


 

 

การจ าแนกรายการสินค้าและบริการ 
 

ข้อสังเกตทั่วไป 
 

  คู่มือรายการสินค้าและบริการฉบับเรียงตามจ าพวก เป็นตัวบ่งชี้แนวทางในการจ าแนกสินค้าและ
บริการซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกันให้อยู่ในจ าพวกเดียวกัน ส่วนคู่มือรายการสินค้าและบริการฉบับเรียงล าดับตาม
ตัวอักษร (ภาษาอังกฤษ) จะช่วยในการสืบค้นและเทียบเคียงว่ารายการสินค้าและบริการนั้นอยู่ในจ าพวกใด 
 

สินค้า 
 

  ถ้าปรากฏว่า มีผลิตภัณฑ์ใดไม่อาจจัดไว้ในจ าพวกใดจ าพวกหนึ่งตามคู่มือฉบับเรียงตามจ าพวก 
หรือ คู่มือฉบับเรียงล าดับตามตัวอักษร ให้ใช้ข้อสังเกตดังต่อไปนี้เป็นหลักเกณฑ์ช่วยในการพิจารณา 
  ก. ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ให้จ าแนกลงในจ าพวกตามอรรถประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของการใช้
งานของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าปรากฏว่าการจ าแนกดังกล่าว ยังไม่สามารถจัดลงในจ าพวกใดตามคู่มือจ าพวกได้ ให้
จ าแนกโดยการเทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปในคู่มือฉบับเรียงล าดับตัวอักษร และถ้าปรากฏว่ายังไม่สามารถจัด
ลงในจ าพวกใดได้อีก ให้พิจารณาจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหรือลักษณะการท างานของผลิตภัณฑ์นั้น 
  ข. ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ประเภทเอนกประสงค์หรือใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ (เช่น นาฬิกามีวิทยุใน
ตัว) อาจจัดอยู่ในจ าพวกสินค้าได้ทุกจ าพวกตามอรรถประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้น 
และถ้าปรากฏว่าเกณฑ์พิจารณาตามข้อนี้ไม่อาจจัดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวลงในจ าพวกใดจ าพวกหนึ่งได้ ให้น าเกณฑ์
การพิจารณาตามข้อ ก. มาใช้ 
  ค. วัตถุดิบยังไม่ผ่านกระบวนการหรือกึ่งส าเร็จรูป ให้จ าแนกเข้าจ าพวกตามส่วนประกอบของ
วัตถุนั้น 
  ง. อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ที่ไม่อาจน าไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืนได้ ให้จัดไว้ใน
จ าพวกเดียวกับผลิตภัณฑ์นั้น แต่ถ้าสามารถใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืนได้ ให้น าเกณฑ์การพิจารณาตามข้อ ก. มาใช้ 
  จ. ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะส าเร็จรูปหรือไม่ ที่ได้รับการจัดจ าพวกตามวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต  
ถ้าผลิตภัณฑ์นั้นผลิตจากวัตถุดิบหลายชนิดแตกต่างกัน ให้จ าแนกสินค้าดังกล่าวลงในจ าพวกของวัตถุดิบที่ใช้ใน  
การผลิตมากที่สุด 
  ฉ. กล่องหรือซองที่ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ ให้จ าแนกไว้ในจ าพวกเดียวกันกับผลิตภัณฑ์นั้น เช่น 
แว่นตา และ ซองแว่นตา เป็นต้น 
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บริการ 
 

  ถ้าปรากฏว่า มีบริการใดไม่อาจจัดไว้ในจ าพวกใดจ าพวกหนึ่งตามคู่มือฉบับเรียงตามจ าพวก หรือ 
คู่มือฉบับเรียงล าดับตามตัวอักษร ให้ใช้ข้อสังเกตดังต่อไปนี้เป็นหลักเกณฑ์ช่วยในการพิจารณา 
  ก. บริการจะถูกจ าแนกตามลักษณะการด าเนินการของกิจการที่ก าหนดไว้ในจ าพวกบริการใน
คู่มือฉบับเรียงตามจ าพวก หรือ โดยการเทียบเคียงกับรายการบริการในคู่มือฉบับเรียงล าดับตัวอักษร 
  ข. บริการให้เช่าสิ่งใด จะจัดอยู่ในจ าพวกเดียวกันกับบริการสิ่งนั้น  (เช่น บริการให้เช่าโทรศัพท์ 
จ.๓๘) ลีสซิ่ง (Leasing) มีลักษณะการบริการคล้ายคลึงกับบริการให้เช่า (Rental) อย่างไรก็ตาม บริการเช่าซื้อถูก
จัดอยู่ในจ าพวก ๓๖ เนื่องจากเป็นการบริการที่เก่ียวกับการเงิน 
  ค. บริการที่ให้ค าแนะน า ให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้ค าปรึกษา จะจ าแนกอยู่ในจ าพวกบริการที่
สัมพันธ์กับสาระส าคัญของค าแนะน า ข้อมูลข่าวสาร ค าปรึกษานั้น เช่น การให้ค าปรึกษาด้านการขนส่ง (จ.๓๙) 
การให้ค าปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ (จ.๓๕) การให้ค าปรึกษาด้านการเงิน (จ.๓๖) การให้ค าปรึกษาด้านความงาม 
(จ.๔๔)  เป็นต้น  การให้ค าแนะน าปรึกษาข้างต้นให้รวมถึงที่ให้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออ่ืนๆ ด้วย (เช่น โทรศัพท์ 
คอมพิวเตอร์) 
  ง. บริการแฟรนไชส์ จะจ าแนกการบริการอยู่ในจ าพวกเดียวกันกับประเภทของธุรกิจของเจ้าของ
ผู้ให้สิทธิ เช่น แฟรนไชส์ให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ (จ.๓๕) แฟรนไชส์บริการทางการเงิน (จ.๓๖) แฟรนไชส์บริการ
ทางกฎหมาย (จ.๔๕) เป็นต้น 
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สินค้า 
 

จ าพวก ๑ 
  ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์  และการถ่ายภาพ รวมถึงการเกษตรกรรม 
การท าสวนและการป่าไม้ เรซินเทียมที่ยังไม่ผ่านกระบวนการผลิต พลาสติกที่ยังไม่ผ่านกระบวนการผลิต 
ปุ๋ยธรรมชาติ สารประกอบใช้ในการดับเพลิง สารที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัตถุ
หรือในการบัดกรี สารเคมีใช้ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร สารใช้ในการฟองหนัง สารยึดติดใช้ใน
อุตสาหกรรม 

ค าอธิบาย 
  จ าพวก ๑ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และเกษตรกรรม
รวมถึงเคมีวัตถุที่ใช้ในการผลิตสินค้าที่จัดอยู่ในจ าพวกอ่ืนด้วย 
รวมถึง 
- ปุ๋ยหมัก 
- เกลือใช้ในการถนอมสิ่งอ่ืน ยกเว้นอาหาร 
- สารเติมแต่งทีใ่ช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (ดูรายการสินค้าเรียงล าดับอักษร) 

ไม่รวมถึง 
- เรซินธรรมชาติ (จ.๒) 
- เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จ.๕) 
- สารก าจัดเชื้อรา สารก าจัดวัชพืช และสารที่เตรียมขึ้นเพ่ือก าจัดศตัรูพืช (จ.๕) 
- กาวที่ใช้ส าหรับเครื่องเขียน หรือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในครัวเรือน (จ.๑๖) 
- เกลือใช้ในการถนอมอาหาร (จ.๓๐) 
- ฟางคลุมดิน (จ.๓๑) 

 
จ าพวก ๒ 

  สี น้ ามันชักเงา แลกเกอร์ สารกันสนิมและสารป้องกันการเสื่อมสภาพของไม้ เชื้อสี สารที่ท าให้สี
ติดแน่น เรซินธรรมชาติ แผ่นและผงโลหะส าหรับใช้ในงานสี งานตกแต่ง งานพิมพ์ และงานศิลป์ 
 

ค าอธิบาย 
  จ าพวก ๒ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทสี วัสดุที่ท าให้เกิดสี และสารที่เตรียมขึ้นเพ่ือใช้ใน 
การป้องกันการผุกร่อน 
รวมถึง 
- สี น้ ามันเคลือบหรือชักเงา และแลกเกอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม งานหัตถกรรมและงานศิลป์ 
- สารสีใช้ในการย้อมผ้า 
- สีส าหรับอาหารและเครื่องดื่ม 
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ไม่รวมถึง 
- เรซินเทียมท่ียังไม่ผ่านกระบวนการผลิต (จ.๑) 
- ครามใช้ในการซักผ้า (จ.๓) 
- สีส าหรับเครื่องส าอาง (จ.๓) 
- กล่องสีส าหรับใช้ในโรงเรียน (จ.๑๖) 
- สีเคลือบและน้ ามันเคลือบหรือชักเงาป้องกันความร้อน (จ.๑๗) 

 
จ าพวก ๓ 

  สารที่เตรียมขึ้นที่ใช้ในการฟอกสี และสารอ่ืนๆ ที่ใช้ในการซักรีด สารที่เตรียมขึ้นเพ่ือใช้ท า 
ความสะอาด ขัด ถู และลบรอย สบู่ที่ไม่มีส่วนผสมของยา เครื่องหอม น้ ามันหอมระเหย เครื่องส าอางที่ไม่มี
ส่วนผสมของยา น้ ายาใส่ผมที่ไม่มีส่วนผสมของยา ยาสีฟันที่ไม่มีส่วนผสมของยา 
 

ค าอธิบาย 
  จ าพวก ๓ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เตรียมขึ้นเพ่ือใช้ท าความสะอาด และสินค้าจ าพวกเครื่องอาบน้ า
ที่ไม่มีส่วนผสมของยา  
รวมถึง 
- ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นส าหรับคนและสัตว์ 
- ผลิตภัณฑ์ที่เตรียมขึ้นส าหรับท าให้ห้องมีกลิ่นหอม 
- ผลิตภัณฑ์ที่เตรียมขึ้นเพ่ือสุขอนามัยในห้องน้ า 

ไมร่วมถึง 
- เคมีวัตถุท่ีใช้ในการท าความสะอาดปล่องไฟ (จ.๑) 
- สารที่เตรียมขึ้นเพ่ือขจัดคราบน้ ามันในกระบวนการผลิต (จ.๑) 
- ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นที่ไม่ได้ใช้กับคนและสัตว์ (จ.๕) 
- แชมพูยา สบู่ยา น้ ายาใส่ผมผสมยา และยาสีฟันผสมยา (จ.๕) 
- หินลับมีดหรือหินขัด (เครื่องมือที่ท างานด้วยมือ) (จ.๘) 

 
จ าพวก ๔ 

  น้ ามันและไขใช้ในอุตสาหกรรม สารหล่อลื่น สารประกอบใช้ดูดซับฝุ่นหรือท าให้ฝุ่นรวมตัว 
เชื้อเพลิง (รวมทั้งเชื้อเพลิงเครื่องยนต์) และวัสดุที่ใช้จุดให้แสงสว่าง เทียนไข ไส้ตะเกียง 
 

