การจาแนกรายการสินค้าและบริการ
ข้อสังเกตทั่วไป
การจาแนกรายการสินค้าและบริการฉบับเรียงตามจาพวกนี้ เป็นตัวบ่งชี้แนวทางในการจาแนก
สินค้าและบริการซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกันให้อยู่ในจาพวกเดียวกัน ส่วนการจาแนกรายการสินค้าและบริการ
ฉบับเรียงลาดับตามตัวอักษร (ตามเว็บไซต์ NICE) จะช่วยในการสืบค้นและเทียบเคียงว่ารายการสินค้าและ
บริการนั้นอยู่ในจาพวกใด

สินค้า
ถ้าปรากฏว่า มีผลิตภัณฑ์ใดไม่อาจจัดไว้ในจาพวกใดจาพวกหนึ่งตามการจาแนกรายการสินค้าและ
บริการฉบับเรียงตามจาพวก คาอธิบายจาพวก หรือการจาแนกรายการสินค้าและบริการฉบับเรียงลาดับตามตัวอักษร
ให้ใช้ข้อสังเกตดังต่อไปนี้เป็นหลักเกณฑ์ช่วยในการพิจารณา
ก. ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ให้จาแนกลงในจาพวกตามอรรถประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
ของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าปรากฏว่าการจาแนกดังกล่าว ยังไม่สามารถจัดลงในจาพวกใดตามการจาแนกรายการสินค้า
และบริการฉบับเรียงตามจาพวกได้ ให้จาแนกโดยการเทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปในการจาแนกรายการ
สินค้าและบริการฉบับเรียงลาดับตามตัวอักษร และถ้าปรากฏว่ายังไม่สามารถจัดลงในจาพวกใดได้อีก ให้พิจารณา
จากวัตถุดิบทีใ่ ช้ในการผลิตหรือลักษณะการทางานของผลิตภัณฑ์นั้น
ข. ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ประเภทอเนกประสงค์หรือใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ (เช่น นาฬิกามีวิทยุ
ในตัว) อาจจัดอยู่ในจาพวกสินค้าได้ทุกจาพวกตามอรรถประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้น
และถ้าปรากฏว่าเกณฑ์พิจารณาตามข้อนี้ไม่อาจจัดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวลงในจาพวกใดจาพวกหนึ่งได้ ให้นาเกณฑ์
การพิจารณาตามข้อ ก. มาใช้
ค. วัตถุดิบยังไม่ผ่านกระบวนการหรือกึ่งสาเร็จรูป ให้จาแนกเข้าจาพวกตามส่วนประกอบของวัตถุ
นั้น
ง. อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ที่ไม่อาจนาไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นได้ ให้จัดไว้ใน
จาพวกเดียวกับผลิตภัณฑ์นั้น แต่ถ้าสามารถใช้ในวัตถุประสงค์อื่นได้ ให้นาเกณฑ์การพิจารณาตามข้อ ก. มาใช้
จ. ผลิ ตภัณฑ์ ไม่ว่าจะส าเร็จรูปหรือไม่ ที่ได้รับการจัด จาพวกตามวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิ ต
ถ้าผลิตภัณฑ์นั้นผลิตจากวัตถุดิบหลายชนิดแตกต่างกัน ให้จาแนกสินค้าดังกล่าวลงในจาพวกของวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิตมากที่สุด
ฉ. กล่องหรือซองที่ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ ให้จาแนกไว้ในจาพวกเดียวกันกับผลิตภัณฑ์นั้น
เช่น แว่นตา และซองแว่นตา เป็นต้น
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บริการ
ถ้าปรากฏว่า มีบริการใดไม่อาจจัดไว้ในจาพวกใดจาพวกหนึ่งตามการจาแนกรายการสินค้า
และบริการฉบับเรียงตามจาพวก คาอธิบายจาพวก หรือการจาแนกรายการสินค้าและบริการฉบับเรียงล าดับ
ตามตัวอักษร ให้ใช้ข้อสังเกตดังต่อไปนี้เป็นหลักเกณฑ์ช่วยในการพิจารณา
ก. บริการจะถูกจาแนกตามลักษณะการดาเนินการของกิจกรรมที่กาหนดไว้ในคาบรรยาย
ของจาพวกบริการและคาอธิบายจาพวก หรือถ้าระบุไม่ได้ อาจเทียบเคียงกับรายการบริการในการจาแนก
รายการสินค้าและบริการฉบับเรียงลาดับตามตัวอักษร
ข. บริการให้เช่าสิ่งใด จะจัดอยู่ในจาพวกเดียวกันกับบริการสิ่งนั้น (เช่น บริการให้เช่าโทรศัพท์
จ.๓๘) ลีสซิ่ง (Leasing) มีลักษณะการบริการคล้ายคลึงกับบริการให้เช่า (Rental) อย่างไรก็ตาม บริการเช่าซื้อ
(Hire- or lease- purchase financing) ถูกจัดอยู่ในจาพวก ๓๖ เนื่องจากเป็นการบริการที่เกี่ยวกับการเงิน
ค. บริการที่ให้คาแนะนา ให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้คาปรึกษาจะจาแนกอยู่ในจาพวกบริการ
ที่สัมพันธ์กับสาระสาคัญของคาแนะนา ข้อมูลข่าวสาร หรือคาปรึกษานั้น เช่น การให้คาปรึกษาด้านการขนส่ง
(จ.๓๙) การให้คาปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ (จ.๓๕) การให้คาปรึกษาด้านการเงิน (จ.๓๖) การให้คาปรึกษา
ด้านความงาม (จ.๔๔) เป็นต้น การให้คาแนะนา ข้อมูลข่าวสาร หรือคาปรึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออื่นๆ
ด้วย เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ไม่มีผลกระทบต่อการจาแนกจาพวกบริการ
ง. บริการแฟรนไชส์ จะจาแนกการบริการอยู่ในจาพวกเดียวกันกับประเภทของธุรกิจของเจ้าของ
ผู้ให้สิทธิ เช่น บริการให้คาปรึกษาด้านธุรกิจสาหรับแฟรนไชส์ (จ.๓๕) บริการทางการเงินสาหรับแฟรนไชส์ (จ.๓๖)
บริการทางกฎหมายสาหรับแฟรนไชส์ (จ.๔๕) เป็นต้น
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สินค้า
จาพวก ๑
ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และการถ่ายภาพ รวมถึงการเกษตรกรรม
การทาสวนและการป่ าไม้ เรซินเทียมที่ยังไม่ผ่านกระบวนการผลิ ต พลาสติกที่ยังไม่ผ่ านกระบวนการผลิ ต
สารประกอบใช้ในการดับเพลิง และป้องกันเพลิง สารที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัตถุ
และในการบัดกรี สารสาหรับการฟอกหนังสัตว์ สารยึดติดใช้ในอุตสาหกรรม ปูนและสารเหนียวข้นสาหรับอุด
รอยรั่ว ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และสารทางชีวภาพสาหรับใช้ในทางอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
คาอธิบาย
จาพวก ๑ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และเกษตรกรรม
รวมถึงเคมีวัตถุที่ใช้ในการผลิตสินค้าที่จัดอยู่ในจาพวกอื่นด้วย
รวมถึง
- กระดาษไวแสง
- สารประกอบใช้ในการซ่อมแซมยาง
- เกลือใช้ในการถนอมสภาพยกเว้นการถนอมอาหาร
- สารเติมแต่งบางอย่างสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น สารเพคทีน เลซิทีน เอนไซม์ และสารเคมี
สาหรับใช้กันบูด
- ส่วนผสมบางชนิดสาหรับใช้ในการผลิตเครื่องสาอางและอุตสาหกรรมยา เช่น วิตามิน สารกันบูดและ
สารต้านอนุมูลอิสระ
- วัสดุสาหรับกรองบางชนิด เช่น สารประกอบแร่ สารประกอบพืช และวัสดุเซรามิคในรูปอนุภาค
ไม่รวมถึง
- เรซินธรรมชาติ (จ.๒) เรซินกึ่งสาเร็จรูป (จ.๑๗)
- เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือสัตวแพทย์ (จ.๕)
- สารกาจัดเชื้อรา สารกาจัดวัชพืช และสารที่เตรียมขึ้นเพื่อกาจัดศัตรูพืช (จ.๕)
- กาวที่ใช้สาหรับเครื่องเขียน หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือน (จ.๑๖)
- เกลือใช้ในการถนอมอาหาร (จ.๓๐)
- ฟางคลุมดิน (จ.๓๑)
จาพวก ๒
สี น้ามันวาร์นิช แลกเกอร์ สารกันสนิมและสารป้องกันการเสื่อมสภาพของไม้ สารทาให้เกิดสี
สีย้อม หมึกสาหรับงานพิมพ์ การทาเครื่องหมายและการแกะสลัก เรซินธรรมชาติ แผ่นและผงโลหะสาหรับใช้
ในงานสี งานตกแต่ง งานพิมพ์ และงานศิลป์
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คาอธิบาย
จาพวก ๒ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทสี วัสดุที่ทาให้เกิดสี และสารที่เตรียมขึ้นเพื่อ ใช้ ใน
การป้องกันการผุกร่อน
รวมถึง
- สี น้ามันวาร์นิช และแลกเกอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม งานหัตถกรรมและงานศิลป์
- ทินเนอร์ สารเพิ่มความข้นหนืดของของเหลว น้ายาเคลือบและสารที่ทาให้แห้งสาหรับการระบายสี
น้ามันวาร์นิช และแลกเกอร์
- สารช่วยให้สียึดติดสาหรับไม้และหนัง
- น้ามันป้องกันสนิม และน้ามันสาหรับถนอมรักษาไม้
- สารสีใช้ในการย้อมผ้า
- สีสาหรับใส่อาหารและเครื่องดื่ม
ไม่รวมถึง
- เรซินเทียมทีย่ ังไม่ผ่านกระบวนการผลิต (จ.๑) เรซินกึ่งสาเร็จรูป (จ. ๑๗)
- สารช่วยให้สียึดติดสาหรับโลหะ (จ.๑)
- ครามใช้ในการซักผ้า (จ.๓)
- สีสาหรับเครื่องสาอาง (จ.๓)
- กล่องสีสาหรับใช้ในโรงเรียน (จ.๑๖)
- หมึกพิมพ์สาหรับงานเครื่องเขียน (จ.๑๖)
- สีและน้ามันวาร์นิชที่เป็นฉนวน (จ.๑๗)
จาพวก ๓
เครื่องสาอางและเครื่องอาบน้าที่ไม่มีส่วนผสมของยา สารทาความสะอาดฟันที่ไม่มีส่วนผสม
ของยา เครื่องหอม น้ามันหอมระเหย สารที่เตรียมขึ้นที่ใช้ในการฟอกสี และสารอื่นๆ ที่ใช้ในการซักรีด สารที่
เตรียมขึ้นเพื่อใช้ทาความสะอาด ขัด ถู และลบรอย
คาอธิบาย
จาพวก ๓ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเครื่องอาบน้าที่ไม่มีส่วนผสมของยา รวมถึงสารใช้ทาความสะอาด
ภายในบ้านเรือน และสภาพแวดล้อมอื่น
รวมถึง
- สารที่เตรียมขึ้นเพื่อสุขอนามัยใช้ในห้องน้า
- กระดาษทิชชู่ที่ชุบโลชั่น
- ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นสาหรับคนหรือสาหรับสัตว์
- ผลิตภัณฑ์ที่เตรียมขึ้นสาหรับทาให้ห้องมีกลิ่นหอม
- สติ๊กเกอร์สาหรับติดเล็บ
- แว็กซ์ใช้สาหรับขัดเงา
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- กระดาษทราย
ไม่รวมถึง
- ส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตเครื่องสาอาง เช่น วิตามิน สารกันบูดและสารต้านอนุมูลอิสระ (จ.๑)
- สารที่เตรียมขึ้นเพื่อขจัดคราบน้ามันในกระบวนการผลิต (จ.๑)
- เคมีวัตถุที่ใช้ในการทาความสะอาดปล่องไฟ (จ.๑)
- ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นที่ไม่ได้ใช้กับคนหรือใช้กับสัตว์(จ.๕)
- แชมพูยา สบู่ยา โลชั่นผสมยา และสารทาความสะอาดฟันผสมยา (จ.๕)
- แผ่นขัดเล็บ ตะไบเล็บ หินลับมีดหรือหินขัด (เครื่องมือที่ทางานด้วยมือ) (จ.๘)
- อุปกรณ์ด้านเครื่องสาอางและอุปกรณ์ทาความสะอาด เช่น แปรงแต่งหน้า (จ.๒๑) ผ้า แผ่น เศษผ้า
สาหรับทาความสะอาด (จ.๒๑)
จาพวก ๔
น้ามันและไขใช้ในอุตสาหกรรม แว็กซ์ใช้ในอุตสาหกรรม สารหล่อลื่น สารประกอบใช้ดูดซับ
ฝุ่นหรือทาให้ฝุ่นรวมตัว เชื้อเพลิงและวัสดุที่ใช้จุดให้แสงสว่าง เทียนไข ไส้ตะเกียง
คาอธิบาย
จาพวก ๔ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าน้ามันและไขทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรม เชื้อเพลิง และวัสดุที่จุดให้แสงสว่าง
