ท้องถนน
- บริกำรบริหำรรัฐกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ กำรติดตำม และกำรประเมินที่อยู่อำศัยและมำตรฐำนที่อยู่อำศัย
(นอกเหนือจำกมำตรฐำนกำรก่อสร้ำง)
- บริกำรบริหำรรัฐกิจด้ำนมำตรฐำนกำรควบคุมกำรเช่ำ และมำตรฐำนกำรได้รับคัดเลือกให้มสี ิทธิที่จะได้รบั ควำม
ช่วยเหลือด้ำนกำรเคหะจำกรัฐ
- บริกำรบริหำรรัฐกิจด้ำนกำรเคหะสำหรับสำธำรณะชนทั่วไปหรือบุคคลที่มีควำมจำเป็นพิเศษ
- บริกำรเผยแพร่ข้อมูลด้ำนกำรเคหะแก่สำธำรณชน
- บริกำรที่ดำเนินงำนโดยสำนักงำน หน่วยรำชกำร และหน่วยงำนโครงกำร ในกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำร
กฎเกณฑ์ด้ำนกำรจัดหำน้ำ
- บริกำรบริหำรรัฐกิจด้ำนกำรจัดเก็บและกำรกำจัดขยะ กำรดำเนินกำรระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล และกำรทำควำม
สะอำดถนน
- บริกำรบริหำรรัฐกิจมำตรฐำนมลพิษ และกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนมลพิษ
ยกเว้น
- บริกำรเก็บรวบรวมและกำจัดของเสีย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 942, 943
- บริกำรระบำยและบำบัดน้ำเสีย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 94110

91124

บริการบริหารรัฐกิจด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และศาสนา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรสนับสนุนสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนวัฒนธรรมและศิลปิน รวมถึงองค์กรที่มีส่วนส่งเสริมกิจกรรมด้ำน
วัฒนธรรม รวมทั้ง กำรบริกำรแจกเงินบริจำคให้แก่สำธำรณะ
- บริกำรสนับสนุนงำนเทศกำลเฉลิมฉลองของชำติ ศำสนำ หรือท้องถิ่น และกำรทำนุบำรุงและดำรงไว้ซงึ่ สถำบัน
ศำสนำ
ยกเว้น
- บริกำรจัดงำนและส่งเสริมกิจกรรมกำรกีฬำ ได้จัดประเภทไว้ในหมูย่ ่อย 9651
- บริกำรสนับสนุนกำรดำเนินกำรด้ำนกีฬำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 96520
- บริกำรด้ำนนันทนำกำรอื่น ๆ ได้จดั ประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 969
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9113

บริการบริหารรัฐกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานทางธุรกิจ
91131

บริการบริหารรัฐกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานด้านการเกษตร การป่าไม้ การประมง และการล่าสัตว์
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรบริหำรรัฐกิจเกีย่ วกับ
 กำรจัดกำรเกี่ยวกับที่ดินเพื่อกำรเกษตร
 กำรปฏิรป
ู และกำรจัดสรรที่ดินเพือ่ กำรเกษตร
 กำรจัดกำรตลำดเพื่อกำรเกษตรให้มีเสถียรภำพ
 บริกำรรักษำสัตว์
 กำรควบคุมศัตรูพืชและโรคระบำด
 กำรป่ำไม้
 กำรประมงและกำรล่ำสัตว์
 กำรวิจัยและกำรพัฒนำทดลองทำงกำรเกษตร
- บริกำรบริหำรรัฐกิจที่ดำเนินงำนโดยสำนักงำน หน่วยรำชกำร และหน่วยงำนโครงกำรเกี่ยวกับ
 กำรอนุรักษ์ที่ดินเพื่อกำรเกษตร
 กำรแปรสภำพที่ดิน
 กำรปรับปรุงและกำรขยำยที่ดิน
 กำรจัดหำบริกำรรักษำสัตว์ในฟำร์ม
 กำรกำจัดหรือควบคุมศัตรูพืช โรคพืช หรือสำรทำลำยอื่น ๆ
 กำรตรวจสอบและกำรคัดคุณภำพของพืชผลทำงกำรเกษตร
- บริกำรบริหำรรัฐกิจเกีย่ วกับ
 กำรกำหนดกฎเกณฑ์ในกำรดำเนินกำรด้ำนป่ำไม้ของรัฐ
 กำรออกใบอนุญำตกำรตัดไม้
 กำรสำรวจทรัพยำกรป่ำไม้
 กำรฟื้นฟูสภำพป่ำ
 กำรบริกำรด้ำนบริหำรงำนเกีย
่ วกับกำรดำเนินกำรและกำรสนับสนุนกำรอนุรักษ์สตั ว์ล่ำและกำรเพำะพันธุ์
สัตว์น้ำ
 กำรพัฒนำและกำรติดตำมกฎข้อบังคับ รวมถึงกำรอนุญำตในกำรทำประมงและกำรล่ำสัตว์
- กำรสนับสนุนและบริกำรข้อมูลสำหรับกิจกำรทั้งหมดที่กล่ำวมำข้ำงต้น

91132

บริการบริหารรัฐกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานด้านเชือเพลิงและพลังงาน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรบริหำรรัฐกิจที่ดำเนินงำนโดยสำนักงำน หน่วยรำชกำร และหน่วยงำนโครงกำรเกี่ยวกับ
 เชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง รวมถึงกำรกำหนดกฎเกณฑ์ในกำรสำรวจหรือกำรอนุรักษ์เชื้อเพลิง
 ปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติ
 แร่เชื้อเพลิง
 เชื้อเพลิงนิวเคลียร์และเชื้อเพลิงที่ไม่ได้ใช้ในเชิงพำณิชย์ รวมถึงแอลกอฮอล์ ไม้และเศษไม้ ฯลฯ
- กำรสนับสนุนและบริกำรข้อมูลสำหรับกิจกำรทั้งหมดที่กล่ำวมำข้ำงต้น

91133

บริการบริหารรัฐกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานด้านการท้าเหมืองแร่ การผลิต และการก่อสร้าง ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรบริหำรรัฐกิจที่ดำเนินงำนโดยสำนักงำน หน่วยรำชกำร และหน่วยงำนโครงกำรเกี่ยวกับ
 กำรค้นพบ กำรสำรวจ กำรอนุรักษ์ กำรตลำด และกำรดำเนินงำนอื่น ๆ ในกำรผลิตแร่ รวมถึงกำรพัฒนำ
และกำรติดตำมกฎข้อบังคับในกำรดำเนินงำนดังกล่ำว
 กิจกรรมที่ออกแบบมำเพื่อพัฒนำ ขยำย และปรับปรุงฐำนะสถำนประกอบกำรด้ำนกำรผลิต

640

กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563

บริกำรที่เกี่ยวข้องกั บกำรพัฒนำและกำรบริหำรกฎระเบียบเกี่ยวกับมำตรฐำนสิ่งก่อสร้ำงและกำรออก
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
 กำรพัฒนำและกำรติดตำมกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในสถำนที่ก่อสร้ำง
- กำรสนับสนุนและบริกำรข้อมูลสำหรับกิจกำรทั้งหมดที่กล่ำวมำข้ำงต้น


ยกเว้น
- บริกำรบริหำรรัฐกิจเกี่ยวกับแร่เชื้อพลิง ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 91132
91134

บริการบริหารรัฐกิจด้านการขนส่งและการสื่อสาร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรบริหำรรำชกำรด้ำนกำรขนส่งทำงถนนและทำงน้ำ กำรขนส่งทำงรถไฟและอำกำศ และกำรสื่อสำร
- บริกำรบริหำรรัฐกิจทีด่ ำเนินงำนโดยสำนักงำน หน่วยรำชกำร และหน่วยงำนโครงกำรเกีย่ วกับ
 กำรวำงแผน กำรออกแบบ กำรก่อสร้ำง กำรบำรุงรักษำ และกำรปรับปรุง
 ถนน ทำงหลวง และสิ่งก่อสร้ำงที่เกี่ยวข้อง
 ฐำนรำกและพื้นผิวของถนนและสิง่ ก่อสร้ำงที่เกี่ยวข้อง
 สิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่งทำงน้ำ ทำงรถไฟ ทำงวิ่งของเครื่องบิน สถำนีปลำยทำง โรงเก็บเครื่องบิน
กำรนำร่องกำรเดินอำกำศ สิ่งก่อสร้ำงที่อยู่กับที่อื่น ๆ และเครื่องอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรขนส่งทำงอำกำศ
 ท่อลำเลียงและสิ่งอำนวยควำมสะดวกอื่น ๆ
- กำรควบคุมและกำรกำหนดกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นงำนดังกล่ำว กำรพัฒนำและกำรบริหำรกฎ
ข้อบังคับในกำรดำเนินกำรขนส่งและเครื่องอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่กล่ำวมำข้ำงต้น
- บริกำรบริหำรรัฐกิจด้ำนกำรสื่อสำร เช่น ไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรเลข ระบบกำรสื่อสำรผ่ำนสำยเคเบิลและไร้สำย
และกำรสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม
- บริกำรบริหำรรัฐกิจด้ำนกำรวำงแผน กำรพัฒนำ กำรปฏิบัติ และกำรปรับปรุงระบบสื่อสำร
- บริกำรบริหำรรัฐกิจด้ำนกำรพัฒนำและกำรบริหำรกฎข้อบังคับของระบบสื่อสำร
- กำรสนับสนุนและบริกำรข้อมูลสำหรับกิจกำรทั้งหมดที่กล่ำวมำข้ำงต้น
ยกเว้น
- บริกำรควบคุมกำรจรำจรบนท้องถนนและทำงน้ำที่ดำเนินกำรโดยตำรวจ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
91260

91135

บริการบริหารรัฐกิจด้านการขายส่งและการขายปลีก และบริการจัดเตรียมอาหาร โรงแรมและภัตตาคาร ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรบริหำรรัฐกิจด้ำนกำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรเก็บสินค้ำและสถำนที่เก็บสินค้ำ โรงแรมและภัตตำคำร
- บริกำรบริหำรงำนที่ดำเนินงำนโดยสำนักงำน หน่วยรำชกำร และหน่วยงำนโครงกำรเกีย่ วกับ
 กำรพัฒนำและกำรติดตำมกฎข้อบังคับกำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรคุ้มครองผู้บริโภค กำรควบคุมรำคำ
และกำรจัดสรรกำรดำเนินงำนไปยังผู้ค้ำปลีกหรือค้ำส่ง กำรเก็บสินค้ำและสถำนที่เก็บสินค้ำ กำรดำเนินกำร
ของโรงแรมและภัตตำคำร
- บริกำรบริหำรด้ำนกำรออกแบบและกำรก่อสร้ำงของภัตตำคำร โรงแรม และที่พักอื่น ๆ
- กำรสนับสนุนและบริกำรข้อมูลสำหรับกิจกำรทั้งหมดที่กล่ำวมำข้ำงต้น

91136

บริการบริหารรัฐกิจด้านการท่องเที่ยว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรบริหำรรัฐกิจเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวและกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
- บริกำรบริหำรงำนที่ดำเนินงำนโดยสำนักงำน หน่วยรำชกำร และหน่วยงำนโครงกำรเกีย่ วกับ
 กำรรณรงค์โฆษณำ
 กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยว
 บริกำรสนับสนุนกำรท่องเที่ยวอื่น ๆ

คำอธิบำยกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563 641

ยกเว้น
- บริกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 85561
- บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่นักท่องเที่ยว ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 85562
91137

บริการบริหารรัฐกิจด้านโครงการเพื่อการพัฒนาอเนกประสงค์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรบริหำรรัฐกิจที่ดำเนินงำนโดยสำนักงำน หน่วยรำชกำร และหน่วยงำนโครงกำรเกี่ยวกับกำรวำงแผน
กำรออกแบบ กำรก่อสร้ำง กำรปรับปรุง และกำรดำเนินกำรโครงกำรอเนกประสงค์ ซึ่งประกอบด้วยสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกต่ำง ๆ เพื่อกำรผลิตพลังงำน กำรป้องกันน้ำท่วม กำรชลประทำน และกำรนันทนำกำร
- กำรสนับสนุนและบริกำรข้อมูลสำหรับกิจกำรทั้งหมดที่กล่ำวมำข้ำงต้น

91138

บริการบริหารรัฐกิจด้านเศรษฐกิจ พาณิชย์และแรงงาน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรบริหำรรัฐกิจที่ดำเนินงำนโดยสำนักงำน หน่วยรำชกำร และหน่วยงำนโครงกำรเกีย่ วกับ
 กำรกำหนดนโยบำยเศรษฐกิจทั่วไป
 กำรกำหนดกฎข้อบังคับหรือสนับสนุนกิจกรรมทำงเศรษฐกิจทั่วไป เช่น กำรส่งออกและกำรนำเข้ำโดยรวม
ตลำดสินค้ำพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจและตลำดทุน
 กำรควบคุมรำยได้โดยรวม
 กิจกรรมกำรส่งเสริมกำรค้ำทั่วไป
 กฎข้อบังคับทั่วไปสำหรับกำรป้องกันระบบผูกขำดและรูปแบบอื่น ๆ ในกำรเข้ำสู่กำรค้ำและตลำด
 กำรกำหนดกฎข้อบังคับ กำรออกใบอนุญำต และกำรตรวจสอบภำคธุรกิจกำรค้ำ
- บริกำรบริหำรเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนด้ำนสิทธิบัตร เครื่องหมำยกำรค้ำ และลิขสิทธิ์ รวมถึง
หน่วยงำนด้ำนพยำกรณ์อำกำศ และสถำบันรับรองมำตรฐำน
- บริกำรบริหำรรัฐกิจเกี่ยวกับกำรกำหนดและกำรดำเนินนโยบำยด้ำนแรงงำน และกฎข้อบังคับทั่วไป เช่น สภำวะ
ด้ำนแรงงำน กำรดำเนินกำรแลกเปลี่ยนแรงงำน กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเครื่องมือวัดนโยบำยกำรพัฒนำประเทศ
และภูมิภำคเพื่อลดอัตรำกำรว่ำงงำนและกระตุ้นให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน

9119

บริการบริหารราชการของภาครัฐอื่น ๆ
91191

บริการบริหารราชการด้านบุคลากรของภาครัฐ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรบริหำรและดำเนินกำรด้ำนบุคลำกรทั่วไป
- บริกำรพัฒนำ และดำเนินนโยบำยและกระบวนกำรด้ำนบุคลำกรทั่วไป รวมถึงกำรคัดเลือกและกำรเลื่อนขั้น /
ตำแหน่ง วิธีกำรจัดอันดับ ลักษณะงำน กำรประเมินผลและกำรจัดจำแนก กำรบริหำรกฎข้ อบังคับในบริกำร
ด้ำนพลเรือน และบริกำรที่คล้ำยกัน

91199

บริการบริหารราชการของภาครัฐอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรบริหำรรำชกำรของภำครัฐอื่น ๆ นอกเหนือจำกที่ระบุไว้ในหมู่ใหญ่ 911

หมู่ใหญ่ 912

บริการบริหารรัฐกิจให้บริการแก่สังคมโดยรวม

9121 91210

บริการบริหารรัฐกิจการต่างประเทศ บริการของคณะทูตและคณะกงสุลที่อยู่ประจ้าในต่างประเทศ ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรบริหำรรัฐกิจและกำรดำเนินกำรของกระทรวงกำรต่ำงประเทศ คณะทูต และคณะกงสุล ที่อยู่ประจำใน
ต่ำงประเทศหรือที่สำนักงำนขององค์กำรระหว่ำงประเทศ
- บริกำรบริหำร ดำเนินกำร และสนับสนุนด้ำนกำรบริกำรข้อมูลข่ำวสำรและวัฒนธรรม ที่มีควำมมุ่งหมำยเพื่อ
กำรเผยแพร่ในต่ำงประเทศ รวมถึงห้องสมุด ห้องอ่ำนหนังสือ และบริกำรที่คล้ำยกันในต่ำงประเทศ
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9122 91220

บริการให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรบริหำรรัฐกิจในกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนเศรษฐกิจแก่ประเทศกำลังพัฒนำ โดยไม่คำนึงว่ำจะผ่ำน
องค์กำรระหว่ำงประเทศหรือไม่ก็ตำม
- บริกำรบริหำรงำนที่ดำเนินงำนโดยสำนักงำน หน่วยรำชกำร และหน่วยงำนโครงกำร ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ที่ไม่ใช่ด้ำนกำรทหำรแก่ประเทศกำลังพัฒนำ
- กำรจัดหำหรือกำรสนับสนุนกำรให้ควำมช่วยเหลือและกำรฝึกอบรมทำงวิชำกำร
- ควำมช่วยเหลือระหว่ำงประเทศ เช่น โปรแกรมกำรบรรเทำทุกข์ผลู้ ภี้ ัยหรือควำมหิวโหย
- ภำรกิจกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงเศรษฐกิจที่เป็นของรัฐบำลต่ำงประเทศ

9123 91230

บริการให้ความช่วยเหลือด้านการทหารแก่ต่างประเทศ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรบริหำรงำนโดยสำนักงำน หน่วยรำชกำร และหน่วยงำนโครงกำรเกี่ยวกับภำรกิจกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำน
กำรทหำรที่เป็นของรัฐบำลต่ำงประเทศ หรือเข้ำร่วมกับองค์กำรหรือพันธมิตรด้ำนกำรทหำรระหว่ำงประเทศ
- บริหำรรัฐกิจที่เกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนเงินกู้ เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนด้ำนกำรทหำร
- บริหำรรัฐกิจที่เกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกองกำลังรักษำสันติภำพนำนำชำติ รวมถึงกำรสนับสนุนด้ำน
กำลังคน

9124 91240

บริการป้องกันประเทศโดยทหาร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรบัญชำกำร กำกับดูแล และปฏิบัติกำรด้ำน
 กำรป้องกันประเทศและกองกำลังทำงบก เรือ อำกำศและอวกำศ
 หน่วยทหำรช่ำง ทหำรขนส่ง ทหำรสื่อสำร
 กำรข่ำว
 พัสดุ กำลังพล รวมถึงกองกำลังสำรองและหน่วยสนับสนุนอื่น ๆ
 กำลังสงวนและกำลังเสริมทีเ่ กี่ยวข้องกับหน่วยป้องกันประเทศ
- บริกำรจัดหำเครื่องอุปกรณ์ สิ่งก่อสร้ำง และอุปกรณ์ทำงทหำร ฯลฯ รวมถึงบริกำรด้ำนสุขภำพของกำลังพลใน
สนำมรบ
- บริกำรบริหำรและสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยประยุกต์และกำรพัฒนำเชิงทดลองที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกั น
ประเทศ

9125 91250

ยกเว้น
- บริกำรบริหำรรัฐกิจของกระทรวงกลำโหม ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 91111
- บริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรช่วยเหลือด้ำนกำรทหำรแก่ต่ำงประเทศ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 91230
- บริกำรบริหำรงำนของศำลทหำร ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 91270
- บริกำรด้ำนกำรศึกษำของโรงเรียน วิทยำลัยและสถำบันกำรศึกษำทำง ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 92
- บริกำรของโรงพยำบำลทหำร ได้จดั ประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9311
บริการป้องกันประเทศโดยฝ่ายพลเรือน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรบริหำร ดำเนินกำร และสนับสนุนหน่วยงำนป้องกันประเทศโดยฝ่ำยพลเรือน
- บริกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรหรือแก้ปัญหำจำกภัยพิบตั ิ
- ดำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมในกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับสถำบันและประชำกรพลเรือน
ยกเว้น
- บริกำรของตำรวจและกำรป้องกันอัคคีภัย ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 91260
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9126 91260

บริการของต้ารวจและการป้องกันอัคคีภัย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรบริหำรและกำรดำเนินกำรโดยหน่วยงำนหลัก และหน่วยงำนสนับสนุนของตำรวจ ที่ได้รับกำรสนับสนุน
เงินทุนจำกหน่วยงำนของรัฐ รวมถึงตำรวจท่ำเรือ ตำรวจตระเวนชำยแดน หน่วยรักษำกำรณ์ชำยฝั่ง และกอง
กำลังตำรวจเฉพำะกิจอื่น ๆ
- บริ ก ำรของต ำรวจเกี่ ย วกั บกำรควบคุม ดูแ ลกฎระเบี ย บกำรจรำจร ทะเบี ย นคนต่ ำ งด้ำ ว กำรด ำเนิ น กำร
ห้องปฏิบัติกำรตำรวจ และกำรเก็บรักษำทะเบียนประวัติอำชญำกร
- บริกำรบริหำรและดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรดับเพลิงและกำรป้องกันอัคคีภัย โดยหน่วยดับเพลิงหลักและหน่วย
สนับสนุน ที่ได้รับกำรสนับสนุนเงินทุนจำกหน่วยงำนของรัฐ
- บริกำรของเรือดับเพลิง
- กำรป้องกันภัยน้ำท่วมและภัยพิบัติทำงธรรมชำติอื่น ๆ
- กำรตรวจตรำชำยหำดและกำรดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงน้ำและบนภูเขำ
- กำรป้องกันอุบัติภัยประชำชนโดยกองกำลังทหำรและตำรวจ
ยกเว้น
- บริกำรดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ณ ท่ำอำกำศยำน ที่ดำเนินงำนโดยหน่วยงำนอื่นที่ไม่ใช่หน่วยเฉพำะ ได้จัด
ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 67630
- บริกำรป้องกันไฟป่ำและบริกำรดับไฟป่ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 86142
- บริกำรดับเพลิงบริเวณแหล่งน้ำมันและก๊ำซ ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 86211
- บริกำรป้องกันประเทศโดยพลเรือน ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 91250

9127 91270

บริการบริหารรัฐกิจด้านศาล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรบริหำรรัฐกิจที่เกี่ยวข้องกับศำลแพ่งและศำลอำญำ ศำลทหำร และระบบศำลยุติธรรม
- บริกำรเป็นตัวแทนและกำรให้คำปรึกษำทำงกฎหมำยในนำมของรัฐหรืออื่น ๆ ที่ดำเนินงำนโดยรัฐ
- บริกำรบริหำรรัฐกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรแจ้งคำพิพำกษำและกำรแปลข้อกฎหมำย รวมทั้ง กำรตัดสินกรณีพิพำท
ของพลเรือน
ยกเว้น
- บริกำรให้คำปรึกษำ และกำรเป็นตัวแทนในคดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8211,
8212

9128 91280

บริการบริหารรัฐกิจด้านการกักกันและการลงโทษเพื่อฟื้นฟูแก้ไขผู้กระท้าความผิด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรของกรมรำชทัณฑ์
- บริกำรบริหำรรัฐกิจที่เกี่ยวข้องกับกรมรำชทัณฑ์ (ดูแลเรือนจำและนักโทษ จำกคดีต่ำง ๆ)
- บริกำรบริหำรและกำรดำเนินกำรของเรือนจำและสถำนที่อื่น ๆ สำหรับกำรจำคุก และกำรฟื้นฟูผู้กระทำควำมผิด
เช่น เรือนจำในฟำร์ม สถำนฝึกอำชีพสำหรับนักโทษ โรงเรียนดัดสันดำน และสถำนที่พักอำศัย
ยกเว้น
- บริกำรด้ำนกำรศึกษำโดยโรงเรียนในเรือนจำ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 92
- บริกำรของโรงพยำบำลในเรือนจำ ได้จัดประเภทไว้ในหมูย่ ่อย 9311