ค าอธิบาย 
  จ าพวก ๔  ส่วนใหญ่เป็นสินค้าน้ ามันและไขที่ใช้ในอุตสาหกรรม  เชื้อเพลิง และวัสดุที่จุดให้    
แสงสว่าง 
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ไม่รวมถึง 
- น้ ามันและจารบีเฉพาะอย่างที่ใช้ในอุตสาหกรรม หรือที่ก าหนดไว้เป็นพิเศษ (ดูรายการสินค้าเรียงล าดับ

อักษร) 
 

จ าพวก ๕ 
  สารที่เตรียมขึ้นเพ่ือใช้ในทางเภสัชกรรมและทางสัตวแพทย์ สิ่งที่เตรียมขึ้นเพ่ือรักษาสุขภาพอนามัย
ใช้ในทางการแพทย์ อาหารควบคุมน้ าหนัก และสารทางโภชนาการที่ดัดแปลงเพ่ือใช้ในทางการแพทย์หรือทาง 
สัตวแพทย์ อาหารส าหรับทารก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับมนุษย์และสัตว์ วัสดุส าหรับปิดแผล วัสดุใช้ตกแต่งแผล 
วัสดุใช้อุดฟัน ขี้ผึ้งทันตกรรม สารฆ่าเชื้อโรค สิ่งที่เตรียมขึ้นส าหรับการก าจัดศัตรูพืช สารฆ่าเชื้อรา สารก าจัดวัชพืช 
 

ค าอธิบาย 
  จ าพวก ๕ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเภสัชกรรมและสารที่เตรียมขึ้นเพ่ือใช้ในทางการแพทย์ หรือสัตวแพทย์ 
รวมถึง 
- สารที่เตรียมขึ้นเพ่ือสุขอนามัยของบุคคล ยกเว้นผลิตภัณฑ์เครื่องอาบน้ าต่างๆ 
- ผ้าอ้อมส าหรับเด็กและผ้าอ้อมส าหรับภาวะการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ 
- ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นที่ไม่ได้ใช้กับคนและสัตว์ 
- แชมพูยา สบู่ยา น้ ายาใส่ผมผสมยา และยาสีฟันผสมยา 
- ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพ่ือควบคุมอาหารหรือเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 
- อาหารที่ใช้กินทดแทนมื้ออาหาร อาหารและเครื่องดื่มประเภทโภชนาการ ควบคุมอาหาร หรือก าหนด

อาหาร ที่ใช้ในทางการแพทย์และรักษาสัตว์ 
- บุหรี่ที่ไม่มีใบยาสูบซึ่งใช้ในทางการแพทย์ 

ไม่รวมถึง 
- สารที่เตรยีมขึ้นเพ่ือสุขอนามัยและผลิตภัณฑ์เครื่องอาบน้ าต่างๆที่ไม่มีส่วนผสมของยา (จ.๓) 
- ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นส าหรับคนและสัตว์ (จ.๓) 
- แถบหรือผ้าพันเพ่ือช่วยในการประคองหรือพยุงใช้ในทางการแพทย์ (จ.๑๐) 
- อาหารที่ใช้กินทดแทนมื้ออาหาร อาหารและเครื่องดื่มประเภทโภชนาการ ควบคุมอาหาร หรือก าหนด

อาหาร ทีไ่มใ่ช้ในทางการแพทย์และรักษาสัตว์ (จ.๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒ หรือ ๓๓) 
 

จ าพวก ๖ 
  โลหะธรรมดาและโลหะผสม สินแร่ วัสดุโลหะส าหรับงานก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่เคลื่อนย้ายได้ท า
ด้วยโลหะ สายเคเบิลที่ไม่ใช้ไฟฟ้าและลวดท าด้วยโลหะธรรมดา วัสดุขนาดเล็กของเครื่องโลหะ ตู้คอนเทนเนอร์
ท าจากโลหะส าหรับบรรจุสิ่งของหรือเพ่ือการขนส่ง ตู้นิรภัย 
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ค าอธิบาย 
  จ าพวก ๖ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าโลหะธรรมดาที่ยังไม่ได้แปรสภาพ หรือกึ่งแปรสภาพแล้ว  รวมถึง
สินแร่ และสินค้าเฉพาะอย่างซึ่งต้องท าจากโลหะ 
รวมถึง 
- แผ่นหรือผงโลหะ ส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตขั้นตอนต่อไป เช่น เครื่องพิมพ์ ๓ มิติ ส าหรับงานโลหะ 

เป็นต้น 
- โลหะที่ใช้เป็นวัสดุในงานก่อสร้าง เช่น วัสดุโลหะที่ใช้ในงานก่อสร้างรางรถไฟ ท่อหรือหลอดที่ท าจากโลหะ 
- วัสดุขนาดเล็กของเครื่องโลหะ เช่น กลอนประตู สกรู ตะปู ล้อเลื่อนที่ติดที่ฐานเฟอร์นิเจอร์ สกรูหรือที่ล็อค

หน้าต่าง 
- สิ่งก่อสร้างหรือโครงสร้างที่เคลื่อนย้ายได้ซึ่งท าจากโลหะ เช่น บ้านส าเร็จรูป สระว่ายน้ า กรงส าหรับสัตว์

ป่า  ลานเล่นสเก็ต 
- สินค้าเฉพาะอย่างท าจากโลหะ ซึ่งมิได้จ าแนกตามอรรถประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของการใช้งาน  เช่น 

กล่องเอนกประสงคท์ี่ท าจากโลหะ รูปปั้น งานประติมากรรมและงานศิลปะที่ท าจากโลหะ  
ไม่รวมถึง 
- โลหะและสินแร่ที่น ามาใช้เป็นสารเคมีในงานอุตสาหกรรม หรือ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ

ทางเคมีของโลหะและสินแร่นั้นๆ เช่น บ็อกไซต์ ปรอท พลวง โลหะแอลคาไลน์ และโลหะแอลคาไลน์เอิร์ท (จ.๑) 
- แผ่นและผงโลหะที่ใช้ส าหรับงานสี งานตกแต่ง งานพิมพ์ และงานศิลป์ (จ.๒) 
- สายเคเบิ้ลไฟฟ้า (จ.๙) สายเคเบิลที่ไม่ใช้ไฟฟ้าและเชือกที่ไม่ได้ท าจากโลหะ (จ.๒๒) 
- ท่อซึ่งเป็นชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบของการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ (จ.๑๑) ท่อที่มีความยืดหยุ่น ท่อ

และท่ออ่อนที่ไม่ได้ท าจากโลหะ (จ.๑๗) และ ท่อแข็ง และไม่ได้ท าจากโลหะ (จ.๑๙) 
- กรงส าหรับสัตว์เลี้ยง (จ.๒๑) 
- สินค้าเฉพาะอย่างท าจากโลหะ ที่จ าแนกตามอรรถประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น เครื่องมือ

ที่ท างานด้วยมือ (จ.๘) คลิปหนีบกระดาษ (จ.๑๖) เฟอร์นิเจอร์ (จ.๒๐) เครื่องครัว (จ.๒๑) ภาชนะใส่ของ
ที่ใช้ในครัวเรือน (จ.๒๑)  

 
จ าพวก ๗ 

  เครื่องจักรและเครื่องจักรกล มอเตอร์และเครื่องยนต์ (ยกเว้นที่ใช้กับยานพาหนะทางบก) 
อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ส่งก าลังของเครื่องจักร (ยกเว้นที่ใช้กับยานพาหนะทางบก) เครื่องจักร เครื่องมือ หรือ
อุปกรณ์ทางการเกษตรที่ไม่ได้ท างานด้วยมือ เครื่องฟักไข่ เครื่องจ าหน่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ 
 

ค าอธิบาย 
  จ าพวก ๗ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเครื่องจักร เครื่องจักรกล มอเตอร์และเครื่องยนต์ 
รวมถึง 
- ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของมอเตอร์และเครื่องยนต์ทุกชนิด 
- เครื่องท าความสะอาดที่ท างานด้วยระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ์
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ไม่รวมถึง 
- เครื่องจักรและเครื่องจักรกลเฉพาะอย่าง (ดูรายการสินค้าเรียงล าดับอักษร) 
- เครื่องมือและอุปกรณท์ี่ท างานด้วยมือ (จ.๘) 
- มอเตอร์และเครื่องยนต์ส าหรับยานพาหนะทางบก (จ.๑๒) 

 
จ าพวก ๘ 

  เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้มือ เครื่องตัดจิ้มใช้บนโต๊ะอาหาร อาวุธประจ ากาย มีดโกน 
 

ค าอธิบาย 
จ าพวก ๘ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีท างานด้วยมือในสาขาอาชีพต่างๆ 

รวมถึง 
- เครื่องตัดจิ้มใช้บนโต๊ะอาหารที่ท าจากโลหะมีค่า 
- เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า และกรรไกรหรืออุปกรณ์ตัดผม-เล็บ (ทีท่ างานด้วยมือ) 

ไม่รวมถึง 
- เครื่องมือเครื่องใช้เฉพาะอย่าง (ดูรายการสินค้าเรียงล าดับอักษร) 
- เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ท างานด้วยมอเตอร์ (จ.๗) 
- มีดผ่าตัด (จ.๑๐) 
- อาวุธปืน (จ.๑๓) 
- มีดตัดกระดาษ (จ.๑๖) 
- อาวุธที่ใช้ในกีฬาฟันดาบ (จ.๒๘) 

 
จ าพวก ๙ 

  เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การเดินเรือ การส ารวจ การถ่ายภาพ การถ่าย
ท าภาพยนตร์ เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา การชั่ง การวัด การให้สัญญาณ การตรวจสอบ 
(ควบคุม) อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ส าหรับการช่วยชีวิตและการเรียนการสอน เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับ 
การเหนี่ยวน า การเปิดปิดหรือสับเปลี่ยน การแปลง การสะสม การคุมค่าหรือการควบคุมไฟฟ้า เครื่องบันทึก 
เครื่องรับส่งหรือท าซ้ าเสียงหรือภาพ เครื่องเก็บหรือส่งข้อมูลโดยอาศัยแถบแม่เหล็ก แผ่นเสียง แผ่นซีดี ดีวีดีและสื่อ
บันทึกดิจิตอลอ่ืนๆ เครื่องกลไกส าหรับใช้กับเครื่องหยอดเหรียญ เครื่องคิดเงิน เครื่องคิดเลข เครื่องประมวลผล
ข้อมูล คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ดับเพลิง 
 

ค าอธิบาย 
รวมถึง 
- เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในห้องทดลอง 
- เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับการควบคุมเรือ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวัดและการรับส่งค าสั่ง 
- ไม้โปรแทรคเตอร์  
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- เครื่องตอกบัตร 
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ ไม่ว่าจะบันทึกในสื่อใดๆหรือเผยแพร่โดยช่องทางใด ซึ่งก็คือ 

โปรแกรมท่ีบันทึกบนสื่อแม่เหล็กหรือการดาวน์โหลดผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ไม่รวมถึง 
- เครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ดังต่อไปนี้ 

ก. เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ทีท่ างานด้วยไฟฟ้าส าหรับใช้ในครัว (เครื่องบดและผสมอาหาร เครื่องคั้นผลไม้ 
เครื่องบดกาแฟ ฯลฯ) และเครือ่งมือเครื่องใช้และอุปกรณเ์ฉพาะอย่างซึ่งท างานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (จ.๗) 