รวมถึง
- น้ามันที่ใช้ในการคงสภาพสิ่งก่อสร้างหรือหนัง
- แว็กซ์ดบิ แว็กซ์สาหรับใช้ในอุตสาหกรรม
- พลังงานไฟฟ้า
- เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ เชื้อเพลิงชีวภาพ
- สารเติมแต่งที่ไม่ใช่สารเคมีสาหรับเชื้อเพลิง
- ไม้ใช้เป็นเชื้อเพลิง
ไม่รวมถึง
- น้ามันและจาระบีเฉพาะอย่างที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น น้ามันที่ใช้สาหรับการฟอกหนัง (จ.๑) น้ามันที่
ใช้สาหรับการรักษาไม้ น้ามันและจาระบีสาหรับป้องกันสนิม (จ.๒) น้ามันหอมระเหย (จ.๓)
- เทียนที่ใช้สาหรับนวดเพื่อความงาม (จ.๓) และเทียนสาหรับนวดเพื่อการบาบัด (จ.๕)
- ขี้ผึ้งพิเศษสาหรับใช้เฉพาะด้าน เช่น ขี้ผึ้งสาหรับเพาะพันธุ์ต้นไม้ (จ.๑) ขี้ผึ้งสาหรับตัด ขี้ผึ้งขัด ขี้ผึ้ง
สาหรับกาจัดขน (จ.๓) ขี้ผึ้งทันตกรรม (จ.๕) ขี้ผึ้งใช้ปิดผนึก (จ.๑๖)
- ไส้ตะเกียงสาหรับเตาน้ามัน (จ.๑๑) และสาหรับจุดบุหรี่ (จ.๓๔)
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จาพวก ๕
สารที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ในทางเภสัชกรรมและทางสัตวแพทย์ สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อรักษาสุขภาพ
อนามัยใช้ในทางการแพทย์ อาหารควบคุมน้าหนัก และสารทางโภชนาการที่ดัดแปลงเพื่อใช้ในทางการแพทย์หรือ
ทางสัตวแพทย์ อาหารสาหรับทารก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับมนุษย์และสัตว์ วัสดุสาหรับปิดแผล วัสดุใช้
ตกแต่งแผล วัสดุใช้อุดฟัน ขี้ผึ้งทันตกรรม สารฆ่าเชื้อโรค สิ่งที่เตรียมขึ้นสาหรับการกาจัดศัตรูพืช สารฆ่าเชื้อรา
สารกาจัดวัชพืช
คาอธิบาย
จาพวก ๕ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเภสัชกรรมและสารที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ในทางการแพทย์ หรือสัตวแพทย์
รวมถึง
- สารที่เตรียมขึ้นเพื่อสุขอนามัยของบุคคล ยกเว้นผลิตภัณฑ์เครื่องอาบน้าต่างๆ
- ผ้าอ้อมสาหรับเด็กและผ้าอ้อมสาหรับภาวะการกลั้นปัสสาวะไม่ได้
- ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นที่ไม่ได้ใช้กับคนหรือสัตว์
- แชมพูยา สบู่ยา โลชั่นที่มีส่วนผสมของยา และสารทาความสะอาดฟันที่มีส่วนผสมของยา
- อาหารเสริมเพื่อเสริมโภชนการปกติหรือเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพ
- อาหารที่ใช้กินทดแทนมื้ออาหาร อาหารและเครื่องดื่มเพื่อโภชนาการใช้ในทางการแพทย์หรือสัตวแพทย์
ไม่รวมถึง
- ส่วนผสมที่ใช้สาหรับการผลิตยา เช่น วิตามิน สารกันบูดและสารต้านอนุมูลอิสระ (จ.๑)
- สารที่เตรียมขึ้นเพื่อสุขอนามัยและผลิตภัณฑ์เครื่องอาบน้าต่างๆที่ไม่มีส่วนผสมของยา (จ.๓)
- ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นสาหรับคนหรือสัตว์ (จ.๓)
- แถบหรือผ้าพันเพื่อช่วยในการประคองหรือพยุงใช้ในทางการแพทย์ (จ.๑๐)
- อาหารที่ใช้กินทดแทนมื้ออาหาร อาหารและเครื่องดื่มเพื่อโภชนาการ ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ หรือ
สัตวแพทย์ ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มจาพวกอาหารหรือเครื่องดื่ม เช่น มันฝรั่งทอดกรอบไขมันต่า (จ.๒๙)
แท่งธัญพืชมีโปรตีนสูง (จ.๓๐) เครื่องดื่มไอโซโทนิก (จ.๓๒)
จาพวก ๖
โลหะธรรมดาและโลหะผสม สินแร่ วัสดุโลหะสาหรับงานก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่เคลื่อนย้ายได้
ทาด้วยโลหะ สายเคเบิลที่ไม่ใช้ไฟฟ้าและลวดทาด้วยโลหะธรรมดา วัสดุขนาดเล็กของเครื่องโลหะ ภาชนะจัดเก็บ
ทาจากโลหะสาหรับบรรจุสิ่งของหรือเพื่อการขนส่ง ตู้นิรภัย
คาอธิบาย
จาพวก ๖ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าโลหะธรรมดาที่ยังไม่ได้แปรสภาพ หรือกึ่งแปรสภาพแล้ว รวมถึง
สินแร่ และสินค้าเฉพาะอย่างซึ่งต้องทาจากโลหะ
รวมถึง
- แผ่นหรือผงโลหะ สาหรับใช้ในกระบวนการผลิตขั้นตอนต่อไป เช่น สาหรับเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ
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- โลหะที่ใช้เป็นวัสดุในงานก่อสร้าง เช่น วัสดุโลหะที่ใช้ในงานก่อสร้างรางรถไฟ ท่อหรือหลอดที่ทาจาก
โลหะ
- วัส ดุขนาดเล็กของเครื่องโลหะ เช่น กลอนประตู สกรู ตะปู ล้อเลื่อนที่ติดที่ฐานเฟอร์นิเจอร์ สกรูหรือ
ที่ล็อคหน้าต่าง
- สิ่งก่อสร้างหรือโครงสร้างที่เคลื่อนย้ายได้ซึ่งทาจากโลหะ เช่น บ้านสาเร็จรูป สระว่ายน้า กรงสาหรับ
สัตว์ป่า ลานเล่นสเก็ต
- สินค้าเฉพาะอย่างทาจากโลหะ ซึ่งมิได้จาแนกตามอรรถประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น
กล่องอเนกประสงค์ที่ทาจากโลหะ รูปปั้น งานประติมากรรมและงานศิลปะที่ทาจากโลหะ
ไม่รวมถึง
- โลหะและสินแร่ที่นามาใช้เป็นสารเคมีในงานอุตสาหกรรม หรือ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
กับคุณสมบัติทางเคมีของโลหะและสินแร่นั้นๆ เช่น บ็อกไซต์ ปรอท พลวง โลหะแอลคาไลน์ และโลหะ
แอลคาไลน์เอิร์ท (จ.๑)
- แผ่นและผงโลหะที่ใช้สาหรับงานสี งานตกแต่ง งานพิมพ์ และงานศิลป์ (จ.๒)
- สายเคเบิลไฟฟ้า (จ.๙) สายเคเบิล ที่ไม่ใช้ไฟฟ้าและเชือกที่ไม่ได้ทาจากโลหะ (จ.๒๒)
- ท่อซึ่งเป็นชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบของการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ (จ.๑๑) ท่อที่มีความยืดหยุ่น ท่อ
และท่ออ่อนที่ไม่ได้ทาจากโลหะ (จ.๑๗) ท่อแข็งที่ไม่ได้ทาจากโลหะ (จ.๑๙)
- กรงสาหรับสัตว์เลี้ยง (จ.๒๑)
- สินค้าเฉพาะอย่างทาจากโลหะ ที่ จาแนกตามอรรถประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น
เครื่องมือที่ทางานด้วยมือ (จ.๘) คลิปหนีบกระดาษ (จ.๑๖) เฟอร์นิเจอร์ (จ.๒๐) เครื่องครัว (จ.๒๑)
ภาชนะใส่ของที่ใช้ในครัวเรือน (จ.๒๑)
จาพวก ๗
เครื่องจักรและเครื่ องจั กรกล เครื่องมือที่ใช้พลั งงาน มอเตอร์และเครื่องยนต์ ยกเว้นที่ใช้
กับยานพาหนะทางบก อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ส่งกาลังของเครื่องจักร ยกเว้นที่ใช้กับยานพาหนะทางบก
เครื่องมือทางการเกษตรที่ไม่ได้ทางานด้วยมือ เครื่องฟักไข่ เครื่องจาหน่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ
คาอธิบาย
จาพวก ๗ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเครื่องจักร เครื่องจักรกล มอเตอร์และเครื่องยนต์
รวมถึง
- ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของมอเตอร์และเครื่องยนต์ทุก ชนิด เช่น สตาร์ทเตอร์ ท่อไอเสียและกระบอกสู บ
สาหรับมอเตอร์และเครื่องยนต์ทุกประเภท
- เครื่องทาความสะอาดและอุปกรณ์สาหรับขัดที่ทางานด้วยระบบไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์ขัดรองเท้าแบบใช้
ไฟฟ้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับทาความสะอาดพรม และเครื่องดูดฝุ่น
- เครื่องพิมพ์ ๓ มิติ
- หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
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- ยานพาหนะพิเศษเฉพาะด้าน ที่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการขนส่ง เช่น เครื่องกวาดถนน เครื่องทาถนน
รถแทรกเตอร์สาหรับเกลี่ยดิน รถสาหรับเกลี่ยหรือไถหิมะ เช่นเดียวกับยางตีนตะขาบที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของยานพาหนะสาหรับไต่หรือวิ่งบนทางวิบาก
ไม่รวมถึง
- เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทางานด้วยมือ (จ.๘)
- หุ่นยนต์คล้ายมนุ ษย์ ที่เป็นปั ญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์สาหรับใช้ในห้ องทดลอง หุ่นยนต์สาหรับใช้ใน
การสอน หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย (จ.๙) หุ่นยนต์ที่ใช้ในการผ่าตัด (จ.๑๐) รถหุ่นยนต์ (จ.๑๒)
กลองที่เล่นแบบอัตโนมัติ (จ.๑๕) หุ่นยนต์ที่เป็นของเล่นสาหรับเด็ก (จ.๒๘)
- มอเตอร์และเครื่องยนต์สาหรับยานพาหนะทางบก (จ.๑๒)
- ดอกยางสาหรับยานพาหนะและรถแทรกเตอร์ (จ.๑๒)
- เครื่องจักรเฉพาะอย่าง เช่น ตู้กดเงินอัตโนมัติ (จ.๙) เครื่องช่วยหายใจ (จ.๑๐) เครื่องทาความเย็นและ
อุปกรณ์ทาความเย็น (จ.๑๑)
จาพวก ๘
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้มือ เครื่องตัดจิ้มใช้บนโต๊ะอาหาร มีดโกน อาวุธประจากาย ยกเว้น ปืน
คาอธิบาย
จาพวก ๘ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ ทางานด้วยมือใช้สาหรับการปฏิบัติงาน
เช่น เครื่องขุดเจาะ เครื่องกลึง เครื่องตัดและเครื่องเจาะ
รวมถึง
- เครื่องมือทางการเกษตร การทาสวน และการปรับภูมิทัศน์ที่ทางานด้วยมือ
- เครื่องมือที่ใช้สาหรับช่างไม้ ศิลปิน และช่างฝีมืออื่นๆ เช่น ค้อน สิ่ว และเครื่องแกะสลัก
- ด้ามจับสาหรับเครื่องมือ เช่น มีด และเคียว
- อุป กรณ์ ที่ใช้ไฟฟ้า และไม่ ใช้ไ ฟฟ้าส าหรับ การเสริมสวย และการตกแต่งบนร่างกาย เช่น มีดโกน
อุปกรณ์สาหรับการดัดผม การสัก และสาหรับแต่งเล็บมือและเล็บเท้า
- ที่ปมั๊ ด้วยมือ
- เครื่องตัดจิ้มใช้บนโต๊ะอาหาร เช่น มีด ช้อนส้อม รวมถึงมีดช้อนส้อมที่ทาจากโลหะมีค่า
ไม่รวมถึง
- เครื่องจักรและอุปกรณ์ทที่ างานด้วยมอเตอร์ (จ.๗)
- มีดผ่าตัด (จ.๑๐)
- ที่สูบลมล้อจักรยาน (จ.๑๒) ปั๊มที่ดัดแปลงมาเป็นพิเศษเพื่อใช้กับลูกบอลในการเล่นเกม (จ.๒๘)
- อาวุธปืน (จ.๑๓)
- มีดตัดขอบหน้ากระดาษ และเครื่องทาลายกระดาษสาหรับใช้ในสานักงาน (จ.๑๖)
- ด้ามจับสาหรับอุปกรณ์ที่สามารถจาแนกได้หลายจาพวกตามอรรถประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของการใช้
เช่น ด้ามไม้เท้า ด้ามร่ม (จ.๑๘) ด้ามไม้กวาด (จ.๒๑)
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เครื่องใช้สาหรับเสิร์ฟอาหารต่างๆ เช่น คีมสาหรับคีบน้าตาล ที่คีบน้าแข็ง ที่ตัก พายและทัพพี และ
เครื่องใช้ภายในครัว เช่น ช้อนสาหรับคนอาหาร สากและครก เครื่องกะเทาะเปลือกผลไม้ และไม้พาย
สาหรับใช้กวน ผสมหรือเกลี่ย (จ.๒๑)
- อาวุธที่ใช้ในกีฬาฟันดาบ (จ.๒๘)
-