9129 91290

บริการบริหารรัฐกิจด้านความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- กำรบริหำรรัฐกิจที่เกี่ยวกับกฎระเบียบและกำรสนับสนุนโดยรวมของกิจกรรมเพื่อส่งเสริมควำมสงบเรียบร้อย
และควำมปลอดภัยของประชำชนและกำรพัฒนำนโยบำยโดยรวมที่เกี่ยวข้อง
- กำรบริ หำรรัฐ กิ จที่ เกี่ ยวกับ กำรจั ดเตรี ยมอุ ป กรณ์สำหรับ ใช้ ใ นภำวะฉุ กเฉิ น ภำยในประเทศในกรณีที่เกิด
เหตุกำรณ์ภัยพิบัติในยำมสงบ และบริกำรเผยแพร่ข้อมูลสำหรับกิจกำรดังกล่ำวข้ำงต้น
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หมู่ใหญ่ 913

บริการบริหารราชการที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันสังคมภาคบังคับ

9131 91310

บริการบริหารราชการที่เกี่ยวข้องกับบริการประกันสังคมภาคบังคับเกี่ยวกับประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนจะ
ได้รับเนื่องจากความเจ็บป่วย การคลอดบุตร หรือทุพพลภาพชั่วคราว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรบริหำรและดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประกันสังคม ในกำรจัดหำประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ประกันตน
สำหรับกำรสูญเสียรำยได้ เนื่องจำกควำมเจ็บป่วย กำรคลอดบุตร หรือทุพพลภำพชั่วครำว
ยกเว้น
- บริกำรบริหำรรัฐกิจด้ำนสุขภำพ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 91122

9132 91320

บริการบริหารราชการที่เกี่ยวข้องกับบริการประกันสังคมภาคบังคับเกี่ยวกับบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ/ลูกจ้าง
ของรัฐ; โครงการสวัสดิการส้าหรับผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพ ผู้รอดชีวิต นอกเหนือจากพนักงานของรัฐ
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรบริหำรรัฐกิจเกี่ยวกับเงินบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร และโครงกำรสวัสดิกำรสำหรับผู้สูงอำยุ ผู้ที่มีภำวะ
ทุพพลภำพ ผู้รอดชีวิต นอกเหนือจำกพนักงำนของรัฐ
- บริกำรบริหำรรำชกำรและดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรออกจำกงำน เงินบำนำญ และภำวะทุพพลภำพของข้ำรำชกำร/
ลูกจ้ำงและผู้รอดชีวิตของรัฐ รวมถึงกำรช่วยเหลือทำงสังคมของรัฐในกำรจ่ำยเงินชดเชยสำหรับกำรสูญเสีย
รำยได้ถำวรอันเนื่องมำจำกภำวะทุพพลภำพบำงส่วนหรือทั้งหมด

9133 91330

บริการบริหารราชการที่เกี่ยวข้องกับบริการประกันสังคมภาคบังคับเกี่ยวกับประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนจะ
ได้รับเนื่องจากการว่างงาน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรบริหำรรัฐกิจ ดำเนินกำร และสนับสนุนเกี่ยวกับเงินชดเชยเนื่องจำกกำรว่ำงงำน รวมถึงกำรจ่ำยเงิน
ประกันสังคมหรือควำมช่วยเหลือของรัฐอื่น ๆ ในกำรให้เงินชดเชยสำหรับกำรสูญเสียรำยได้อันเนื่องมำจำกกำร
ว่ำงงำน
ยกเว้น
- บริกำรสวัสดิกำรที่ไม่ให้ที่พัก ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 93530

9134 91340

บริการบริหารราชการที่เกี่ยวข้องกับบริการประกันสังคมภาคบังคับเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์ครอบครัวและบุตร
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรบริหำรรัฐกิจ ดำเนินกำร และสนับสนุนเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนรำยได้แก่ครัวเรือ นและ
ครอบครัว รวมถึงบุตรที่อยู่ในกำรอุปกำระ
- บริกำรบริหำรรำชกำรที่เกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินแก่ครอบครัวและบุตรที่อยู่ในกำรอุปกำระ ไม่ว่ำในครัวเรือน
จะมีผู้ที่มีรำยได้อยู่หรือไม่ก็ตำม
- บริกำรบริหำรรำชกำรที่เกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินแก่ครัวเรือนโดยคิดเงินตำมจำนวนบุตร
ยกเว้น
- บริ กำรเกี่ ยวกั บประโยชน์ ทดแทนที่ ผู้ป ระกั น ตนจะได้รั บเนื่ องจำกกำรคลอดบุตร ได้จั ด ประเภทไว้ ใ นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 91310

คำอธิบำยกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563 645

หมวดย่อย 92

บริการด้านการศึกษา

หมู่ใหญ่ 921

บริการด้านการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

9120 92100

บริการด้านการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรด้ำนกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ โดยทั่วไปดำเนินงำนโดยโรงเรียนเตรียมอนุบำล โรงเรียนอนุบำล
โรงเรียนเตรียมประถมศึกษำ ศูนย์กำรศึกษำเด็กเล็ก โรงเรียนกินนอนสำหรับเด็กก่อนขึ้นชั้นประถมศึกษำ หรือ
กำรศึกษำพิเศษที่รวมอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษำ
- กำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ (จัดกำรศึกษำตำม ISCED ระดับ 0) จะกำหนดให้เป็นระดับเริ่มต้นของกำรเรียน
กำรสอน และส่วนใหญ่มีควำมมุ่งหมำยเพื่อแนะนำเด็กเล็กให้คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของโรงเรียน
เพื่อเป็นกำรเชื่อมโยงบรรยำกำศระหว่ำงบ้ำนและโรงเรียน
- บริกำรเกีย่ วกับกำรจัดหำโปรแกรมกำรศึกษำพิเศษในระดับกำรศึกษำนี้
ยกเว้น
- บริกำรค่ำยพักแรมเพื่อกำรนันทนำกำรและเพื่อกำรพักผ่อนสำหรับเด็ก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 63130
- บริกำรดูแลเด็กในเวลำกลำงวัน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 93510

หมู่ใหญ่ 922

บริการด้านการศึกษาระดับประถมศึกษา

9220 92200

บริการด้านการศึกษาระดับประถมศึกษา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรด้ำนกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ (จัดกำรศึกษำตำม ISCED ระดับ 1) ซึ่งรวมแผนกำรศึกษำที่ออกแบบ
มำเพื่อให้นักเรียนได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทำงด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน และคณิตศำสตร์ ไปพร้อมกับควำมรู้
พื้นฐำนที่เกิดจำกกำรเรียนรู้วิชำต่ำง ๆ เช่น ประวัติศำสตร์ ภูมิศำสตร์ วิทยำศำสตร์ธรรมชำติ สังคมศำสตร์
ศิลปะ และดนตรี
- บริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำโปรแกรมกำรศึกษำพิเศษในระดับกำรศึกษำนี้
- บริกำรด้ำนกำรศึกษำในโปรแกรมกำรเรียนที่จัดขึ้นสำหรับผู้ใหญ่ที่จะเข้ำเรียนในระดับนี้

หมู่ใหญ่ 923

บริการด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่
- บริกำรด้ำนกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำที่เพิ่มควำมเชี่ยวชำญเพื่อให้นักเรียนสำมำรถศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น
ไปได้ ซึ่งแบ่งเป็นสำยสำมัญศึกษำและเทคนิคและอำชีวศึกษำตำมนิยำมต่อไปนี้
 สำยสำมัญศึกษำ : ครอบคลุมกำรศึกษำที่ไม่ได้ออกแบบมำเพื่อเตรียมผู้เรียนเข้ำสู่สำยอำชีพหรือธุรกิจกำรค้ำที่
เฉพำะเจำะจง หรือเพื่อเข้ำสู่ด้ำนเทคนิคและอำชีวศึกษำ
 สำยอำชีวศึกษำ : เป็นกำรเรียนกำรสอนที่ต้องกำรให้ผู้เรียนเข้ำสู่กำรประกอบวิชำชีพโดยตรงโดยไม่ต้องผ่ำน
กำรฝึกอบรมอีก ซึ่งเมื่อสำเร็จหลักสูตรจะสำมำรถเข้ำสู่ตลำดแรงงำนตำมคุณวุฒิวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง

9231 92310

บริการด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทสามัญศึกษา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรด้ำนกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประเภทสำมัญศึกษำ (จัดกำรศึกษำตำม ISCED ระดับ 2) โดยทั่วไป
จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีกำรเตรียมทักษะขั้นพื้นฐำนและควำมรู้ในระดับประถมศึกษำ มีกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้น
ด้ำนเนื้อหำวิชำกำร โดยใช้ครูเฉพำะด้ำนเข้ำมำสอนตำมสำขำที่มีควำมเชี่ยวชำญ ซึ่งกำรเรียนกำรสอนเหล่ำนี้ ไม่ได้
ออกแบบมำเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติเหมำะสมสำหรับศึกษำต่อทำงด้ำนวิชำชีพหรือกำรค้ำ หรือเพื่อให้เข้ำศึกษำต่อ
ทำงด้ำนเทคนิคและอำชีวศึกษำ
- บริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำโปรแกรมกำรศึกษำพิเศษในระดับกำรศึกษำนี้
- บริกำรด้ำนกำรศึกษำในโปรแกรมกำรเรียนที่จัดขึ้นสำหรับผู้ใหญ่ที่จะเข้ำเรียนในระดับกำรศึกษำนี้
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กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563

9232 92320

บริการด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทอาชีวศึกษา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรกำรศึกษำที่ระดับ ISCED 2 โดยทั่วไปมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้มีกำรเรียนรู้ทักษะพื้นฐำนและควำมรู้เกี่ยวกับ
ระดับประถมศึกษำ โดยใช้ครูเฉพำะด้ำนเข้ำมำสอนตำมสำขำที่มีควำมเชี่ยวชำญ เป็นกำรเรียนกำรสอนที่
ต้องกำรให้ผู้เรียนเข้ำสู่กำรประกอบวิชำชีพโดยตรงโดยไม่ต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมอีก ซึ่งเมื่อสำเร็จห ลักสูตร
จะสำมำรถเข้ำสู่ตลำดแรงงำนตำมคุณวุฒิวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง
- บริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำโปรแกรมกำรศึกษำพิเศษในระดับกำรศึกษำนี้

9233 92330

บริการด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสามัญศึกษา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำประเภทสำมัญศึกษำ (จัดกำรศึกษำตำม ISCED ระดับ 3) เป็นระดับกำรศึกษำ
ที่สูงขึ้น ซึ่งครูผู้สอนจะต้องมีคุณสมบัติและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนมำกขึ้นกว่ำระดับ 2 ซึ่งเนื้อหำและประเภท
ของโปรแกรมที่อยู่ในระดับนี้จะแตกต่ำงกัน โดยทั่วไปแล้ว กำรสำเร็จกำรศึกษำในระดับ 3 เป็นข้อกำหนดขั้นต่ำ
สำหรับกำรเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ ซึ่งกำรเรียนกำรสอนเหล่ำนี้ ไม่ได้ออกแบบมำเพื่อให้ผู้เรียนเข้ำศึกษำ
ด้ำนวิชำชีพหรือธุรกิจกำรค้ำ หรือเพื่อให้เข้ำศึกษำต่อทำงด้ำนเทคนิคและอำชีวศึกษำ

9234 92340

บริการด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำประเภทอำชีวศึกษำ (จัดกำรศึกษำตำม ISCED ระดับ 3) เป็นระดับกำรศึกษำ
ที่สูงขึ้น ซึ่งครูผู้สอนจะต้ องมีคุณสมบัติและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนมำกขึ้นกว่ ำระดับ 2 ซึ่งกำรสำเร็จ
กำรศึกษำในระดับที่ 3 เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำสุดในกำรเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ เป็นกำรเรียนกำรสอนที่
ต้องกำรให้ผู้เรียนเข้ำสู่กำรประกอบวิชำชีพโดยตรงโดยไม่ ต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมอีก เมื่อสำเร็จหลักสูตรจะ
สำมำรถเข้ำสู่ตลำดแรงงำนตำมคุณวุฒิวิชำชีพที่กำหนด

หมู่ใหญ่ 924

บริการด้านการศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย

9241 92410

บริการด้านการศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสามัญศึกษา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรกำรศึกษำระดับสูงกว่ำมัธยมศึกษำตอนปลำย ประเภทสำมัญศึกษำ (ISCED ระดับ 4) เป็นกำรศึกษำ
สำหรับนักเรียนที่สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยแต่ไม่ใช่กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ เนื่องจำก
เนื้ อ หำกำรเรี ย นกำรสอนในระดั บ นี้ ไ ม่ ไ ด้ สู งกว่ ำ มั ธ ยมศึ ก ษำตอนปลำยอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ มำก โปรแกรม
กำรศึกษำเหล่ำนี้คือ หลักสูตรอำชีวศึกษำระยะสั้นที่นำนักเรียนไปสู่ตลำดแรงงำน หรือโปรแกรมที่สอนทฤษฎี
พื้นฐำนซึ่งออกแบบมำเพื่ อเตรียมนักเรีย นให้เข้ ำเรียนกำรศึ กษำระดับ อุดมศึ กษำในกรณีที่ผู้เรี ยนได้ ผ่ ำ น
หลักสูตร (ในระดับ 3) ซึ่งกำรเรียนกำรสอนเหล่ำนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมำเพื่อให้ผู้เรียนเข้ำศึกษำด้ำนวิชำชีพหรือ
ธุรกิจกำรค้ำ หรือเพื่อให้เข้ำศึกษำต่อทำงด้ำนเทคนิคและอำชีวศึกษำ

9242 92420

บริการด้านการศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรกำรศึกษำระดับสูงกว่ำมัธยมศึกษำตอนปลำย ประเภทอำชีวศึกษำ (ISCED ระดับ 4) เป็นกำรศึกษำ
สำหรับนักเรียนที่สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยแต่ไม่ใช่กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ เนื่องจำก
เนื้ อ หำกำรเรี ย นกำรสอนในระดั บ นี้ ไ ม่ ไ ด้ สู งกว่ ำ มั ธ ยมศึ ก ษำตอนปลำยอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ มำก โปรแกรม
กำรศึกษำเหล่ำนี้คือ หลักสูตรอำชีวศึกษำระยะสั้นที่นำนักเรียนไปสู่ตลำดแรงงำน หรือโปรแกรมที่สอนทฤษฎี
พื้นฐำนซึ่งออกแบบมำเพื่ อเตรียมนักเรีย นให้เข้ ำเรียนกำรศึ กษำระดับ อุดมศึ กษำในกรณีที่ผู้เรี ยนได้ ผ่ ำ น
หลักสูตร (ในระดับ 3) เป็นกำรเรียนกำรสอนที่ต้ องกำรให้ผู้เรียนเข้ำสู่กำรประกอบวิชำชีพโดยตรงโดยไม่ ต้อง
ผ่ำนกำรฝึกอบรมอีก เมื่อสำเร็จหลักสูตรจะสำมำรถเข้ำสู่ตลำดแรงงำนตำมคุณวุฒิวิชำชีพที่กำหนด

หมู่ใหญ่ 925

บริการด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา

9251 92510

บริการระดับอุดมศึกษาขันที่หนึ่ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรกำรศึกษำที่นำไปสู่ระดับมหำวิทยำลัยหรือเทียบเท่ำ ซึ่งบริกำรดังกล่ำวมีในมหำวิทยำลัย วิทยำลัย และ
สถำบันอุดมศึกษำอื่นที่คล้ำยคลึงกัน
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9252 92520

บริการระดับอุดมศึกษาขันที่สอง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรกำรศึกษำสำหรับโปรแกรมระดับอุดมศึกษำซึ่งนำไปสู่คณ
ุ สมบัติกำรวิจัยขั้นสูง เช่น ระดับปริญญำเอก

หมู่ใหญ่ 929

บริการด้านการศึกษาและฝึกอบรมอื่น ๆ และบริการสนับสนุนด้านการศึกษา

9291

บริการด้านการศึกษาและฝึกอบรมอื่น ๆ
92911

บริการการศึกษาด้านวัฒนธรรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรสอนเปียโนและดนตรีอื่น ๆ
- บริกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอนศิลปะ
- บริกำรสอนเต้นที่จดั ให้โดยโรงเรียน/สตูดิโอสอนเต้น
- บริกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอนศิลปะ
- บริกำรสอนด้ำนกำรถ่ำยภำพ
ยกเว้น
- กำรสอนอย่ำงเป็นทำงกำรข้ำงต้นซึ่งนำไปสู่ประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือปริญญำ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่
925

92912

92919

บริการการศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรกีฬำ สำหรับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่จัดในรูปค่ำยกำรเรียนรู้และโรงเรียน
เฉพำะทำง รวมทั้งค่ำยฝึกสอนกีฬำแบบพักแรมและภำคกลำงวัน ทั้งนี้ไม่รวมถึงกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรกีฬำ
ตำมหลักสูตรปกติในโรงเรียน วิทยำลัย และมหำวิทยำลัย ในรำยกำรย่อยนี้ ได้แก่
- บริกำรสอนกำรกีฬำ (เบสบอล บำสเก็ตบอล คริกเก็ต ฟุตบอล ฮอกกี้ เทนนิส สเก็ตลีลำ ฯลฯ)
- บริกำรค่ำยพักแรมสอนกำรกีฬำ
- บริกำรสอนยิมนำสติก
- บริกำรสอนขี่ม้ำ
- บริกำรสอนว่ำยน้ำ
- บริกำรสอนศิลปะกำรต่อสู้ป้องกันตัว
- บริกำรสอนกำรเล่นไพ่บริดจ์
- บริกำรสอนโยคะ
ยกเว้น
- บริกำรค่ำยพักแรมเพื่อกำรนันทนำกำรและเพื่อกำรพักผ่อน ที่รวมถึงกำรฝึกหรือกำรสอนกีฬำ ได้จัดประเภทไว้
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 63130
- บริกำรด้ำนกำรสอนกีฬำและนันทนำกำรแบบบังเอิญ โดยโรงเรียน วิทยำลัยหรือมหำวิทยำลัย ได้จัดประเภทไว้
ในหมู่ใหญ่ 921 - 925
บริการด้านการศึกษาและฝึกอบรมอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรของโรงเรียนสอนขับขี่เพื่อใบอนุญำตในกำรขับขี่รถยนต์ รถประจำทำง รถบรรทุก และรถจักรยำนยนต์
- โรงเรียนสอนกำรบินและสอนเดินเรือเพื่อใบอนุญำตในกำรบินและกำรเดินเรือ
- บริกำรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
- บริกำรฝึกอบรมกำรบริหำรจัดกำร
- บริกำรโดยค่ำยเพลง ค่ำยวิทยำศำสตร์ ค่ำยคอมพิวเตอร์ และค่ำยกำรเรียนกำรสอนอื่น ๆ ยกเว้นกีฬำ
- บริกำรด้ำนกำรศึกษำทีไ่ ม่สำมำรถเทียบระดับได้
ยกเว้น
- บริกำรที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมกำรรู้หนังสือสำหรับผู้ใหญ่ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 92200, 92310
- บริกำรกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำเทียบเท่ำกับระบบกำรศึกษำปกติ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 924, 925
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- บริกำรด้ำนกำรศึกษำทำงวัฒนธรรม นอกจำกโรงเรียน วิทยำลัยหรือมหำวิทยำลัย ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 92911
- บริกำรด้ำนกำรศึกษำโดย ผู้สอน โค้ช ฯลฯ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกีฬำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์
92912
9292 92920

บริการสนับสนุนด้านการศึกษา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรที่สนับสนุนกำรศึกษำ ในรำยกำรย่อยนี้รวมถึงกำรให้บริกำรสนับสนุนกระบวนกำรหรือระบบกำรศึกษำ
ที่ไม่ใช่กำรสอน เช่น
 บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรศึกษำ
 บริกำรแนะนำด้ำนกำรศึกษำ
 บริกำรประเมินผลทำงกำรศึกษำ
 บริกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
 โครงกำรแลกเปลี่ยนนักเรียน/นักศึกษำ

หมวดย่อย 93

บริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์

หมู่ใหญ่ 931

บริการด้านสุขภาพมนุษย์

9311

บริการผู้ป่วยใน ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่
- บริกำรของโรงพยำบำลที่จัดให้กับผู้ป่วยในเป็นหลัก
93111

บริการด้านศัลยกรรมแก่ส้าหรับผู้ป่วยใน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรด้ำนศัลยกรรมภำยใต้คำแนะนำของแพทย์ให้กับผู้ป่วยใน เพื่อให้กำรรักษำและฟื้นฟูสุขภำพของผู้ป่วย
ยกเว้น
- บริกำรโดยคลินิกผู้ป่วยนอก ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 93121, 93122
- บริกำรทำงทันตกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 93123

93112

บริการด้านนรีเวชและสูติศาสตร์ส้าหรับผู้ป่วยใน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรด้ำนสูติ-นรีเวชกรรมของโรงพยำบำลภำยใต้คำแนะนำของแพทย์ให้กับผู้ป่วยใน เพื่อให้กำรรักษำและ
ฟื้นฟูสุขภำพของผู้ป่วย
ยกเว้น
- บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนสูติ-นรีเวชสำหรับผู้ป่วยนอก ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 93122
- บริกำรคลอดบุตร โดยบุคคลที่ได้รบั อนุญำตที่นอกเหนือจำกแพทย์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 93191

93113

บริการด้านจิตเวชส้าหรับผู้ป่วยใน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรด้ำนจิตเวชภำยใต้คำแนะนำของแพทย์ให้กับผู้ป่วยใน เพื่อให้กำรรักษำและฟื้นฟูสุขภำพของผู้ป่วย
ยกเว้น
- บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนจิตเวชสำหรับผู้ป่วยนอก ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 93122

93119

บริการด้านอื่น ๆ ส้าหรับผู้ป่วยใน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรอื่น ๆ ของโรงพยำบำลภำยใต้คำแนะนำของแพทย์ให้กับผู้ป่วยใน เพื่อให้กำรรักษำและฟื้นฟูสุขภำพของ
ผู้ป่วย บริกำรเหล่ำนี้ประกอบด้วยบริกำรทำงกำรแพทย์เภสัชกรรมและกำรแพทย์ บริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ
บริกำรพยำบำลและห้องปฏิบัติกำร และบริกำรด้ำนเทคนิค รวมถึงกำรให้บริกำรทำงรังสีวิทยำและกำรระงับ
ควำมรู้สึก ฯลฯ
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ยกเว้น
- บริกำรโดยคลินิกผู้ป่วยนอก ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 93121, 93122
- บริกำรทำงทันตกรรม ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 93123
- บริกำรด้ำนกำยภำพบำบัด โดยบุคคลที่ได้รับอนุญำตที่นอกเหนือจำกแพทย์ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
93193
- บริกำรของรถพยำบำล ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 93194
9312

บริการทางการแพทย์และทันตกรรม
93121

บริการทางการแพทย์ทั่วไป ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรทำงกำรแพทย์ประกอบด้วยกำรป้องกัน กำรตรวจวินิจฉัย และกำรรักษำโดยแพทย์ที่รักษำโรคทำงกำย
และ/หรือทำงจิต เช่น
 กำรให้คำปรึกษำ
 กำรตรวจสุขภำพร่ำงกำย ฯลฯ
- บริกำรดังกล่ำวนี้ ไม่ได้เจำะจงเพื่อรักษำควำมเจ็บป่วย โรค หรือส่วนใดของร่ำงกำยที่เป็นลักษณะเฉพำะทำง
แต่เป็นกำรดำเนินงำนโดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในคลินิกผู้ป่วยนอก และคลินิกในบริษัท คลินิกในโรงเรียน
บ้ำนพักผู้ป่วย ฯลฯ หรือคลินิกทำงโทรศัพท์ คลินิกทำงอินเทอร์เน็ต หรือคลินิกในที่อื่น ๆ
ยกเว้น
- บริกำรผู้ป่วยใน ได้จดั ประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9311