ข. เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับสูบและจ่ายน้ ามัน (จ.๗)  
ค. เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า และกรรไกรหรืออุปกรณ์ตัดผม-เล็บ (ที่ท างานด้วยมือ) และเครื่องรีดหรือหนีบ

ผม (จ.๘) 
ง. เครื่องไฟฟ้าส าหรับท าให้เกิดความร้อน หรือท าของเหลวให้ร้อน การท าอาหาร การระบายอากาศ ฯลฯ 

(จ.๑๑) 
จ. แปรงสีฟันไฟฟ้าและหวีไฟฟ้า (จ.๒๑) 

- นาฬิกาและนาฬิกาข้อมือ และเครื่องบอกเวลาชนิดอ่ืนๆ (จ.๑๔) 
- นาฬิกาควบคุมเวลา (จ.๑๔) 
- เครื่องเล่นเพื่อความบันเทิง เกมและอุปกรณท์ีใ่ช้เล่นบนหน้าจอโทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์ (จ.๒๘) 

 
จ าพวก ๑๐ 

  เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทางศัลยกรรม เวชกรรม การแพทย์ ทันตกรรม และการรักษา
สัตว์ แขน ขา ตา และฟันเทียม สิ่งที่ใช้ในการบ ารุงรักษากระดูก วัสดุใช้ในการเย็บแผล อุปกรณ์เกี่ยวกับรักษาและ
อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณเ์กี่ยวกับการนวด เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์
เกี่ยวกับการดูแลทารก เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเพศ 
 

ค าอธิบาย 
จ าพวก ๑๐ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ ทางด้านศัลยกรรม เวชกรรม 

การแพทย์ ทันตกรรม และสัตวแพทย์ เพ่ือใช้ในการวินิจฉัยโรค การรักษาหรือการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายของคนและ
สัตว์ 
รวมถึง 
- แถบหรือผ้าพันเพ่ือช่วยในการประคองหรือช่วยพยุงใช้ในทางการแพทย์ เช่น ผ้ายืดกล้ามเนื้อ ถุงน่องใช้

เพ่ือรักษาและป้องกันเส้นเลือดขอด เสื้อส าหรับคนไข้ป่วยทางจิตและคลุ้มคลั่ง  รองเท้าส าหรับโรคกระดูก
และกล้ามเนื้อ 

- เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการมีประจ าเดือน การคุมก าเนิด การคลอดบุตร เช่น ถ้วยอนามัย
หรือถ้วยประจ าเดือน ยาเหน็บช่องคลอด ถุงยางอนามัย ที่นอนส าหรับการคลอดบุตร  คีมที่ใช้ในการผ่าตัด 
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- วัสดุสังเคราะห์หรือเทียม รวมถึงเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัด การรักษา หรือการปลูกถ่าย 

เช่น การท าศัลยกรรมปลูกถ่ายหรือฝังด้วยวัสดุเทียม เต้านมเทียม เครื่องกระตุ้นสมอง การปลูกถ่ายและ 
ยึดกระดูกด้วยวัสดุทีย่่อยสลายได้  

- เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตขึ้นส าหรับใช้ในทางการแพทย์โดยเฉพาะ เช่น เก้าอ้ีที่มีคุณสมบัติพิเศษใช้เฉพาะในทาง
การแพทย์หรือทันตกรรม ที่นอนลมกันแผลกดทับใช้ในทางการแพทย์ เตียงผ่าตัด 

ไม่รวมถึง 
- อุปกรณ์การท าแผลและวัสดุดูดซับของเหลวเพ่ือสุขอนามัย เช่น พลาสเตอร์หรือผ้ายางปิดแปล ผ้าพันและ

ผ้ากอ๊ซส าหรับปิดแผล แผ่นซับน้ านม ผ้าอ้อม แผ่นซึมซับปัสสาวะ ผ้าอนามัยแบบสอด (จ.๕) 
- ศัลยกรรมตกแต่งด้วยเนื้อเยื่อที่มีชีวิต (จ.๕) 
- บุหรี่ที่ไม่มีใบยาสูบซึ่งใช้ในทางการแพทย์ (จ.๕) และบุหรี่ไฟฟ้า (จ.๓๔) 
- รถเข็นส าหรับคนพิการและรถเข็นไฟฟ้าส าหรับคนพิการ (จ.๑๒) 
- เตียงนวดและเตียงคนไข้ในโรงพยาบาล (จ.๒๐) 

 
จ าพวก ๑๑ 

  เครื่องและอุปกรณ์ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ให้แสงสว่าง ให้ความร้อน ก าเนิดไอน้ า ปรุงอาหาร ท าให้เย็น 
ท าให้แห้ง ระบายอากาศ จ่ายน้ า และสุขอนามัย 
 

ค าอธิบาย 
รวมถึง 
- เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ ์
- อุปกรณ์ท าให้เตียงอุ่น เช่น กระทะร้อน กระเป๋าน้ าร้อน  ชนิดใช้ไฟฟ้าหรือไม่ใช้ไฟฟ้า 
- ผ้าห่มและเบาะไฟฟ้าเพ่ือให้ความอบอุ่นท่ีไม่ใช้ในทางการแพทย์  
- เสื้อผ้าให้ความอบอุ่นท่ีท างานด้วยไฟฟ้า 
- กาต้มน้ าไฟฟ้า 
- เครื่องท าอาหารที่ท างานด้วยไฟฟ้า 

ไม่รวมถึง 
- เครื่องมือและอุปกรณใ์นการผลิตไอน้ า (ส่วนของเครื่องจักร) (จ.๗) 

 
จ าพวก ๑๒ 

  ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ส าหรับการเคลื่อนที่ ทางบก ทางอากาศ หรือทางน้ า 
 

ค าอธิบาย 
รวมถึง 
- มอเตอร์และเครื่องยนต์ส าหรับยานพาหนะทางบก 
- อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ส่งก าลังส าหรับยานพาหนะทางบก 



- ๑๐ - 
 
- ยานพาหนะประเภทลอยอยู่เหนือพ้ืนด้วยกระบวนการอัดอากาศ (เบาะลม) 

ไม่รวมถึง 
- ยานพาหนะเฉพาะอย่าง ซึ่งไม่มีวัตถุประสงค์ในการคมนาคมขนส่ง (ดูรายการสินค้าเรียงล าดับอักษร) 
- ชิ้นส่วนเฉพาะอย่างของยานพาหนะ (ดูรายการสินค้าเรียงล าดับอักษร) 
- วัสดุที่เป็นชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบของรางรถไฟท าด้วยโลหะ (จ.๖) 
- มอเตอร์ เครื่องยนต์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ส่งก าลังที่ไม่ใช้กับยานพาหนะทางบก (จ.๗) 
- ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของมอเตอร์และเครื่องยนต์ทุกชนิด (จ.๗) 

 
จ าพวก ๑๓ 

  อาวุธปืน ยุทโธปกรณ์และขีปนาวุธ วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ 
 

ค าอธิบาย 
จ าพวก ๑๓ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอาวุธปืนและผลิตภัณฑ์ดอกไม้ไฟ 

ไม่รวมถึง 
- ไม้ขีดไฟ (จ.๓๔) 

 
จ าพวก ๑๔ 

โลหะมีค่าและโลหะมีค่าผสม เพชรพลอย อัญมณี หินมีค่าและหินกึ ่งมีค่า เครื ่องมือและ
อุปกรณ์เกี่ยวกับการบอกหรือนับเวลา 
 

ค าอธิบาย 
  จ าพวก ๑๔ ส่วนใหญ่เป็นโลหะมีค่า สินค้าที่ท าจากโลหะมีค่าหรือเคลือบด้วยโลหะมีค่า 
เครื่องประดับ อัญมณีต่างๆ นาฬกิา นาฬิกาข้อมือ และชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบ 
รวมถึง 
- เครื่องประดับเทียม เช่น เครื่องประดับท่ีท าจากเพชรพลอยเทียม 
- กระดุมข้อมือ เข็มกลัดเน็คไท คลิปหนีบเน็คไท 
- พวงกุญแจ เครื่องรางของขลัง 
- เครื่องประดับที่เป็นเครื่องราง  
- กล่องใส่เครื่องประดับ 
- ชิ้นส่วนประกอบของเครื่องประดับ นาฬิกาและนาฬิกาข้อมือ เช่น ตะขอและลูกปัดส าหรับเครื่องประดับ 

กลไกของนาฬิกาและนาฬิกาข้อมือ  เข็มนาฬิกา สปริงนาฬิกา กระจกหน้าปัดนาฬิกา 
ไม่รวมถึง 
- สมาร์ทวอทช์หรือนาฬิกาอัจฉริยะ (จ.๙) 
- เครื่องรางที่ไม่ได้ใช้เป็นเครื่องประดับหรือท าเป็นพวงกุญแจ (จ.๒๖) 



- ๑๑ - 
 
- งานศิลปะซ่ึงมิได้ท าหรือเคลือบจากโลหะมีค่า โดยจ าแนกตามวัตถุที่เป็นส่วนประกอบของการผลิตชิ้นงาน

นั้น เช่น งานศิลปะที่ท าจากเหล็ก (จ.๖) ท าจากหิน คอนกรีต หินอ่อน (จ.๑๙) ท าจากไม้ ขี้ผึ้ง ปูน
ปลาสเตอร์  พลาสติก (จ.๒๐)  ท าจากเครื่องเคลือบดินเผา ดินเหนียว หรือ แก้ว (จ.๒๑) 

- ผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่างที่ท าจากโลหะมีค่าหรือเคลือบด้วยโลหะมีค่า ซึ่งจ าแนกตามอรรถประโยชน์หรือ
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น แผ่นและผงโลหะที่ใช้ส าหรับงานสี งานตกแต่ง งานพิมพ์ และงานศิลป์ 
(จ.๒) วัสดุอุดฟันท าจากทองใช้ในทางทันตกรรม (จ.๕) เครื่องตัดจิ้มใช้บนโต๊ะอาหาร (จ.๘) โลหะเงินที่เป็น
ชิ้นส่วนของสวิทช์ไฟฟ้า (จ.๙) ปลายปากกาที่ท าด้วยทอง (จ.๑๖) กาน้ าชา (จ.๒๑) ทองและเงินที่ใช้กับ
การเย็บปักถักร้อย (จ.๒๖) กล่องซิก้าร์ (จ.๓๔) 

 
จ าพวก ๑๕ 

  เครื่องดนตรี 
 

ค าอธิบาย 
รวมถึง 
- เปียโนและอุปกรณ ์
- กล่องเพลง กล่องเสียงดนตรี 
- เครื่องดนตรีไฟฟ้า 

ไม่รวมถึง 
- เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ส าหรับการอัดเสียง การถ่ายทอดสัญญาณ การขยายและการท าซ้ าของ

เสียง (จ.๙) 
 