จาพวก ๙
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การวิจัย การนาทาง การสารวจ การถ่ายภาพ
การถ่ายทาภาพยนตร์ ภาพและเสียง เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ เกี่ยวกับสายตา การชั่ง การวัด การให้
สั ญญาณ การตรวจสอบและทดสอบ อุปกรณ์และเครื่องมือ ใช้ สาหรับการช่ว ยชีวิตและการเรียนการสอน
เครื่องมือและอุปกรณ์สาหรับการเหนี่ยวนา การสับเปลี่ยน การแปลง การสะสม การคุ มค่าหรือการควบคุม
การจ่ายไฟฟ้าหรือการใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สาหรับบันทึก เครื่องรับส่งหรือทาซ้าเสียง ภาพหรือข้อมูล สิ่งที่ใช้บันทึก
ที่สามารถดาวน์โหลดได้ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สื่อบันทึกข้อมูลเปล่าสาหรับการบันทึกและจัดเก็บแบบดิจิตอล
หรื อ อนาล็ อ ค เครื่ อ งกลไกส าหรั บ ใช้กั บ เครื่ อ งหยอดเหรีย ญ เครื่ อ งคิ ด เงิ น อุ ป กรณ์ ส าหรั บ การคานวณ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ชุดดาน้า หน้ากากสาหรับดาน้า ที่ใส่กันหูสาหรับดาน้า ที่หนีบจมูก
สาหรับดาน้าและว่ายน้า ถุงมือสาหรับดาน้า อุปกรณ์ที่ช่วยสาหรับการหายใจสาหรับการว่ายน้าใต้น้า อุปกรณ์
ดับเพลิง
คาอธิบาย
จาพวก ๙ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์และวิจัย อุปกรณ์ด้านภาพ
และเสียง อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและเพื่อช่วยชีวิต
รวมถึง
- เครื่องมือและอุปกรณ์สาหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในห้องทดลอง
- อุปกรณ์และเครื่องจาลองที่ใช้ในการฝึกอบรม เช่น หุ่นจาลองใช้ในการช่วยชีวิต เครื่องจาลองในการขับขี่
และควบคุมพาหนะ
- เครื่องมือและอุปกรณ์สาหรับการควบคุม และสั่งการอากาศยาน ยานพาหนะทางน้า และยานพาหนะ
ไร้คนขับ เช่น อุปกรณ์สาหรับการเดินเรือ เครื่องส่ง สัญญาณ เข็มทิศสาหรับการวัด อุ ปกรณ์จีพีเอส
อุปกรณ์ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติสาหรับยานพาหนะ
- เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น ตาข่ายนิรภัย สัญญาณไฟ อุปกรณ์ไฟจราจร เครื่องดับเพลิง
เสียงเตือนภัย เครื่องพิสูจน์ตัวบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องใช้รหัสผ่าน
- ชุดป้องกัน การบาดเจ็บที่อาจอันตรายถึงชีวิต เช่น ชุดป้องกันอุบัติเหตุ รังสีและไฟ ชุดกันกระสุน
หมวกกันน็อก เครื่องสวมศีรษะสาหรับใช้ในการกีฬา เครื่องครอบปากสาหรับใช้ในการกีฬา ชุดป้องกัน
สาหรับนักบิน สนับเข่าสาหรับคนงาน
- เครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา เช่น แว่นตา คอนแทคเลนส์ แว่นขยาย กระจกสาหรับการส่องหา
วัตถุ ช่องสาหรับส่องมองผ่านประตู
- แม่เหล็ก

- ๑๐ -

สมาร์ทวอทช์ อุปกรณ์สวมใส่สาหรับวัดการทากิจกรรมต่างๆ
จอยสติ๊กสาหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ได้ใช้กับวิดีโอเกมส์ ชุดหูฟังแบบเสมือนจริง แว่นตาอัจฉริยะ
กล่องสาหรับใส่แว่นตา เคสสาหรับสมาร์ทโฟน เคสที่ผลิตขึ้นสาหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการถ่ายภาพ
ตู้กดเงินสด เครื่องออกใบกากับภาษี เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการทดสอบวัสดุ
แบตเตอรี่ และที่ชาร์จสาหรับบุหรี่ ไฟฟ้า
เอฟเฟ็คต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับเครื่องดนตรี
หุ่น ยนต์ที่ใช้ในห้องทดลอง หุ่ น ยนต์ที่ใช้ในการสอน หุ่นยนต์ช่ว ยชีวิต หุ่นยนต์ที่คล้ายมนุษย์ที่ ใช้
ปัญญาประดิษฐ์
ไม่รวมถึง
- จอยสติ๊กที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักร ที่ไม่ใช้กับวิดีโอเกมส์ (จ.๗) จอยสติ๊กที่ใช้กับยานพาหนะ (จ.๑๒)
จอยสติ๊กสาหรับวิดีโอเกมส์ ตัวควบคุมสาหรับของเล่น และชุดเล่นเกม (จ.๒๘)
- เครื่องหยอดเหรียญที่สามารถจาแนกได้หลายจาพวกตามอรรถประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของการใช้
เช่น เครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ (จ.๗) โต๊ะบิลเลียดแบบหยอดเหรียญ (จ.๒๘)
- หุ่นยนต์ที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม (จ.๗) หุ่นยนต์ที่ใช้ในทางการผ่าตัด (จ.๑๐) หุ่นยนต์ที่เป็นของเล่น
(จ.๒๘)
- เครื่องวัดชีพจร อุปกรณ์วัดการเต้นของหัวใจ เครื่องตรวจวัดส่วนประกอบของร่างกาย (จ.๑๐)
- หลอดไฟสาหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ เตาสาหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ (จ.๑๑)
- ไฟส่องสว่างสาหรับดาน้า (จ.๑๑)
- พลุหมอกควันสาหรับส่งสัญญาณ พลุไฟส่งสัญญาณ (จ.๑๓)
- จุลกายวิภาคเนื้อเยื่อที่ใช้สาหรับการเรียนการสอน ตัวอย่างทางชีววิทยาสาหรับใช้ในการเรียนการสอน
ผ่านทางกล้องจุลทรรศน์ (จ.๑๖)
- ชุดและอุปกรณ์ที่สวมใส่สาหรับใช้ในการฝึก ซ้อมกีฬาเป็นการเฉพาะ เช่น ชุดเสริมสาหรับป้องกันที่ใช้
เป็นส่วนหนึ่งของชุดกีฬา หน้ากากฟันดาบ นวมต่อยมวย (จ.๒๘)
-

จาพวก ๑๐
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ทางศัลยกรรม เวชกรรม การแพทย์ ทันตกรรม และสัตวแพทย์
อวัยวะ ตา และฟันเทียม สิ่งที่ใช้ในการบารุงรักษากระดูก วัส ดุใช้ในการเย็บแผล อุปกรณ์เกี่ยวกับรักษาและ
อานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์เกี่ยวกับการนวด เครื่องมือเครื่องใช้และ
อุปกรณ์เกี่ยวกับการดูแลทารก เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเพศ
คาอธิบาย
จาพวก ๑๐ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ ทางด้านศัลยกรรม เวชกรรม
การแพทย์ ทันตกรรม และสัตวแพทย์ เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค การรักษาหรือการฟื้นฟูสภาพร่างกายของคนและสัตว์
รวมถึง
- แถบหรือผ้าพันเพื่อช่วยในการประคองหรือช่วยพยุง และช่วยบารุงรักษากระดูก