93122

บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรให้คำปรึกษำทำงกุมำรเวช สูติ-นรีเวช ประสำทวิทยำ และจิตเวช และบริกำรทำงกำรแพทย์ต่ำง ๆ
- บริกำรให้คำปรึกษำในกำรทำศัลยกรรม
- บริกำรรักษำในคลินิกผู้ป่วยนอก เช่น กำรล้ำงไต กำรทำเคมีบำบัด กำรรักษำโดยใช้อินซูลิน กำรรักษำโดยใช้
เครื่องช่วยหำยใจ กำรรักษำโดยกำรฉำยรังสี และที่คล้ำยกัน
- บริกำรวินิจฉัยและกำรแปลผลภำพทำงกำรแพทย์ (ภำพถ่ำยฟิล์มเอกซเรย์ ภำพคลื่นไฟฟ้ำหัวใจ ภำพจำกกำร
ใช้กล้องตรวจภำยในอวัยวะ และที่คล้ำยกัน)
หมายเหตุ : กำรบริกำรทำงกำรแพทย์เฉพำะทำงเป็นกำรดำเนินงำนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงในคลินิก
ผู้ป่วยนอก คลินิกในบ้ำนของผู้ป่วย คลินิกในบริษัท คลินิกในโรงเรียน ฯลฯ หรือคลินิกทำงโทรศัพท์ คลินิกทำง
อินเทอร์เน็ต หรือคลินิกในที่อื่น ๆ
ยกเว้น
- บริกำรผู้ป่วยใน ได้จดั ประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9311
- บริกำรด้ำนกำรผดุงครรภ์ โดยบุคคลที่ได้รับอนุญำตที่นอกเหนือจำกแพทย์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
93191
- บริกำรของห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 93195

93123

106

บริการทางทันตกรรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรทันตกรรมจัดฟัน เช่น กำรรักษำฟันยื่น กำรสบฟันแบบไขว้ 106 กำรสบเหลื่อมแนวดิ่ง107 ฯลฯ รวมถึง
ศัลยกรรมทำงทันตกรรมที่ให้บริกำรในโรงพยำบำลสำหรับผู้ป่วยใน
- บริกำรทำงด้ำนศัลยกรรมช่องปำก

กำรสบฟันแบบไขว้ (Crossbite) คือ เมื่อกัดฟันเข้ำหำกันตำมปกติ ฟันบนไม่ลงมำอยู่ข้ำงหน้ำฟันล่ำงเล็กน้อย
กำรสบเหลื่อมแนวดิ่ง (Overbite) บำงครั้งเรียกว่ำ "ฟันกระต่ำย" ซึ่งมีลักษณะฟันหน้ำบนยื่นออกข้ำงหน้ำอยู่เหนือฟันล่ำงมำกเกินไป (ที่มำ : ทันตกรรมจัดฟันคืออะไร :
www.colgateprofessional.co.th)
107

650

กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563

- บริกำรทำงทันตกรรมเฉพำะทำงอื่น ๆ เช่น โรคเหงือก ทันตกรรมเด็ก เอ็นโดดอนต์ 108 และกำรฟื้นฟูสภำพใน
ช่องปำก เป็นต้น
- บริกำรวินิจฉัยและรักษำโรคที่มีผลต่อผู้ป่วย หรือควำมผิดปกติในช่องปำก และบริกำรเพื่อกำรป้องกันโรคทำง
ทันตกรรม
- บริกำรดังกล่ำวนี้สำมำรถให้บริกำรในคลินิกสุขภำพ เช่น คลินิกในโรงเรียน บริษัท บ้ำนพักคนชรำ และในห้อง
แพทย์ที่รับปรึกษำ รวมถึงบริกำรทำงทันตกรรมทั่วไป เช่น กำรตรวจทำงทันตกรรมที่เป็นงำนประจำ กำรดูแล
เพื่อกำรป้องกันโรคทำงทันตกรรม กำรรักษำฟันผุ ฯลฯ
9319

บริการด้านสุขภาพมนุษย์อื่น ๆ
93191

บริการด้านการผดุงครรภ์และที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำรบริกำร เช่น กำรดูแลระหว่ำงกำรตั้งครรภ์ และกำรคลอดบุตร
- กำรดูแลมำรดำหลังจำกคลอดบุตร
- กำรบริกำรดังกล่ำวนี้ดำเนินกำรโดยบุคคลที่ได้รับอนุญำตที่นอกเหนือจำกแพทย์
ยกเว้น
- บริกำรทำงนรีเวชและสูติศำสตร์ของโรงพยำบำลให้แก่ผปู้ ่วยใน ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 93112
- บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนสูติ-นรีเวชสำหรับผู้ป่วยนอก ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 93122

93192

บริการด้านการพยาบาล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรดูแลรักษำพยำบำล (ที่ไม่มีที่พัก) กำรให้คำปรึกษำแนะนำ และกำรป้องกันในบ้ำนผู้ป่วย รวมถึงบริกำร
ด้ำนกำรบริบำลมำรดำ สุขอนำมัยเด็ก ฯลฯ
หมายเหตุ : กำรบริกำรดังกล่ำวนี้ดำเนินกำรโดยบุคคลที่ได้รับอนุญำตที่นอกเหนือจำกแพทย์

93193

บริการด้านกายภาพบ้าบัด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรด้ำนกำยภำพบำบัด เออร์โกเธอรำพี109 ฯลฯ
หมายเหตุ : กำรบริกำรดังกล่ำวนี้ดำเนินกำรโดยบุคคลที่ได้รับอนุญำตที่นอกเหนือจำกแพทย์

93194

บริการของรถพยาบาล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรขนส่งผู้ป่วยโดยรถพยำบำล ซึ่งอำจจะมีหรือไม่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต หรือบุคลำกรทำงกำรแพทย์

93195

บริการของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรวิเครำะห์และทดสอบโดยห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์
ยกเว้น
- บริกำรห้องปฏิบตั ิกำรทำงกำรแพทย์สำหรับสัตว์เลี้ยง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83510
- บริกำรห้องปฏิบตั ิกำรทำงกำรแพทย์สำหรับปศุสตั ว์ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83520

93196

108

บริการวินิจฉัยภาพ ที่ไม่มีการวิเคราะห์และแปลผลทางการแพทย์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรวินิจฉัยภำพ ที่ไม่มีกำรวิเครำะห์หรือแปลผลทำงกำรแพทย์ เช่น กำรเอกซเรย์ กำรอัลตรำซำวนด์ กำรตรวจ
ด้วยเครื่องสนำมแม่เหล็กแรงสูง (MRI) ฯลฯ

เอ็นโดดอนต์ เป็นสำขำวิชำเฉพำะทำงที่ศึกษำเกี่ยวกับรูปร่ำง สรีรวิทยำ และพยำธิวิทยำของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน และเนื้อเยื่อรอบรำกฟันของมนุษย์ รวมถึงกำรศึกษำและปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิทยำศำสตร์พื้นฐำนทำงคลินิก ประกอบด้วย ชีววิทยำของเนื้อเยื่อในโพรงฟันในสภำพปกติ สำเหตุ กำรวินิจฉัย กำรป้องกัน และกำรรักษำโรคและกำรบำดเจ็บของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน และ
สภำพเนื้อเยื่อรอบรำกฟันที่เกี่ยวข้อง (ที่มำ : หลักสูตรกำรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพำะทำงระดับวุฒิบัตรสำขำวิทยำเอ็นโดดอนต์ภำควิชำทันตกรรมหัตถกำร คณะทันตแพทยศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย)
109
กำรรักษำโรคด้วยกำรทำงำน
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93197

บริการของธนาคารเลือด ธนาคารอสุจิ และธนาคารปลูกถ่ายอวัยวะ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- กำรให้บริกำรโดยธนำคำรเลือด ธนำคำรเก็บรักษำสำยพันธุ์ ธนำคำรเนื้อเยื่อ ธนำคำรอสุจิ ธนำคำรปลูกถ่ำย
อวัยวะ รวมถึงกำรเก็บและกำรทำบัญชีรำยชื่อตัวอย่ำงที่เป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น ๆ กำรจับคู่ระหว่ำง
ตัวอย่ำงที่ได้รับบริจำคกับผู้ที่ต้องกำรรับบริจำค ฯลฯ

93199

บริการด้านสุขภาพอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรด้ำนสุขภำพอื่น ๆ ของผู้ช่วยแพทย์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น กำรรักษำโรคโดยให้ทำกิจกรรม
เบำ ๆ กำรฝังเข็ม กำรบำบัดด้วยกลิ่นหอม กำรแก้ไขกำรพูด กำรบำบัดแบบโฮมิโอพำธี โภชนำกำรบำบัด ฯลฯ
- กำรบริกำรดังกล่ำวนีด้ ำเนินกำรโดยบุคคลทีไ่ ด้รับอนุญำตที่นอกเหนือจำกแพทย์

หมู่ใหญ่ 932

บริการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ

9321 93210

บริการดูแลสุขภาพที่ให้ที่พัก นอกเหนือจากโรงพยาบาล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรที่พักที่ให้บริกำรร่วมกับกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ ซึ่งปรำศจำกกำรดูแลของแพทย์

9322

บริการที่พักส้าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
93221

บริการที่พักส้าหรับผู้สูงอายุ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงสังคมที่ให้ ที่พักแก่ผู้สูงอำยุตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สำมำรถดำเนินกิจวั ต ร
ประจำวันได้
ยกเว้น
- บริกำรที่พักที่ให้บริกำรร่วมกับกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรดูแลของแพทย์ ได้จัดประเภทไว้ใน
หมู่ย่อย 9311
- บริกำรที่พักที่ให้บริกำรร่วมกับกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ ซึ่งปรำศจำกกำรดูแลของแพทย์ ได้จัดประเภทไว้ใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 93210

93222

บริการที่พักแก่เด็กและเยาวชนทีพ่ ิการ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงสังคมที่ให้ที่พักแก่เด็กและเยำวชนที่พิกำร เช่น คนตำบอด คนหูหนวก และคนใบ้
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สำมำรถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้
ยกเว้น
- บริกำรด้ำนกำรศึกษำ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 92
- บริกำรที่พักที่ให้บริกำรร่วมกับกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรดูแลของแพทย์ ได้จัดประเภทไว้ใน
หมู่ย่อย 9311
- บริกำรที่พักที่ให้บริกำรร่วมกับกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ ซึ่งปรำศจำกกำรดูแลของแพทย์ ได้จัดประเภทไว้ใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 93210

93223

บริการที่พักแก่ผู้ใหญ่ที่พิการ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงสังคมที่ให้ที่พักแก่ผู้ใหญ่ที่พิกำร เช่น คนตำบอด คนหูหนวก และคนใบ้ ตลอด
24 ชั่วโมง เพื่อให้สำมำรถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้
ยกเว้น
- บริกำรด้ำนกำรศึกษำ ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 92
- บริกำรที่พักที่ให้บริกำรร่วมกับกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรดูแลของแพทย์ ได้จัดประเภทไว้ใน
หมู่ย่อย 9311
- บริกำรที่พักที่ให้บริกำรร่วมกับกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ ซึ่งปรำศจำกกำรดูแลของแพทย์ ได้จัดประเภทไว้ใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 93210
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หมู่ใหญ่ 933

บริการให้ความช่วยเหลือทางสังคมที่ให้ที่พักอื่น ๆ

9330

บริการให้ความช่วยเหลือทางสังคมที่ให้ที่พักอื่น ๆ
93301

บริการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่เด็กที่มีภาวะปัญญาอ่อน สุขภาพจิตเจ็บป่วยหรือสารเสพติด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- บริกำรให้กำรดูแลที่ให้ที่พักสำหรับเด็กที่ติดยำเสพติดและแอลกอฮอล์ มีอำกำรป่วยทำงจิตหรือมีปัญหำทำง
อำรมณ์ เช่น บ้ำนพักฟื้นสำหรับเด็กที่มีปัญหำด้ำนสุขภำพจิตหรือมีปัญหำทำงอำรมณ์ สถำนสงเครำะห์บ้ำนกึ่ง
วิถีที่ดูแลเด็กด้ำนสุขภำพจิต

93302

บริการทางสังคมอื่น ๆ ที่ให้ที่พักส้าหรับเด็ก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงสังคมที่ให้ที่พัก ซึ่งให้บริกำรดูแลเด็กและเยำวชนตลอดทั้งวัน เช่น บริกำรทำง
สังคมที่จัดหำให้โดยสถำนเลี้ยงเด็กกำพร้ำ บ้ำนพักสำหรับเด็กที่ต้องกำรควำมคุ้มครอง บ้ำนพักสำหรับเด็กที่มี
ควำมบกพร่องทำงอำรมณ์ สถำนพินิจและคุ้มครองเด็ก เป็นต้น

93303

บริการให้การดูแลที่ให้ที่พักแก่ผู้ใหญ่ที่มีภาวะปัญญาอ่อน ความเจ็บป่วยทางจิตหรือการใช้สารเสพติด ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรให้กำรดูแลที่ให้ที่พักสำหรับผู้ใหญ่ที่ติดยำเสพติดและแอลกอฮอล์ มีอำกำรป่วยทำงจิตหรือมีปัญหำทำง
อำรมณ์ เช่น บ้ำนพักฟื้นสำหรับผู้ใหญ่มีปัญหำด้ำนสุขภำพจิตหรือมีปัญหำทำงอำรมณ์ สถำนสงเครำะห์บ้ำนกึ่ง
วิถีที่ดูแลผู้ใหญ่ด้ำนสุขภำพจิต

93304

บริการทางสังคมอื่น ๆ ที่ให้ที่พักส้าหรับผู้ใหญ่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงสังคมที่ให้ที่พักแก่ผู้ใหญ่ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น บ้ำนพักสำหรับแม่ที่เลี้ยงลูก
ตำมลำพัง
- บริกำรสงเครำะห์ทำงด้ำนสังคมอืน่ ๆ

หมู่ใหญ่ 934

บริการทางสังคมที่ไม่ให้ที่พักแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ

9341

บริการฟื้นฟูอาชีพ
93411

บริการฟื้นฟูอาชีพแก่ผู้พิการ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรฟื้นฟูอำชีพแก่ผู้พิกำรที่มีข้อจำกัดทำงกำรศึกษำ เน้นกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนสังคมเป็นหลัก
ยกเว้น
- บริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำนอำชีพ โดยเน้นกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำเป็นหลัก ได้จัดประเภทไว้ใน
หมวดย่อย 92

93412

บริการฟื้นฟูอาชีพส้าหรับผู้ว่างงาน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรฟื้นฟูอำชีพแก่ผู้ว่ำงงำนที่มีกำรศึกษำจำกัด โดยเน้นกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนสังคมเป็นหลัก
ยกเว้น
- บริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำนอำชีพ โดยเน้นกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำเป็นหลัก ได้จัดประเภทไว้ใน
หมวดย่อย 92

9349

บริการทางสังคมอื่น ๆ ที่ไม่ให้ที่พักแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ
93491

บริการทางสังคมอื่น ๆ ที่ไม่ให้ที่พักแก่ผู้สูงอายุ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรดูแลและเยีย่ มเยียนผูส้ ูงอำยุ

93492

บริการทางสังคมอื่น ๆ ที่ไม่ให้ที่พักแก่เด็กพิการ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรทำงสังคมที่ไม่ให้ที่พัก เช่น กำรจัดสถำนที่เพื่อดูแลในเวลำกลำงวัน และทำกำรสอนขั้นพื้นฐำนแก่เด็ก
และเยำวชนที่พิกำร

คำอธิบำยกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563 653

93493

บริการทางสังคมอื่น ๆ ที่ไม่ให้ที่พักแก่ผู้ใหญ่พิการ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือผูพ้ ิกำรตำมบ้ำน

หมู่ใหญ่ 935

บริการทางสังคมอื่น ๆ ที่ไม่ให้ที่พัก

9351 93510

บริการดูแลเด็กเวลากลางวัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำรจัดสถำนที่เพื่อดูแลในเวลำกลำงวัน และทำกำรสอนขั้นพื้นฐำนแก่เด็กเล็กในเนอร์สเซอรี่ และศูนย์ดูแลเด็ก
เวลำกลำงวันอื่น ๆ
ยกเว้น
- ค่ำยพักแรมตอนกลำงวันสำหรับเยำวชน ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 63130

9352 93520

บริการแนะแนวและให้ค้าปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรแนะแนวและให้คำปรึกษำซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ที่ให้บริกำรแก่บุคคลและครอบครัว ซึ่งโดยส่วน
ใหญ่เป็นพ่อและแม่ของเด็ก ในบ้ำนหรือสถำนที่อื่น ๆ
- เป็นกำรบริกำรเกี่ยวกับปัญหำทำงด้ำนพฤติกรรม กำรศึกษำ และปัญหำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เช่น ปัญหำ
ครอบครัวแตกแยก ปัญหำที่โรงเรียน ปัญหำด้ำนพัฒนำกำร กำรป้องกันกำรทำรุณเด็ก กำรบริกำรช่วยเหลือใน
ยำมวิกฤติ กำรรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม ฯลฯ
ยกเว้น
- บริกำรให้คำปรึกษำแนะแนวด้ำนกำรศึกษำสำหรับเด็ก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 92920

9353 93530

บริการสวัสดิการที่ไม่ให้ที่พัก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรสวัสดิกำรที่ไม่มีกำรบริกำรที่พัก เช่น
 กำรบริกำรกำหนดคุณสมบัติที่เหมำะสมในกำรได้รับควำมช่วยเหลือด้ำนสวัสดิกำร เงินช่วยค่ำเช่ำบ้ำน และ
คูปองอำหำร
 บริกำรให้คำปรึกษำแนะนำด้ำนงบประมำณของครัวเรือน
ยกเว้น
- บริกำรบริหำรรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรสวัสดิกำร ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 913

9359 93590

บริการทางสังคมอื่น ๆ ที่ไม่ให้ที่พัก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรสังคมอื่น ๆ ที่ไม่มีกำรบริกำรที่พัก เช่น
 บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรแต่งงำน
 บริกำรให้คำแนะนำแก่บุคคลที่ถูกทำทัณฑ์บนหรือคุมประพฤติ
 บริกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงสังคมแก่ผู้ประสบภัย ผูล
้ ี้ภยั และคนเข้ำเมือง รวมทั้งกำรจัดหำที่พักชั่วครำว

654

กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563

หมวดย่อย 94

บริการเก็บรวบรวม บ้าบัด และก้าจัดน้าเสียและของเสีย และบริการปกป้องสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

หมู่ใหญ่ 941

บริการระบายน้าเสีย บ้าบัดน้าเสีย และท้าความสะอาดถังบ้าบัดนา้ เสีย

9411 94110

บริการระบายและบ้าบัดน้าเสีย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรระบำยของเสียหรือสิ่งปฏิกลู โดยใช้อุปกรณ์ต่ำง ๆ เช่น ท่อระบำยน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล เป็นต้น
- บริกำรบำบัดน้ำเสีย โดยกำรทำให้เจือจำง กำรกรอง กำรตกตะกอน เป็นต้น
ยกเว้น
- กำรรวบรวมหรือกำรทำให้น้ำสะอำด ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 18000
- บริกำรงำนก่อสร้ำง บริกำรซ่อมแซม และบริกำรเปลี่ยนท่อระบำยน้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 54241,
54251
- กำรจ่ำยน้ำผ่ำนท่อหลัก ที่เป็นของตนเอง ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 69210
- บริกำรจ่ำยน้ำผ่ำนท่อหลัก โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 86330

9412 94120

บริการล้างและท้าความสะอาดถังบ้าบัดน้าเสีย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรล้ำงและทำควำมสะอำดถังพักของเสียและถังบำบัดน้ำเสีย
- บริกำรห้องน้ำเคมี

หมู่ใหญ่ 942

บริการเก็บรวบรวมของเสีย

9421

บริการเก็บรวบรวมของเสียอันตราย
94211

บริการเก็บรวบรวมของเสียทางการแพทย์ที่เป็นอันตรายและของเสียชีวภาพอันตรายอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- บริกำรเฉพำะด้ำนสำหรับกำรเก็บรวบรวม
 ของเสียทำงพยำธิวิทยำ เช่น ของเสียที่ได้จำกร่ำงกำยมนุษย์ ของเสียที่ไม่ได้มำจำกร่ำงกำยมนุษย์ ของเสีย
มีคม (เช่น เข็มฉีดยำ มีดผ่ำตัด ฯลฯ)
 ของเสียชีวภำพติดเชื้ออื่น ๆ จำกโรงพยำบำล สถำนพยำบำล สถำนทันตกรรม ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์
 ของเสียชีวภำพที่มีอันตรำยอื่น ๆ ที่ได้จำกสถำนที่อื่นที่นอกเหนือจำกเขตชุมชนหรือที่พักอำศัย

94212

บริการเก็บรวบรวมของเสียทางอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย (ยกเว้นของเสียทางการแพทย์และชีวภาพ) ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรเฉพำะด้ำนสำหรับกำรเก็บรวบรวม
 ของเสี ย อั น ตรำย (ยกเว้ น ของเสี ย ทำงกำรแพทย์ แ ละชี ว ภำพ) ซึ่ งอำจมี อั น ตรำยต่ อ สุ ข ภำพมนุ ษ ย์ ห รือ
สิ่งแวดล้อม โดยต้องมีวิธีกำรเฉพำะทำงกฎหมำยหรือกฎระเบียบในกำรจัดกำรกับของเสียดังกล่ำว

94219

บริการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรเฉพำะด้ำนสำหรับกำรเก็บรวบรวม
 ของเสียอันตรำยที่ได้จำกเขตชุมชนหรือที่พักอำศัย รวมถึงเศษวัสดุที่อำจมีอันตรำยต่อสุขภำพมนุษย์หรือ
สิ่งแวดล้อม โดยต้องมีวิธีกำรเฉพำะทำงกฎหมำยหรือกฎระเบียบในกำรจัดกำรกับของเสียดังกล่ำว

9422

บริการเก็บรวบรวมของเสียไม่อันตรายชนิดสามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้
94221

บริการเก็บรวบรวมของเสียไม่อันตรายชนิดสามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้ในเขตชุมชนหรือที่พักอาศัย ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรเก็บรวบรวมของเสียและสิ่งปฏิกูลที่ไม่เป็นอันตรำยชนิดสำมำรถนำกลับมำใช้ใหม่ได้
 ไม่ว่ำจะเป็นของเสียที่ยัง ไม่ได้คัดแยกหรือคละชนิดรวมกันอยู่ เช่น กระดำษแข็ง กระดำษ พลำสติก แก้ว
อะลูมิเนียม เหล็ก และขยะอินทรีย์ที่ได้จำกบ้ำนพักอำศัย รวมถึงกำรเก็บรวบรวมของเสียจำกบริเวณทำงเท้ำ
หรือหลังบ้ำน หรือกำรเก็บรวบรวมของเสียที่ดำเนินงำนตำมตำรำงเวลำที่กำหนดไว้
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94229

9423

บริการเก็บรวบรวมของเสียไม่อันตรายชนิดสามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้ในสถานที่อื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรเก็บรวบรวมของเสียและสิ่งปฏิกูลที่ไม่เป็นอันตรำยชนิดสำมำรถนำกลับมำใช้ใหม่ได้
 ไม่ว่ำจะเป็นของเสียที่ยังไม่ได้คัดแยกหรือคละชนิดรวมกันอยู่ เช่น กระดำษแข็ง กระดำษ พลำสติก แก้ว
อะลูมิเนียม เหล็ก และขยะอินทรีย์ที่ได้จำกสถำนที่อื่นที่นอกเหนือจำกเขตชุมชนหรือที่พักอำศัยที่ดำเนินงำน
ตำมตำรำงเวลำที่กำหนดไว้
บริการเก็บรวบรวมของเสียไม่อันตรายชนิดไม่สามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้