จ าพวก ๑๖ 
  กระดาษและกระดาษแข็ง สิ่งพิมพ์ วัสดุใช้ในการเข้าเล่ม ภาพถ่าย เครื่องเขียน เครื่องใช้ใน
ส านักงาน (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) กาวใช้เป็นเครื่องเขียนหรือใช้ในครัวเรือน วัสดุที่ใช้ในงานศิลป์ แปรงทาสี  วัสดุที่ใช้
ในการเรียนการสอน แผ่นพลาสติก ฟิล์มหรือถุงพลาสติกใช้ในการหีบห่อ ตัวพิมพ์ แม่พิมพ์ 

 
ค าอธิบาย 

จ าพวก ๑๖ ส่วนใหญ่เป็นสินค้ากระดาษ กระดาษแข็ง และสินค้าเฉพาะอย่างที่ท าจากกระดาษ
และกระดาษแข็ง และเครื่องใช้ส านักงาน 
รวมถึง 
- มีดตัดกระดาษและท่ีตัดกระดาษ 
- ซอง กล่อง ปก และอุปกรณ์ ส าหรับเก็บหรือรักษากระดาษ เช่น แฟ้ม คลิปหนีบธนบัตร ที่ใส่สมุดเช็ค 

ลวดหรือคลิปหนีบกระดาษ ซองใส่พาสปอร์ต สมุดปิดรูปหรือข่าวที่ตัดมาจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
- เครื่องใช้ส านักงานเฉพาะอย่าง เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องประทับไปรษณียากรส าหรับ

ใช้ในส านักงาน ที่เหลาดินสอ 



- ๑๒ - 
 
- อุปกรณ์การวาดภาพและทาสีส าหรับศิลปิน จิตรกร ช่างทาสีกายในและภายนอกอาคาร เช่น จานสีน้ า

ส าหรับจิตรกร ขาตั้งกระดานวาดภาพและจานผสมสี ลูกกลิ้งทาสีและถาด 
- สินค้าท าจากกระดาษใช้แล้วทิ้งบางประเภท เช่น ผ้ากันเปื้อนของเด็ก ผ้าเช็ดหน้า และ ผ้าเช็ดหน้าและผ้าปู

โต๊ะที่ท าจากกระดาษ 
- สินค้าท าจากกระดาษและกระดาษแข็งที่ไม่ได้จ าแนกตามอรรถประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 

เช่น ถุงกระดาษ ซองจดหมาย ที่ใส่ของส าหรับการบรรจุหีบห่อ รูปปั้น งานประติมากรรม และงานศิลปะ
ที่ท าจากกระดาษหรือกระดาษแข็ง เช่น งานประติมากรรมเปเปอร์มาเช่ ภาพพิมพ์ที่มีกรอบหรือไม่มีกรอบ 
ภาพวาดสีน้ า 

ไม่รวมถึง 
- สี (จ.๒) 
- เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีท างานด้วยมือส าหรับศิลปิน เช่น เกียง สิ่วของช่างแกะสลัก (จ.๘) 
- เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การสอน เช่น โสตทัศนอุปกรณ์ หุ่นฝึกหัดและการสอนช่วยชีวิต (จ.๙) 

โมเดลของเล่น (จ.๒๘)  
- สินค้าเฉพาะอย่างท าจากกระดาษและกระดาษแข็ง ซึ่งจ าแนกตามอรรถประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของ 

การใช้งาน  เช่น  กระดาษถ่ายภาพ (จ.๑)  กระดาษทราย (จ.๓)  ม่านกระดาษ (จ.๒๐) ถ้วยและจาน
กระดาษ (จ.๒๑) ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนท าจากกระดาษ (จ.๒๔) เสื้อผ้ากระดาษ (จ.๒๕) กระดาษ
มวนบุหรี่ (จ.๓๔) 
 

จ าพวก ๑๗ 
ยางที่ยังไม่ผ่านกระบวนการผลิตและยางกึ่งส าเร็จรูป ยางกัดตะเพอชาที่ใช้ในงานทันตกกรม ยางไม้ 

แอสเบสทอส แร่ไมกาและสิ่งทดแทนวัสดุดังกล่าว พลาสติก และเรซินขึ้นรูปที่ใช้ในการผลิต วัสดุใช้ในการหีบห่อ  
การอุดและใช้เป็นฉนวน ท่อหรือท่อยางอ่อนที่ไม่ใช่โลหะ 
 

ค าอธิบาย 
  จ าพวก ๑๗ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้า ความร้อน และเสียงสะท้อน พลาสติกในรูป
ของแผ่น ก้อน และแท่งส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต สินค้าเฉพาะอย่างที่ท าจากยาง ยางกัดตะเพอชา ยางไม้  
แอสเบสทอส แร่ไมกาและสิ่งทดแทนวัสดุดังกล่าว 
รวมถึง 
- วัสดุท าจากยางใช้ในการปะยางรถ 
- ม่านลอยน้ าใช้กั้นมลภาวะ ม่านนิรภัย 
- เทปกาวที่ไม่ใช่เครื่องเขียน และไมไ่ดไ้ช้เพ่ือวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือครัวเรือน 
- ฟิล์มพลาสติก ที่ไม่ใช้ส าหรับการหีบห่อ เช่น ฟิล์มกรองแสงส าหรับติดกระจกหน้าต่าง  
- ยางยืดและด้ายท าจากยางหรือพลาสติก ซึ่งไม่ใช้กับสิ่งทอ 



- ๑๓ - 
 
- สินค้าเฉพาะอย่างที่ท าจากยางซึ่งไม่ได้จ าแนกตามอรรถประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น โฟม

ส าหรับจัดดอกไม้ ยางหรือพลาสติกส าหรับใช้ในการบุรองหรือยัดไส้ จุกยาง อุปกรณ์กันสะเทือนท าจากยาง 
ถุงหรือซองใช้ในการหีบห่อท าจากยาง 

ไม่รวมถึง 
- สายส่งน้ าดับเพลิง (จ.๙) 
- ท่อซึ่งเป็นชิ้นส่วนประกอบของการติดตั้งสุขภัณฑ์ (จ.๑๑) ท่อแข็งที่ท าจากโลหะ (จ.๖) และไม่ได้ท า

จากโลหะ (จ.๑๙) 
- กระจกฉนวนส าหรับการก่อสร้าง (จ.๑๙) 
- สินค้าเฉพาะอย่างที่ท าจากวัสดุในจ าพวกนี้แต่จ าแนกโดยอรรถประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 

เช่น ยางไม้ที่ประกอบด้วยยางและเรซิน (จ.๒) ยางส าหรับงานทันตกรรม (จ.๕) แผ่นก าบังแอสเบสทอส
ส าหรับนักดับเพลิง (จ.๙) กาวยางส าหรับเสริมหรือซ่อมท่อชั้นในของรถยนต์หรือรถจักรยาน (จ.๑๒) 
ยางลบ (จ.๑๖) 
 

จ าพวก ๑๘ 
  หนังฟอกและหนังเทียม หนังสัตว์ หนังฟอก กระเป๋าเดินทางและกระเป๋าสะพาย ร่มและร่มกันแดด 
ไม้เท้า แส้ บังเหียนและเครื่องอานม้า ปลอกคอสัตว์ สายจูงสัตว์ และเสื้อผ้าส าหรับสัตว์ 
 

ค าอธิบาย 
  จ าพวก ๑๘ ส่วนใหญ่เป็น หนังสัตว์ หนังเทียม และสินค้าที่ท าจากวัสดุดังกล่าว 
รวมถึง 
- กระเป๋าเดินทางและกระเป๋าสะพาย เช่น กระเป๋าเสื้อผ้า หีบใส่ของ กระเป๋าใช้ในการเดินทาง กระเป๋า

ส าหรับอุ้มทารก กระเป๋านักเรียน 
- ป้ายติดกระเป๋าเดินทาง 
- ที่ใส่นามบัตรและกระเป๋าสตางค ์
- กล่องและซองที่ท าจากหนังหรือแผ่นบุหนัง 

ไม่รวมถึง 
- เสื้อผ้า เครื่องสวมใส่เท้า และเครื่องสวมใส่ศีรษะส าหรับมนุษย์ซึ่งท าจากหนัง (จ.๒๕) 
- กระเป๋าหรือที่ใส่ตัวสินค้าที่ออกแบบมาส าหรับใส่สินค้าดังกล่าวโดยเฉพาะ เช่น กระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์

แบบพกพา (จ.๙) กระเป๋าหรือที่ใส่กลอ้งถ่ายรูปและอุปกรณ์ (จ.๙) กล่องใส่เครื่องดนตรี (จ.๑๕) ถุงกอล์ฟ
ที่มีล้อหรือไม่มีล้อ กระเป๋าที่ออกแบบส าหรับกระดานสกีและกระดานโต้คลื่นโดยเฉพาะ (จ.๒๘) 

- สินค้าเฉพาะอย่างที่ท าจากหนัง หนังเทียม หนังสัตว์ หนังฟอก ซึ่งจ าแนกตามอรรถประโยชน์หรือวัตถุประสงค์
ของการใช้งาน เช่น สายหนังใช้ในการลับมีด (จ.๘) หนังขัด (จ.๒๑) หนังชามัวร์ส าหรับท าความสะอาด (จ.๒๑) 
เข็มขัดหนังที่เป็นเครื่องแต่งกาย (จ.๒๕) 
 

 



- ๑๔ - 
 

จ าพวก ๑๙ 
  วัสดุก่อสร้าง (ที่ไม่ได้ท าด้วยโลหะ) ท่อใช้ในการก่อสร้างที่ไม่ได้ท าด้วยโลหะ ยางมะตอย (แอสฟัลด์)
น้ ามันดิน สิ่งก่อสร้างที่เคลื่อนย้ายได้ที่ไม่ได้ท าด้วยโลหะ สิ่งก่อสร้างเพ่ือเป็นที่ระลึกหรืออนุสาวรีย์ที่ไม่ได้ท าด้วยโลหะ 
 

ค าอธิบาย 
  จ าพวก ๑๙ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ไม่ได้ท าจากโลหะ 
รวมถึง 
- ไม้แปรรูป (เช่น ท่อนไม ้ไม้กระดาน แผ่นกระดาน) 
- แผ่นไม้อัด 
- กระจกซึ่งใช้ในการก่อสร้าง (เช่น พ้ืนกระจก กระเบื้องแก้ว) 
- เม็ดแก้วทีใ่ช้ลากเส้นแบ่งเขตถนน 
- ตู้จดหมายที่ท าขึ้นด้วยการก่อสร้างด้วยการก่ออิฐ 

ไม่รวมถึง 
- สารรักษาซีเมนต์และสารที่เตรียมขึ้นส าหรับซีเมนต์กันน้ า (จ.๑) 
- สารที่เตรียมขึ้นส าหรับป้องกันไฟหรือทนไฟ (จ.๑) 

 
จ าพวก ๒๐ 

  เฟอร์นิเจอร์ กระจกเงา กรอบรูป ภาชนะใส่ของที่ไม่ได้ท าจากโลหะใช้ในการเก็บรักษาหรือขนส่ง
กระดูกและกระดูกกึ่งแปรสภาพ เขาสัตว์ กระดูกวาฬหรือเปลือกหอยมุก หอย แร่เมียร์ซัม  อ าพันสีเหลือง 
 