- ๑๑ -

- ชุดเฉพาะด้านทางการแพทย์ เช่น ชุดกระชับร่างกาย ถุงน่องป้องกันเส้นเลือดขอด เสื้อที่มัดแขนเข้า
ด้วยกัน สิ่งสวมใส่เท้าเพื่อจัดกระดูก
- เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการมีประจาเดือน การคุมกาเนิด การคลอดบุตร เช่น ถ้วย
อนามัยหรือถ้วยประจาเดือน ห่วงพยุงในช่องคลอด ถุงยางอนามัย ที่นอนสาหรับการคลอดบุตร คีมที่ใช้
ในการผ่าตัด
- เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ทางด้านการรักษาและอวัยวะเทียมสาหรับการปลูกถ่ายหรือฝังด้วยวัสดุ
เช่น การทาศัลยกรรมปลูกถ่ายหรือฝังด้วยวัสดุเทียม เต้านมเทียม เครื่องกระตุ้นสมอง การปลูกถ่ายและ
ยึดกระดูกด้วยวัสดุที่ย่อยสลายได้
- เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตขึ้นสาหรับใช้ในทางการแพทย์โดยเฉพาะ เช่น เก้าอี้ที่มีคุณสมบัติพิเศษใช้เฉพาะในทาง
การแพทย์หรือทันตกรรม ที่นอนลมใช้ในทางการแพทย์ เตียงผ่าตัด
ไม่รวมถึง
- อุปกรณ์การทาแผลและวัสดุดูดซับของเหลวเพื่อสุขอนามัย เช่น พลาสเตอร์หรือผ้ายางปิดแปล ผ้าพัน
และผ้าก๊อซสาหรับปิดแผล แผ่นซับน้านม ผ้าอ้อมสาหรับเด็กและผ้าอ้อมสาหรับภาวะการกลั้นปัสสาวะ
ไม่ได้ ผ้าอนามัยแบบสอด (จ.๕)
- ศัลยกรรมตกแต่งด้วยเนื้อเยื้อที่มีชีวิต (จ.๕)
- บุหรี่ที่ไม่มีใบยาสูบซึ่งใช้ในทางการแพทย์ (จ.๕) และบุหรี่ไฟฟ้า (จ.๓๔)
- รถเข็นและสกูตเตอร์ไฟฟ้าสาหรับคนพิการ (จ.๑๒)
- เตียงนวดและเตียงคนไข้ในโรงพยาบาล (จ.๒๐)
จาพวก ๑๑
เครื่องและอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อให้แสงสว่าง ความร้อน ความเย็น กาเนิดไอน้า ปรุงอาหาร ทาให้แห้ง
ระบายอากาศ จ่ายน้า และสุขอนามัย
คาอธิบาย
จาพวก ๑๑ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องและอุปกรณ์ติดตั้งสาหรับควบคุมสภาวะแวดล้อม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เพื่อใช้สาหรับให้แสงสว่าง ปรุงอาหาร ให้ความเย็น และฆ่าเชื้อ
รวมถึง
- เครื่องมือและอุปกรณ์ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- เตาอบ ที่ไม่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น เตาอบที่ใช้ทางด้านทันตกรรม เตาอบไมโครเวฟ เตาอบสาหรับขนม
ปัง
- เตาที่เป็นอุปกรณ์ทาความร้อน
- แผงเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์
- ปล่องควันไฟ เครื่องเป่าปล่องไฟ เตาผิง เตาผิงสาหรับใช้ภายในบ้าน
- เครื่องฆ่าเชื้อ เตาเผาขยะ

- ๑๒ -

- อุปกรณ์ส่องสว่างพร้อมเครื่องติดตั้ง เช่น หลอดเรืองแสงส่องสว่าง ไฟฉาย ไฟฉุกเฉิน ป้ายแสดงเลขที่
บ้านแบบเรืองแสง ไฟหน้าของยานพาหนะ ไฟสาหรับยานพาหนะ
- โคมไฟ เช่น โคมไฟแบบไฟฟ้า โคมไฟแบบใช้แก๊ส หลอดไฟที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ตะเกียงน้ามัน ไฟถนน
โคมไฟแบบฉุกเฉิน
- เครื่องทาผิวสีแทนพร้อมเตียงอาบแดด
- อุปกรณ์อ่างอาบน้า อุปกรณ์สาหรับอาบน้า ที่ติดตั้งสาหรับอาบน้า
- โถสุขภัณฑ์ โถสาหรับปัสสาวะชาย
- น้าพุ น้าพุช็อกโกแลต
- แผ่นทาความร้อนแบบไฟฟ้า เบาะและผ้าห่มไฟฟ้าเพื่อให้ความอบอุ่นที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์
- ขวดน้าร้อน
- เสื้อผ้าให้ความอบอุ่นที่ทางานด้วยไฟฟ้า
- เครื่องทาโยเกิร์ตไฟฟ้า เครื่องทาขนมปังไฟฟ้า เครื่องชงกาแฟไฟฟ้า เครื่องทาไอศกรีมไฟฟ้า
- เครื่องจักรและอุปกรณ์ทาน้าแข็ง
ไม่รวมถึง
- อุปกรณ์ในการผลิตไอน้า ที่เป็นส่วนของเครื่องจักร (จ.๗)
- เครื่องควบแน่นอากาศ (จ.๗)
- เครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้า (จ.๗)
- โคมไฟสาหรับการทาบัดกรี (จ.๗) โคมไฟออพติคอล โคมไฟสาหรับใช้ในห้องมืด (จ.๙) โคมไฟสาหรับใช้
ในทางการแพทย์ (จ.๑๐)
- เตาอบสาหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ (จ.๙)
- เซลล์แสงอาทิตย์ (จ.๙)
- ไฟสัญญาณ (จ.๙)
- แผ่นทาความร้อนแบบไฟฟ้า เบาะและผ้าห่มไฟฟ้าเพื่อให้ความอบอุ่นที่ใช้ในทางการแพทย์ (จ.๑๐)
- ที่อาบน้าสาหรับเด็กแบบพกพา (จ.๒๑)
- เครื่องทาน้าเย็นแบบไม่ใช้ไฟฟ้าชนิดพกพา (๒๑)
- อุปกรณ์สาหรับประกอบอาหารที่ไม่นาพาความร้อน เช่น ตะแกรงสาหรับย่างที่ไม่ใช้ไฟฟ้า เครื่องทาวาฟ
เฟิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า หม้อต้มแรงดันไอน้าแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (จ.๒๑)
- ปลอกสวมเท้าให้ความอบอุ่นที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้า (จ.๒๕)
จาพวก ๑๒
ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์สาหรับการเคลื่อนที่ ทางบก ทางอากาศ หรือทางน้า
คาอธิบาย
จาพวก ๑๒ ส่วนใหญ่เป็นยานพาหนะ และอุปกรณ์สาหรับการขนส่งคน หรือสินค้าทางบก ทางอากาศ
หรือทางน้า

- ๑๓ -

รวมถึง
-

มอเตอร์และเครื่องยนต์สาหรับยานพาหนะทางบก
อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ส่งกาลังสาหรับยานพาหนะทางบก
ยานพาหนะประเภทลอยอยู่เหนือพื้นด้วยกระบวนการอัดอากาศ
ยานพาหนะควบคุมระยะไกล ที่ไม่ใช่ของเล่น
ชิ้นส่วนของยานพาหนะ เช่น กันชน กระจกหน้ารถ พวงมาลัย ยางสาหรับล้อรถ เช่นเดียวกับดอกยาง
สาหรับล้อรถ
ไม่รวมถึง
- วัสดุสาหรับทาทางรถไฟที่ทาด้วยโลหะ (จ.๖)
- มอเตอร์ เครื่องยนต์ ข้อต่อ และส่วนประกอบของเกียร์ ที่ไม่ใช่ส่วนของยานพาหนะทางบก (จ.๗)
- ชิ้นส่วนของมอเตอร์และเครื่องยนต์ทุกชนิด เช่น สตาร์ทเตอร์ ท่อไอเสียและกระบอกสูบสาหรับมอเตอร์
และเครื่องยนต์ (จ.๗)
- ยางที่เป็นส่วนของล้อตีนตะขาบ สาหรับก่อสร้าง ทาเหมืองแร่ ทางการเกษตร และเครื่องจักรหนักอื่น ๆ (จ.๗)
- รถสามล้อสาหรับทารก และสกู๊ตเตอร์ที่เป็นของเล่น (จ.๒๘)
- ยานพาหนะเฉพาะอย่าง หรืออุปกรณ์ล้อที่ไม่ใช่เพื่อการขนส่ง เช่น รถกวาดถนน (จ.๗) รถดับเพลิง (จ.๙)
รถเข็นชา (จ.๒๐)
- ชิ้น ส่ ว นของยานพาหนะเฉพาะอย่า ง เช่น แบตเตอรี่ไฟฟ้ า เครื่องบันทึกระยะทางและวิท ยุส าหรั บ
ยานพาหนะ (จ.๙) ไฟสาหรับรถยนต์และรถจักรยาน (จ.๑๑) พรมรถยนต์ (จ.๒๗)
จาพวก ๑๓
อาวุธปืน ยุทโธปกรณ์และขีปนาวุธ วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ
คาอธิบาย
จาพวก ๑๓ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอาวุธปืนและผลิตภัณฑ์ดอกไม้ไฟ
รวมถึง
- พลุช่วยชีวิต ระเบิดหรือดอกไม้ไฟ
- ปืนสัญญาณ
- สเปรย์สาหรับป้องกันตัว
- พุลสัญญาณควัน จรวดระเบิด
- ปืนอัดลมที่ใช้เป็นอาวุธ
- แถบรัดลูกปืนใช้กับอาวุธ
- อาวุธปืนที่ใช้ในการกีฬา และอาวุธปืนที่ใช้สาหรับล่าสัตว์
ไม่รวมถึง
- จาระบีสาหรับอาวุธ (จ.๔)
- ใบมีดที่ใช้เป็นอาวุธ (จ.๘)

- ๑๔ -

-

อาวุธประจากาย ที่นอกเหนือจากอาวุธปืน (จ.๘)
สัญญาณควันแบบไม่ระเบิด เลเซอร์สัญญาณเตือนภัย (จ.๙)
ที่เล็งลากล้องสาหรับอาวุธปืน (จ.๙)
คบเพลิง (จ.๑๑)
ของที่ใช้แจกเพื่อการละเล่นในวันคริสต์มาส (จ.๒๘)
ฝาครอบที่เป็นของเล่น (จ.๒๘)
ปืนอัดลมที่เป็นของเล่น (จ.๒๘)
ไม้ขีดไฟ (จ.๓๔)

จาพวก ๑๔
โลหะมีค่าและโลหะมีค่า ผสม เพชรพลอย อัญมณี หินมีค่า และหินกึ่งมีค่า เครื่องมือและ
อุปกรณ์เกี่ยวกับการบอกหรือนับเวลา
คาอธิบาย
จาพวก ๑๔ ส่วนใหญ่เป็นโลหะมีค่า เครื่องประดับ อัญมณีต่างๆ นาฬิกา นาฬิกาข้อมือ และ
ชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบ
รวมถึง
- เครื่องประดับ รวมถึงเครื่องประดับเทียม เช่น เครื่องประดับที่ทาจากเพชรพลอยเทียม
- กระดุมข้อมือ เข็มกลัดเน็คไท คลิปหนีบเน็คไท
- พวงกุญแจ สิ่งประดับขนาดเล็กที่ใช้กับพวงกุญแจ
- เครื่องประดับที่เป็นสิ่งประดับขนาดเล็ก
- กล่องใส่เครื่องประดับ
- ชิ้นส่วนประกอบของเครื่องประดับ นาฬิกาและนาฬิกาข้อมือ เช่น ตะขอและลูกปัดสาหรับเครื่องประดับ
กลไกของนาฬิกาและนาฬิกาข้อมือ เข็มนาฬิกา สปริงนาฬิกา กระจกหน้าปัดนาฬิกา
ไม่รวมถึง
- สมาร์ทวอทช์ (จ.๙)
- เครื่องรางที่ไม่ได้ใช้เป็นเครื่องประดับหรือทาเป็นพวงกุญแจ (จ.๒๖)
- งานศิลปะซึ่งมิได้ทาหรือเคลือบจากโลหะมีค่า โดยจาแนกตามวัตถุที่เป็นส่วนประกอบของการผลิต
ชิ้นงานนั้น เช่น งานศิลปะที่ทาจากเหล็ก (จ.๖) ทาจากหิน คอนกรีต หินอ่อน (จ.๑๙) ทาจากไม้ ขี้ผึ้ง
ปูนปลาสเตอร์ พลาสติก (จ.๒๐) ทาจากเครื่องเคลือบดินเผา เซรามิก ภาชนะดินเผา ดินเหนียว หรือแก้ว
(จ.๒๑)
- ผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่างที่ทาจากโลหะมีค่าหรือเคลือบด้วยโลหะมีค่า ซึ่งจาแนกตามอรรถประโยชน์หรือ
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น แผ่นและผงโลหะที่ใช้สาหรับงานสี งานตกแต่ง งานพิมพ์ และงานศิลป์
(จ.๒) วัสดุอุดฟันทาจากทองใช้ในทางทันตกรรม (จ.๕) เครื่องตัดจิ้มใช้บนโต๊ะอาหาร (จ.๘) โลหะเงิน