94231

บริการเก็บรวบรวมของเสียไม่อันตรายชนิดไม่สามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้ในเขตชุมชนหรือที่พักอาศัย ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรเก็บรวบรวมของเสีย ขยะ สิ่งปฏิกูล และเศษวัสดุต่ำง ๆ ชนิดไม่สำมำรถนำกลับมำใช้ใหม่ได้ ที่ได้จำกที่
พักอำศัย รวมถึงกำรเก็บรวบรวมของเสียจำกบริเวณทำงเท้ำหรือหลังบ้ำน หรือกำรเก็บรวบรวมของเสียที่
ดำเนินงำนตำมตำรำงเวลำที่ยืดหยุ่นหรือกำหนดไว้

94239

บริการเก็บรวบรวมของเสียไม่อันตรายชนิดไม่สามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้ในสถานที่อื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- บริกำรเก็บรวบรวมของเสีย ขยะ สิ่งปฏิกูล และเศษวัสดุต่ำง ๆ ชนิดไม่สำมำรถนำกลับมำใช้ใหม่ได้ ที่ได้จำก
สถำนที่อื่นที่นอกเหนือจำกเขตชุมชนหรือที่พักอำศัยที่ดำเนินงำนตำมตำรำงเวลำที่ยืดหยุ่นหรือกำหนดไว้

หมู่ใหญ่ 943

บริการบ้าบัดและก้าจัดของเสีย

9431

บริการจัดเตรียม รวบรวม และจัดเก็บของเสีย
94311

การเตรียม รวบรวม และจัดเก็บของเสียอันตราย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำรรวบรวมไว้ในที่จัดเก็บชั่วครำว และกำรจัดเตรียมของเสียอันตรำย
- กำรรวบรวมและกำรจัดเตรียมของเสียอันตรำยเพื่อกำรขนส่งไปยังสถำนที่ที่เหมำะสมในกำรบำบัดของเสีย
- บริกำรของสถำนที่สำหรับทิ้งของเสีย สถำนีขนถ่ำยของเสีย และสถำนีเก็บรวบรวมถังบรรจุของเสียอันตรำย

94312

บริการแยกชินส่วนซากเรือและเศษซากสิ่งของอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรแยกชิ้นส่วนซำกเรือ
- บริกำรแยกชิ้นส่วนเศษซำกสิ่งของอื่น ๆ เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพื่อให้ได้วัสดุที่สำมำรถนำกลับมำใช้ใหม่
ยกเว้น
- กำรแยกชิ้นส่วนเศษซำกสิ่งของอื่น ๆ เช่น รถยนต์ ฯลฯ ให้ได้สิ่งของเพื่อนำไปขำย ได้จดั ประเภทไว้ในหมวดย่อย
61 หรือ 62

94313

บริการจัดเตรียม รวบรวม และจัดเก็บของเสียไม่อันตรายชนิดสามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- กำรรวบรวม ที่จัดเก็บชั่วครำวและกำรจัดเตรียมของเสียไม่อันตรำยชนิดสำมำรถนำกลับมำใช้ใหม่ได้
- บริกำรสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่งของเสียไม่อันตรำยชนิดสำมำรถนำกลับมำใช้ใหม่ได้
- กำรจัดเตรียมของเสียไม่อันตรำยชนิดสำมำรถนำกลับมำใช้ใหม่ได้ และนำกลับมำใช้ใหม่ เช่น กำรทำควำม
สะอำด กำรจัดเรียง กำรลดปริมำตร และกำรจัดเตรียมที่คล้ำยกัน และกำรรวบรวมวัสดุชนิดสำมำรถนำ
กลับมำใช้ใหม่ได้ เพื่อขนส่งไปยังสถำนที่ที่เหมำะสมในกำรรีไซเคิลวัสดุ

94319

บริการจัดเตรียม รวบรวม และจัดเก็บของเสียไม่อันตรายอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำรรวบรวม ที่จัดเก็บชั่วครำวและกำรจัดเตรียมของเสียไม่อันตรำย
- บริกำรสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่งของเสียไม่อันตรำย
- กำรจัดเตรียมและรวบรวมของเสียไม่อันตรำย เพื่อขนส่งไปยังสถำนที่ที่เหมำะสมในกำรจัดกำรของเสียดังกล่ำว

656
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9432

บริการบ้าบัดและก้าจัดของเสียอันตราย
94321

บริการบ้าบัดของเสียอันตราย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรบำบัดเพื่อลด กำจัด หรือเปลี่ยนสภำพของเสียอันตรำย
หมายเหตุ : กระบวนกำรดังกล่ำว รวมถึงกำรใช้วิธีกำรทำงเคมี ชีวภำพ หรือทำงกำยภำพ หรือใช้เตำเผำ โดยเศษ
หรือส่วนที่เหลือจำกกระบวนกำรดังกล่ำวอำจนำไปใช้เป็นวัสดุที่สำมำรถนำกลับมำใช้ใหม่ได้

94322

บริการก้าจัดของเสียอันตราย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรกำจัดของเสียอันตรำยที่ เป็นไปตำมมำตรฐำนทำงกฎหมำยในกำรกำจัดของเสียอันตรำย เช่น สถำนที่
ควบคุมไม่ให้มีกำรแพร่กระจำยของเชื้อหรือที่ฝังกลบที่ได้รับกำรอนุมัติ

9433

บริการบ้าบัดและก้าจัดของเสียไม่อันตราย
94331
94332

บริการบ้าบัดและก้าจัดของเสียไม่อันตรายโดยการฝังกลบอย่างถูกสุขอนามัย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรบำบัดและกำจัดของเสียไม่อันตรำยโดยกำรฝังกลบอย่ำงถูกสุขอนำมัย โดยจะต้องเป็นไปตำมมำตรกำร
ที่กำหนดไว้ในกฎหมำยหรือกฎระเบียบ เช่น กำรป้องกันไม่ให้เกิดกำรรั่วไหล เป็นต้น
บริการบ้าบัดและก้าจัดของเสียไม่อันตรายโดยวิธีฝังกลบอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรบำบัดและกำจัดของเสียไม่อันตรำยโดยวิธีกำรฝังกลบ ที่นอกเหนือจำกกำรฝังกลบอย่ำงถูกสุขอนำมัย

94333

บริการบ้าบัดและก้าจัดของเสียไม่อันตรายโดยการเผาด้วยเตาเผาขยะ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรบำบัดและกำจัดของเสียไม่อันตรำยโดยกำรเผำด้วยเตำเผำขยะ โดยจะต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนทำง
กฎหมำยหรือข้อกำหนดสำหรับเตำเผำขยะไม่อันตรำย

94339

บริการบ้าบัดและก้าจัดของเสียอันตรายโดยวิธีอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรบำบัดและกำจัดของเสียอันตรำยโดยวิธีอื่น ๆ เช่น
 บริกำรบำบัดและกำจัดเพื่อลดปริมำณของเสียจำกกำรเกษตรโดยวิธีทำงเคมีหรือชีวภำพ รวมถึงวิธีกำร
บำบัดอื่นที่คล้ำยกัน

หมู่ใหญ่ 944

บริการฟื้นฟูพืนที่ปนเปื้อน ในหมู่ใหญ่นี้ได้แก่
กำรบริกำรฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน เช่น บริกำรจัดกำรกับผลกระทบของสำรปนเปื้ อนที่เกิดจำกกำรดำเนินงำนหรือ
อุบัติเหตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดหรือรักษำสภำพของสิ่งปนเปื้อนบนพื้นดิน น้ำ หรืออำกำศ ไม่ให้มำกขึ้น

9441

บริการฟื้นฟูและท้าความสะอาดพืนที่ปนเปื้อน
94411

บริการฟื้นฟูและท้าความสะอาดอากาศ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรฟื้นฟูอำกำศในบริเวณพื้นที่ปนเปื้อนตำมแผนที่ได้รับกำรอนุมัติ ซึ่งแผนดังกล่ำวต้องเป็นไปตำมกฎหมำย
และข้อบังคับ

94412

บริการฟื้นฟูและท้าความสะอาดผิวน้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรฟื้นฟูผิวน้ำในบริเวณพื้นที่ปนเปื้อนตำมแผนที่ได้รับกำรอนุมัติ ซึ่งแผนดังกล่ำวต้องเป็นไปตำมกฎหมำย
และข้อบังคับ

94413

บริการฟื้นฟูและท้าความสะอาดดินและน้าใต้ดิน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดินในบริเวณพื้นที่ปนเปื้อนตำมแผนที่ได้รับกำรอนุมัติ ซึ่งแผนดังกล่ำวต้องเป็นไปตำม
กฎหมำยและข้อบังคับ

9442 94420

บริการจัดการ ควบคุม และติดตาม และบริการฟื้นฟูพืนที่ปนเปื้อนอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรป้องกันไม่ให้สิ่งปนเปื้อนมีปริมำณเพิ่มขึ้นหรือขยำยวงกว้ำงขึ้น
- บริกำรป้องกันไม่ให้สิ่งปนเปื้อนที่ไม่สำมำรถควบคุมได้มีกำรเคลื่อนย้ำยออกจำกบริเวณพื้นที่
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- บริกำรติดตำมสถำนกำรณ์บริเวณพื้นที่เพื่อกำหนดวิธีกำรฟื้นฟูอย่ำงมีประสิทธิภำพ
- บริกำรควบคุมกำรเข้ำออกบริเวณแหล่งปนเปื้อน
- บริกำรฟื้นฟูสถำนที่อื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
9443 94430

บริการฟื้นฟูอาคารที่ปนเปื้อน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรพัฒนำและปฏิบัติงำนตำมแผนกำรบำบัดในกำรเคลื่อนย้ำย ทำลำย หรือวิธีกำรอื่น ๆ เพื่อลดปริมำณ
สิ่งปนเปื้อน เช่น แอสเบสทอส ตะกั่ว สำรกัมมันตรังสีเรดอน และสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ ในอำคำร

9449 94490

บริการฟื้นฟูอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรตอบสนองต่อภำวะฉุกเฉินด้ำนสิ่งแวดล้อม
- บริกำรฟื้นฟูอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมู่ใหญ่ 945

บริการสุขอนามัยและที่คล้ายกัน

9451 94510

บริการกวาดและก้าจัดหิมะ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรกวำดและทำควำมสะอำดถนน
- กำรโรยกรวดและเกลือลงบนถนน
- บริกำรดูดฝุ่นบนทำงขึ้นลงเครื่องบิน
- กำรไถและกำจัดหิมะ

9459 94590

บริการสุขอนามัยอืน่ ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรทำควำมสะอำดชำยหำด
- บริกำรกำจัดสิ่งอุดตันท่อระบำยน้ำ
ยกเว้น
- บริกำรฆ่ำเชื้อและกำจัด สำหรับอำคำรและสิ่งก่อสร้ำงนอกภำคกำรเกษตรอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
85310
- บริกำรควบคุมศัตรูพืช (รวมถึงกระต่ำย) ที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 86119

หมู่ใหญ่ 949

บริการปกป้องสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

9490 94900

บริการปกป้องสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรติดตำม ควบคุม และประเมินควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรตกสะสมของกรด (เช่น ฝนกรด)
- บริกำรปกป้องสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ซึง่ มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

658
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หมวดย่อย 95

บริการขององค์การสมาชิก ในหมวดย่อยนี้ได้แก่
- กำรจัดกำรและกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงศำสนำ
- สนับสนุนเหตุกำรณ์ทำงสังคมและกำรเมืองต่ำง ๆ
- กำรส่งเสริมและกำรปกป้องสิทธิประโยชน์ของสมำชิกขององค์กร
ยกเว้น
- บริกำรที่พักโดยองค์กรดังกล่ำว นอกเหนือจำกที่อ้ำงถึง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 631
- บริกำรด้ำนกำรศึกษำโดยองค์กรดังกล่ำว ได้จดั ประเภทไว้ในหมวดย่อย 92
- บริกำรด้ำนสุขภำพและด้ำนสังคมโดยองค์กรดังกล่ำว ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 93
- บริกำรด้ำนวัฒนธรรม นันทนำกำร และกำรกีฬำโดยองค์กรดังกล่ำว ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 96

หมู่ใหญ่ 951

บริการขององค์การทางธุรกิจ องค์การนายจ้าง และองค์การทางวิชาชีพ

9511 95110

บริการขององค์การทางธุรกิจและองค์การนายจ้าง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรเป็นตัวแทน กำรเจรจำต่อรอง กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร กำรประชำสัมพันธ์ และบริกำรที่คล้ำยกัน
โดยองค์กำรทำงธุรกิจ และองค์กำรนำยจ้ำง ซึ่งมุ่งเน้นสิทธิประโยชน์ของสมำชิกด้ำนกำรพัฒนำและควำมเจริญ
ก้ำวหน้ำขององค์กำรในแง่ของธุรกิจหรือกำรค้ำโดยเฉพำะ รวมถึงหอกำรค้ำ
ยกเว้น
- บริกำรประชำสัมพันธ์ที่ดำเนินงำนโดยผู้อื่นในนำมขององค์กร ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 83121

9512 95120

บริการขององค์การทางวิชาชีพ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรเป็นตัวแทน กำรเจรจำต่อรอง กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร และบริกำรที่คล้ำยกันโดยองค์กำรทำงวิชำชีพ
ซึ่งมุ่งเน้นสิทธิประโยชน์ของสมำชิกในกำรดำเนินงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ ด้ำนวิชำชีพ หรือด้ำนเทคนิคในสำขำ
ทั่วไป หรือเฉพำะสำขำ

หมู่ใหญ่ 952

บริการของสหภาพแรงงาน

9520 95200

บริการของสหภาพแรงงาน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรเป็นตัวแทน กำรเจรจำต่อรอง และกำรเผยแพร่ข้อมูลในกำรแสดงควำมคิดเห็นของสมำชิกเกี่ยวกับ
สภำพกำรทำงำน และกำรดำเนินงำนขององค์กรเพื่อร่วมกันแสดงบทบำทผ่ำนทำงองค์กร ซึ่งสมำชิกส่วนใหญ่
เป็นลูกจ้ำง

หมู่ใหญ่ 959

บริการขององค์การสมาชิกอืน่ ๆ

9591 95910

บริการขององค์การทางศาสนา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรเกีย่ วกับกำรฝึกปฏิบัติธรรมทำงศำสนำ
- บริกำรทำงศำสนำเฉพำะด้ำน เช่น พิธีแต่งงำน พิธีศพ ฯลฯ
- บริกำรทำงศำสนำ รวมทั้งกำรถือสันโดษโดยองค์กรทำงศำสนำ
- บริกำรของผู้เผยแผ่ศำสนำ

9592 95920

บริการขององค์การทางการเมือง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร กำรประชำสัมพันธ์ กำรระดมเงินทุน และบริกำรที่คล้ำยกัน ที่จัดให้โดยพรรค
กำรเมืองและองค์กรที่คล้ำยกันเกี่ยวกับพรรคกำรเมืองหรือผู้สมัคร ซึ่งองค์กรเหล่ำนี้ส่วนใหญ่จะดำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรวำงตัวสมำชิกหรือผู้ที่เห็นด้วยในแนวทำงเดียวกันกับพรรคกำรเมือง เพื่อกำรทำงำนในที่ทำกำรพรรค

คำอธิบำยกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563 659

9599

บริการขององค์การสมาชิกอืน่ ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
95991

บริการขององค์การสิทธิมนุษยชน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรขององค์กำรสมำชิกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ผ่ำนทำงกำรเผยแพร่ข้อมูล กำรมีส่วนร่วม
ทำงกำรเมือง กำรระดมเงินทุน ฯลฯ เช่น กำรสร้ำงกลุ่มประชำชนหรือกำรเคลื่อนไหวเรียกร้องเพื่อส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน

95992

บริการขององค์การด้านสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรขององค์กำรสมำชิกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ผ่ำนทำงกำรเผยแพร่ข้อมูล กำรมีส่วนร่วม
ทำงกำรเมือง กำรระดมเงินทุน ฯลฯ เช่น องค์กำรสิ่งแวดล้อม องค์กำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสัตว์ป่ำ

95993

บริการขององค์การเพื่อการคุ้มครองกลุ่มชนพิเศษ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขององค์กำรเพื่อกำรคุ้มครองและยกฐำนะกลุ่มชนพิเศษ เช่น ผู้พิกำร กลุ่มชนชำติต่ำง ๆ และชนกลุ่มน้อย
ผ่ำนทำงกำรศึกษำ กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง กำรสนับสนุนของชุมชน รวมถึงกิจกรรมและสิ่งอำนวยควำม
สะดวกทำงสังคม เป็นต้น

95994

บริการขององค์การเพื่อจัดการงานบริการที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและการปรับปรุงเมืองอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ได้แก่
- บริกำรขององค์กำรสมำชิกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหำสำธำรณะ ผ่ำนทำงกำรศึกษำ กำรมีส่วนร่วมทำง
กำรเมือง เป็นต้น
- บริกำรของสมำคมผูร้ ักชำติ รวมถึงสมำคมทหำรผ่ำนศึก
- บริกำรอื่น ๆ ขององค์กำรที่สนับสนุนกิจกรรมและสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนชุมชน สังคม และกำรศึกษำ

95995

บริการของสมาคมเยาวชน ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรของสมำคมเยำวชนและเด็ก
- บริกำรของสมำคมนักเรียน สโมสรนักเรียน และองค์กรภรำดรภำพ/สมำคมนักศึกษำ110
- บริกำรของสมำคมลูกเสือและเนตรนำรี ฯลฯ
ยกเว้น
- บริกำรห้องพักหรือที่พักอำศัยสำหรับนักเรียน/นักศึกษำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 63210

95996

บริการขององค์การสมาชิก โดยการให้เงินสนับสนุน ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรขององค์กำรสมำชิกโดยกำรให้เงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อกำรศึกษำ กำรวิจัย หรือกิจกรรมทั่วไปทำงสังคม
หรือชุมชน
ยกเว้น
- บริกำรบัตรเครดิต ได้จดั ประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7113

95997

บริการของสมาคมด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรของสมำคมด้ำนวัฒนธรรมหรือนันทนำกำร หรืองำนอดิเรก เช่น สโมสรกวีนิพนธ์ วรรณกรรม และ
หนังสือ สโมสรประวัติศำสตร์ สโมสรกำรทำสวน สโมสรภำพยนตร์และถ่ำยภำพ สโมสรดนตรีและศิลปะ
สโมสรหัตถกรรม/งำนฝีมือและนักสะสม สโมสรงำนรื่นเริงเฉลิมฉลอง ฯลฯ
ยกเว้น
- บริกำรขององค์กรกลุ่มผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนศิลปะ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 962
- บริกำรของสโมสรกีฬำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 96512

110

องค์กรภรำดรภำพ/สมำคมนักศึกษำ (Fraternities) มีลักษณะเป็นสมำคมทำงสังคมของทั้งหญิงและชำย บำงมหำวิทยำลัยนักศึกษำที่เป็นสมำชิกของสมำคมนั้น ๆ ถึงจะมีสิทธิ์เข้ำพักได้
สมำคมประเภทนี้เหมำะกับนักศึกษำที่สนใจเกี่ยวกับกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ ของสมำคม และต้องกำรเรียนรู้วิถีชีวิตแบบอเมริกัน (ที่มำ: Foreign Student Advisor ของตนเอง (ที่มำ :
http://campus.sanook.com/oversea/voyage_00307.php)

660

กำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563

95998

บริการขององค์การประชาคม111 และสังคมอืน่ ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรของสมำคมผูบ้ ริโภค
- บริกำรของสมำคมยำนยนต์
- บริกำรของสมำคมที่มีจดุ มุ่งหมำยเพื่อสร้ำงสัมพันธภำพทำงสังคม เช่น สโมสรโรตำรี ฯลฯ

95999

บริการขององค์การสมาชิกอืน่ ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรของสมำคมบ้ำนและผู้เช่ำบ้ำน (ที่ไม่ได้รับกำรสนับสนุน)
- บริกำรขององค์กำรสมำชิกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดย่อย 96

บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา

หมู่ใหญ่ 961
9611
96111

บริการงานโสตทัศน์และบริการที่เกี่ยวข้อง
บริการบันทึกเสียงลงบนสื่อ
บริการบันทึกเสียงลงบนสื่อ ยกเว้นบริการบันทึกเสียงสด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรแปลงเสียง คำพูด และดนตรีให้อยู่ในรูปแบบทำงกำยภำพที่ถำวรโดยใช้อุปกรณ์ทำงเทคนิคเฉพำะของ
ห้องบันทึกเสียง
ยกเว้น
- บริกำรทำซ้ำสื่อบันทึกเสียง โดยได้รับค่ำธรรมเนียมตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 89123
- บริกำรบันทึกเสียงสดนอกห้องอัด เช่น สถำนที่จัดแสดงคอนเสิร์ต สนำมกีฬำ เวทีกลำงแจ้ง หรือศูนย์ ได้จัด
ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 96112
- บริกำรห้องบันทึกเสียงหรืออุปกรณ์บันทึกเสียงโดยลูกค้ำเป็นผู้จัดหำช่ำงเทคนิคและผู้ควบคุมอุปกรณ์เอง ได้จัด
ประเภทไว้ในกำรให้เช่ำสถำนที่บันทึกเสียง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 73129

96112

บริการบันทึกเสียงสด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรบันทึกเสียงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสถำนที่จัดกำรแสดงสดหรือเหตุกำรณ์ในที่สำธำรณะ เช่น กำรประชุม
สัมมนำ คอนเสิร์ต ฯลฯ
- บริกำรบันทึกเสียงกำรออกอำกำศสดทำงวิทยุกระจำยเสียงในห้องอัด
ยกเว้น
- บริกำรบันทึกเทปในห้องอัด ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 96111

96113
9612

บริการผลิตภาพยนตร์ วิดีทัศน์ รายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุ
96121

111

ต้นฉบับเสียงบันทึก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- ต้นฉบับเสียงบันทึกของเสียง คำพูด และดนตรีที่แปลงรูปแบบเป็นดิจิทัลหรืออนำล็อก
บริการผลิตภาพยนตร์ วิดีทัศน์ และรายการโทรทัศน์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรผลิตภำพยนตร์ รวมถึงภำพกำร์ตูนเคลื่อนไหวที่ออกแบบมำเพื่อทำเป็นภำพยนตร์
- บริกำรผลิตภำพยนตร์ทุกชนิด (ละครโทรทัศน์ ภำพยนตร์โทรทัศน์ รวมถึงภำพกำร์ตูนเคลื่อนไหว) ทีอ่ อกแบบ
มำเพื่อฉำยทำงโทรทัศน์

องค์กรประชำสังคม (civic organization) หมำยถึง กลุ่มกำรรวมตัวซึ่งอำจเป็นองค์กรที่เป็นทำงกำร (นิติบุคคล) หรือไม่เป็นทำงกำรก็ได้ เป็นกลุ่มที่รวมตัวกันเฉพำะครำว เฉพำะเรื่อง
หรือต่อเนื่องก็ได้ สมำชิกของกลุ่มอำจเป็นบุคคลในภำครัฐ ภำคธุรกิจ หรือประชำชน หรือรวมกันอยู่ก็ได้ จำนวนสมำชิกไม่จำกัด มีสมำชิกเพียง 2-3 คนก็ได้ รูปแบบที่เห็นได้มำกที่สุด ก็คือ
องค์กรเอกชนสำธำรณะประโยชน์ในลักษณะต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็น มูลนิธิ สมำคม ชมรม สมำพันธ์ ชุมนุม สหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย์ หรือกลุ่ มอื่น ๆ (ที่มำ : เอกสำรประกอบกำรจัดประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้หลักสูตร ป.บัณฑิต (สำขำพัฒนำชุมชน))

คำอธิบำยกำรจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลำงประเทศไทย ปี 2563 661

- บริกำรผลิตภำพยนตร์เพื่อกำรประชำสัมพันธ์หรือโฆษณำ
- บริกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ สด หรือบันทึก
ยกเว้น
- บริกำรผลิตภำพนิ่งและฟิล์มสไลด์ ได้จัดประเภทไว้ในหมูย่ ่อย 8381
96122

บริการผลิตรายการวิทยุ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรผลิตรำยกำรวิทยุ สด หรือบันทึก

96123

ต้นฉบับภาพยนตร์ วิดีทัศน์ รายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ภำพยนตร์ วิดีทัศน์ รำยกำรโทรทัศน์ และรำยกำรวิทยุที่มีลิขสิทธิ์ ที่ผลิตขึ้นโดยไม่ได้อยู่ภำยใต้สัญญำที่จะต้อง
ขำยให้กับผู้อื่น
หมายเหตุ : ต้นฉบับภำพยนตร์ วิดีทัศน์ รำยกำรโทรทัศน์ และรำยกำรวิทยุที่ผลิตขึ้นเพื่อขำยนั้น ได้รบั กำรคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ทั้งโดยนัยหรืออย่ำงเปิดเผย
ยกเว้น
- บริกำรผลิตภำพยนตร์ วิดีทัศน์ และรำยกำรโทรทัศน์และรำยกำรวิทยุ ที่อยู่ภำยใต้สัญญำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 96121, 96122

9613

บริการหลังการผลิตภาพและเสียง
- บริกำรประมวลผลภำพและเสียงทำงคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงำนโสตทัศน์ (ฟิล์มภำพยนตร์
วิดีทัศน์ หรือสื่อดิจิทัล เป็นต้น) เช่น บริกำรแก้ไข ถ่ำยโอน แก้ไขสี ปรับปรุงคุณภำพของภำพดิจิทัล แสดงผล
กำรเคลื่อนไหว แปลงรูปแบบ บีบอัดและเข้ำรหัสแบบดิจิทัล คำอธิบำยภำพ ไตเติ้ล แต่งเสียง แก้ไขและ
ออกแบบเสียง
96131

บริการตัดต่อภาพและเสียง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรจัดลำดับภำพและเสียงสำหรับงำนโสตทัศน์ (ฟิล์มภำพยนตร์ วิดีทัศน์ หรือสื่อดิจิทัล ฯลฯ) โดยกำร
วิเครำะห์ ประเมินผล และคัดเลือกฉำกต่ำง ๆ ให้มีควำมต่อเนื่องของเรื่องรำว มีควำมตื่นเต้น เร้ำใจ และควำม
บันเทิงรวมอยู่ โดยใช้อุปกรณ์ เช่น เครื่องฉำยภำพ เครื่องฉำยภำพสไลด์ และอุปกรณ์ตัดต่อวิดีโอแบบดิจิทัล
และเทคนิคต่ำง ๆ
- บริกำรดังกล่ำว รวมถึงกำรรวมภำพที่ตัดเป็นตอนหรือเป็นช่วงที่คัดเลือกจำกห้องสมุดเก็บฟิล์มภำพยนตร์และ
วิดีทัศน์เพื่อใส่ลงไปในแผ่นฟิล์มหรือวิดีโอ

96132

บริการแปลงรูปแบบของงานภาพยนตร์ วิดีทัศน์ และรายการโทรทัศน์ รวมถึงการท้าส้าเนาต้นฉบับใหม่ ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรแปลงรูปแบบของงำนโสตทัศน์ (ฟิล์มภำพยนตร์ วิดีทัศน์ หรือสื่อดิจิทัล ฯลฯ) จำกรูปแบบหนึ่งไปเป็น
อีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อปรับงำนให้เข้ำกับรูปแบบที่ต้องกำรเพื่อใช้ในกำรเผยแพร่หรือจัดเก็บ โดยกำรทำสำเนำ
ต้นฉบับใหม่เนื่องจำกต้นฉบับเดิมเกิดกำรเสื่อมสภำพ ตัวอย่ำงเช่น กำรแปลงรูปแบบจำกฟิล์มเป็นเทป จำกเทป
เป็นฟิล์ม จำกสื่อดิจิทัลเป็นฟิล์ม จำกสื่อดิจิทัลเป็นเทป จำกภำพถ่ำยเป็นวิดีทัศน์ ฯลฯ
- บริกำรทำสำเนำและทำซ้ำงำนโสตทัศน์ (ยกเว้นฟิล์มภำพยนตร์) เพื่อใช้งำนต่ำง ๆ ซึ่งกำรผลิตงำนโสตทัศน์ซ้ำ
(วิดีทัศน์ หรือสื่อดิจิทัล ฯลฯ) อำจผลิตขึ้นใหม่ในรูปแบบที่หลำกหลำย รวมถึงวิดีโอเทป ดีวีดี วิดีทัศน์แบบ
สำยธำร ฯลฯ

96133

บริการปรับเปลี่ยนสีภาพและปรับแต่งฟิล์มภาพยนตร์ วิดีทัศน์ หรือสื่อดิจิทัลให้ดีขึน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรปรับเปลี่ยนสีภำพ เช่น กำรเพิ่ม กำรปรับแต่ง หรือลบสีออกจำกงำนโสตทัศน์ (ฟิล์มภำพยนตร์ วิดีทัศน์
หรือสื่อดิจิทัล ฯลฯ) โดยใช้เทคนิคดิจิทัล
- บริกำรปรับแต่งงำนโสตทัศน์ดิจิทัล (ฟิล์มภำพยนตร์ วิดีทัศน์ หรือสื่อดิจิทัล ฯลฯ) ให้ดีขึ้น เช่น กำรขจัดรอยขีด
ข่วน โดยใช้เทคนิคดิจิทัลเพื่อให้ฟิล์มอยู่ในสภำพพร้อมสำหรับกำรแปลงต่อไป
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96134

บริการท้าเทคนิคพิเศษส้าหรับฟิล์มภาพยนตร์ วิดีทัศน์ หรือสื่อดิจิทัล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำรทำเทคนิคพิเศษในงำนโสตทัศน์ (ฟิล์มภำพยนตร์ วิดีทัศน์ หรือสื่อดิจิทัล ฯลฯ) โดยใช้เทคโนโลยีภำพหรือ
ดิจิทัลในงำนหลังจำกภำพสำคัญปรำกฎ เช่น กำรทำภำพจำลองขนำดเล็ก กำรทำเทคนิคแสงและดิจิทัล กำร
ทำแมทเพ้นติ้ง112 กำรพิมพ์ซ้ำ กำรทำภำพเลือน และกำรทำภำพเบลอ

96135

บริการท้าภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรทำภำพ งำนออกแบบแอบสแตรก113 และองค์ประกอบงำนต้นแบบที่คล้ำยกัน รวมถึงภำพเคลื่อนไหวที่
ทำโดยใช้เทคนิคทำงคอมพิวเตอร์หรือโดยกำรวำดภำพต่อเนื่อง หรือกำรทำ Claymation114

96136

บริการใส่ค้าบรรยายภาพ ภาพไตเติล และบทบรรยายภาพ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรใส่คำบรรยำยภำพในงำนโสตทัศน์ (ฟิล์มภำพยนตร์ วิดีทัศน์ หรือสื่อดิจิทัล ฯลฯ) โดยใช้โปรแกรมสร้ำง
ตัวอักษรหรือระบบกำรสร้ำงข้อมูลคำบรรยำย รวมถึง
115
 บริกำรคำบรรยำยเปิด (Open Captioning: OC) ซึ่งสร้ำงตัวอักษรให้เห็นบนหน้ำจอตลอดเวลำ
116
 บริกำรใส่คำบรรยำยทดแทนกำรได้ยิน (Closed Captioning: CC) ซึ่งสร้ำงตัวอักษรให้เห็นบนหน้ำจอ
ในลักษณะเป็นทำงเลือกของผู้ใช้เมื่อต้องกำรใช้งำน
- บริกำรใส่ชื่อเรื่องในงำนโสตทัศน์ โดยกำรใส่ตัวอักษรเรียงพิมพ์และกรำฟิกในงำนโสตทัศน์ (ฟิล์มภำพยนตร์ วิดีทัศน์
หรือสื่อดิจิทัล ฯลฯ) โดยผ่ำนตัวอักษร รวมถึงคำบรรยำยเริ่มต้น รำยชื่อผู้ผลิตผลงำน และคำอธิบำยต่ำง ๆ
- บริกำรใส่บทบรรยำยภำพในงำนโสตทัศน์ โดยกำรใส่ตัวอักษรเข้ำไปในจอภำพ ซึ่งแปลบทสนทนำและชื่ อเรื่อง
ของงำนต้นฉบับโสตทัศน์ (ฟิล์มภำพยนตร์ วิดีทัศน์ หรือสื่อดิจิทัล ฯลฯ) ให้เป็นภำษำของประเทศที่ดำเนินกำร
ฉำยฟิล์มภำพยนตร์และวิดีทัศน์

96137

บริการตัดต่อและออกแบบเสียง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรจัดทำ เพิ่มเติม และบันทึกเสียง เช่น บทสนทนำ ดนตรี เสียง และควำมเงียบ ฯลฯ ในงำนโสตทัศน์
(ฟิล์มภำพยนตร์ วิดีทัศน์ หรือสื่อดิจิทัล ฯลฯ) เพื่อทำเสียงในฟิล์มให้สอดคล้องกับภำพ
 กำรประพันธ์ บันทึก ผสม (mix) เสียงเพลงและเสียงเพื่อทำเสียงในฟิล์ม
 กำรบันทึกเสียงดนตรีตำมลำดับเวลำที่กำหนด
 กำรผสม (mix) และกำรบันทึกเสียงเพลงและเสียงที่ถูกลิขสิทธิ์โดยลูกค้ำเป็นผูจ
้ ัดหำ เพื่อรวมเข้ำไปในเสียง
ในฟิล์มของงำนโสตทัศน์ รวมถึงให้เสียงกับภำพมีควำมสอดคล้องกัน
 กำรรวมเสียงเพลงและเสียงที่ได้รับอนุญำตและลูกค้ำเป็นผู้จัดหำเข้ำไปในเสียงในฟิล์มของงำนโสตทัศน์
และบริกำรประสำนเสียงและภำพของงำนให้สอดคล้องกัน
 บริกำรของตัวแทนในกำรดูแลสิทธิ์กำรใช้เสียงเพลงและเสียงที่ดำเนินงำนร่วมกับบริกำรผสม (mix) และ
รวมเสียง
 บริกำรออกใบอนุญำตและ/หรือเป็นตัวแทนในกำรออกใบอนุญำตเพลงและเสียงที่มำพร้อมกับบริกำรผสม
หรือบริกำรกำรรวมระบบ

กำรทำแมทเพ้นติ้ง เป็นกำรรวมภำพวำดเหนือควำมจริงเข้ำกับภำพต้นแบบที่เป็นภำพแท้จริง
กำรออกแบบแอบสแตรก (abstract designs) เป็นกำรออกแบบรูปแบบที่ตัดทอนดัดแปลงจำกสิ่งแวดล้อมตำมธรรมชำติให้ดูผิดแผกแตกต่ำงไปจำกเดิม หรืออกแบบรูปแบบที่แสดง
ควำมรู้สึกโดยเฉพำะ โดยไม่ได้เน้นหรือสื่อควำมหมำยสิ่งแวดล้อมใด ๆ ควำมรู้สึกที่แสดงออก ได้แก่ ควำมสวยงำม ควำมน่ำเกลียด ควำมสงบ ควำมเคลื่อนไหว ควำมมั่นคง ควำมสง่ำ ฯลฯ
(ที่มำ : http://www.rbru.ac.th/courseware/human/2641602/lesson3/lesson3.3.html)
114
กำรทำภำพเคลื่อนไหวของบุคคลหรือวัตถุซึ่งทำจำกดินเหนียว ขี้ผึ้ง หรือวัสดุใกล้เคียง โดยใส่โครงลวดไว้ข้ำงในเพื่อให้ดัดท่ำทำงได้
115
บริกำรคำบรรยำยเปิด (Open Captioning: OC) เป็นกำรใส่คำบรรยำยที่เป็นอักษรปรำกฏซ้อนบนจอภำพยนตร์บริเวณด้ำนบนหรือล่ำงของกรอบภำพ เพื่อแสดงคำพูดสนทนำของตัวละคร
พร้อมทั้งบรรยำยเสียงที่มีควำมหมำยอื่น ๆ รวมถึงกำรบรรยำยดนตรีด้วย
116
บริกำรใส่คำบรรยำยทดแทนกำรได้ยิน (Closed Captioning: CC) เป็นกำรใส่คำบรรยำยตัวหนังสือของภำพยนตร์เป็นรูปแบบตัวอักษรและมักมีสีเดียว คือ สีขำวหรือขำวพื้นดำ โดยจะ
บรรยำยทุกเสียงที่เกิด ฝนตก ฟ้ำร้อง ของตก เสียงร้องกรี๊ด รวมทั้งคำพูด เพื่อให้ผู้ที่หูพิกำรสำมำรถรับรู้เสียงที่เกิดขึ้นในภำพยนตร์ได้ ซึ่งจะเห็นคำบรรยำยได้โดยโทรทัศน์ที่มีวงจรถอดรหัส
หรือเครื่องเล่นที่ถอดรหัสได้
113
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96139

บริการอื่น ๆ ภายหลังการผลิตภาพยนตร์ วิดีทัศน์ และรายการโทรทัศน์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรภำยหลังกำรผลิตงำนโสตทัศนวัสดุ (ฟิล์มภำพยนตร์ วิดีทัศน์ หรือสื่อดิจิทัล ฯลฯ) รวมถึงบริกำรเปลี่ยน
รูปแบบงำน บริกำรบีบอัดงำน ฯลฯ

9614 96140

บริการเผยแพร่ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ และรายการโทรทัศน์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรอนุญำตให้จัดแสดง แพร่ภำพ และให้เช่ำงำนโสตทัศน์ ซึ่งได้รับกำรคุ้มครองลิขสิทธิ์ทั้งโดยนัยหรืออย่ำง
เปิดเผยโดยเจ้ำของผลงำนหรือผู้ดูแลลิขสิทธิ์ เพื่อใช้สำหรับโรงภำพยนตร์ โทรทัศน์และวิดีทัศน์ตำมบ้ำน ฯลฯ เช่น
 ฟิล์มภำพยนตร์หรือภำพกำร์ตูนเคลื่อนไหว
 วิดีทัศน์
 สื่อดิจิทัล ฯลฯ
- บริกำรจัดกำรด้ำนลิขสิทธิ์ภำพยนตร์
หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์เป็นกำรทำธุรกรรมระหว่ำงตัวแทนจำหน่ำย และผู้จัดนิทรรศกำร เครือข่ำยโทรทัศน์
สถำนีโทรทัศน์ ร้ำนเช่ำวิดีโอ เป็นต้น
ยกเว้น
- บริกำรดูแลสิทธิ์ในกำรผลิตซ้ำเผยแพร่ หรือรวมต้นฉบับด้ำนโสตทัศน์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
73320

9615 96150

บริการฉายภาพยนตร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรฉำยภำพยนตร์ วิดีทัศน์ หรือที่คล้ำยกัน (ทั้งที่เป็นอนำล็อกและดิจิทัล) ในโรงภำพยนตร์ ที่กลำงแจ้ง
หรือในสโมสรภำพยนตร์ ในห้องฉำยภำพยนตร์ส่วนบุคคล หรือสถำนที่ฉำยภำพยนตร์อื่น ๆ

หมู่ใหญ่ 962

บริการส่งเสริมและจัดงานแสดงด้านศิลปะการแสดง การแสดงความบันเทิงสด และบริการส่งเสริมอื่น ๆ

9621 96210

บริการส่งเสริมและจัดการงานแสดงด้านศิลปะการแสดง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรส่งเสริมและจัดกำร
 ละครเวที โอเปร่ำ ระบำ (รำฟ้อน) ดนตรี กำรแสดงคอนเสิรต
์
 กำรแสดงแสงและสี
 กำรแสดงหุ่นกระบอก
 กำรแสดงดอกไม้ไฟ
 กำรแสดงละครสัตว์

9622 96220

บริการผลิตและน้าเสนองานแสดงด้านศิลปะการแสดง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรด้ำนกำรผลิตและนำเสนอ
 ละครเวที โอเปร่ำ ระบำ (รำฟ้อน) ดนตรี กำรแสดงคอนเสิรต
์
 กำรแสดงหุ่นกระบอก
 กำรแสดงละครสัตว์
ยกเว้น
- บริกำรเกี่ยวกับกำรแสดงโชว์แสงและเสียงหรือกำรแสดงดอกไม้ไฟ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 96990

9623 96230

บริการสนับสนุนการด้าเนินการด้านศิลปะการแสดง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำรดำเนินกำรของสถำนที่แสดงคอนเสิร์ต หอแสดงมหรสพ โรงละคร ห้องแสดงดนตรี รวมถึงบริกำรจำหน่ำย
ตั๋วกำรแสดง
- กำรดำเนินกำรของศูนย์อเนกประสงค์ และสิ่งอำนวยควำมสะดวกทำงด้ำนวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่คล้ำยกัน
ยกเว้น
- บริกำรดำเนินงำนของสนำมกีฬำและเวทีที่ใช้เพื่องำนหลำกหลำยวัตถุประสงค์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
96520

664
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9629 96290

บริการด้านศิลปะการแสดงและความบันเทิงสดอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรจัดกำรสิทธิ์ที่มำพร้อมกับงำนศิลปะ วรรณกรรม งำนดนตรี ยกเว้นภำพยนตร์และงำนโสตทัศน์
- บริกำรสนับสนุนด้ำนควำมบันเทิง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น
 กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับฉำกและม่ำนหลังเวที
 กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับอุปกรณ์ควบคุมแสงและเสียง เพื่องำนศิลปะกำรแสดง
ยกเว้น
- บริกำรของตัวแทนในนำมของศิลปินหรือนักแสดงส่วนบุคคล ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 85999

หมู่ใหญ่ 963

บริการของศิลปินด้านความบันเทิงและศิลปินอื่น ๆ

9631 96310

บริการของศิลปินด้านความบันเทิง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรของนักแสดง นักอ่ำน นักร้อง นักดนตรี นักเต้น นักแสดงผำดโผน พรีเซนเตอร์ นักพูดหรือนักบรรยำย
นักแสดงละครสัตว์ และศิลปินด้ำนกำรแสดงอื่น ๆ
- บริกำรของนำงแบบอิสระ

9632 96320

บริการของนักเขียน นักประพันธ์เพลง ประติมากร และศิลปินอื่น ๆ (ยกเว้นศิลปินด้านความบันเทิง) ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรของนักเขียน นักประพันธ์เพลง ประติมำกร
- บริกำรของนักออกแบบเวที นักออกแบบฉำก นักออกแบบแสง นักออกแบบเครื่องแต่งกำย
- บริกำรบูรณะซ่อมแซมงำนศิลปะ

9633 96330

ผลงานต้นฉบับของนักเขียน นักประพันธ์เพลง และศิลปินอื่น ๆ ยกเว้นศิลปินด้านความบันเทิง จิตรกร และ
ประติมากร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- ต้นฉบับของงำน
 นักเขียน : ต้นฉบับหนังสือ
 นักประพันธ์เพลง : ต้นฉบับของเพลงที่ไม่ได้บันทึกจำกเพลงที่มีลิขสิทธิ์
 ศิลปินอื่น ๆ นอกเหนือจำกศิลปิน จิตรกร และประติมำกร
กำรสร้ำงสรรค์งำนต้นฉบับเหล่ำนีต้ ั้งใจทำขึ้นเพื่อขำยโดยทีไ่ ม่ได้ทำตำมสัญญำหรือตำมผู้ซื้อ
ยกเว้น
- ผลงำนต้นฉบับของจิตรกร และประติมำกร ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 38961

หมู่ใหญ่ 964

บริการของพิพิธภัณฑ์ และบริการด้านการอนุรักษ์

9641

บริการของพิพิธภัณฑ์ และบริการด้านการอนุรักษ์ของโบราณสถานและอาคารทางประวัติศาสตร์
96411

บริการของพิพิธภัณฑ์ ยกเว้นบริการของโบราณสถานและอาคารทางประวัติศาสตร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรจัดแสดงของสะสมทุกประเภท (ศิลปะ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และประวัติศำสตร์)
- บริกำรจัดกำรและรักษำของสะสม
- กำรจัดนิทรรศกำรหมุนเวียนแสดงของสะสม
ยกเว้น
- บริกำรขำยปลีกและจัดแสดงผลงำนของห้องแสดงผลงำนศิลปะในเชิงพำณิชย์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
62299
- บริกำรของโบรำณสถำนและอำคำรทำงประวัติศำสตร์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 96412
- บริกำรของสวนพฤกษชำติและสวนสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 96421
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96412

9642

บริการของโบราณสถานและอาคารทางประวัติศาสตร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- กำรดำเนินงำนของโบรำณสถำน อนุสำวรีย์ และอำคำรทำงประวัติศำสตร์ รวมทั้งบริกำรให้เข้ำเยี่ยมชม
โบรำณสถำนและอำคำรทำงประวัติศำสตร์
- บริกำรอนุรักษ์โบรำณสถำนและอำคำรทำงประวัติศำสตร์
บริการของสวนพฤกษชาติและสวนสัตว์ และบริการอนุรักษ์ธรรมชาติ

96421

บริการของสวนพฤกษชาติและสวนสัตว์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- กำรดำเนินกำรของสวนพฤกษชำติและสวนสัตว์ และบริกำรให้เข้ำชมสวนพฤกษชำติและสวนสัตว์
- บริกำรอนุรักษ์และบำรุงรักษำสวนพฤกษชำติและสวนสัตว์
ยกเว้น
- บริกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 96422

96422

บริการเขตสงวนธรรมชาติ รวมถึงบริการอนุรักษ์สัตว์ป่า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำรดำเนินกำรของอุทยำนแห่งชำติ สวนธรรมชำติ และเขตสงวนธรรมชำติ รวมถึงบริกำรกำกับดูแล และเข้ำ
เยี่ยมชมอุทยำนแห่งชำติ สวนธรรมชำติ และเขตสงวนธรรมชำติ
- บริกำรอนุรักษ์และบำรุงรักษำอุทยำนแห่งชำติ สวนธรรมชำติ และเขตสงวนธรรมชำติ

หมู่ใหญ่ 965

บริการด้านการกีฬาและกีฬาเพื่อการนันทนาการ

9651

บริการขององค์การและส่งเสริมการจัดงานด้านการกีฬาและกีฬาเพื่อการนันทนาการ
96511

บริการส่งเสริมการจัดงานด้านการกีฬาและกีฬาเพื่อการนันทนาการ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรของผู้ผลิตหรือผู้จัดกำรแข่งขันกีฬำ ซึ่งมีสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวกหรือไม่ก็ตำม

96512

บริการของสโมสรกีฬา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรบริหำรจัดกำรงำนกีฬำของสโมสรกีฬำ ที่ให้โอกำสสมำชิกในกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น
สโมสรฟุตบอล สโมสรโบว์ลิ่ง สโมสรว่ำยน้ำ สโมสรกอล์ฟ สโมสรมวย สโมสรกีฬำฤดูหนำว สโมสรหมำก
กระดำน สโมสรกีฬำประเภทลู่และลำน ฯลฯ