ค าอธิบาย 
  จ าพวก ๒๐ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์  รวมถึงสินค้าเฉพาะอย่างที ่
ท าจากไม ้ไม้ก๊อก ไม้ไผ่ กกหรืออ้อ  หวาย เขาสัตว์ กระดูก งาสัตว์ กระดูกวาฬ หอย อ าพัน เปลือกหอยมุก แร่เมียร์ซัม 
และสิ่งทดแทนวัสดุดังกล่าว หรือพลาสติก 
รวมถึง 
- เฟอร์นิเจอร์ท าด้วยโลหะและเฟอร์นิเจอร์ส าหรับการตั้งแคมป์ ชั้นวางปืน ชั้นวางหนังสือพิมพ์  
- บังตาส าหรับหน้าต่างภายในบ้าน 
- เครื่องนอน (เช่น ที่นอน ที่นอนสปริง หมอน) 
- กระจกเงาและกระจกตกแต่งบ้าน หรือกระจกเงาในห้องน้ า 
- แผ่นป้ายทะเบียนซึ่งไม่ได้ท าด้วยโลหะ 
- เครื่องมือขนาดเล็กที่ไม่ได้ท าจากโลหะ เช่น กลอนประตู สกรู สลักน า ล้อเลื่อนที่ติดที่ฐานเฟอร์นิเจอร์ 

ปลอกส าหรับยึดท่อ 
- กล่องจดหมายซึ่งไม่ได้ท าจากโลหะหรือจากการก่อสร้าง 

ไม่รวมถึง 
- เครื่องเรือนชนิดพิเศษส าหรับใช้ในห้องทดลอง (จ.๙) หรือใช้ในทางการแพทย์ (จ.๑๐) 



- ๑๕ - 
 
- บังตาภายนอกอาคาร ท าจากโลหะ (จ.๖) ที่ไม่ได้ท าจากโลหะและสิ่งทอ (จ.๑๙) ท าจากสิ่งทอ (จ.๒๒) 
- ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน ผ้านวมหรือผ้าห่มที่บุด้วยขนเป็ดไอเดอร์ และถุงนอน (จ.๒๔) 
- กระจกที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานแบบเฉพาะ เช่น กระจกที่ใช้ในสินค้าเกี่ยวกับสายตา (จ.๙) กระจกที่

ใช้ในการศัลยกรรมและทันตกรรม (จ.๑๐)  กระจกมองหลัง (จ.๑๒) กระจกส าหรับการยิงปืน (จ.๑๓) 
- สินค้าบางชนิดที่ท าจากไม้ ไม้ก๊อก ไม้ไผ่ กกหรืออ้อ หวาย เขาสัตว์ กระดูก งาสัตว์  กระดูกวาฬ หอย 

อ าพัน เปลือกหอยมุก แร่เมียร์ซั่ม และสิ่งทดแทนวัสดุดังกล่าวหรือพลาสติก ซ่ึงจ าแนกตามอรรถประโยชน์
หรือวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น ลูกปัดส าหรับท าเครื่องประดับ (จ.๑๔)  กระดานไม้ (จ.๑๙) ตระกร้า
ส าหรับใช้ภายในบ้าน แก้วพลาสติก (จ.๒๑) เสื่อกก (จ.๒๗) 

 
จ าพวก ๒๑ 

  เครื่องใช้และภาชนะที่ใช้ในครัวเรือน หวี และฟองน้ า แปรง (ยกเว้นแปรงทาสี) วัสดุที่ใช้ท าแปรง 
 วัสดุใช้ท าความสะอาด แก้วหรือกระจก (ยกเว้นที่ใช้ในการก่อสร้าง) เครื่องแก้ว เครื่องเคลือบ และเครื่องปั้นดินเผา 
 

ค าอธิบาย 
  จ าพวก ๒๑ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็กที่ท างานด้วยมือส าหรับใช้ในครัวเรือน 
ห้องครัว ห้องน้ า เครื่องแก้วและสินค้าเฉพาะอย่างทีท่ าจาก เครื่องเคลือบ เซรามิก  เครื่องปั้นดินเผา และ แก้ว 
รวมถึง 
- เครื่องใช้และภาชนะที่ใช้ในครัวเรือนและห้องครัว เช่น ไม้ตีแมลงวัน ไม้ตียุง กระดานนวดแป้งและหั่นขนมปัง 

สว่านเปิดจุกขวด กระบอกผสมเครื่องดื่มค็อกเทล กระปุกออมสิน ถัง หม้อและกระทะส าหรับท าอาหาร 
- อุปกรณ์ขนาดเล็กท างานด้วยมือที่ใช้ในครัว ส าหรับ สับ บด ปั่น กดบี้ หรือคั้น เช่น ที่บดกระเทียม ที่บีบหรือ

กะเทาะเปลือกถั่ว สากและครก 
- เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เช่น คีมคีบน้ าตาลก้อน คีมคีบน้ าแข็ง ที่ตักขนมพาย ทัพพี 
- หวีและหวีไฟฟ้า 
- แปรงสีฟันและแปรงสีฟันไฟฟ้า 
- ทีว่างจานหรือขวด (คนโท) 

ไม่รวมถึง 
- สิ่งที่เตรียมขึ้นเพ่ือท าความสะอาด (จ.๓) 
- เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็กท างานด้วยไฟฟ้า ส าหรับสับ บด ปั่น กดบี้ หรือคัน้ (จ.๗) 
- เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณโ์กนหนวด  กรรไกรตัดผมและเล็บ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ส าหรับ

ตกแต่งเล็บ มือ และเท้า  ที่ท างานและไม่ท างานด้วยไฟฟ้า เช่น ชุดตกแต่งเล็บ ตะไบเล็บ ที่ตัดหนังเล็บ 
(จ.๘) 

- เครื่องตัดจิ้มใช้บนโต๊ะอาหาร (จ.๘) 
- หวีส าหรับสางเหา ที่ขูดลิ้น (จ.๑๐) 
- เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณใ์นห้องครัวทีท่ างานด้วยไฟฟ้า (จ.๑๑) 
- กระจกในห้องน้ า (จ.๒๐) 



- ๑๖ - 
 
- สินค้าเฉพาะอย่างที่ท าจากแก้ว เครื่องเคลือบ และเครื่องปั้นดินเผา ซ่ึงจ าแนกตามอรรถประโยชน์หรือ

วัตถุประสงค์ของการใช้งาน  เช่น เครื่องเคลือบส าหรับทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอม) (จ.๕)  เลนส์แว่นตา 
(จ.๙)  ใยแก้วส าหรับฉนวนกันความร้อน (จ.๑๗)  กระเบื้องดินเผา (จ.๑๙)  กระจกที่ใช้ในการก่อสร้าง  
(จ.๑๙) เส้นใยแก้วใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ (จ.๒๒)  

 
จ าพวก ๒๒ 

  เชือก สายป่าน ตาข่าย เต็นท์ ผ้าใบ ผ้าใบกันน้ า ผ้าใบบังแดดที่ท าจากสิ่งทอหรือวัสดุสังเคราะห์ ใบ
เรือ กระสอบส าหรับขนส่งหรือบรรจุสิ่งของขนาดใหญ่หรือจ านวนมาก วัสดุใช้บุรองหรือยัดไส้ (ยกเว้นกระดาษ 
กระดาษแข็ง ยางหรือพลาสติก) วัสดุสิ่งทอที่เป็นเส้นใยดิบและสิ่งทดแทนวัสดุดังกล่าว  
 

ค าอธิบาย 
  จ าพวก ๒๒ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าผ้าใบและวัสดุอ่ืนที่ใช้ท าใบเรือ เชือก วัสดุใช้บุรองหรือยัดไส้ และ
วัสดุสิ่งทอที่เป็นเส้นใยดิบ 
รวมถึง 
- เชือก เชือกฟ่ัน เชือกถัก ที่ท าจากวัสดุธรรมชาติหรือเส้นใยเทียม กระดาษ หรือพลาสติก 
- แห อวน เปลญวน บันไดเชือก 
- ทีค่ลุมรถแบบหลวมๆ 
- กระสอบและถุงเฉพาะอย่าง ซ่ึงไม่ได้จ าแนกตามอรรถประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น ถุงซักผ้า 

ถุงใส่ศพ ถุงเมล์ 
- ถุงบรรจุภัณฑ์ที่ท าจากสิ่งทอ  
- เส้นใยจากสัตว์และเส้นใยดิบ เช่น ขนสัตว์ รังไหม ปอกระเจา ขนสัตว์ที่ยังไม่ปั่นหรือผ่านการปั่นแล้ว ไหมดิบ 

ไม่รวมถึง 
- ลวดโลหะ (จ.๖) 
- สายเครื่องดนตรี (จ.๑๕) และสายส าหรับไม้แร็กเก็ตส าหรับเล่นกีฬา (จ.๒๘) 
- วัสดุใช้บุรองหรือยัดไส้ท าจากกระดาษ กระดาษแข็ง (จ.๑๖) ยางหรือพลาสติก (จ.๑๗) 
- ตาข่ายและถุงเฉพาะอย่าง  ซึ่งจ าแนกตามการใช้งานหรือวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น ตาข่ายนิรภัย (จ.๙) 

ตาข่ายคลุมเครื่องเดินทางใช้กับรถยนต์ (จ.๑๒) กระเป๋าใส่เสื้อผ้าใช้ในการเดินทาง (จ.๑๘) ตาข่ายคลุมผม  
(จ.๒๖) ถุงกอล์ฟ (จ.๒๘) ตาข่ายที่ใช้กับกีฬา (จ.๒๘) 

- ถุงบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้ท าจากสิ่งทอ ซึ่งจ าแนกตามวัสดุที่ท าขึ้น เช่น ถุงบรรจุภัณฑ์ที่ท าจากกระดาษหรือ
พลาสติก (จ.๑๖) ท าจากยาง (จ.๑๗) ท าจากหนัง (จ.๑๘) 

 
จ าพวก ๒๓ 

  ด้ายดิบและเส้นด้ายส าหรับงานสิ่งทอ 
 

 



- ๑๗ - 
 

จ าพวก ๒๔ 
  สิ่งทอและสิ่งอื่นที่ทดแทนสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ลินินใช้ในครัวเรือน ม่านที่ท าจากสิ่งทอหรือพลาสติก 
 

ค าอธิบาย 
  จ าพวก ๒๔ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าผ้าหรือสิ่งทอและผ้าคลุมทีใ่ช้ในครัวเรือน 
รวมถึง 
- ผลิตภัณฑ์ลินินที่ใช้ในครัวเรือน เช่น ผ้าคลุมเตียง ปลอกหมอน ผ้าขนหนู 
- ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนท าด้วยกระดาษ 
- ถุงนอน และ ผ้าซับในถุงนอน 
- มุ้ง 

 
ไม่รวมถึง 
- ผ้าห่มไฟฟ้าใช้ในทางการแพทย์ (จ.๑๐) ไม่ใช้ในทางการแพทย์ (จ.๑๑) 
- ผ้าปูโต๊ะที่ท าจากกระดาษ (จ.๑๖) 
- ม่านใยหินนิรภัยป้องกันอัคคีภัย (จ.๑๗) ม่านไม้ไผ่และม่านลูกปัดส าหรับการประดับตกแต่ง (จ.๒๐) 
- ผ้าห่มม้า (จ.๑๘) 
- สิ่งทอและผ้าส าหรับการใช้งานเฉพาะ เช่น ผ้าส าหรับการเย็บเล่มหรือท าปกหนังสือ (จ.๑๖) ผ้ากันความร้อน 