- ๑๕ -

ที่เป็นชิ้นส่วนของสวิทช์ไฟฟ้า (จ.๙) ปลายปากกาที่ทาด้วยทอง (จ.๑๖) กาน้าชา (จ.๒๑) ทองและเงิน
ที่ใช้กับการเย็บปักถักร้อย (จ.๒๖) กล่องซิการ์ (จ.๓๔)
จาพวก ๑๕
เครื่องดนตรี ที่วางโน้ตและขาตั้งสาหรับเครื่องดนตรี ไม้วาทยากร
คาอธิบาย
จาพวก ๑๕ ประกอบด้วยเครื่องดนตรี ชิ้นส่วนและส่วนประกอบของเครื่องดนตรี
รวมถึง
- เครื่องดนตรีกลและส่วนประกอบ เช่น ออร์แกน เปียโนที่เล่นได้ด้วยตัวเอง (Mechanical Pianos)
ตัวควบคุมความเข้มของเปียโนที่เล่นได้ด้วยตัวเอง (intensity regulators for mechanical pianos)
กลองที่เล่นแบบอัตโนมัติ
- กล่องเพลง กล่องเสียงดนตรี
- เครื่องดนตรีไฟฟ้า
- สายดนตรี ลิ้นเครื่องลม ลูกบิด และแป้นเหยียบสาหรับเครื่องดนตรี
- ส้อมเสียง ค้อนเสียง
- โคโลโฟร์นี (ชันสน) สาหรับเครื่องดนตรีประเภทสาย
ไม่รวมถึง
- เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์สาหรับ การอัดเสียง การถ่ายทอดสัญญาณ การขยายและการทาซ้า
ของเสียง เช่น อุปกรณ์เอฟเฟ็คต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สาหรับเครื่องดนตรี คันเหยียบวาวา เสียงประสาน
เสียงผสม อีควอไลเซอร์ที่เป็นเครื่องเสียง ซับวูฟเวอร์ (จ.๙)
- ไฟล์เพลงที่สามารถดาวน์โหลดได้ (จ.๙)
- แผ่นเพลงอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถดาวน์โหลดได้ (จ.๙) แผ่นกระดาษโน้ตเพลง (จ.๑๖)
- กล่องตู้เพลง (จ.๙)
- เครื่องจับจังหวะ (จ.๙)
- การ์ดอวยพรแบบมีเสียงเพลง (จ.๑๖)
จาพวก ๑๖
กระดาษและกระดาษแข็ง สิ่งพิมพ์ วัสดุใช้ในการเข้าเล่ม ภาพถ่าย เครื่องเขียน เครื่องใช้ใน
สานักงาน (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) กาวใช้เป็นเครื่องเขียนหรือใช้ในครัวเรือน วัสดุที่ใช้ในงานศิลป์ แปรงทาสี วัสดุ
ที่ใช้ในการเรียนการสอน แผ่นพลาสติก ฟิล์มหรือถุงพลาสติกใช้ในการหีบห่อ ตัวพิมพ์ แม่พิมพ์
คาอธิบาย
จาพวก ๑๖ ส่วนใหญ่เป็นสินค้ากระดาษ กระดาษแข็ง และสินค้าเฉพาะอย่างที่ทาจากกระดาษ
และกระดาษแข็ง และเครื่องใช้สานักงาน

- ๑๖ -

รวมถึง
- มีดตัดกระดาษและที่ตัดกระดาษ
- ซอง กล่อง ปก และอุปกรณ์ สาหรับ เก็บหรือรักษากระดาษ เช่น แฟ้ม คลิปหนีบธนบัตร ที่ใส่สมุดเช็ค
ลวดหรือคลิปหนีบกระดาษ ซองใส่พาสปอร์ต สมุดปิดรูปหรือข่าวที่ตัดมาจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- เครื่องใช้สานักงานเฉพาะอย่าง เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องประทับไปรษณียากร
สาหรับใช้ในสานักงาน ที่เหลาดินสอ
- อุปกรณ์การวาดภาพและทาสีสาหรับศิลปิน จิตรกร ช่างทาสีกายในและภายนอกอาคาร เช่น จานสีน้า
สาหรับจิตรกร ขาตั้งกระดานวาดภาพและจานผสมสี ลูกกลิ้งทาสีและถาด
- สินค้าทาจากกระดาษใช้แล้วทิ้งบางประเภท เช่น ผ้ากันเปื้อนของเด็ก ผ้าเช็ดหน้า และ ผ้าเช็ดหน้าและ
ผ้าปูโต๊ะที่ทาจากกระดาษ
- สินค้าเฉพาะอย่างที่ทาจากกระดาษหรือกระดาษแข็งที่ไม่ได้จาแนกตามอรรถประโยชน์หรือวัตถุประสงค์
ของการใช้งาน เช่น ถุงกระดาษ ซองจดหมาย ที่ใส่ของสาหรับการบรรจุหีบห่อ รูปปั้น งานประติมากรรม
และงานศิลปะที่ทาจากกระดาษหรือกระดาษแข็ง เช่น งานประติมากรรมเปเปอร์มาเช่ ภาพพิมพ์ที่มี
กรอบหรือไม่มีกรอบ ภาพวาดสีน้า
ไม่รวมถึง
- สี (จ.๒)
- เครื่องมือสาหรับศิลปิน เช่น เกียง สิ่วของช่างแกะสลัก (จ.๘)
- เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ การสอน เช่น โสตทัศนอุปกรณ์ หุ่นฝึกหัดและการสอนช่วยชีวิต (จ.๙)
โมเดลของเล่น (จ.๒๘)
- สินค้าเฉพาะอย่างทาจากกระดาษและกระดาษแข็ง ซึ่งจาแนกตามอรรถประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของ
การใช้งาน เช่น กระดาษอัดภาพถ่าย (จ.๑) กระดาษทราย (จ.๓) ม่านกระดาษ (จ.๒๐) ถ้วยและจาน
กระดาษ (จ.๒๑) ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนทาจากกระดาษ (จ.๒๔) เสื้อผ้ากระดาษ (จ.๒๕) กระดาษ
มวนบุหรี่ (จ.๓๔)
จาพวก ๑๗
ยางที่ยังไม่ผ่านกระบวนการผลิตและยางกึ่งสาเร็จรูป ยางกัดตะเพอชาที่ใช้ในงานทันตกรรม ยางไม้
แอสเบสทอส แร่ไมกาและสิ่งทดแทนวัสดุดังกล่าว พลาสติก และเรซินขึ้นรูปที่ใช้ในการผลิต วัสดุใช้ในการหีบห่อ
การอุดและใช้เป็นฉนวน ท่อหรือท่อยางอ่อนที่ไม่ใช่โลหะ
คาอธิบาย
จาพวก ๑๗ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้า ความร้อน และเสียงสะท้อน พลาสติกในรูป
ของแผ่น ก้อน และแท่งสาหรับใช้ในอุสาหกรรมการผลิต รวมถึงสินค้าเฉพาะอย่างที่ทาจากยาง ยางกัดตะเพอชา
ยางไม้ แอสเบสทอส แร่ไมกาและสิ่งทดแทนวัสดุดังกล่าว
รวมถึง
- วัสดุทาจากยางใช้ในการปะยางรถ

- ๑๗ -

ทุ่นลอยน้าใช้กั้นมลภาวะ
เทปกาวที่ไม่ใช่เครื่องเขียน และไม่ได้ไช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือครัวเรือน
ฟิล์มพลาสติก ที่ไม่ใช้สาหรับการหีบห่อ เช่น ฟิล์มกรองแสงสาหรับติดกระจกหน้าต่าง
ยางยืดและด้ายทาจากยางหรือพลาสติก ซึ่งไม่ใช้กับสิ่งทอ
สินค้าเฉพาะอย่างที่ทาจากยางซึ่งไม่ได้จาแนกตามอรรถประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น
โฟมสาหรับจัดดอกไม้ ยางหรือพลาสติกสาหรับ ใช้ในการบุรองหรือยัดไส้ จุกยาง อุปกรณ์กันสะเทือน
ทาจากยาง ถุงหรือซองใช้ในการหีบห่อทาจากยาง
ไม่รวมถึง
- สายน้าดับเพลิง (จ.๙)
- ท่อซึ่งเป็นชิ้นส่วนประกอบของการติดตั้งสุขภัณฑ์ (จ.๑๑) ท่อแข็งที่ทาจากโลหะ (จ.๖) ท่อแข็งไม่ได้
ทาจากโลหะ (จ.๑๙)
- กระจกฉนวนสาหรับการก่อสร้าง (จ.๑๙)
- สินค้าเฉพาะอย่างที่ทาจากวัสดุในจาพวกนี้ แต่จาแนกโดยอรรถประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
เช่น ยางไม้ที่ประกอบด้วยยางและเรซิ น (จ.๒) ยางสาหรับงานทันตกรรม (จ.๕) แผ่นกาบังแอสเบสทอส
สาหรับนักดับเพลิง (จ.๙) กาวยางสาหรับเสริมหรือ ซ่อมท่อชั้นในของรถยนต์หรือรถจักรยาน (จ.๑๒)
ยางลบ (จ.๑๖)
-

จาพวก ๑๘
หนัง หนังฟอกและหนังเทียม หนังสัตว์ กระเป๋าเดินทางและกระเป๋าสะพาย ร่มและร่มกันแดด
ไม้เท้า แส้ บังเหียนและเครื่องอานม้า ปลอกคอสัตว์ สายจูงสัตว์ และเสื้อผ้าสาหรับสัตว์
คาอธิบาย
จาพวก ๑๘ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าหนังสัตว์ หนังเทียม และสินค้าเฉพาะอย่างที่ทาจากวัสดุดังกล่าว
รวมถึง
- กระเป๋าเดินทางและกระเป๋าสะพาย เช่น กระเป๋าเสื้อผ้า หีบใส่ของ กระเป๋าใช้ในการเดินทาง กระเป๋า
สาหรับอุ้มทารก กระเป๋านักเรียน
- ป้ายติดกระเป๋าเดินทาง หรือเครื่องเดินทาง
- ที่ใส่นามบัตรและกระเป๋าสตางค์
- กล่องและซองที่ทาจากหนังหรือแผ่นบุหนัง
ไม่รวมถึง
- ไม้เท้า หรือไม้เท้าสาหรับใช้ในทางการแพทย์ (จ.๑๐)
- เสื้อผ้า เครื่องสวมใส่เท้า และเครื่องสวมใส่ศีรษะสาหรับมนุษย์ซึ่งทาจากหนัง (จ.๒๕)
- กระเป๋าหรือที่ใส่ตัวสินค้าที่ออกแบบมาสาหรับใส่สินค้าดังกล่าวโดยเฉพาะ เช่น กระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์
แบบพกพา (จ.๙) กระเป๋าหรือที่ใส่กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ถ่ายภาพ (จ.๙) กล่องใส่เครื่องดนตรี (จ.๑๕)
ถุงกอล์ฟที่มีล้อหรือไม่มีล้อ กระเป๋าที่ออกแบบสาหรับกระดานสกีและกระดานโต้คลื่นโดยเฉพาะ (จ.๒๘)