9652 96520

บริการสนับสนุนการด้าเนินการด้านการกีฬาและกีฬาเพื่อการนันทนาการ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- กำรดำเนินกำรและกำรเข้ำใช้สถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับกีฬำในร่มและกลำงแจ้ง เช่น สนำมกีฬำ
ลำนสเก็ต สระว่ำยน้ำ สนำมกอล์ฟ ลำนโบว์ลิ่ง สนำมเทนนิส สนำมกีฬำประเภทลู่และลำน ฯลฯ
- บริกำรของโรงเรียนสอนขี่ม้ำ
ยกเว้น
- บริกำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์ที่ไม่ใช่เพื่อกำรอยู่อำศัย โดยได้รบั ค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง ได้จัดประเภท
ไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 72212

9659 96590

บริการด้านการกีฬาและกีฬาเพื่อการนันทนาการอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรกระโดดร่ม
- บริกำรเครื่องร่อน
- บริกำรดำน้ำ

หมู่ใหญ่ 966

บริการของนักกีฬาและบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

9661 96610

บริการของนักกีฬา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรของนักกีฬำและนักกรีฑำอิสระ

666
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9662 96620

บริการสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรของผู้ตดั สินกีฬำ ผู้จับเวลำ
- บริกำรของไกด์/ผู้นำทำงในกำรปีนเขำ
- บริกำรของไกด์/ผู้นำทำงในกำรล่ำสัตว์
- บริกำรของไกด์/ผู้นำทำงในกำรตกปลำ
- บริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกสัตว์เพื่อกำรกีฬำและนันทนำกำร
- บริกำรสนับสนุนด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำรอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
- บริกำรให้เช่ำเครื่องอุปกรณ์เพื่อกำรกีฬำ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 73240
- บริกำรของมัคคุเทศก์ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 85550

หมู่ใหญ่ 969

บริการของสวนสนุกและบริการด้านนันทนาการ

9691 96910

บริการของสวนสนุกและสิ่งดึงดูดใจที่คล้ายกัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรของสวนสนุก
- บริกำรสิ่งดึงดูดใจและงำนมหกรรมสวนสนุก
- บริกำรดำเนินงำนของรถไฟเครื่องเล่นในสวนสนุก

9692

บริการด้านการพนันและการเสี่ยงโชค
96921

บริการด้าเนินงานเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรพนันออนไลน์

96929

บริการด้านการพนันและการเสี่ยงโชคอื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรรับแทงลอตเตอรี่ บัตรขูดชิงโชค กำรรับแทงม้ำ
- บริกำรของคำสิโนและบ่อน
- บริกำรของเครื่องสล็อตแมชชีน117

9693 96930

บริการด้าเนินการเกี่ยวกับตู้เกมหยอดเหรียญ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับตูเ้ กมหยอดเหรียญ
 เกมฟุตบอลโต๊ะ
 เกมแอร์ฮอกกี้
 เกมพินบอล
 วิดีโอเกม
- บริกำรเกมเพื่อกำรนันทนำกำรและเครื่องเล่นแบบขี่หยอดเหรียญ
 เครื่องเล่นเด็กแบบขี่หยอดเหรียญ
ยกเว้น
- บริกำรให้เช่ำพื้นที่เพื่อวำงเครื่องเล่นเกมและเครื่องเล่นแบบขี่ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 72112
- บริกำรเครื่องเล่นแบบขี่ เครื่องเล่นเกม และสิ่งดึงดูดควำมสนใจที่รวมอยู่ในสวนสนุก ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 96910
- กำรพนันที่ใช้เครื่องพนันแบบอิเล็กทรอนิกส์และเชิงกล เช่น เครื่องสล็อตแมชชีน และเครื่องจับสลำกวิดีโอ ได้
จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 96929

117

เครื่องเล่นกำรพนัน (gambling) ที่ประกอบด้วยวงล้อขั้นต่ำจำนวนสำมวงขึ้นไปหรือมำกกว่ำ โดยวงล้อดังกล่ำวจะขับเคลื่อนก็เมื่อมีผู้เล่นหยอดเงินเดิมพัน จำกนั้นกดปุ่ มหรือสับคันโยก
ซึ่งกำรเล่นสล็อต จะคิดคะแนนเดิมพันจำกภำพสัญลักษณ์ที่ปรำกฏตรงหน้ำผู้ลงเดิมพันเมื่อตอนวงล้อหยุดหมุน
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9699 96990

บริการด้านความบันเทิงและการนันทนาการอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับสถำนที่เต้นรำหรือห้องเต้นรำและสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรนันทนำกำรอื่น ๆ
- กำรดำเนินกำรของกำรเล่นสกีบนภูเขำ
- บริกำรสวนและชำยหำดเพื่อกำรนันทนำกำร
- บริกำรผลิตและนำเสนอ
 กำรแสดงแสงและสี
 กำรแสดงดอกไม้ไฟ
ยกเว้น
- บริกำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์ที่ไม่ใช่เพื่อกำรอยูอ่ ำศัย โดยได้รับค่ำตอบแทนหรือตำมสัญญำจ้ำง ได้จัดประเภท
ไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 72212
- บริกำรของตัวแทนในนำมของศิลปนหรือนักแสดงสวนบุคคล ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 85999
- บริกำรคัดเลือกนักแสดงภำพยนตร์ นักแสดงโทรทัศน์ และนักแสดงละครอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 85999
- บริกำรสนับสนุนกำรดำเนินกำรด้ำนกำรกีฬำและกีฬำเพื่อกำรนันทนำกำร ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
96520

หมวดย่อย 97

บริการอื่น ๆ

หมู่ใหญ่ 971

บริการซัก ท้าความสะอาด และย้อมสี

9711 97110

บริการซักรีดโดยเครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรทำควำมสะอำดสิ่งทอ โดยเครื่องซักผ้ำชนิดหยอดเหรียญ

9712 97120

บริการซักแห้ง (รวมถึงบริการท้าความสะอาดผลิตภัณฑ์ขนสัตว์) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรซักรีดและทำควำมสะอำดเสื้อผ้ำ เครื่องแต่งกำย และของอื่น ๆ ที่ทำจำกสิ่งทอ ขนสัตว์ และเครื่องหนัง

9713 97130

บริการท้าความสะอาดสิ่งทออื่น ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรซัก ทำควำมสะอำด และรีดเสื้อผ้ำ และเครื่องแต่งกำยที่ทำจำกสิ่งทอสำหรับส่วนรวมและองค์กร
- บริกำรซัก ทำควำมสะอำด และรีดสำหรับคลังสินค้ำซักอบรีด
- บริกำรซัก ทำควำมสะอำด และรีดสำหรับครัวเรือน
- บริกำรทำควำมสะอำดสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ และพรม ในสถำนที่ของผู้ใช้บริกำร
- บริกำรทำควำมสะอำดพรม ผ้ำหุ้มเบำะ ผ้ำแขวนผนัง ฯลฯ
- บริกำรให้เช่ำเครื่องแบบทำงำน ฯลฯ รวมถึงกำรทำควำมสะอำดตำมตำรำงเวลำปกติ
ยกเว้น
- บริกำรให้เช่ำสิ่งทอ เสื้อผ้ำ และรองเท้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 73260
- บริกำรซักแห้ง ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 97120

9714 97140

บริการอัดกลีบเครื่องแต่งกาย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรอัดกลีบเครื่องแต่งกำยและของอื่น ๆ ที่ทำด้วยสิ่งทอ

9715 97150

บริการฟอกและย้อมสี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรฟอกและย้อมสีเครื่องแต่งกำยและของอื่น ๆ ที่ทำจำกสิ่งทอ ซึ่งไม่ได้ทำต่อเนื่องกับกระบวนกำรผลิต
ของของดังกล่ำว
ยกเว้น
- บริกำรฟอกและย้อมสีเส้นด้ำยและผ้ำ ได้จัดประเภทไว้ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 88213
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หมู่ใหญ่ 972

บริการด้านความงามและเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย

9721 97210

บริการตัดแต่งทรงผม และการบริการของบาร์เบอร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรสระ แต่ง ตัดผม
- บริกำรโกนหนวด และกำรแต่งหนวดและเครำ
- บริกำรทำสีผมและทำสีคิ้ว

9722 97220

บริการดูแลความงาม การแต่งเล็บมือและเล็บเท้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรแต่งหน้ำและกำรเสริมสวย รวมถึงกำรดูแลควำมงำม
- บริกำรแต่งเล็บมือและเล็บเท้ำ
- บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนควำมงำม กำรดูแลผิวหน้ำ และกำรแต่งหน้ำ
ยกเว้น
- บริกำรดูแลสุขภำพ เช่น กำรดึงหน้ำ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 931

9723 97230

บริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรเพื่อเสริมสร้ำงสุขภำพร่ำงกำย เช่น กำรอำบน้ำด้วยน้ำร้อน (อำจมีกำรนวดด้วย) กำรอบซำวน่ำและกำร
อบไอน้ำ กำรอำบแดด สปำ กำรลดน้ำหนักและกำรบำรุงรักษำควำมงำมร่วมด้วย กำรนวดแผนโบรำณ นวด
แผนไทย จับเส้น และคลำยกล้ำมเนื้อ (ยกเว้นเพื่อกำรบำบัดรักษำโรค) และบริกำรที่คล้ำยกัน
ยกเว้น
- บริกำรรักษำทำงกำรแพทย์ ได้จดั ประเภทไว้ในหมู่ใหญ่ 931

9729 97290

บริการเสริมความงามอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรด้ำนสุขวิทยำส่วนบุคคล118 กำรดูแลร่ำงกำย กำรกำจัดขนบนร่ำงกำย กำรบำบัดด้วยรังสีอัลตร้ำไวโอเล็ต
และรังสีอินฟรำเรด และบริกำรด้ำนสุขวิทยำอื่น ๆ
ยกเว้น
- บริกำรรักษำทำงกำรแพทย์ ได้จดั ประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 931

หมู่ใหญ่ 973

บริการจัดการงานศพ เผาศพ และบริการที่เกี่ยวข้อง

9731 97310

บริการที่ฝังศพและเผาศพ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรจัดกำรและบำรุงรักษำสถำนที่ฝังศพ กำรดูแลสุสำน
- บริกำรเผำศพ (ฌำปนกิจ)
ยกเว้น
- บริกำรจัดสวนสำหรับสุสำน ได้จัดประเภทไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 85970

9732 97320

118

บริการที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรจัดพิธีศพและพิธีฌำปนกิจ
- บริกำรขุดหลุมฝังหรือกำรขุดส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยของศพ
- บริกำรฉีดดองศพและสถำนที่เก็บศพเพื่อรอกำรฝังหรือเผำ
- กำรขนส่งศพ

สุขวิทยำส่วนบุคคล (personal hygiene) เป็นกำรดูแลตนเองในกำรรักษำควำมสะอำดของร่ำงกำย กำรอำบน้ำ กำรขับถ่ำยของเสียออกจำกร่ำงกำย กำรสวมใส่เสื้อผ้ำ เครื่องใช้ส่วนตัว
เพื่อควำมสุขสบำยของร่ำงกำย กำรรักษำควำมสะอำดของร่ำงกำยในแต่ละบุคคล มีควำมแตกต่ำงกันตำมควำมเชื่อ คุณค่ำ และอุปนิสัยในกำรทำควำมสะอำดบำงคนเข้มงวดต่อกำรรักษำ
ควำมสะอำด แต่บำงคนปล่อยปละละเลยต่อกำรรักษำควำมสะอำด สุขวิทยำส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับกำรรักษำควำมสะอำดผิวหนัง ผม เล็บ ปำก ฟัน จมู ก ตำ หู และอวัยวะสืบพันธุ์
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หมู่ใหญ่ 979

บริการเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

9791 97910

บริการเพื่อนเที่ยว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรเพื่อนเที่ยว เช่น เพื่อเข้ำร่วมกิจกรรมทำงสังคม หรือเพื่อควำมบันเทิง เป็นต้น
- บริกำรของชำย/หญิงบริกำร

9799 97990

บริการเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรของสำนักงำนจัดหำคู่
- บริกำรเกีย่ วกับกำรลำดับหรือสืบวงศ์ตระกูลหรือเครือญำติ
- บริกำรเกีย่ วกับโหรำศำสตร์และไสยศำสตร์
- บริกำรของนักเขียนสำธำรณะ
- บริกำรของนักสัก
- บริกำรเจำะร่ำงกำย
- บริกำรขนกระเป๋ำ ขัดรองเท้ำ และนำรถไปจอด
- บริกำรห้องน้ำสำธำรณะ
- บริกำรส่วนบุคคลด้วยเครื่องหยอดเหรียญ เช่น เครื่องตรวจวัดควำมดันเลือด เครื่องชั่งน้ำหนัก ตู้เก็บของ
เครื่องขัดรองเท้ำชนิดหยอดเหรียญ ตู้ถ่ำยภำพ กล้องโทรทัศน์/กล้องส่องทำงไกล ฯลฯ
- บริกำรอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดย่อย 98

บริการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล

หมู่ใหญ่ 980

บริการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล

9800 98000

บริการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นไี้ ด้แก่
- บริกำรของครัวเรือนส่วนบุคคลที่จำ้ งลูกจ้ำงมำทำงำน เช่น แม่บ้ำน ผู้ประกอบอำหำร คนเลี้ยงเด็ก
ยกเว้น
- บริกำรที่ดำเนินกำรโดยหน่วยบริกำรอิสระ (รวมถึงบุคคลที่ไม่ได้ให้บริกำรกับครัวเรือนใดครัวเรือนหนึ่งโดยเฉพำะ)
ให้แก่ครัวเรือน ได้จัดประเภทตำมชนิดของกำรบริกำรนั้น ๆ

หมวดย่อย 99

บริการขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก

หมู่ใหญ่ 990

บริการขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก

9900 99000

บริการขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่
- บริกำรของคณะผู้แทนทำงกำรฑูตและกงสุลจำกประเทศต่ำง ๆ ที่มำพำนักอำศัย/ปฏิบัติหน้ำที่ในรำชอำณำจักรไทย
- บริ ก ำรขององค์ ก ำรระหว่ ำ งประเทศที่ มำพ ำนั ก อำศัย /ปฏิ บั ติห น้ ำ ที่ ใ นรำชอำณำจั ก รไทย เช่ น องค์ ก ำร
สหประชำชำติ และองค์กำรเฉพำะทำงของระบบสหประชำชำติ หรือองค์กำรส่วนภูมิภำค ฯลฯ องค์กำรรัฐ
อเมริกัน สหภำพยุโรป สหภำพแอฟริกำ สันนิบำตอำหรับ องค์กำรเพื่อควำมร่วมมือและกำรพัฒ นำทำง
เศรษฐกิจ องค์กำรศุลกำกรโลก องค์กรกลุ่มประเทศส่งออกน้ำมัน และองค์กรระหว่ำงประเทศอื่น ๆ

ส่วนที่ 5

การประยุกต์ใช้
โครงสร้าง
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การประยุกต์ใช้โครงสร้าง
การจัดจาแนกทางสถิติสะท้อนให้เห็นถึง การยอมรับระหว่างหลักการทางทฤษฎีและการปฏิบัติ อย่างไรก็ตามการรวมข้อมูล
อย่างง่าย ๆ ในระดับต่าง ๆ ภายในโครงสร้างที่มีอยู่ของ TCPC อาจจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดได้
ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลพิเศษหรือเฉพาะ สามารถนาโครงสร้างของ TCPC มาประยุกต์โดยการเพิ่มรายละเอียด
หรือปรับโครงสร้างด้วยการจัดทาเป็นโครงสร้างทางเลือก โครงสร้างทางเลือกมีจุดประสงค์เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการ
นาเสนอข้อมูลที่จาแนกตาม TCPC ในรูปแบบตารางที่เป็นมาตรฐานที่กาหนดโดยผู้ใช้และได้รับการยอมรับในระดับสากล เนื่องจาก
การวิเคราะห์สถานการณ์ที่แตกต่างกันอาจต้องการข้อมูลทางสถิติซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ TCPC ไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์
นอกจากความจ าเป็ น ในการรวมกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง TCPC ที่ แ ตกต่ า งกั น แล้ ว การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เฉพาะที่ ต้ อ งการ
รายละเอียดมากขึ้นนั้น อาจไม่เหมาะสาหรับการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ กลางเพื่อใช้วัตถุประสงค์ทั่วไป สาหรับการประยุกต์ใช้โครงสร้าง
บางครั้งความต้องการรายละเอียดดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในระยะสั้น หรือถูกจากัดด้วยระยะเวลาการศึกษา หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ในบางพื้นที่ ซึ่งไม่เหมาะที่จะใช้การจัดจาแนกที่เป็นมาตรฐานสากล อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที่จาเป็นต้องมีรายละเอียดที่สูงดังกล่าว หมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวควรออกแบบให้มีลักษณะที่สอดคล้องกับหมวดหมู่ TCPC ที่มีอยู่
โดยชุดคาจากัดความของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรายละเอียดสูงเรียกว่าการแตกโครงสร้าง (หรือโครงสร้างทางเลือก)
ในเอกสารฉบับนี้มีการนาเสนอโครงสร้างทางเลือก 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนแรก คือ การประยุกต์ใช้โครงสร้างที่เกิดจากการรวมกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจสารสนเทศ เพื่อกาหนดขอบเขตผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and
Communications Technology: ICT) ผลิตภัณฑ์เนื้อหาและสื่อ และหมวดหมู่ย่อยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับ ISIC Rev.4
(ซึ่งในเอกสารฉบับนี้ได้นาเสนอในบริบทของประเทศไทย คือ แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง TCPC 2020 กับ TSIC 2009) และส่วนที่สอง
คือ การประยุกต์ใช้โครงสร้างที่เกิดจากการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยการเพิ่มรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของ CPC ให้มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้อง
กับผลิตภัณฑ์ขั้นต้นทางการเกษตรสาหรับสถิติการเกษตร ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) โดยโครงสร้างดังกล่าวได้สนับสนุนการทางานให้แก่ประเทศ
ที่พร้อมหรืออยู่ในระหว่างการนามาใช้และปรับใช้ CPC สาหรับสถิติการเกษตรเพื่อให้เข้ากับระบบสถิติของประเทศอีกด้วย
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ผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจสารสนเทศ
ในหลายปีที่ผ่านมา ความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจสารสนเทศ (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information
and communication Technology) และเนื้อหาและสื่อ (Content)) เพิ่มมากขึ้น โดยคณะทางานขององค์การเพื่อความร่วมมือและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหลัก
ในการจัดทาดัชนีชี้วัดสังคมสารสนเทศ (Working Party on Indicators for the Information Society: WPIIS) ได้กาหนดมาตรฐาน
คานิยามของเศรษฐกิจสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยภาค ICT และภาคเนื้อหาและสื่อ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์ ICT
“ผลิตภัณฑ์ ICT ที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อให้สามารถดาเนินการประมวลผลสารสนเทศและทาการสื่อสารด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงการส่งและการแสดงผลสารสนเทศ”
โดยมีผลิตภัณฑ์ ICT จานวน 98 รายการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 10 หมวดหมู่ตามที่แสดงในตาราง
TCPC 2020
(กลุม่ ผลิตภัณฑ์)

TSIC 2009
(กิจกรรม)

45142
45220

26201*
26201*

45230

26201*

45240
45250

26201*
26201*

45261
45262

26209*
26209*

45263
45264
45265
45266

26209*
26209*
26209*
26209*

45269
45271
45272
45289
45290
47315
47550

26209*
26202*
26202*
26209*
26209*
26203*
26202*

46921
47211

26309*
26303*

คาอธิบายผลิตภัณฑ์
(กลุม่ ผลิตภัณฑ์ของ TCPC)
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
เครื่องชาระเงิน เครื่องบริการเงินด่วนอัตโนมัติ และเครื่องจักรที่คล้ายกัน
เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัตทิ ี่พกพาได้ มีน้าหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม เช่น แล็ปท็อป
รวมถึงโน้ตบุ๊คและซับโน้ตบุ๊ค
เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ อย่างน้อยต้องมีหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยรับเข้า
และหน่วยส่งออกรวมอยู่ในเรือนเดียวกัน จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม
เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัตนิ าเข้าในลักษณะเป็นระบบ
เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติอนื่ ๆ จะมีหน่วยดังต่อไปนี้หนึ่งหรือสองหน่วยอยู่ในเรือน
เดียวกันหรือไม่ก็ตาม คือ หน่วยเก็บ หน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก
อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ทาหน้าที่รับเข้า (แป้นพิมพ์ ก้านควบคุม เมาส์ ฯลฯ)
เครื่องสแกนเนอร์ (ยกเว้นเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์และ/หรือเครื่องทาสาเนา
เครื่องโทรสารที่อยูร่ วมกัน)
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ตที่ใช้กับเครื่องประมวลผลข้อมูล
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่ใช้กับเครื่องประมวลผลข้อมูล
เครื่องพิมพ์อื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องประมวลผลข้อมูล
หน่วยที่ทาหน้าที่ดังต่อไปนี้ สองหน้าที่หรือมากกว่าคือ การพิมพ์ การสแกน การทาสาเนา
การโทรสาร
อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ที่ทาหน้าที่รบั เข้าหรือส่งออก
สื่อบันทึกที่ถอดออกไม่ได้
สื่อบันทึกที่ถอดออกได้
หน่วยอื่น ๆ ของเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ของเครื่องจักรที่ใช้ในการคานวณ
มอนิเตอร์และเครื่องฉาย (โปรเจกเตอร์) ที่ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติเป็นหลัก
อุปกรณ์หน่วยเก็บความจาแบบไม่ลบเลือนชนิดโซลิด-สเตท
เครื่องอุปกรณ์สื่อสาร
เครื่องสัญญาณแจ้งโจรกรรมหรืออัคคีภัยและเครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกัน
เครื่องส่งที่มีเครื่องรับประกอบร่วมอยู่ด้วย
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TCPC 2020
(กลุม่ ผลิตภัณฑ์)
47212
47213
47221
47222
47223

TSIC 2009
(กิจกรรม)
26303*
26303*
26301*
26302*
26109*,
26302*

47401

26301*,
26302*,
26303*,
26309*

38581
47214
47215
47311

26409*
26402*
26703*
26402*

47312

26402*

47313

26401*

47314

26401*

47321

26402*,
26409*
26402*,
26409*
26403*

47323
47330
47402

26402*,
26403*,
26409*

45281
47130
47140
47150

26109*
26103*
26101*
26104*

47160

26104*

คาอธิบายผลิตภัณฑ์
(กลุม่ ผลิตภัณฑ์ของ TCPC)
เครื่องส่งที่ไม่มีเครื่องรับประกอบร่วมอยู่ด้วย
กล้องถ่ายโทรทัศน์
เครื่องโทรศัพท์แบบใช้สายพร้อมด้วยปากพูดหูฟัง (แฮนด์เซต) ไร้สาย
เครื่องโทรศัพท์สาหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือสาหรับเครือข่ายไร้สายอื่น ๆ
เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สาหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ รวมถึง
เครื่องอุปกรณ์สาหรับการสื่อสารในระบบเครือข่ายทางสายหรือไร้สาย (เช่น เครือข่าย
เฉพาะกลุม่ หรือเครือข่ายบริเวณกว้าง)
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 47221 ถึง 47223

เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน
คอนโซลวิดโี อเกม
กล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ
กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทลั
เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง (ยกเว้นชนิดที่ใช้กับยานยนต์) ซึ่งในเรือนเดียวกันจะมีเครื่อง
บันทึกหรือถอดเสียงหรือนาฬิกาประกอบอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม
เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงที่ไม่สามารถทางานได้โดยไม่มีพลังงานจากแหล่งภายนอก
ชนิดที่ใช้กับยานยนต์
เครื่องรับโทรทัศน์จะมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง หรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง
หรือเครื่องบันทึกภาพวิดโี อหรือถอดภาพวิดีโอ ประกอบร่วมอยูด่ ้วยหรือไม่กต็ าม
มอนิเตอร์และเครื่องฉาย (โปรเจกเตอร์) ไม่มีเครื่องอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์
ประกอบร่วมอยูด่ ้วย และไม่ได้ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัตเิ ป็นหลัก
เครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง
เครื่องบันทึกภาพวิดีโอหรือถอดภาพวิดีโอ
ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน; ลาโพง; หูฟังชนิดครอบหัว หูฟังชนิดเสียบหู และชุดที่
ประกอบด้วยไมโครโฟน/ลาโพง; เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่สัญญาณเสียง;
ชุดเครื่องขยายเสียงด้วยไฟฟ้า
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 47321, 47323 และ 47330
ส่วนประกอบและสินค้า ICT อื่น ๆ
แผ่นวงจรเสียง แผ่นวงจรภาพ แผ่นวงจรเครือข่าย สาหรับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ
วงจรพิมพ์
หลอดเทอร์มิโอนิก หลอดโคลด์แคโทด หรือหลอดโฟโตแคโทด (รวมถึงหลอดแคโทดเรย์)
ไดโอด ทรานซิสเตอร์และกลอุปกรณ์กึ่งตัวนาที่คล้ายกัน; กลอุปกรณ์กึ่งตัวนาแบบไวแสง;
ไดโอดเปล่งแสง; ผลึกพีเอโซอิเล็กทริกที่ประกอบแล้ว
วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์
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TCPC 2020
(กลุม่ ผลิตภัณฑ์)
47173
47403

47530
47540
47590
47910
47920
48315
48354
88741

88742

88743

88744

88749
47811
47812
47813
47814
47821

TSIC 2009
(กิจกรรม)
26101*,
26104*,
26109*
26303*,
26401*,
26402*,
26511*
26800*
26800*
32909*
26800*
26104*
26101*,
26702*
26101*,
26702*

คาอธิบายผลิตภัณฑ์
(กลุม่ ผลิตภัณฑ์ของ TCPC)
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 47140 ถึง 47160
ส่วนประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 47211 ถึง 47213, 47311 ถึง 47315 และ
48220
สื่อบันทึกที่ใช้แม่เหล็ก ที่ยังไม่ได้บนั ทึก ยกเว้นบัตรที่มีแถบแม่เหล็กประกอบร่วมอยูด่ ้วย
สื่อบันทึกที่ใช้แสง ที่ยังไม่ได้บันทึก
สื่อบันทึกอื่น ๆ รวมถึงแม่แบบและต้นแบบสาหรับการผลิตจานบันทึก
บัตรที่มีแถบแม่เหล็กประกอบร่วมอยู่ด้วย
สมาร์ทการ์ด
กลอุปกรณ์ทาด้วยผลึกเหลวที่ไม่ได้เป็นของซึ่งระบุไว้ในประเภทอื่น; เลเซอร์นอกจาก
เลเซอร์ไดโอด; รวมทั้งเครื่องใช้และอุปกรณ์อื่น ๆ เชิงทัศนศาสตร์ ซึง่ มิได้จดั ประเภทไว้
ในที่อื่น
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของสินค้าที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 48315

บริการผลิตเครื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
26101*, บริการผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
26103*,
26104*,
26109*
26201*, บริการผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
26202*,
26203*,
26209*
26301*, บริการผลิตอุปกรณ์สื่อสาร
26302*,
26303*,
26309*
26401*, บริการผลิตเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน
26402*,
26403*,
26409*
26800* บริการผลิตสื่อแม่เหล็กและสื่อทางแสง
ซอฟต์แวร์ธุรกิจและซอฟต์แวร์เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต และบริการลิขสิทธิ์
58202* ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการสาเร็จรูป
58202* ซอฟต์แวร์เครือข่ายสาเร็จรูป
58202* ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลสาเร็จรูป
58202* ซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมและภาษาชุดคาสั่งสาเร็จรูป
58202* ซอฟต์แวร์ประยุกต์สาเร็จรูปที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ หรือที่ใช้ในบ้าน
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TCPC 2020
(กลุม่ ผลิตภัณฑ์)
47829
73311
83143
84341
84342
84392
83117
83131
83132
83141
83142
83151
83152
83159
83161
83162
84110
84120
84131
84132
84133
84140

84150

84190

84210

TSIC 2009
(กิจกรรม)
58202*
58203
58201*,
58202*
58202*
58202*
58202*
70209*
62021*,
62022*
62021*,
62022*
62011*,
62012*
62022*
63112*
63112*
63111,
63112*
62023*
62023*
61109*,
61209*
61109*
61201*
61201*
61201*
61109*,
61209*,
61302*,
61900*
61109*,
61209*,
61302*,
61900*
61109*,
61209*,
61302*,
61900*
61101*

คาอธิบายผลิตภัณฑ์
(กลุม่ ผลิตภัณฑ์ของ TCPC)
ซอฟต์แวร์ประยุกต์สาเร็จรูปอื่น ๆ
บริการดูแลสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ต้นฉบับซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ระบบที่ดาวน์โหลด
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ดาวน์โหลด
ซอฟต์แวร์ออนไลน์
บริการและให้คาปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
บริการให้คาปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโปรแกรมประยุกต์
บริการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับเครือข่ายและระบบ
บริการเว็บโฮสต์ติ้ง
จัดหาบริการโปรแกรมประยุกต์
บริการเว็บโฮสต์ติ้งและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ
บริการบริหารจัดการเครือข่าย
บริการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์
บริการโทรคมนาคม
บริการสื่อสัญญาณเครือข่ายพื้นฐาน
บริการระบบโทรศัพท์พื้นฐาน
บริการเสียงเคลื่อนที่
บริการข้อความเคลื่อนที่
บริการข้อมูลเคลื่อนที่ ยกเว้นบริการข้อความ
บริการเครือข่ายส่วนบุคคล

บริการส่งข้อมูล

บริการโทรคมนาคมอื่น ๆ

บริการเครือข่ายหลักของระบบอินเทอร์เน็ต
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TCPC 2020
(กลุม่ ผลิตภัณฑ์)
84221

84222

84290

73124
73125
73210
83325
87130
87153
87331
87332
87340

TSIC 2009
คาอธิบายผลิตภัณฑ์
(กิจกรรม)
(กลุม่ ผลิตภัณฑ์ของ TCPC)
61101*, บริการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วต่า
61202*,
61302*,
61900*
61101*, บริการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
61202*,
61302*,
61900*
61101*, บริการอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ
61202*,
61302*,
61900*
บริการสัญญาเช่าดาเนินงานหรือให้เช่าเครื่องอุปกรณ์ ICT
77306* บริการสัญญาเช่าดาเนินงานหรือให้เช่าคอมพิวเตอร์ โดยไม่มผี ู้ควบคุม
77309* บริการสัญญาเช่าดาเนินงานหรือให้เช่าอุปกรณ์โทรคมนาคม โดยไม่มีผู้ควบคุม
77299* บริการสัญญาเช่าดาเนินงานหรือให้เช่าโทรทัศน์ วิทยุ เครื่องบันทึกเทปวิดีโอ และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง และอุปกรณ์ประกอบ
บริการด้าน ICT อื่น ๆ
71102* บริการด้านวิศวกรรมสาหรับโครงการโทรคมนาคมและการแพร่ภาพกระจายเสียง
95110
บริการบารุงรักษาและซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
95120
บริการบารุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรและเครื่องโทรคมนาคม
33200* บริการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม
62090* บริการติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
33200* บริการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสาร

ผลิตภัณฑ์เนื้อหาและสื่อ
“ผลิตภัณฑ์เนื้อหาและสื่อที่มีจดุ ประสงค์หลักเพื่อการให้สารสนเทศ การศึกษา และ/หรือความบันเทิงผ่านทางสื่อสารมวลชนและ
กิจกรรมสื่อที่เกี่ยวข้อง โดยมูลค่าของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่มีต่อผู้บริโภคไม่ได้อยู่ในคุณภาพที่จับต้องได้ แต่อยู่ในเนื้อหาข้อมูล (สารสนเทศ
การศึกษา วัฒนธรรมหรือความบันเทิง)”
มีผลิตภัณฑ์เนื้อหาและสื่อ 74 รายการแบ่งออกเป็น 6 หมวดหมู่ในระดับกว้าง ๆ ดังแสดงด้านล่าง
TCPC 2020
(กลุม่ ผลิตภัณฑ์)
32210
32220
32230

TSIC 2009
คาอธิบายผลิตภัณฑ์
(กิจกรรม)
(กลุม่ ผลิตภัณฑ์ของ TCPC)
เนื้อหาที่พิมพ์เป็นเล่มและเนื้อหาอื่น ๆ สื่อบันทึกทางกายภาพและบริการที่เกี่ยวข้อง
58111* หนังสือทางการศึกษาที่พิมพ์เป็นเล่ม
58113*
58111* หนังสืออ้างอิงทั่วไปที่พิมพ์เป็นเล่ม
58113*
58111* นามานุกรมที่พิมพ์เป็นเล่ม
58113*
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TCPC 2020
(กลุม่ ผลิตภัณฑ์)
32291
32292
32299
32300
32410
32420
32490
32511
32530
32540
32620
32630
47691
47692

83631

38950
47620
83632

84611
84612

TSIC 2009
คาอธิบายผลิตภัณฑ์
(กิจกรรม)
(กลุม่ ผลิตภัณฑ์ของ TCPC)
58111* หนังสือสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะด้าน หนังสือเทคนิค และหนังสือวิชาการที่พิมพ์เป็นเล่ม
58111* หนังสือเด็กที่พิมพ์เป็นเล่ม
58112* หนังสืออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นที่พิมพ์เป็นเล่ม
58131* หนังสือพิมพ์และนิตยสารรายวันที่พิมพ์เป็นเล่ม
58132* หนังสือพิมพ์และนิตยสารในเรื่องทั่วไปที่น่าสนใจนอกจากรายวันที่พิมพ์เป็นเล่ม
58131*, หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสารทางธุรกิจ วิชาชีพ และวิชาการที่พิมพ์เป็นเล่ม
58132*,
58133*
58131*, หนังสือพิมพ์และนิตยสารอื่น ๆ นอกจากรายวันที่พิมพ์เป็นเล่ม
58132*,
58133*
58112*, แผนที่ แผนภูมิอุทกศาสตร์ หรือแผนภูมิที่คล้ายกันทุกชนิด (รวมถึงแผนที่แขวนผนัง
58113* แปลนแสดงภูมิประเทศ และแผนที่โลก) ที่ได้จากการพิมพ์ นอกจากทาเป็นเล่ม
58191*, ไปรษณียบัตรที่มีข้อความหรือมีภาพประกอบ; รวมทั้งบัตรพิมพ์ที่มีข้อความอวยพร หรือ
58192* แจ้งข่าว จะมีซองหรือมีสิ่งตกแต่งหรือไม่กต็ าม
58191*, ภาพพิมพ์ ภาพดีไซน์ และภาพถ่าย
58192*
58191* สิ่งพิมพ์โฆษณาทางการค้า แค็ตตาล็อกทางการค้าและของที่คล้ายกัน
58191* รูปลอกและปฏิทินที่ได้จากการพิมพ์
58111* จาน เทป หรือสื่อบันทึกทางกายภาพอื่น ๆ ที่บันทึกหนังสือเสียง
58111*, จาน เทป หรือสื่อบันทึกทางกายภาพอื่น ๆ ที่บันทึกข้อความ
58112*,
58121*,
58131*,
58132*
58121*, บริการขายพื้นที่โฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์ (ยกเว้นโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง)
58131*,
58132*
เนื้อหาภาพยนตร์ วิดีทัศน์ โทรทัศน์ และวิทยุ และบริการที่เกี่ยวข้อง
59111* ฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายและล้างแล้ว จะบันทึกเสียงด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือที่บันทึก
แต่เสียงเท่านั้น
59111*, จาน เทป หรือสื่อบันทึกทางกายภาพอื่น ๆ ที่บันทึกภาพยนตร์และวิดีโออื่น ๆ
59112*
60101*, บริการขายเวลาโฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ (ยกเว้นโดยได้รับค่าตอบแทนหรือ
60102*, ตามสัญญาจ้าง)
60201*,
60202*,
60203*
60101*, ต้นฉบับที่ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง
60102*
60201*, ต้นฉบับรายการโทรทัศน์ที่แพร่ภาพ
60202*
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TCPC 2020
(กลุม่ ผลิตภัณฑ์)
84621

96131
96132

TSIC 2009
(กิจกรรม)
60101*,
60102*
60201*,
60202*
60101*,
60102*,
60201*,
60202*,
60203*
61102*,
61209*,
61301*
61102*,
61209*,
61301*
61102*,
61209*,
61301*
59111*,
59112*,
60201*,
60202*,
60203*
59201*,
60101*,
60102*
59111*,
59112*,
59201*
59121*
59129*

96133
96134
96135
96136
96137
96139

59122*
59122*
59122*
59129*
59201*
59129*

96140

59131

84622
84631

84632
84633
84634
96121

96122
96123

คาอธิบายผลิตภัณฑ์
(กลุม่ ผลิตภัณฑ์ของ TCPC)
ผังรายการวิทยุ
ผังรายการโทรทัศน์
บริการแพร่ภาพกระจายเสียง

บริการจัดส่งรายการโทรทัศน์/วิทยุแพ็คเกจปกติ
บริการจัดส่งรายการโทรทัศน์/วิทยุแพ็คเกจพิเศษ
บริการจัดสงรายการโทรทัศน/วิทยุโดยชาระเงินตอครั้งเพื่อรับบริการ
บริการผลิตภาพยนตร์ วิดีทัศน์ และรายการโทรทัศน์

บริการผลิตรายการวิทยุ
ต้นฉบับภาพยนตร์ วิดีทัศน์ รายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุ
บริการตัดต่อภาพและเสียง
บริการแปลงรูปแบบของงานภาพยนตร์ วิดีทัศน์ และรายการโทรทัศน์ รวมถึงการทาสาเนา
ต้นฉบับใหม่
บริการปรับเปลี่ยนสีภาพและปรับแต่งฟิล์มภาพยนตร์ วิดีทัศน์ หรือสื่อดิจิทัลให้ดีขึ้น
บริการทาเทคนิคพิเศษสาหรับฟิลม์ ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ หรือสื่อดิจิทลั
บริการทาภาพเคลื่อนไหว
บริการใส่คาบรรยายภาพ ภาพไตเติ้ล และบทบรรยายภาพ
บริการตัดต่อและออกแบบเสียง
บริการอื่น ๆ ภายหลังการผลิตภาพยนตร์ วิดีทัศน์ และรายการโทรทัศน์ ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น
บริการเผยแพร่ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ และรายการโทรทัศน์

โครงสร้างการจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย ปี 2563 681

TCPC 2020
(กลุม่ ผลิตภัณฑ์)
96150
32520
47610
96111
96112
96113
38582
47822
84391
73312
83633

84311
84312
84313
84321
84322
84331
84332
84393
84394
84399
47699
73320

TSIC 2009
คาอธิบายผลิตภัณฑ์
(กิจกรรม)
(กลุม่ ผลิตภัณฑ์ของ TCPC)
59140
บริการฉายภาพยนตร์
เนื้อหาดนตรีและบริการที่เกี่ยวข้อง
59202* บทเพลงที่พิมพ์หรือเขียน
59202* จาน เทป หรือสื่อบันทึกทางกายภาพอื่น ๆ ที่บันทึกเสียงดนตรี
59201* บริการบันทึกเสียงลงบนสื่อ ยกเว้นบริการบันทึกเสียงสด
59201* บริการบันทึกเสียงสด
59201* ต้นฉบับเสียงบันทึก
ซอฟต์แวร์เกม
58201* ตลับซอฟต์แวร์สาหรับคอนโซลวิดโี อเกม
58201* ซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
58201* เกมออนไลน์
เนื้อหาออนไลน์และบริการที่เกี่ยวข้อง
58121*, บริการดูแลสิทธิในการใช้ฐานข้อมูล
58122*
58133*, บริการขายพื้นที่โฆษณาทางอินเทอร์เน็ต (ยกเว้นโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง)
58192*,
63112*,
63120*
58113* หนังสือออนไลน์
58133* หนังสือพิมพ์และวารสารออนไลน์
58122* นามานุกรมและรายการชื่อ-ที่อยู่ทางไปรษณีย์ออนไลน์
59202* ดนตรีที่ดาวน์โหลด
59202* เนื้อหาเสียงแบบสตรีม
59111*, ภาพยนตร์และวิดีทัศน์อื่น ๆ ที่ดาวน์โหลด
59112*
59111* เนื้อหาวิดีทัศน์แบบสตรีม
58192* เนื้อหาสาหรับผู้ใหญ่ออนไลน์
63120* เนื้อหาจากการค้นหาของเว็บท่า
58192* เนื้อหาออนไลน์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
เนื้อหาอื่น ๆ และบริการที่เกี่ยวข้อง
59201* จานและเทปอื่น ๆ ที่บันทึกเสียงทีไ่ ม่ใช่เสียงดนตรี
58114,
บริการดูแลสิทธิในการใช้ต้นฉบับด้านความบันเทิง วรรณกรรม หรือศิลปะ
58134,
59111*,
59112*,
59121*,
59122*,
59132,
59203,
90001*,
90002*
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TCPC 2020
(กลุม่ ผลิตภัณฑ์)
83611
83620
83639
83812
83940
84410
84420
85991
89110

96330

TSIC 2009
(กิจกรรม)
73101*
73102*
58111*,
58121*,
73102*
74200*
58121*
63911
63912
63990*
58111*,
58112*,
58113*,
58121*,
58122*,
58131*,
58132*,
58133*,
58191*,
58192*,
58201*,
58202*,
59201*,
59202*
90001*

คาอธิบายผลิตภัณฑ์
(กลุม่ ผลิตภัณฑ์ของ TCPC)
บริการโฆษณาแบบครบวงจร
บริการซื้อหรือขายพื้นที่หรือเวลาโฆษณา โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
บริการขายพื้นที่หรือเวลาสาหรับโฆษณาอื่น ๆ (ยกเว้นโดยได้รับค่าตอบแทนหรือ
ตามสัญญาจ้าง)
บริการถ่ายภาพโฆษณาและภาพที่เกี่ยวข้อง
ต้นฉบับข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่เก็บรวบรวม
บริการของสานักข่าวสื่อสิ่งพิมพ์
บริการของสานักข่าวสื่อโสตทัศน์
บริการสารสนเทศอื่น ๆ
บริการจัดพิมพ์จาหน่ายหรือเผยแพร่ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

ผลงานต้นฉบับของนักเขียน นักประพันธ์เพลง และศิลปินอื่น ๆ ยกเว้นศิลปิน
ด้านความบันเทิง จิตรกร และประติมากร

โครงสร้างการจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย ปี 2563 683

การขยายโครงสร้างของ CPC เพื่อสถิติการเกษตร
FAO ได้พัฒนาโครงสร้างผลิตภัณฑ์สาหรับสถิติการเกษตรโดยการขยายโครงสร้างของ CPC Ver.2.1 เพื่อตอบสนองความต้องการ
ข้อมูลการผลิตและการค้าระหว่างประเทศที่ใช้ใน FAO และความต้องการข้อมูลใหม่ที่เกิดขึ้นจาก FAO Intergovernmental Groups
โครงสร้างผลิตภัณฑ์นี้ใช้เป็นแนวทางสาหรับประเทศที่พร้อมหรืออยู่ในระหว่างดาเนินการใช้หรือปรับใช้ CPC สาหรับสถิติการเกษตรและ
ได้มีการกาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในบางส่วนของการจัดจาแนกที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรขั้นต้น (รวมถึงผลิตภัณฑ์จากพืช
ผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ขั้นต้นที่ได้จากปศุสัตว์ เช่น หนังสัตว์) โดยการเพิ่มรายละเอียดมากขึ้นถัดจากระดับต่าสุดของ CPC
(ตัวเลขห้าหลัก) เพื่อให้สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ได้มากเท่าที่ต้องการ ซึ่งส่วนขยายเพิ่มเติมนั้นได้รับการออกแบบให้อยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 99
ตาแหน่ง (.00 ถึง .99) ซึ่งแตกต่างจากมาตรฐานเดิมในโครงสร้างของ CPC ที่แต่ละระดับสามารถแบ่งได้สูงสุด 9 หมวดหมู่ย่อยเท่านั้น
การขยายโครงสร้างของ CPC เพื่อรองรับข้อมูลของ FAO
จานวนหลัก
ระดับของ CPC

1
หมวดใหญ่

2
หมวดย่อย

3
หมู่ใหญ่

4
หมู่ย่อย

5
กลุ่มผลิตภัณฑ์

.