(จ.๑๗) แผ่นใยสังเคราะห์ (จ.๑๙) 
 

จ าพวก ๒๕ 
  เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย เครื่องสวมใส่เท้า เครื่องปกคลุมศีรษะ 
 

ค าอธิบาย 
ไม่รวมถึง 
- เสื้อผ้าและเครื่องสวมใส่เท้าที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานแบบเฉพาะหรือพิเศษ (ดูรายการสินค้า

เรียงล าดับอักษร) 
 

จ าพวก ๒๖ 
  ลูกไม้และผลิตภัณฑ์เย็บปักถักร้อย ริบบิ้นและดิ้นเงินดิ้นทอง กระดุม ตะขอและห่วง เข็มหมุด
และเข็ม ดอกไม้ประดิษฐ์  สิ่งประดับตกแต่งบนศีรษะ ผมปลอม 
 

ค าอธิบาย 
  จ าพวก ๒๖ ส่วนใหญ่เป็น วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานตัดเย็บเสื้อผ้า ผมและเส้นผมธรรมชาติ
หรือเทียมส าหรับสวมใส่ เครื่องตกแต่งผมและเครื่องประดับตกแต่งชิ้นเล็กๆ เพ่ือใช้ประดับบนวัตถุชนิดต่างๆ ซึ่งไม่
อยู่ในจ าพวกอ่ืน  
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รวมถึง 
- ผมปลอมและเคราปลอม 
- กิ๊บเสียบผม ปิ่นปักผมและยางรัดผม 
- ตาข่ายคลุมผม 
- หัวเข็มขัดและซิป 
- เครื่องรางที่ไม่ได้ใช้เป็นเครื่องประดับหรือท าเป็นพวงกุญแจ  

ไม่รวมถึง 
- ตะขอทีมีลักษณะพิเศษเฉพาะอย่าง (ดูรายการสินค้าเรียงล าดับตัวอักษร) 
- เข็มทีมีลักษณะพิเศษเฉพาะอย่าง (ดูรายการสินค้าเรียงล าดับตัวอักษร) 
- ขนตาปลอม (จ.๓) 
- เส้นผมใช้ในการปลูกผม (จ.๑๐) 
- พวงกุญแจเครื่องราง (จ.๑๔) 
- เครื่องรางที่ใช้เป็นเครื่องประดับ (จ.๑๔) 
- ด้ายดิบหรือเส้นด้ายส าหรับงานสิ่งทอ (จ.๒๓) 

 
จ าพวก ๒๗ 

  พรม เสื่อและเครื่องปูลาด พรมน้ ามันและวัสดุอ่ืนที่ใช้ปูพื้น สิ่งที่ใช้แขวนผนัง (ที่ไม่ใช่สิ่งทอ)  
 

ค าอธิบาย 
  จ าพวก ๒๗ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ใช้ในลักษณะของการตกแต่งพ้ืนหรือก าแพง 
ไม่รวมถึง 

- ไม้ปูพ้ืน (จ.๑๙) 
 

จ าพวก ๒๘ 
  เกมส์ ของเล่น เครื่องเล่น เครื่องเล่นวีดีโอเกมและอุปกรณ์ อุปกรณ์ยิมนาสติกและอุปกรณ์กีฬา 
สิ่งของที่ใช้ประดับและตกแต่งต้นคริสต์มาส 
 

ค าอธิบาย 
  จ าพวก ๒๘ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทของเล่น เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การเล่นเกม 
อุปกรณก์ีฬา สิ่งของทีใ่ห้ความบันเทิงและมีความแปลกใหม ่และวัสดุส าหรับประดับตกแต่งต้นคริสต์มาส 
รวมถึง 
- เครื่องเล่น เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ใช้เล่นเกมและให้ความบันเทิง รวมถึงตัวควบคุมส าหรับ

อุปกรณ์ดังกล่าว 
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- สิ่งที่ให้ความบันเทิงและมีความแปลกใหม่ เช่น หน้ากากที่ใส่ในงานเทศกาลต่างๆ หมวกใส่ในงานเลี้ยงที่

ท าจากกระดาษ เศษกระดาษสีสันที่โปรยในงานรื่นเริง สิ่งของหรืออุปกรณ์ใช้แกล้งคน และ ของที่ระลึก
แจกในงานเลี้ยง 

- อุปกรณล์่าสัตว์ อุปกรณ์ตกปลา เช่น เบ็ดตกปลา สวิงตักปลา เหยื่อล่อ อุปกรณ์เรียกสัตว์เพ่ือการล่าสัตว์ 
- เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณข์องกีฬาและเกมต่างๆ 

ไม่รวมถึง 
- เทียนส าหรับต้นคริสต์มาส (จ.๔) ไฟประดับต้นคริสต์มาส (จ.๑๑) ลูกกวาดและช็อกโกแลตส าหรับประดับ

ต้นคริสต์มาส (จ.๓๐) 
- อุปกรณ์ด าน้ า (จ.๙) 
- ของเล่นและตุ๊กตาท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเพศ  (จ.๑๐) 
- เสื้อผ้ายิมนาสติกและกีฬา (จ.๒๕) 
- เครื่องเล่น เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์กีฬายิมนาสติกและกีฬาเฉพาะอย่าง เช่น หมวกนิรภัย แว่นนิรภัย 

แว่นกันลม ฟันยางส าหรับกีฬา (จ.๙) อาวุธปืนส าหรับกีฬา (จ.๑๓) เสื่อที่ใช้เล่นยิมนาสติก (จ.๒๗) รวมถึง 
เครื่องเล่น เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ส าหรับตกปลาและล่าสัตว์เฉพาะอย่าง เช่น มีดล่าสัตว์ ฉมวก (จ.๘) 
ปืนล่าสัตว์ (จ.๑๓) แห อวน (จ.๒๒) ซึ่งจ าแนกตามอรรถประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของการใช้งาน   
 

จ าพวก ๒๙ 
  เนื้อสัตว์ เนื้อปลา เนื้อสัตว์ปีก เนื้อสัตว์ล่า สิ่งที่สกัดจากเนื้อสัตว์ ผลไม้และผักที่ดอง แช่แข็ง ท าให้แห้ง 
และปรุงส าเร็จแล้ว เยลลี่ แยม ผลไม้เชื่อม ไข่ นม และผลิตภัณฑ์จากนม น้ ามันและไขมันที่ใช้รับประทาน 
 

ค าอธิบาย 
  จ าพวก ๒๙ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอาหารจากสัตว์ ผัก และผลิตภัณฑ์จากพืชสวนครัวที่เตรียม
ขึ้นไว้เพ่ือการบริโภคหรือถนอมสภาพแล้ว 
รวมถึง 
- เครื่องดื่มนม (ที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก) 
- เมล็ดพืชที่เตรียมขึ้นเพ่ือการรับประทาน ไม่ใช่เพื่อเป็นเครื่องปรุงรสหรือปรุงแต่งรสอาหาร 

ไม่รวมถึง 
- อาหารเฉพาะอย่างที่ได้จากการเพาะปลูก (ดูรายการสินค้าเรียงล าดับอักษร) 
- อาหารส าหรับทารก (จ.๕) 
- อาหารควบคุมน้ าหนักและสารอาหารทดแทนที่ใช้ในการแพทย์หรือสัตวแพทย์ (จ.๕) 
- อาหารเสริม (จ.๕) 
- เมล็ดพืชที่ผ่านการแปรรูปเพื่อใช้เป็นเครื่องปรุงรส (จ.๓๐) 
- น้ าสลัด (จ.๓๐) 
- ไข่ส าหรับการฟักเป็นตัว (จ.๓๑) 
- อาหารสัตว์ (จ.๓๑) 
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- สัตว์มีชีวิต (จ.๓๑) 
- เมล็ดพืชส าหรับการเพาะปลูก (จ.๓๑) 

 
จ าพวก ๓๐ 

  กาแฟ ชา โกโก้ และกาแฟเทียม ข้าว แป้งมันส าปะหลังและสาคู แป้งและสิ่งที่เตรียมขึ้นท าจาก
ธัญพืช ขนมปัง ขนมอบ(เพสตรี) และขนมหวาน น้ าแข็งที่รับประทานได้ น้ าตาล น้ าผึ้ง น้ าเชื่อม ยีสต์ ผงฟู เกลือ 
มัสตาร์ด น้ าส้มสายชู เครื่องปรุงรสหรือกลิ่น เครื่องเทศ น้ าแข็ง 
 

ค าอธิบาย 
  จ าพวก ๓๐ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอาหารที่ได้มาจากการเพาะปลูก ที่เตรียมขึ้นเพ่ือบริโภคหรือ
ถนอมสภาพไว้ และสิ่งทีใ่ช้เพ่ือปรุงแต่งกลิ่นและรสอาหาร 
รวมถึง 
- เครื่องดื่มท่ีมีกาแฟ โกโก้ ช็อคโกแลต หรือ ชา เป็นหลัก 
- ธัญพืชที่เตรียมขึ้นเพ่ือการบริโภค (เช่น ข้าวโอ๊ตและธัญพืชอ่ืนๆ) 

ไม่รวมถึง 
- อาหารเฉพาะอย่างที่ได้จากการเพาะปลูก (ดูรายการสินค้าเรียงล าดับอักษร) 
- เกลือซึ่งไมไ่ดใ้ช้ปรุงอาหารหรือรับประทาน (จ.๑) 
- ชาผสมโอสถ และอาหารควบคุมน้ าหนักและสารอาหารทดแทนที่ใช้ในทางการแพทย์หรือสัตวแพทย์ (จ.๕) 
- อาหารส าหรับทารก (จ.๕) 
- อาหารเสริม (จ.๕) 
- ยีสต์ที่ใช้ทางเภสัชกรรม (จ.๕)  ยีสต์ส าหรับการบริโภคของสัตว์ (จ.๓๑) 
- เมล็ดธัญพืชดิบ (จ.๓๑) 
- อาหารสัตว์ (จ.๓๑) 

 
จ าพวก ๓๑ 

  ผลิตผลทางเกษตรกรรม สัตว์น้ า พืชสวนและป่าไม้ที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี ธัญพืช และเมล็ดพืชที่ยัง
ไม่ผ่านกรรมวิธี ผักและผลไม้สด สมุนไพรสด พืชและดอกไมธ้รรมชาติ หัวหรือเหง้า ต้นกล้า และเมล็ดพันธุ์ส าหรับ
การเพาะปลูก สัตว์มีชีวิต อาหารและเครื่องดื่มส าหรับสัตว์ มอลต์ 
 

ค าอธิบาย 
  จ าพวก ๓๑ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เป็นผลิตผลจากพ้ืนดินและทะเล ซึ่งยังไม่ได้ผ่านกระบวนการ
หรือกรรมวิธีใดๆ ที่เตรียมขึ้นเพ่ือการบริโภค สัตว์มีชีวิตและพืช รวมถึงอาหารส าหรับสัตว์ 
รวมถึง 
- ธัญพืชที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี 
- กากพืช 
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- สาหร่ายที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี 
- ไม้ที่ยังไม่ไดแ้ปรรูป 
- ไข่ส าหรับการฟักเป็นตัว 
- เห็ดและเห็ดทรัฟเฟิลสด  
- วัสดุรองมูลสัตว์ เช่น ทรายกลิ่นหอม กระดาษทรายส าหรับสัตว์เลี้ยง  