- ๑๘ -

- สิ น ค้า เฉพาะอย่ างที่ ทาจากหนั ง หนังเทียม หนังสั ตว์ หนังฟอก ซึ่ งจาแนกตามอรรถประโยชน์ หรื อ
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น สายหนังใช้ในการลับมีด (จ.๘) หนังขัด (จ.๒๑) หนังชามัวร์สาหรับทา
ความสะอาด (จ.๒๑) เข็มขัดหนังที่เป็นเครื่องแต่งกาย (จ.๒๕)
จาพวก ๑๙
วัสดุที่ไม่ได้ทาด้วยโลหะสาหรับใช้ในการก่อสร้าง ท่อแข็งสาหรับใช้ในการก่อสร้างที่ไม่ได้ทาด้วย
โลหะ ยางมะตอย น้ามันดิน สิ่งก่อสร้างที่เคลื่อนย้ายได้ที่ไม่ได้ทาด้วยโลหะ สิ่งก่อสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกหรืออนุสาวรีย์
ที่ไม่ได้ทาด้วยโลหะ
คาอธิบาย
จาพวก ๑๙ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัสดุที่ไม่ได้ทาจากโลหะที่ใช้สาหรับก่อสร้าง
รวมถึง
-

ไม้แปรรูป สาหรับใช้ในการก่อสร้าง เช่น ท่อนไม้ ไม้กระดาน แผ่นกระดาน
แผ่นไม้อัด
กระจกซึ่งใช้ในการก่อสร้าง เช่น กระเบื้องแก้ว ฉนวนกระจกสาหรับการก่อสร้าง กระจกนิรภัย
เม็ดแก้วทีใ่ ช้ลากเส้นแบ่งเขตถนน
หินแกรนิต หินอ่อน กรวด
ดินเผาสาหรับใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง
หลังคาที่ไม่ได้ทาด้วยโลหะชนิดรวมแผงเซลล์สุริยะ
หินสลักหน้าหลุมฝังศพ และหลุมฝังศพที่ทาจากหิน
รูปปั้น รูปสลักครึ่งตัว และงานศิลปะที่ทาจากหิน คอนกรีต หรือหินอ่อน
ตู้จดหมายที่ทาขึ้นด้วยการก่ออิฐ
แผ่นใยสังเคราะห์
วัสดุเคลือบผิวสาหรับในการก่อสร้าง
นั่งร้านที่ไม่ได้ทาด้วยโลหะ
สิ่งก่อสร้าง หรือโครงสร้ างที่สามารถขนย้ายได้ที่ไม่ได้ทาจากโลหะ เช่น ตู้เลี้ยงสัตว์น้า กรงนกใหญ่
ไม้ที่ยึดติดกับธง เฉลียง สระว่ายน้า
ไม่รวมถึง
- สารรักษาสภาพซีเมนต์และสารที่เตรียมขึ้นสาหรับซีเมนต์กันน้า (จ.๑)
- สารที่เตรียมขึ้นสาหรับป้องกันทนไฟ (จ.๑)
- น้ายารักษาเนื้อไม้(จ.๒)
- น้ามันสาหรับทาบนแบบหล่อเพื่อให้ถอดแบบง่ายที่ใช้ในการก่อสร้าง (จ.๔)
- กล่องจดหมายที่ทาด้วยโลหะ (จ.๖) และที่ไม่ใช่โลหะหรือการก่ออิฐ (จ.๒๐)

- ๑๙ -

- รูปปั้น รูปสลักครึ่งตัว และงานศิลปะที่ทาจากโลหะทั่วไป (จ.๖) หรือที่ทาจากโลหะมีค่า (จ.๑๔) หรือที่ทาจากไม้
ขี้ผึ้ง ปลาสเตอร์ พลาสติก (จ.๒๐) หรือที่ทาจากเครื่องลายคราม เซรามิก เครื่องเคลือบดินเผา ดินเผา
หรือแก้ว (จ.๒๑)
- ท่อบางชนิดที่ไม่ได้ทาด้วยโลหะ ไม่ได้ใช้สาหรับการก่อสร้าง เช่น ท่อซึ่งเป็นส่วนประกอบของเครื่องติดตั้ง
สุขภัณฑ์ (จ.๑๑) ท่อแบบยืดหยุ่น ท่อขนาดใหญ่ สายยาง ที่ไม่ได้ทาด้วยโลหะ (จ.๑๗)
- สารสาหรับฉนวนอาคารกันความชื้น (จ.๑๗)
- กระจกสาหรับใช้เป็นหน้าต่างของยานพาหนะ (ผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป) (จ.๒๑)
- กรงนก (จ.๒๑)
- เสื่อและพรม เสื่อน้ามันและวัสดุอื่นๆ สาหรับคลุมพื้น (จ.๒๗)
- ไม้ซุงที่ยังไม่ได้แปรรูป (จ.๓๑)
จาพวก ๒๐
เฟอร์นิเจอร์ กระจกเงา กรอบรูป ภาชนะใส่ของที่ไม่ได้ทาจากโลหะใช้ในการเก็บรักษาหรือขนส่ง
กระดูกและกระดูกกึ่งแปรสภาพ เขาสัตว์ กระดูกปลาวาฬหรือเปลือกหอยมุก หอย แร่เมียร์ซัม อาพันสีเหลือง
คาอธิบาย
จาพวก ๒๐ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงสินค้าเฉพาะอย่าง
ที่ทาจากไม้ ไม้ก๊อก ไม้ไผ่ กกหรืออ้อ หวาย เขาสัตว์ กระดูก งาสัตว์ กระดูกปลาวาฬ หอย อาพัน เปลือกหอยมุก
แร่เมียร์ซัม และสิ่งทดแทนวัสดุดังกล่าว หรือพลาสติก
รวมถึง
- เฟอร์นิเจอร์ทาด้วยโลหะและเฟอร์นิเจอร์สาหรับการตั้งแคมป์ ชั้นวางปืน ชั้นวางหนังสือพิมพ์
- ทีบ่ ังตาสาหรับหน้าต่างภายในบ้าน
- เครื่องนอน เช่น ที่นอน ฐานเตียง หมอน
- กระจกเงา กระจกเงาตกแต่งบ้าน และกระจกเงาในห้องน้า
- แผ่นป้ายทะเบียนซึ่งไม่ได้ทาด้วยโลหะ
- เครื่องมือขนาดเล็กที่ไม่ได้ทาจากโลหะ เช่น กลอนประตู สกรู สลักนา ล้อเลื่อนที่ติดที่ฐานเฟอร์นิเจอร์
ปลอกสาหรับยึดท่อ
- กล่องจดหมายซึ่งไม่ได้ทาจากโลหะหรือจากการก่อสร้าง
ไม่รวมถึง
- เครื่องเรือนชนิดพิเศษสาหรับใช้ในห้องทดลอง (จ.๙) หรือใช้ในทางการแพทย์ (จ.๑๐)
- บังตาภายนอกอาคาร ทาจากโลหะ (จ.๖) ที่ไม่ได้ทาจากโลหะและสิ่งทอ (จ.๑๙) ทาจากสิ่งทอ (จ.๒๒)
- ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน ผ้านวมหรือผ้าห่มที่บุด้วยขนเป็ดไอเดอร์ และถุงนอน (จ.๒๔)
- กระจกที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานแบบเฉพาะ เช่น กระจกที่ใช้ในสินค้าเกี่ยวกับสายตา (จ.๙) กระจก
ที่ใช้ในการศัลยกรรมและทันตกรรม (จ.๑๐) กระจกมองหลัง (จ.๑๒) กระจกสาหรับการยิงปืน (จ.๑๓)

- ๒๐ -

- สินค้าบางชนิดที่ทาจากไม้ ไม้ก๊อก ไม้ไผ่ กกหรืออ้อ หวาย เขาสัตว์ กระดูก งาสัตว์ กระดูกปลาวาฬ หอย
อาพัน เปลือกหอยมุก แร่เมียร์ซั่ม และสิ่งทดแทนวัสดุดังกล่าวหรือพลาสติก ซึ่งจาแนกตามอรรถประโยชน์
หรือวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น ลูกปัดสาหรับทาเครื่องประดับ (จ.๑๔) กระดานไม้ (จ.๑๙) ตระกร้า
สาหรับใช้ภายในบ้าน แก้วพลาสติก (จ.๒๑) เสื่อกก (จ.๒๗)
จาพวก ๒๑
เครื่องใช้และภาชนะที่ใช้ในครัวเรือน เครื่องครัว และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ยกเว้น ส้อม มีด
และช้อน หวี และฟองน้า แปรง (ยกเว้นแปรงทาสี) วัสดุที่ใช้ทาแปรงวัสดุใช้ทาความสะอาด แก้วหรือกระจก
รวมถึงแก้วหรือกระจกกึ่งแปรสภาพ ยกเว้นที่ใช้ในการก่อสร้างเครื่องแก้ว เครื่องเคลือบ และเครื่องปั้นดินเผา
คาอธิบาย
จาพวก ๒๑ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ กที่ทางานด้วยมือสาหรับใช้ ใน
ครัวเรือนและเครื่องครัว อุปกรณ์เครื่องสาอางและเครื่องใช้ในห้องน้า เครื่องแก้วและสินค้าเฉพาะอย่างที่ทาจาก
เครื่องเคลือบ เซรามิก เครื่องปั้นดินเผา เครื่องดินเผา หรือแก้ว
รวมถึง
- เครื่องใช้ในครัวเรือนและเครื่องครัว เช่น ไม้ตีแมลงวัน ไม้หนีบเสื้อ ช้อนสาหรับคนอาหาร ช้อนทรง
กระบวยสาหรับตักอาหารที่เปิดจุกคอร์ก เช่นเดียวกับเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เช่น คีมคีบน้าตาลก้อน
คีมคีบน้าแข็ง ที่ตักขนมพาย ทัพพี
- ภาชนะสาหรับบรรจุอาหารใช้ในครัวเรือนและเครื่องครัว เช่น โถ ขวด กระปุกออมสิน ถัง กระบอกผสม
เครื่องดื่มค็อกเทล หม้อและกระทะสาหรับทาอาหาร กาต้มน้าที่ไม่ใช้ไฟฟ้า และหม้อตุ๋น
- อุปกรณ์ขนาดเล็กทางานด้วยมือที่ใช้ในครัว สาหรับ สับ บด ปั่น กดบี้ หรือคั้น เช่น ที่บดกระเทียม ที่บีบ
หรือกะเทาะเปลือกถั่ว สากและครก
- ที่วางจาน ที่วางคนโท
- อุปกรณ์เครื่องสาอางและเครื่องใช้ในห้องน้า เช่น หวีและแปรงสีฟันไฟฟ้าและที่ไม่ใช้ไฟฟ้า ไหมขัดฟัน
ที่เสียบคั่นระหว่างนิ้วเท้าที่ทาจากโฟม พัฟสาหรับทาหน้า ที่สาหรับใส่เครื่องแป้ง
- อุปกรณ์ทาสวน เช่น ถุงมือที่ใช้ในการทาสวน ชั้นวางต้นไม้สาหรับแขวนบริเวณหน้าต่าง กระป๋องรดน้า
หัวฉีดสาหรับรดน้า
- ตู้สาหรับเลี้ยงสัตว์น้าใช้ภายในบ้าน ภาชนะบรรจุขนาดเล็กที่มีไว้สาหรับเลี้ยงต้นไม้หรือสิ่งมีชีวิตขนาด
เล็ก และตู้สาหรับใส่ต้นไม้
ไม่รวมถึง
- สารที่เตรียมขึ้นเพื่อทาความสะอาด (จ.๓)
- ภาชนะบรรจุสาหรับเก็บรักษาหรือขนย้ายสินค้าที่ทาจากโลหะ (จ.๖) และที่ไม่ได้ทาจากโลหะ (จ.๒๐)
- เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็กทางานด้วยไฟฟ้า สาหรับสับ บด ปั่น กดบี้ หรือคั้น (จ.๗)
- เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์โกนหนวด กรรไกรตัดผมและเล็บ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์สาหรับ
ตกแต่งเล็บมือและเท้าที่ใช้ไฟฟ้าและไม่ใช้ไฟฟ้า เช่น ชุดตกแต่งเล็บ ตะไบเล็บ ที่ตัดหนังเล็บ (จ.๘)