6
7
รายละเอียด FAO

* FAO ที่ขยายไปยังโครงสร้าง CPC มาตรฐานจะแสดงเป็นตัวเอียงในส่วนขยาย
หมู่ใหญ่
หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
หมวดใหญ่ 0
หมวดย่อย 01
011
0111
01111
01112
0112
01121
01122
0113
01131
01132
0114
01141
01142
0115
01151
01152
0116
01161
01162
0117
01171
01172

ส่วนขยาย

คาอธิบาย
ผลิตภัณฑ์เกษตร ผลิตภัณฑ์ป่าไม้ และผลิตภัณฑ์ประมง
ผลิตภัณฑ์เกษตร พืชสวน พืชผัก
ธัญพืช
ข้าวสาลี
เมล็ดข้าวสาลี (ใช้สาหรับการเพาะปลูก)
ข้าวสาลีอื่น ๆ
ข้าวโพด
เมล็ดข้าวโพด (ใช้สาหรับการเพาะปลูก)
ข้าวโพดอื่น ๆ
ข้าว
เมล็ดข้าว (ใช้สาหรับการเพาะปลูก)
ข้าวเปลือกอื่น ๆ
ข้าวซอร์กัม
เมล็ดข้าวซอร์กัม (ใช้สาหรับการเพาะปลูก)
ข้าวซอร์กัมอื่น ๆ
ข้าวบาร์เลย์
เมล็ดข้าวบาร์เลย์ (ใช้สาหรับการเพาะปลูก)
ข้าวบาร์เลย์อื่น ๆ
ข้าวไรย์
เมล็ดข้าวไรย์ (ใช้สาหรับการเพาะปลูก)
ข้าวไรย์อื่น ๆ
ข้าวโอ๊ต
เมล็ดข้าวโอ๊ต (ใช้สาหรับการเพาะปลูก)
ข้าวโอ๊ตอื่น ๆ
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หมู่ใหญ่

หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
0118
01181
01182
0119
01191
01192
01193
01194
01195
01199

ส่วนขยาย

01199.01
01199.02
01199.90
012
0121
01211
01212
01213
01214
01215
01216
01219
01219.01
01219.90
0122
01221
01229
0123
01231
01232
01233
01234
01235
01239
01239.01
01239.90
0124
01241
01241.01
01241.90

คาอธิบาย
ข้าวฟ่างนกเขา
เมล็ดข้าวฟ่างนกเขา (ใช้สาหรับการเพาะปลูก)
ข้าวฟ่างนกเขาอื่น ๆ
ธัญพืชอื่น ๆ
ทริติเคลี
บักวีต
โฟนิโอ
คีนัว
ข้าวนก
เมล็ดธัญพืชอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
เทฟ
เมล็ดธัญพืชผสม
เมล็ดธัญพืช ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
พืชผัก
พืชผักสาหรับรับประทานใบและลาต้น
หน่อไม้ฝรั่ง
กะหล่าปลี
กะหล่าดอกและบรอกโคลี
ผักกาดหอมและชิโครี่ (Lettuce and chicory)
ผักโขม
อาร์ติโชก
พืชผักสาหรับรับประทานใบและลาต้นอื่น ๆ
ใบมันสาปะหลัง
พืชผักสาหรับรับประทานใบและลาต้นอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
แตง
แตงโม
แตงแคนตาลูปและแตงอื่น ๆ
พืชผักสาหรับรับประทานผล
พริกและพริกไทย (สีเขียว) (พริกในสกุล Capsicum และพริกไทย
จาไมก้าในสกุล Pimenta)
แตงร้านและแตงกวา
มะเขือยาว (มะเขือม่วง)
มะเขือเทศ
ฟักทอง แตงน้าเต้า และฟัก
ผักสาหรับรับประทานผลอื่น ๆ
กระเจี๊ยบเขียว
ผักสาหรับรับประทานผลอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
พืชผักวงศ์ถั่ว (สีเขียว)
ถั่วบีน (สีเขียว)
ถั่วฝักยาว
ถั่วเขียวอื่น ๆ
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หมู่ใหญ่

หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
01242
01243
01249
0125
01251
01252
01253

ส่วนขยาย

01253.01
01253.02
0126
0127
0129

01254
01259
01260
01270
01290
01290.01
01290.90

013
0131
01311
01312
01312.01
01312.02
01313
01313.01
01313.02
01314
01315
01316
01316.01
01316.02
01316.03
01317
01318
01319
0132
01321
01322
01323

คาอธิบาย
ถั่วลันเตา (สีเขียว)
บรอดบีนและฮอร์สบีน (สีเขียว)
พืชผักวงศ์ถั่วอื่น ๆ (สีเขียว)
พืชหัวที่เกิดจากราก กาบใบ หรือต้นใต้ดิน
แคร์รอตและเทอร์นิป
กระเทียมหัว
หอมหัวใหญ่
หอมหัวใหญ่และหอมแดง เขียว
หอมหัวใหญ่และหอมแดง (ยกเว้นทาให้แห้ง)
ลีกและพืชผักจาพวกหอมกระเทียมอื่น ๆ
พืชหัวอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
เมล็ดพืชผัก ยกเว้นเมล็ดบีต
เห็ดและเห็ดทรัฟเฟิล
พืชผักรับประทานสด ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ข้าวโพดเขียว
พืชผักสด ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผลไม้และลูกนัต
ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน
อโวกาโด
กล้วย
กล้วยหอม
กล้วยอื่น ๆ (ยกเว้นกล้วยหอมและกล้วยที่เหมาะสาหรับนามารับประทาน
เมื่อทาให้สุกด้วยความร้อน (ต้ม ปิ้ง เผา))
กล้ายและกล้วยที่เหมาะสาหรับนามารับประทานเมื่อทาให้สุกด้วย
ความร้อน (ต้ม ปิ้ง เผา)
กล้าย
กล้วยที่เหมาะสาหรับนามารับประทานเมื่อทาให้สุกด้วยความร้อน
(ต้ม ปิ้ง เผา)
อินทผลัม
มะเดื่อ
มะม่วง ฝรั่ง และมังคุด
มะม่วง
ฝรั่ง
มังคุด
มะละกอ
สับปะรด
ผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผลไม้จาพวกส้ม
ส้มโอและเกรปฟรุ้ต
มะนาวฝรั่งและมะนาว
ส้ม
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หมู่ใหญ่

หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
01324

ส่วนขยาย
01324.01
01324.02

01329
01330
0134
01341
01342
01342.01
01342.02
01343
01344
01344.01
01344.02
01345
01345
01349
01349.10
01349.20
0135
01351
01351.01
01351.02
01352
01353
01354
01355
01355.01
01355.02
01355.90
01356
01359
01359.01
01359.02
01359.90
0136
0137

01360
01371
01372

คาอธิบาย
ส้มเขียวหวาน ส้มแมนดาริน และส้มคลีเมนทีน
ส้มเขียวหวาน ส้มแมนดาริน
ส้มคลีเมนทีน
ผลไม้จาพวกส้ม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
องุ่น
ผลไม้แบบผลเทียมมีเนื้อ (Pome fruit) และสโตน (Stone fruits)
แอปเปิ้ล
แพร์และควินซ์
แพร์
ควินซ์
แอปริคอต
เชอร์รี่
เชอร์รี่เปรี้ยว
เชอร์รี่
ท้อและเนกทารีน
พลัมและสโล
ผลไม้แบบผลเทียมมีเนื้อ และผลไม้เมล็ดแข็ง
ผลไม้ชนิดโพมอื่น ๆ
ผลไม้ชนิดสโตนอื่น ๆ
เบอร์รี่และผลไม้อื่น ๆ
เคอร์เรนท์และกูสเบอร์รี่
เคอร์เรนท์
กูสเบอร์รี่
กีวีฟรุ้ต
ราสพ์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ และโลแกนเบอร์รี่
สตรอเบอร์รี่
เบอร์รี่อื่น ๆ และผลไม้ในสกุล Vaccinium
บลูเบอร์รี่
แครนเบอร์รี่
เบอร์รี่อื่น ๆ และผลไม้อื่น ๆ ในตระกูลแวกซิเนียม ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น
โลคัสต์บีน (แครอบ)
ผลไม้อื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
พลับ
มะม่วงหิมพานต์
ผลไม้อื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
เมล็ดผลไม้
ลูกนัตเปลือกแข็งทั้งเปลือก (ยกเว้นลูกนัตเปลือกแข็งพันธุ์ป่า ชนิดที่
บริโภคได้และถั่วลิสง)
เมล็ดอัลมอนด์ทั้งเปลือก
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทั้งเปลือก
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หมู่ใหญ่

หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
01373
01374
01375
01376
01377
01379

ส่วนขยาย

01379.01
01379.02
01379.90
014
0141
01411
01412
0142
01421
01422
0143
01431
01432
0144
01441
01442
01443
01444
01445
01446
01447
01448
01449
01449.01
01449.02
01449.90
0145
0146
0149

01450
01460
01491
01491.01
01491.02
01492
01499

คาอธิบาย
เมล็ดเกาลัดทั้งเปลือก
เฮเซลนัตทั้งเปลือก
พิสตาชิโอทั้งเปลือก
วอลนัตทั้งเปลือก
บราซิลนัตทั้งเปลือก
ลูกนัตเปลือกแช็งอื่น ๆ ทั้งเปลือก (ยกเว้นลูกนัตพันธุป์ า่ ทีบ่ ริโภคได้และ
ถั่วลิสง)
หมากสง
โคลานัต
ลูกนัตอื่น ๆ ทั้งเปลือก (ยกเว้นลูกนัตพันธุป์ า่ ทีบ่ ริโภคได้เและถั่วลิสง)
เมล็ดพืชและผลไม้ทมี่ ีน้ามัน
ถั่วเหลือง
เมล็ดถั่วเหลือง (ใช้สาหรับการเพาะปลูก)
ถั่วเหลืองอื่น ๆ
ถั่วลิสง ยกเว้นที่เอาเปลือกออก
เมล็ดถั่วลิสง (ใช้สาหรับการเพาะปลูก)
ถั่วลิสงทั้งเปลือก
เมล็ดฝ้าย
เมล็ดฝ้าย (ใช้สาหรับการเพาะปลูก)
เมล็ดฝ้ายอื่น ๆ
เมล็ดพืชที่มีน้ามันอื่น ๆ
ลินสีด
เมล็ดมัสตาร์ด
เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซา
เมล็ดงา
เมล็ดดอกทานตะวัน
เมล็ดดอกคาฝอย
เมล็ดละหุ่ง
เมล็ดฝิ่น
เมล็ดพืชที่มีน้ามันอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
เมล็ดแตง
เมล็ดกัญชง
เมล็ดพืชที่มีน้ามันอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผลมะกอก
มะพร้าวทั้งเปลือก
ผลไม้ที่มีน้ามันอื่น ๆ
เมล็ดปาล์มและเนื้อในเมล็ดปาล์ม
เมล็ดปาล์มน้ามัน
เนื้อในเมล็ดปาล์ม
เนื้อมะพร้าวแห้ง (โคปรา)
ผลไม้ที่มีน้ามันอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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หมู่ใหญ่

หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์

ส่วนขยาย
01499.01
01499.02
01499.03
01499.04
01499.05
01499.90

015
0151

01510
01520
01520.01
01520.02
01530
01540
01550

0159
01591
01599
016
0161
0162

01610
01620
01620.01
01620.02

0163
0164
0165
01651
01652
01653
01654
01655
01656
01657
01658
01659
0169
01691
01699

คาอธิบาย
เชียนัท
Tung nuts
เมล็ดโจโจบา
Tallowtree seeds
เมล็ดนุ่น
ผลไม้ที่มีน้ามันอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
รากและหัวที่บริโภคได้ ซึ่งมีปริมาณของสตาร์ชหรืออินูลินสูง
มันฝรั่ง
มันสาปะหลัง
มันสาปะหลังสด
มันสาปะหลังแห้ง
มันเทศ
มันและกลอย
เผือกหัวใหญ่ (ทาโร)
รากและหัวที่บริโภคได้ ซึ่งมีปริมาณของสตาร์ชหรืออินูลินสูงอื่น ๆ
เผือกหัวเล็ก (ยัวเทีย)
รากและหั วที่ บริ โภคได้ ซึ่ งมี ปริ มาณของสตาร์ ชหรื ออิ นู ลิ นสู งอื่ น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
พืชที่มีสารกระตุ้น เครื่องเทศ และพืชที่มีกลิ่นหอม
กาแฟสดสีเขียว
ใบชา
ชาเขียว
ชาดา
ใบชามาเต้
เมล็ดโกโก้
พืชเครื่องเทศและพืชกลิ่นหอม (ดิบ)
พริกไทยในสกุล Piper spp. (ดิบ)
พริกและพริกไทยแห้ง (สกุล Capsicum spp., สกุล Pimenta spp.)
(ดิบ)
ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ และกระวาน (ดิบ)
เมล็ดยี่หร่า เมล็ดโป๊ยกั๊ก เมล็ดผักชี เมล็ดเทียนขาว เมล็ดคาราเวย์
เมล็ดเทียนข้าวเปลือก และจูนิเปอร์เบอร์รี่ (ดิบ)
อบเชยและดอกอบเชย (ดิบ)
กานพลูดิบ (ลาต้นทั้งหมด) (ดิบ)
เหง้าขิง (ดิบ)
วานิลา (ดิบ)
ดอกฮ้อป
พืชที่มีสารกระตุ้น เครื่องเทศ และพืช กลิ่นหอม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น
รากชิโครี่
พืชที่มีสารกระตุ้น เครื่องเทศ และพืชกลิ่นหอมอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น
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หมู่ใหญ่
017

หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์

ส่วนขยาย

0170
01701
01702
01703
01704
01705
01706
01707
01708
01709
01709.01
01709.02
01709.90
018

0180
01801
01802
01803
01809

019

0191
01911
01912
01913
01919
01919.01
01919.02
01919.03
01919.90
0192
01921
01921.01
01921.02
01922
01922.01
01922.02

คาอธิบาย
พัลส์
พัลส์ (เมล็ดแห้งของพืชผักวงศ์ถั่ว)
ถั่วบีน (เมล็ดแห้ง)
บรอดบีนและฮอร์สบีน (เมล็ดแห้ง)
ถั่วมะแฮะ (เมล็ดแห้ง)
ถั่วแขก (เมล็ดแห้ง)
ถั่วลันเตา (เมล็ดแห้ง)
ถั่วพุ่ม (เมล็ดแห้ง)
ถั่วแระ (เมล็ดแห้ง)
ถั่วแบมบารา (เมล็ดแห้ง)
พัลส์อื่น ๆ
เวตช์
ลูพีน
พัลส์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
พืชน้าตาล
บีตน้าตาล
อ้อย
เมล็ดบีตน้าตาล
พืชน้าตาลอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นอาหารสัตว์; พืชเส้นใย; พืชที่ใช้ในอุตสาหกรรม
น้าหอม ใช้ในด้านเภสัชกรรมหรือสาหรับพืชฆ่าแมลง พืชฆ่าเชื้อรา
หรือวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน ; เมล็ดบีต พืชอาหารสัตว์ และเมล็ด
ไม้ดอก; พืชให้น้ายาง; พืชมีชีวิต; ไม้ตัดดอก; ไม้ดอก; ยาสูบเส้น;
วัตถุดิบจากพืชประเภทอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์พืชอาหารสัตว์
ข้าวโพดที่ใช้เป็นอาหารสัตว์และหญ้าหมัก
ถั่วอัลฟัลฟาอาหารสัตว์และใช้เป็นหญ้าหมัก
ฟางและแกลบของธัญพืชที่ไม่ได้จัดทา สับ บด อัด หรือทาเป็นก้อน
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ข้าวซอร์กัมที่ใช้เป็นอาหารสัตว์
หญ้าไรย์ที่ใช้เป็นอาหารสัตว์
โคลเวอร์ที่ใช้เป็นอาหารสัตว์
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
พืชเส้นใย
ฝ้าย เฉพาะเส้นใยหรือรวมทั้งสมอฝ้าย
เมล็ดฝ้ายทีไ่ ม่ได้แยกเส้นใยฝ้ายออกจากเมล็ด
ใยฝ้ายที่แยกเส้นใยฝ้ายออกจากเมล็ด
ปอกระเจา ปอแก้ว และเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ ดิบ
หรือผ่านกรรมวิธี การแช่หมักเส้นใย ยกเว้นลินิน กัญชง และป่านรามี)
ปอกระเจาดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง
เส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติง้
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หมู่ใหญ่

หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
01929

ส่วนขยาย
01929.01
01929.02
01929.03
01929.04
01929.05
01929.06
01929.07
01929.08
01929.90

0193

01930
01930.01
01930.02
01930.03
01930.04
01930.90

0194
0195

01940
01950
01950.01
01950.02

0196
01961
01962
0197
0199

01963
01970
01990

หมวดย่อย 02
021
0211
02111
02112
02119
0212
02121
02121.01
02121.02

คาอธิบาย
พืชเส้นใยอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ป่านลินินดิบหรือผ่านกรรมวิธเี รตติ้ง
ป่านแท้ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง
ใยนุ่นดิบ
ป่านรามีดบิ หรือผ่านกรรมวิธีเรตติง้
ป่านศรนารายญ์ดิบ
เส้นใยสิ่งทอของพืชในตระกูลอะกาเว ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น ดิบ
เส้นใยอะบากา ป่านมนิลา ดิบ
ใยกาบมะพร้าวดิบ
พืชเส้นใยดิบอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
พืชหรือส่วนของพืชรวมถึงเมล็ดและผล ชนิดที่ใช้ทาน้าหอม ใช้ด้าน
เภสัชกรรม หรือสาหรับเป็นพืชฆ่าแมลง พืชฆ่าเชื้อรา หรือวัตถุประสงค์
ที่คล้ายกัน
มินต์
ไพเรทรัม, ดอกไม้แห้ง
ไพเรทรัม, มาร์ก
ใบชา ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ใบชาสมุนไพร)
พรรณไม้ แ ละส่ ว นของพรรณไม้ ชนิ ด ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ ห ลั ก ในการทา
เครื่องหอม ในทางเภสัชกรรมหรือสาหรับฆ่าแมลง ฆ่ารา หรือวัตถุประสงค์
ที่คล้ายกัน
เมล็ดบีต ยกเว้นเมล็ดบีตน้าตาล และเมล็ดของพืชอาหารสัตว์
ยางธรรมชาติในรูปแบบแผ่นหรือแผ่นบาง
ยางธรรมชาติในลักษณะขั้นปฐม
ยางธรรมชาติในลักษณะอื่น ๆ
พืชมีชีวิต; ดอกไม้; เมล็ดดอกไม้
พืชมีชีวิต; หัว หน่อ และราก กิ่งชาและกิ่งตอน; และส่าเห็ด
ดอกไม้ชนิดที่เหมาะสาหรับจัดทาเป็นช่อดอกไม้ พวงหรีด กระเช้าดอกไม้
และของที่คล้ายกัน
เมล็ดไม้ดอก
ยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
วัสดุพืชผักดิบอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (ยกเว้นเนื้อสัตว์)
สัตว์มีชีวิต
สัตว์จาพวกโคกระบือมีชีวิต
โค
กระบือ
สัตว์จาพวกโคกระบืออื่น ๆ
สัตว์เคีย้ วเอื้องอื่น ๆ
อูฐและสัตว์จาพวกอูฐ
อูฐ
สัตว์จาพวกอูฐอื่น ๆ
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หมู่ใหญ่

หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
02122
02123
02129
0213
02131
02132
02133
0214 02140
0215
02151
02152
02153
02154
02155
0219
02191
02192
02193
02194
02195
02196
02199

022
0221
02211
02221
0229
02291
02292
02293
02299
023
0231
02311
02312
0232
02321
02322

ส่วนขยาย

คาอธิบาย
แกะ
แพะ
สัตว์เคีย้ วเอื้องอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ม้าและสัตว์จาพวกม้า
ม้า
ลา
ล่อ
สุกร
สัตว์ปีก
ไก่
ไก่งวง
ห่าน
เป็ด
ไก่ต๊อก
สัตว์มีชีวิตอื่น ๆ
กระต่ายและกระต่ายป่า
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ
นกกระจอกเทศและนกอีมู
นกอื่น ๆ
สัตว์เลื้อยคลาน
ผึ้ง
สัตว์มีชีวิตอื่น ๆ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
นมดิบ
นมดิบจากสัตว์จาพวกโคกระบือ
นมดิบจากโค
นมดิบจากกระบือ
นมดิบอื่น ๆ
นมดิบจากแกะ
นมดิบจากแพะ
นมดิบจากอูฐ
นมดิบอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ไข่ของไก่หรือสัตว์ปีกอื่น ๆ ทั้งเปลือก สด
ไข่ไก่ทั้งเปลือก สด
ไข่ไก่ทั้งเปลือก สด สาหรับการฟัก
ไข่ไก่อื่น ๆ ทั้งเปลือก สด
ไข่สัตว์ปีกอื่น ๆ ทั้งเปลือก สด ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ไข่สัตว์ปีกอื่น ๆ ทั้งเปลือก สด สาหรับการฟัก
ไข่สัตว์ปีกอื่น ๆ ทั้งเปลือก สด ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
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หมู่ใหญ่
024

หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์

ส่วนขยาย

0241
0242

02411
02419
02420

0291
0292

02910
02920

0293
0294

02930

029

02941
02942
02942.01
02942.02
02942.90
02943
02943.01
02943.90
02944
0295
02951
02951.01
02951.02
02951.03
02951.90
02952
02952.01
02952.02
02952.03
02952.90
02953
02953.01
02953.02
02954
02955
02955.01
02955.02
02955.90

คาอธิบาย
วัตถุเจริญพันธุ์ของสัตว์
เชื้อพันธุ์
เชื้อพันธุ์ของสัตว์จาพวกโคกระบือ
เชื้อพันธุ์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
ตัวอ่อน
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์อื่น ๆ
น้าผึ้งธรรมชาติ
หอยสเนลสด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้าเกลื อ
ยกเว้นหอยสเนลทะเล
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุดิบของสัตว์ที่ใช้ในสิ่งทอ
ขนแกะ ไข รวมถึงขนแกะที่ล้างแบบฟลีซวอช ที่ได้จากการตัด
ขนแกะ ไข รวมถึงขนแกะที่ล้างแบบฟลีซวอช ที่ได้จากการดึง; ขนหยาบ
ของสัตว์
ขนแกะที่ได้จากการดึง ไข รวมถึงขนแกะที่ล้างแบบฟลีซวอช
ขนหยาบของแกะ
ขนหยาบของสัตว์อื่น ๆ
ขนละเอียดของสัตว์ไม่ได้สางหรือหวี
ขนละเอียดของแกะ
ขนละเอียดของสัตว์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
รังไหมที่เหมาะสาหรับการสาวไหม
หนังดิบและหนังเฟอร์ดิบ
หนังดิบของสัตว์จาพวกโคกระบือ
หนังดิบของโค
หนังดิบของลูกโค
หนังดิบของกระบือ
หนังดิบของสัตว์จาพวกโคกระบืออื่น ๆ
หนังดิบของสัตว์จาพวกม้า
หนังดิบของม้า
หนังดิบของลา
หนังดิบของล่อ
หนังดิบของสัตว์จาพวกม้าอื่น ๆ
หนังดิบของสัตว์จาพวกแกะหรือลูกแกะ
หนังดิบของสัตว์จาพวกแกะหรือลูกแกะ พร้อมขนสัตว์
หนังดิบของสัตว์จาพวกแกะหรือลูกแกะ ที่ไม่มีขนสัตว์
หนังดิบของสัตว์จาพวกแพะหรือลูกแพะ
หนังเฟอร์ดิบ
หนังเฟอร์ดิบของแกะ
หนังเฟอร์ดิบของกระต่าย
หนังเฟอร์ดิบของสัตว์อื่น ๆ
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หมู่ใหญ่

หมู่ย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์
02959

ส่วนขยาย
02959.01
02959.02
02959.90

0296
02960
02960.01
02960.02
02960.90
03
032
0321
03211
03219
03219.01
03219.90
0322
0323
0324

03220
03230
03241
03249

0325

03250

คาอธิบาย
หนังดิบของสัตว์อื่น ๆ
หนังดิบของสุกร
หนังดิบของอูฐ
หนังดิบของสัตว์อื่น ๆ
ไขที่ได้จากแมลงและไขปลาวาฬ จะทาให้บริสุทธิ์หรือแต่งสีหรือไม่กต็ าม
ไขที่ได้จากแมลงและไขปลาวาฬ จะทาให้บริสุทธิ์หรือแต่งสีหรือไม่กต็ าม
ขี้ผึ้ง
ไขปลาวาฬ
ไขที่ได้จากแมลงอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ป่าไม้และผลิตภัณฑ์จากการทาไม้
ผลิตภัณฑ์ป่าไม้ที่ไม่ใช่ไม้
กัมธรรมชาติและเรซิน กัมเรซินและออลีโอเรซิน
บาลาตา กัตตาเปอร์ชา กวายูล ชิเคิล และกัมธรรมชาติที่คล้ายกัน
ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ
ครั่ง เรซิน ชันหอม กัมธรรมชาติ และเรซินอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น
กัม อารบิก
ครั่ง เรซิน ชันหอม กัมธรรมชาติ และเรซินอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น
ไม้ก๊อกธรรมชาติยังไม่ได้จัดทาหรือจัดทาอย่างง่าย ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่บริโภคได้อื่น ๆ จากป่าไม้
ส่วนของพืชที่ไม่มีดอกติด หญ้า มอส และไลเคน ที่เหมาะสาหรับจัดทา
เป็นช่อดอกไม้หรือเพื่อการประดับ
ต้นคริสต์มาส
ส่ ว นอื่ น ๆ ของพื ชที่ ไ ม่ มี ด อกติ ด หญ้ า มอส และไลเคน ที่ เ หมาะ
สาหรับจัดทาเป็นช่อดอกไม้หรือเพื่อการประดับ
วัตถุจากพืชชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักสาหรับ ถัก สาน หรือยัดไส้ หรือ
แผ่นนวม; วัตถุจากพืชดิบชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักในการย้อมสีหรือ
ฟอกหนัง; ผลิตผลจากพืช ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