ไม่รวมถึง 
- การเพาะเชื้อจุลินทรีย์พืชหรือสัตว์และปลิงเพ่ือใช้ในทางการแพทย์  (จ.๕) 
- อาหารเสริมส าหรับสัตว์และยาส าหรับสัตว์ (จ.๕) 
- ไม้ก่ึงแปรสภาพ (จ.๑๙) 
- เหยื่อตกปลาปลอม (จ.๒๘) 
- ข้าว (จ.๓๐) 
- ยาสูบ (จ.๓๔) 

 
จ าพวก ๓๒ 

  เบียร์ น้ าแร่ น้ าอัดลม และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มรสผลไม้และน้ าผลไม้ น้ าเชื่อม
และสิ่งที่เตรียมขึน้เพื่อใช้ท าเครื่องดื่ม 
 

ค าอธิบาย 
  จ าพวก ๓๒ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเครื่องดื่มชนิดไม่มีแอลกอฮอล์ และเบียร์ 
รวมถึง 
- เครื่องดื่มท่ีสกัดแอลกอฮอล์ออกแล้ว 

ไมร่วมถึง 
- เครื่องดื่มที่ผสมโอสถหรือใช้ในทางการแพทย์ (จ.๕) 
- เครื่องดื่มนม (ที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก) (จ.๒๙) 
- เครื่องดื่มท่ีมีกาแฟ โกโก้ ช็อคโกแลต หรือ ชา เป็นหลัก (จ.๓๐) 

 
จ าพวก ๓๓ 

  เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ (ยกเว้นเบียร์) 
 

ค าอธิบาย 
ไม่รวมถึง 
- เครื่องดื่มที่ผสมโอสถหรือใช้ในทางการแพทย ์(จ.๕) 
- เครื่องดื่มท่ีสกัดแอลกอฮอล์ออกแล้ว (จ.๓๒) 
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จ าพวก ๓๔ 
  ยาสูบและอุปกรณ์ใช้ในการสูบ ไม้ขีดไฟ 
 

ค าอธิบาย 
รวมถึง 
- สิ่งที่ใช้ทดแทนยาสูบ (ไมไ่ดใ้ช้ในทางการแพทย)์ 

ไม่รวมถึง 
- บุหรี่ซึ่งไม่มีใบยาสูบซ่ึงใช้ในทางการแพทย์ (จ.๕) 
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บริการ 
 

จ าพวก ๓๕ 
การโฆษณา การจัดการธุรกิจ การบริหารธุรกิจ การจัดระบบส านักงาน 

 
ค าอธิบาย 

  จ าพวก ๓๕ ส่วนใหญ่เป็นบริการที่ด าเนินการโดยบุคคลหรือองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
๑. เพ่ือช่วยในการด าเนินการหรือบริหารจัดการด้านการพาณิชย์ 
๒. เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการของการด าเนินงานหรือกระบวนการท างานขององค์กรอุตสาหกรรมหรือ

องค์กรธุรกิจ รวมถึง บริการเก่ียวกับการโฆษณา โดยผู้ประกอบธุรกิจด้านการโฆษณาเพ่ือสื่อสารไปยัง
สาธารณะชน การเผยแพร่ข่าวสารทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ 

รวมถึง 
- การน าสินค้าหลายชนิดมารวมกันเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน (ยกเว้นการขนส่ง) เพ่ือให้ลูกค้าเข้าถึง ชม หรือ

เลือกซื้อสินค้าได้สะดวก เช่น ร้านขายปลีก ร้านขายส่ง  รวมถึงผ่านเครื่องจ าหน่ายสินค้าแบบหยอด
เหรียญ การสั่งซื้อสินค้าผ่านแค็ตตาล็อกหรือทางไปรษณีย์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ รายการ
ขายสินค้าทางโทรทัศน ์

- บริการเกี่ยวกับการลงทะเบียน การคัดส าเนา การเก็บรวบรวม การจัดระบบเอกสารการติดต่อสื่อสารและ
การลงทะเบียน รวมถึงการเก็บข้อมูลทางตัวเลขและสถิติ 

- บริการตัวแทนโฆษณา บริการแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนโดยตรงหรือผ่านทางไปรษณีย์ หรือการแจกตัวอย่าง
สินค้า บริการในจ าพวกนี้อาจรวมถึงการโฆษณาเรื่องที่เกี่ยวข้องในจ าพวกบริการอ่ืน เช่น การโฆษณาสินเชื่อ
ธนาคาร หรือโฆษณาทางวิทยุ 

ไม่รวมถึง 
- บริการเกี่ยวกับการประเมินผลและรายงานทางด้านวิศวกรรมซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหาร

จัดการของการด าเนินงานหรือกระบวนการท างานขององค์กรอุตสาหกรรมหรือองค์กรธุรกิจ (ดูรายการ
เรียงล าดับอักษร) 
 

จ าพวก ๓๖ 
  การประกันภัย การคลัง การเงิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 

ค าอธิบาย 
  จ าพวก ๓๖ ส่วนใหญ่เป็นบริการที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการให้บริการเกี่ยวกับสัญญา
ประกันภัยทุกประเภท 
รวมถึง 

- บริการทางการเงินการคลัง ดังต่อไปนี้ 
ก. การธนาคารและสถาบันทางการเงินอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แลกเปลี่ยนเงินตราหรือเคลียริ่ง เป็นต้น 
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ข. สถาบันทางด้านสินเชื่อ (นอกเหนือจากที่ด าเนินการโดยธนาคาร) เช่น สหกรณ์สินเชื่อ สถาบันทางเครดิต
การรวมกลุ่มด้านเครดิต 

ค. ทรัสต์เพื่อการลงทุน 
ง. นายหน้าเกี่ยวกับหุ้นและสินทรัพย์ 
จ. รับรองด้านการเงินโดยทรัสตี 
ฉ. ออกเช็คเดินทางและตราสารเครดิต 

- การเช่าซื้อ 
- บริการทางด้านจัดการอาคาร เช่น ให้เช่า ตีราคา หรือการจัดการด้านการเงิน 
- บริการด้านการประกันภัย เช่น ตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย การให้บริการแก่ผู้ประกันภัย และ

บริการคิดเบี้ยและก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
 

จ าพวก ๓๗ 
  การก่อสร้าง การซ่อมแซม การบริการติดตั้ง 
 

ค าอธิบาย 
  จ าพวก ๓๗ ส่วนใหญ่เป็นบริการที่ให้บริการโดยผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างช่วง ในการก่อสร้างอาคาร
ถาวร รวมถึงการให้บริการโดยบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ การซ่อมแซม บ ารุงรักษา ซ่อมบ ารุง สิ่งของให้อยู่
ในสภาพเดิม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพหรือทางเคมีของสิ่งนั้น 
รวมถึง 

- บริการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน หรือเส้นทางการขนถ่ายและการให้บริการโดย
ผู้ช านาญการเก่ียวกับการก่อสร้าง เช่น ช่างทาสี ช่างประปา ช่างติดตั้งเครื่องท าความร้อนหรือช่างมุง 
หลังคา 

- บริการอ่ืนๆ ที่มีส่วนสนับสนุนบริการทางการก่อสร้าง เช่น การตรวจสอบแผนการก่อสร้าง 
- บริการเกี่ยวกับการต่อเรือ 
- บริการให้เช่าเครื่องมือหรือวัสดุก่อสร้าง 
- บริการซ่อมแซม คือ การรักษาสิ่งของให้อยู่ในสภาพเดิม หลังจากได้รับการเสียดสี สึกกร่อน ได้รับความเสียหาย

หรือถูกท าลายบางส่วน อาคารหรือสิ่งของให้มีสภาพเดิม 
- บริการซ่อมสิ่งอ่ืนๆ เช่น ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ซ่อมเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ 
- บริการบ ารุงรักษาสิ่งต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเดิมโดยไม่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติใดๆ (ข้อแตกต่างระหว่าง

บริการในจ าพวกนี้และจ าพวก ๔๐ ดูได้จากค าอธิบายในจ าพวก ๔๐) 
ไม่รวมถึง 

- บริการที่เก่ียวกับการจัดเก็บสินค้า เช่น เสื้อผ้า หรือยานพาหนะ (จ.๓๙) 
- บริการย้อมผ้า (จ.๔๐) 
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จ าพวก ๓๘ 
  การสื่อสารและโทรคมนาคม 
 

ค าอธิบาย 
  จ าพวก ๓๘ ส่วนใหญ่เป็นบริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันอย่างน้อยหนึ่งคนกับบุคคลอ่ืน โดย 

๑. บุคคลหนึ่งพูดกับอีกบุคคลอ่ืน 
๒. ส่งข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลอ่ืน 
๓. จัดให้บุคคลหนึ่งสื่อสารโดยการส่งเสียงหรือภาพไปยังผู้อ่ืน (วิทยุและโทรทัศน)์ 

รวมถึง 
- บริการเกี่ยวกับการกระจายเสียงทางวิทยุหรือรายการโทรทัศน์ 

ไม่รวมถึง 
- บริการโฆษณาทางวิทยุ (จ.๓๕) 
- บริการทางการตลาดทางโทรศัพท์ (จ.๓๕) 

 
จ าพวก ๓๙ 

  การขนส่ง การบรรจุภัณฑ์และจัดเก็บสินค้า การจัดการเดินทางและท่องเที่ยว 
 

ค าอธิบาย 
  จ าพวก ๓๙ ส่วนใหญ่เป็นบริการขนส่งคน สัตว์หรือสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง (โดยทาง 
ระบบราง ทางถนน ทางน้ า ทางอากาศ หรือท่อขนส่ง) และบริการอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง
รวมทั้งบริการที่เก่ียวกับการจัดเก็บสินค้าหรือดูแลรักษาสินค้าในโกดังหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ  
รวมถึง 

- บริการให้มีการใช้บริการและใช้ประโยชน์จากสถานี สะพาน รถไฟ เรือบรรทุกตู้ขบวนรถไฟเพ่ือการขนส่ง 
เรือเฟอรี่ โดยผู้ขนส่ง 

- บริการที่เก่ียวกับการให้เช่ายานพาหนะในการขนส่ง 
- บริการที่เก่ียวกับการลากจูงเรือ ขนถ่ายสินค้าจากเรือ กระบวนการท างานหรือพิธีการทางท่าเรือและอู่เรือ 

การกู้เรือและกู้สินค้าบรรทุก 
- บริการบรรจุหีบห่อและมัดรวมสินค้าก่อนการส่งสินค้า 
- บริการให้ข้อมูลข่าวสารในการเดินทางและการขนส่งสินค้า โดยนายหน้าและตัวแทนการท่องเที่ยว ข้อมูล

เกี่ยวกับอัตราภาษศีุลกากรและค่าธรรมเนียม ตารางเวลา และขั้นตอนและวิธีการขนส่ง 
- บริการตรวจสอบยานพาหนะหรือสินค้าก่อนขนส่ง 