- ๒๑ -

- เครื่องตัดจิ้มใช้บนโต๊ะอาหาร (จ.๘) เครื่องมือสาหรับตัดในครัวที่ใช้มือ เช่น ที่หั่นผัก ที่ตัดพิซซ่า ที่หั่นชีส
(จ.๘)
- หวีสาหรับสางเหา ที่ขูดลิ้น (จ.๑๐)
- เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในห้องครัวที่ทางานด้วยไฟฟ้า (จ.๑๑)
- กระจกในห้องน้า (จ.๒๐)
- สินค้าเฉพาะอย่างที่ทาจากแก้ว เครื่องเคลือบ และเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งจาแนกตามอรรถประโยชน์หรื อ
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น เครื่องเคลือบสาหรับทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอม) (จ.๕) เลนส์แว่นตา
(จ.๙) ใยแก้วสาหรับฉนวนกันความร้อน (จ.๑๗) กระเบื้องดินเผา (จ.๑๙) กระจกที่ใช้ในการก่อสร้าง
(จ.๑๙) เส้นใยแก้วใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ (จ.๒๒)
จาพวก ๒๒
เชือก สายป่าน ตาข่าย เต็นท์ ผ้าใบ ผ้าใบกันน้า ผ้าใบบังแดดที่ทาจากสิ่งทอหรือวัสดุสังเคราะห์
ใบเรือ กระสอบสาหรับขนส่งหรือบรรจุสิ่งของขนาดใหญ่หรือจานวนมาก วัสดุใช้บุรองหรือยัดไส้ (ยกเว้นกระดาษ
กระดาษแข็ง ยางหรือพลาสติก) วัสดุสิ่งทอที่เป็นเส้นใยดิบและสิ่งทดแทนวัสดุดังกล่าว
คาอธิบาย
จาพวก ๒๒ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าผ้าใบและวัสดุอื่นที่ใช้ทาใบเรือ เชือก วัสดุใช้บุรองหรือยัดไส้ และ
วัสดุสิ่งทอที่เป็นเส้นใยดิบ
รวมถึง
- เชือก เชือกฟั่น เชือกถัก ที่ทาจากวัสดุธรรมชาติหรือเส้นใยเทียม กระดาษ หรือพลาสติก
- แห อวน เปลญวน บันไดเชือก
- ทีค่ ลุมรถแบบหลวมๆ
- กระสอบและถุงเฉพาะอย่าง ซึ่งไม่ได้จาแนกตามอรรถประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น
ถุงตาข่ายสาหรับซักผ้าและซักแห้ง ถุงใส่ศพ ถุงเมล์
- ถุงบรรจุภัณฑ์ที่ทาจากสิ่งทอ
- เส้นใยจากสัตว์และเส้นใยดิบ เช่น ขนสัตว์ รังไหม ปอกระเจา ขนสัตว์ที่ยังไม่ปั่นหรือผ่านการปั่นแล้ว
ไหมดิบ
ไม่รวมถึง
- ลวดโลหะ (จ.๖)
- สายเครื่องดนตรี (จ.๑๕) และสายสาหรับไม้แร็กเก็ตสาหรับเล่นกีฬา (จ.๒๘)
- วัสดุใช้บุรองหรือยัดไส้ทาจากกระดาษ กระดาษแข็ง (จ.๑๖) ยางหรือพลาสติก (จ.๑๗)
- ตาข่ายและถุงเฉพาะอย่าง ซึ่งจาแนกตามอรรถประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น ตาข่าย
นิรภัย (จ.๙) ตาข่ายคลุมเครื่องเดินทางใช้กับรถยนต์ (จ.๑๒) กระเป๋าใส่เสื้อผ้าใช้ในการเดินทาง (จ.๑๘)
ตาข่ายคลุมผม (จ.๒๖) ถุงกอล์ฟ (จ.๒๘) ตาข่ายที่ใช้กับกีฬา (จ.๒๘) ตาข่ายสาหรับกีฬา (จ.๒๘)

- ๒๒ -

- ถุงบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้ทาจากสิ่งทอ ซึ่งจาแนกตามวัสดุที่ทาขึ้น เช่น ถุงบรรจุภัณฑ์ที่ทาจากกระดาษหรือ
พลาสติก (จ.๑๖) ทาจากยาง (จ.๑๗) ทาจากหนัง (จ.๑๘)
จาพวก ๒๓
ด้ายดิบและเส้นด้ายสาหรับงานสิ่งทอ
คาอธิบาย
จาพวก ๒๓ ส่วนใหญ่เป็นเส้นด้ายธรรมชาติและสังเคราะห์ และเส้นใยสาหรับสิ่งทอ
รวมถึง
- ใยแก้ว ยางยืด ยาง และเส้นใยพลาสติกสาหรับสิ่งทอ
- ด้ายสาหรับการเย็บปักถักร้อย การตัดเย็บเสื้อผ้า รวมถึงสิ่งเหล่านี้ที่ทาด้วยโลหะ
- ปั่นผ้าไหม ปั่นผ้าฝ้าย ปั่นชนสัตว์
ไม่รวมถึง
- ด้ายที่ใช้เฉพาะอย่าง เช่น ด้ายที่ใช้สาหรับพันสายไฟ (จ.๙) ด้ายที่ใช้ในการผ่าตัด (จ.๑๐) ด้ายที่ทาจาก
โลหะมีค่าใช้เป็นอัญมณี (จ.๑๔)
- ด้ายอื่นที่ไม่ได้ใช้สาหรับสิ่งทอ ซึ่งจาแนกตามวัสดุที่ทาขึ้น เช่น ด้ายสาหรับผูกที่ทาด้วยโลหะ (จ.๖) และ
ที่ไม่ใช่โลหะ (จ.๒๒) ด้ายแบบยืดหยุ่น ด้ายยางหรือพลาสติก (จ.๑๗) เส้นใยไฟเบอร์กลาส (จ.๒๑)
จาพวก ๒๔
สิ่งทอและสิ่งอื่นที่ทดแทนสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ลินินใช้ในครัวเรือน ม่านที่ทาจากสิ่งทอหรือพลาสติก
คาอธิบาย
จาพวก ๒๔ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าผ้าหรือสิ่งทอ และผ้าคลุมทีใ่ ช้ในครัวเรือน
รวมถึง
- ผลิตภัณฑ์ลินินที่ใช้ในครัวเรือน เช่น ผ้าคลุมเตียง ปลอกหมอน ผ้าขนหนูทาจากสิ่งทอ
- ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนทาด้วยกระดาษ
- ถุงนอน และ ผ้าซับในถุงนอน
- มุ้ง
ไม่รวมถึง
- ผ้าห่มไฟฟ้าใช้ในทางการแพทย์ (จ.๑๐) ไม่ใช้ในทางการแพทย์ (จ.๑๑)
- ผ้าปูโต๊ะที่ทาจากกระดาษ (จ.๑๖)
- ม่านใยหินนิรภัยป้องกันอัคคีภัย (จ.๑๗) ม่านไม้ไผ่และม่านลูกปัดสาหรับการประดับตกแต่ง (จ.๒๐)
- ผ้าห่มม้า (จ.๑๘)
- สิ่งทอและผ้าสาหรับการใช้งานเฉพาะ เช่น ผ้าสาหรับการเย็บเล่มหรือทาปกหนังสือ (จ.๑๖) ผ้ากันความร้อน
(จ.๑๗) แผ่นใยสังเคราะห์ (จ.๑๙)

- ๒๓ -

จาพวก ๒๕
เครื่องแต่งกาย เครื่องสวมใส่เท้า เครื่องปกคลุมศีรษะ
คาอธิบาย
จาพวก ๒๕ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเครื่องแต่งกาย เครื่องสวมใส่เท้า และเครื่องสวมคลุมศีรษะ
สาหรับมนุษย์
รวมถึง
- ชิ้นส่วนของเครื่องแต่งกาย เครื่องสวมใส่เท้า และเครื่องสวมคลุมศี รษะ เช่น ที่สวมใส่ข้อมือ กระเป๋า
ติดเสื้อหรือกางเกง ผ้าซับในสาเร็จรูป ที่สวมใส่ส้นเท้า หมวกแก๊ปแบบมีกระบังหน้า หมวกแบบมีปีก
รอบด้าน
- ชุดและรองเท้ากีฬา เช่น ถุงมือสาหรับเล่นสกี เสื้อกีฬา ชุดแต่งกายสาหรับนักจักรยาน ชุดเทควันโด
และคาราเต้ รองเท้าสตั๊ด รองเท้ายิมนาสติก รองเท้าบูทสาหรับสกี
- เครือ่ งแต่งกายแบบแฟนซี
- ชุดและหมวกที่ทาจากกระดาษไว้สาหรับการแต่งกาย
- ผ้ากันเปื้อนสาหรับทารกที่ไม่ได้ทาจากกระดาษ
- กระเป๋าติดเสื้อหรือกางเกงทรงสี่เหลี่ยม
- ปลอกสวมเท้าให้ความอบอุ่นที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้า
ไม่รวมถึง
- ชิ้นส่วนขนาดเล็กที่ใช้สาหรับการทารองเท้า เช่น หมุดรองเท้า เดือยรองเท้าทาจากโลหะ (จ.๖) และที่
ไม่ได้ทาจากโลหะ (จ.๒๐) เช่นเดียวกับสิ่งที่ใช้ประดับตกแต่งให้กับเครื่องแต่งกาย เครื่องสวมใส่เท้า
และเครื่องสวมศี ร ษะ เช่น เข็มกลัด หัวเข็มขัด ซิป ริบบิ้น แถบที่ติดอยู่ รอบหมวก สิ่งที่ใช้ประดับ
ตกแต่งหมวกและรองเท้า (จ.๒๖)
- เครื่องแต่งกาย เครื่องสวมใส่เท้า และเครื่องสวมคลุมศีรษะที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานแบบเฉพาะ
หรือพิเศษ เช่น หมวกที่ใช้สาหรับป้องกัน รวมถึงใช้เพื่อการกีฬา (จ.๙) ชุดป้องกันเพลิง (จ.๙) ชุดที่ใส่
ในห้องผ่าตัด (จ.๑๐) รองเท้าที่ใส่เพื่อการศัลยกรรม (จ.๑๐) เช่นเดียวกับชุดและเครื่องสวมเท้าที่ใช้กับกีฬา
เฉพาะอย่าง เช่น ถุงมือเบสบอล นวมชกมวย รองเท้าสเก็ต รองเท้าสเก็ตแบบมีใบมีด (จ.๒๘)
- ชุดทาความร้อนไฟฟ้า (จ.๑๑)
- ผ้าห่มคลุมเท้าทาความร้อนแบบไฟฟ้า (จ.๑๑) ผ้าห่มคลุมเท้าทาความร้อนแบบไฟฟ้าแบบติดกับรถเข็น
มีล้อเลื่อน (จ.๑๒)
- ผ้ากันเปื้อนสาหรับทารกที่ทาจากกระดาษ (จ.๑๖)
- ผ้าเช็ดหน้าที่ทาจากกระดาษ (จ.๑๖) และทาจากสิ่งทอ (จ.๒๔)
- เสื้อผ้าสาหรับสัตว์ (จ.๑๘)
- หน้ากากที่ใส่ในงานรื่นเริง (จ.๒๘)
- ชุดแต่งกายสาหรับตุ๊กตา (จ.๒๘)
- หมวกปาร์ตี้ที่ทาจากกระดาษ (จ.๒๘)