ไม่รวมถึง 
- บริการเกี่ยวกับโฆษณาการขนส่ง เช่น บริการแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน หรือโฆษณาทางวิทยุ (จ.๓๕) 
- บริการเกี่ยวกับออกเช็คเดินทางหรือตราสารเครดิต โดยนายหน้าหรือตัวแทนการท่องเที่ยว (จ.๓๖) 
- บริการเกี่ยวกับการประกันภัย (พาณิชยกรรม อัคคีภัย หรือชีวิต) ระหว่างการขนส่งคนหรือสินค้า (จ.๓๖) 
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- บริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ หรือวัตถุท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่งคนหรือสินค้า (จ.๓๗) 
- บริการจองที่พักโรงแรมโดยนายหน้าหรือตัวแทนการท่องเที่ยว (จ.๔๓) 

 
จ าพวก ๔๐ 

  การด าเนินการเก่ียวกับวัสดุ 
 

ค าอธิบาย 
  จ าพวก ๔๐ ส่วนใหญ่เป็นบริการที่ไม่จัดอยู่ในจ าพวกอ่ืน เป็นการใช้กลไกหรือกระบวนการทาง
เคมี การแปรสภาพหรือการผลิตวัตถ ุการแปรสภาพหรือผลิตสารอินทรีย์และอนินทรีย์ รวมทั้งบริการด้านการผลิต
ตามรูปแบบที่ลูกค้าก าหนดเอง เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจ าแนกประเภท การผลิตสินค้าถือว่าเป็นการบริการ 
ก็ต่อเมื่อการผลิตดังกล่าวได้รับการสั่งผลิตจากบุคคลอ่ืน หากการผลิตสินค้านั้นไม่เป็นไปตามค าสั่งซื้อ รายละเอียด 
ข้อก าหนด หรือตรงต่อความต้องการของลูกค้าแล้วนั้น การผลิตดังกล่าวถือว่าเป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์ของผู้ผลิต
สินค้าในการค้าขาย หากสินค้าที่ผลิตนั้น ถูกวางตลาดแก่บุคคลที่สามโดยบุคคลซึ่งเป็นผู้ด าเนินการผลิตสินค้า  
การผลิตดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการบริการ 
  
รวมถึง 

- บริการที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพของวัตถุ วัสดุ หรือสาร และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติส าคัญของวัสดุหรือสารนั้น (เช่น การย้อมสีสิ่งทอ) นอกจากนี้ บริการบ ารุงรักษา ซึ่งโดยปกติ 
จะอยู่ในจ าพวก ๓๗ บริการดังกล่าวจะอยู่ในจ าพวก ๔๐ ก็ต่อเมื่อการบ ารุงรักษาสิ่งของนั้น ไม่อยู่ในสภาพ
เดิม โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพหรือทางเคมีของสิ่งนั้น (เช่น การชุบโครเมี่ยมกันชน
ยานพาหนะ) 

- บริการจัดการวัสดุ (ซึ่งไม่ใช่การก่อสร้างอาคาร) เช่น การตัด การเข้ารูป การขัดเงาที่เกิดจากรอยขีดข่วน
หรือรอยถลอก การเคลือบโลหะ 

- บริการผลิตตามรูปแบบที่ลูกค้าก าหนดเอง ตามค าสั่งซื้อและรายละเอียดข้อก าหนดคุณสมบัติของสินค้า 
เช่น การผลิตรถยนต์ตามรูปแบบที่ก าหนดเอง 

ไม่รวมถึง 
- บริการซ่อมแซม (จ.๓๗) 
- บริการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะอย่าง เช่น การปรับแต่งสีของรถยนต์ (จ.๓๗) 

 
จ าพวก ๔๑ 

  การศึกษา การจัดฝึกอบรม การบันเทิง การจัดกิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรม 
 

ค าอธิบาย 
  จ าพวก ๔๑ ส่วนใหญ่เป็นบริการโดยบุคคลหรือสถาบันเพ่ือการพัฒนาทางด้านความรู้  ความคิด 
สติปัญญาของคนและสัตว์ รวมทั้งบริการทางด้านความบันเทิง 
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รวมถึง 

- บริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการให้การศึกษาแก่คน และการฝึกสัตว์  
- บริการต่างๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิงหรือสันทนาการ 
- งานแสดงทางศิลปะ วรรณกรรมต่อสาธารณะ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านวัฒนธรรมและการศึกษา 

 
จ าพวก ๔๒ 

  การบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการวิจัยและออกแบบในเรื่องดังกล่าว  
การวิเคราะห์และวิจัยด้านอุตสาหกรรม การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
ค าอธิบาย 

  จ าพวก ๔๒ ส่วนใหญ่เป็นบริการโดยบุคคลคนเดียวหรือกลุ่มคณะ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในสาขาที่
ซับซ้อนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ซึ่งผู้ให้บริการเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เช่น นักเคมี นักฟิสิกส์ 
วิศวกร โปรแกรมเมอร์ ฯลฯ 
รวมถึง 
- บริการของวิศวกรหรือนักวิทยาศาสตร์ ในการประเมินผล ประมาณการ ท าการวิจัย และจัดท ารายงานใน

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รวมถึงให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยี) 
- บริการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูล

ส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงินและการตรวจจับการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 
- บริการด้านการค้นคว้าวิจัยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ 

ไม่รวมถึง 
- การวิจัยและประเมินทางธุรกิจ (จ.๓๕) 
- การจัดพิมพ์และการจัดการไฟล์คอมพิวเตอร์ (จ.๓๕) 
- การประเมินทางการเงินและการคลัง (จ.๓๖) 
- การท าเหมืองและขุดน้ ามัน (จ.๓๗) 
- การติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (จ.๓๗) 
- บริการโดยผู้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เช่น แพทย์ สัตวแพทย์ นักจิตวิทยา (จ.๔๔) 
- การบ าบัดด้วยยา (จ.๔๔) 
- การออกแบบสวน (จ.๔๔) 
- บริการด้านกฎหมาย (จ.๔๕) 

 
จ าพวก ๔๓ 

  การบริการด้านการจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม การจัดที่พักชั่วคราว 
 

 
 



- ๒๘ - 
 

ค าอธิบาย 
  จ าพวก ๔๓  ส่วนใหญ่เป็นบริการด้านการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือการบริโภคโดย
บุคคลหรือสถานประกอบการ และบริการจัดหาที่พักในโรงแรม บ้านพัก หรือท่ีพักชั่วคราวในลักษณะอ่ืน 
รวมถึง 
- การจองที่พักส าหรับผู้เดินทาง การจองท่ีพักผ่านตัวแทนหรือนายหน้าด้านการท่องเที่ยว 
- การจัดหาที่พักให้สัตว์ 

ไมร่วมถึง 
- การเช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน แฟลต หรือการอยู่อาศัยถาวร (จ.๓๖) 
- การจัดโปรแกรมหรือตารางการท่องเที่ยวโดยตัวแทนหรือนายหน้าด้านการท่องเที่ยว (จ.๓๙) 
- การถนอมอาหารและเครื่องดื่ม (จ.๔๐) 
- ดิสโกเทค (จ.๔๑) 
- โรงเรียนประจ า (จ.๔๑) 
- สถานพักฟ้ืน (จ.๔๔) 

 
จ าพวก ๔๔ 

  การบริการด้านการรักษาพยาบาล การบริการด้านสัตวแพทย์ การดูแลรักษาสุขอนามัยและ 
ความงามของมนุษย์หรือสัตว์ การบริการด้านการเกษตรกรรม การท าสวน และการป่าไม้ 
 

ค าอธิบาย 
  จ าพวก ๔๔ ส่วนใหญ่เป็นบริการด้านการแพทย์ สุขอนามัยและความงามโดยบุคคลหรือ 
สถานประกอบการแก่มนุษยห์รือสัตว์ รวมถึงบริการทางเกษตรกรรม ท าสวน และป่าไม้ 
รวมถึง 
- การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์เพ่ือการรักษา เช่น การเอ็กซ์เรย์ การเจาะเลือดและตรวจเลือด 
- การผสมเทียม 
- การให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาด้านเภสัชกรรม 
- การเพาะพันธุ์สัตว์ 
- การปลูกพืช เช่น ท าสวน 
- บริการที่เก่ียวข้องกับดอกไม้ในเชิงศิลปะ เช่น การจัดดอกไม้ การออกแบบและจัดสวน 

ไม่รวมถึง 
- การก าจัดศัตรูพืช (ยกเว้นเพื่อการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมสัตว์น้ า ท าสวน ป่าไม้) (จ.๓๗) 
- การติดตั้งและซ่อมแซมระบบชลประทาน (จ.๓๗) 
- การขนส่งโดยรถพยาบาล (จ.๓๙) 
- การฆ่าสัตว์และสตัฟสัตว์ (จ.๔๐) 
- การโค่นและแปรรูปต้นไม้ (จ.๔๐) 
- การฝึกสัตว์ (จ.๔๑) 



- ๒๙ - 
 
- สถานเสริมสุขภาพและออกก าลังกาย (จ.๔๑) 
- การค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ (จ.๔๒) 
- การจัดหาที่พักส าหรับสัตว์ (จ.๔๓) 
- บ้านพักคนชรา (จ.๔๓) 

 
จ าพวก ๔๕ 

  การบริการด้านกฎหมาย การบริการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลและทรัพย์สินที่จับต้องได้ 
บริการที่จัดให้บุคคลหรือชุมชนโดยบุคคลอ่ืนตามความต้องการหรือความประสงค์ของบุคคลหรือชุมชนนั้น  
 

ค าอธิบาย 
รวมถึง 
- บริการโดยทนาย นักกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย แก่บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรหรือบริษัท 
- บริการสืบสวนหาความจริง (นักสืบ) การรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลและทรัพย์สินที่จับต้องได้ 
- บริการแก่บุคคลเกี่ยวกับงานสังคมต่างๆ การคุ้มกัน  การจัดงานสมรส การจัดงานศพ 

ไม่รวมถึง 
- บริการให้ความช่วยเหลือในการจัดการธุรกิจ (จ.๓๕) 
- บริการที่เก่ียวกับการเงินการคลัง และการประกันภัย (จ.๓๖) 
- เป็นเพื่อนเดินทางท่องเที่ยว (จ.๓๙) 
- การขนส่งที่มีการรักษาความปลอดภัย (จ.๓๙) 
- บริการที่ประกอบหรือเกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกประเภทของบุคคล (จ.๔๑) 
- บริการการแสดงของนักร้องนักเต้น (จ.๔๑) 
- บริการการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (จ.๔๒) 
- บริการให้ค าปรึกษาด้านความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต และการเข้าถึงข้อมูล (จ.๔๒) 
- บริการด้านการแพทย ์สุขอนามัยและความงามของมนุษย์หรือสัตว์ (จ.๔๔) 
- บริการให้เช่าเฉพาะอย่าง (ตรวจสอบรายการเรียงตามล าดับอักษรและข้อสังเกตทั่วไปเก่ียวกับบริการ) 

 
 
 
 
 
ส านักเครือ่งหมายการค้า 
กรมทรพัย์สินทางปัญญา 
พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 