- ๒๔ -

จาพวก ๒๖
ลูกไม้ ดิ้นเงินดิ้นทอง และผลิตภัณฑ์เย็บปักถักร้อย ริบบิ้นเพื่อการตกแต่งและโบว์ กระดุม
ตะขอและห่วง เข็มหมุดและเข็ม ดอกไม้ประดิษฐ์ สิ่งประดับตกแต่งบนศีรษะ ผมปลอม
คาอธิบาย
จาพวก ๒๖ ส่วนใหญ่เป็นวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานตัดเย็บเสื้อผ้า ผมและเส้นผมธรรมชาติ
หรือเทียมสาหรับสวมใส่ เครื่องตกแต่งผมและเครื่องประดับตกแต่งชิ้นเล็กๆ เพื่อใช้ประดับบนวัตถุชนิดต่างๆ
ซึ่งไม่อยู่ในจาพวกอื่น
รวมถึง
- ผมปลอม เคราปลอม
- กิ๊บเสียบผม ปิ่นปักผม ยางรัดผม
- ริบบิ้นและโบว์ที่ใช้ประดับหรือใช้สาหรับตกแต่งผม ไม่ว่าจะทาจากวัสดุใดๆ
- ริบบิ้นและโบว์ที่ใช้สาหรับห่อของขวัญ ที่ไม่ได้ทาจากกระดาษ
- ตาข่ายคลุมผม
- หัวเข็มขัด ซิป
- สิ่งประดับขนาดเล็กที่ไม่ได้ใช้เป็นเครื่องประดับหรือใช้กับพวงกุญแจ
- พวงมาลัยและพวงดอกไม้สาหรับ ประดับห้อยบนต้นคริสต์มาส รวมถึงสิ่งเหล่านี้ที่ประดับประดาด้วย
แสงไฟ
- ที่ม้วนผมใช้เฉพาะอย่าง เช่น ที่ม้วนผมแบบไฟฟ้าและไม่ใช้ ไฟฟ้านอกเหนือจากแบบที่ทางานด้วยมือ
ที่หนีบผม ที่ม้วนผมแบบกระดาษ
ไม่รวมถึง
- ขนตาปลอม (จ.๓)
- ตะขอที่มสี ่วนประกอบของโลหะ (จ.๖) หรือไม่มีส่วนประกอบของโลหะ (จ.๒๐) ตะขอม่าน (จ.๒๐)
- เข็มที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะอย่าง เช่น เข็มสาหรับการสัก (จ.๘) เข็มที่ใช้ทาเข็มทิศ (จ.๙) เข็มที่ใช้
ในทางการแพทย์ (จ.๑๐) เข็มที่ใช้สาหรับสูบลมลูกบอลเพื่อการละเล่น (จ.๒๘)
- เครื่องมือสาหรับม้วนผม เช่น คีมม้วนผมไฟฟ้า ที่ดัดขนตา (จ.๘)
- เส้นผมใช้ในการปลูกผม (จ.๑๐)
- สิ่งประดับขนาดเล็กใช้กับเครื่องประดับ (จ.๑๔) สิ่งประดับขนาดเล็กที่ใช้กับพวงกุญแจ (จ.๑๔)
- ริบบิ้นและโบว์ที่ใช้เฉพาะอย่าง เช่น ริบบิ้นและโบว์กระดาษที่นอกเหนือไปจากการประดับตกแต่งหรือ
ตกแต่งผม (จ.๑๖) ริบบิ้นที่ใช้สาหรับการเล่นยิมนาสติกลีลา (จ.๒๘)
- ด้ายดิบหรือเส้นด้ายสาหรับงานสิ่งทอ (จ.๒๓)
- ต้นคริสต์มาสที่ทาจากวัสดุสังเคราะห์ (จ.๒๘)

- ๒๕ -

จาพวก ๒๗
พรม เสื่อและเครื่องปูลาด พรมน้ามันและวัสดุอื่นที่ใช้ปูพื้น สิ่งที่ใช้แขวนผนัง (ที่ไม่ใช่สิ่งทอ)
คาอธิบาย
จาพวก ๒๗ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ใช้ในลักษณะของการคลุมพื้นหรือกาแพง
รวมถึง
- พรมที่ใช้ในยานพาหนะ
- เสื่อ ที่ใช้สาหรับคลุมพื้น เช่น พรมปูในห้องน้า พรมที่หน้าประตู เสื่อสาหรับการเล่นยิมนาสติก เสื่อสาหรับ
การเล่นโยคะ
- สนามหญ้าเทียม
- วอลล์เปเปอร์ รวมถึงที่ทาจากสิ่งทอ
ไม่รวมถึง
- พื้นห้อง วัสดุปูพื้น กระเบื้องปูพื้นที่ทาจากโลหะ (จ.๖) และที่ไม่ได้ทาจากโลหะ (จ.๑๙) ไม้กระดาน (จ.๑๙)
- พรมทาความร้อนไฟฟ้า (จ.๑๑)
- แผ่นใยสังเคราะห์ (จ.๑๙)
- เสื่อสาหรับทารกขีดเขียนเล่น (จ.๒๐)
- ที่แขวนผนังทาจากสิ่งทอ (จ.๒๔)
จาพวก ๒๘
เกมส์ ของเล่น เครื่องเล่น เครื่องเล่นวีดีโอเกมและอุปกรณ์ อุปกรณ์ยิมนาสติกและอุปกรณ์กีฬา
สิ่งของที่ใช้ประดับและตกแต่งต้นคริสต์มาส
คาอธิบาย
จาพวก ๒๘ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทของเล่น เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์การเล่นเกม
อุปกรณ์กีฬา สิ่งของทีใ่ ห้ความบันเทิงและมีความแปลกใหม่ และวัสดุสาหรับประดับตกแต่งต้นคริสต์มาส
รวมถึง
- เครื่องเล่น เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ ใช้เล่นเกมและให้ความบันเทิง รวมถึงตัวควบคุมสาหรับ
อุปกรณ์ดังกล่าว
- ของเล่นที่มีความแปลกใหม่สาหรับเล่นเพื่อความสนุกสนานและงานปาร์ตี้ เช่น หน้ากากที่ใส่ในงาน
เทศกาลต่างๆ หมวกใส่ในงานเลี้ยงที่ทาจากกระดาษ เศษกระดาษสีสันที่โปรยในงานรื่นเริง พลุกระดาษ
และของที่ใช้แจกเพื่อการละเล่นในวันคริสต์มาส (คริสต์มาสแครกเกอร์)
- อุปกรณ์ล่าสัตว์ อุปกรณ์ตกปลา เช่น เบ็ดตกปลา สวิงตักปลา เหยื่อล่อ อุปกรณ์เรียกสัตว์เพื่อการล่าสัตว์
- เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ของกีฬาและเกมต่างๆ

- ๒๖ -

ไม่รวมถึง
- เทียนสาหรับต้นคริสต์มาส (จ.๔) ไฟประดับต้นคริสต์มาส (จ.๑๑) ลูกกวาดและช็อกโกแลตส าหรับ
ประดับต้นคริสต์มาส (จ.๓๐)
- อุปกรณ์ดาน้า (จ.๙)
- ของเล่นและตุ๊กตาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเพศ (จ.๑๐)
- เสื้อผ้ายิมนาสติกและกีฬา (จ.๒๕)
- เครื่องเล่น เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์กีฬายิมนาสติกและกีฬาเฉพาะอย่าง เช่น หมวกนิรภัย แว่นนิรภัย
แว่นกันลม ฟันยางสาหรับกีฬา (จ.๙) อาวุธปืนสาหรับกีฬา (จ.๑๓) เสื่อที่ใช้เล่นยิมนาสติก (จ.๒๗) รวมถึง
เครื่องเล่น เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์สาหรับตกปลาและล่าสัตว์เฉพาะอย่าง เช่น มีดล่าสัตว์ ฉมวก
(จ.๘) ปืนล่าสัตว์ (จ.๑๓) แห อวน (จ.๒๒) ซึ่งจาแนกตามอรรถประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
จาพวก ๒๙
เนื้อสัตว์ เนื้อปลา เนื้อสัตว์ปีก เนื้อสัตว์ล่า สิ่งที่สกัดจากเนื้อสัตว์ ผลไม้และผัก ที่ดอง แช่แข็ง
ทาให้แห้ง และปรุงสาเร็จแล้ว เยลลี่ แยม ผลไม้เชื่อม ไข่ นม ชีส เนย โยเกิร์ต และผลิตภัณฑ์จากนมอื่นๆ น้ามัน
และไขมันที่ใช้รับประทาน
คาอธิบาย
จาพวก ๒๙ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอาหารจากสัตว์ ผัก และผลิตภัณฑ์จากพืชสวนครัวที่เตรียมขึ้นไว้
หรือถนอมอาหารเพื่อการบริโภค
รวมถึง
- เนื้อ ปลา ผลไม้ หรือผัก
- แมลงที่รับประทานได้
- เครื่องดื่มนมที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก
- สิ่งที่ทดแทนนม เช่น นมอัลมอนด์ นมมะพร้าว นมจากถั่วลิสง น้านมข้าว นมถั่วเหลือง
- เห็ดที่ถนอมสภาพแล้ว
- เมล็ดถั่วและถั่วนัทที่เตรียมขึ้นเพื่อการรับประทาน
- เมล็ดพืชที่เตรียมขึ้นเพื่อการรับประทาน ไม่ใช่เพื่อเป็นเครื่องปรุงรสหรือปรุงแต่งรสอาหาร
ไม่รวมถึง
- น้ามันและไขมันที่นอกเหนือไปจากใช้ทาอาหาร เช่น น้ามันหอมระเหย (จ.๓) น้ามันที่ใช้ในอุตสาหกรรม
(จ.๔) น้ามันละหุ่งสาหรับใช้ในทางการแพทย์ (จ.๕)
- อาหารสาหรับทารก (จ.๕)
- อาหารควบคุมน้าหนักและสารอาหารทดแทนที่ใช้ในการแพทย์ (จ.๕)
- อาหารเสริม (จ.๕)
- น้าสลัด (จ.๓๐)
- เมล็ดพืชที่ผ่านการแปรรูปเพื่อใช้เป็นเครื่องปรุงรส (จ.๓๐)

- ๒๗ -

- ถั่วที่เคลือบด้วยช็อกโกแลต (จ.๓๐)
- ผลไม้สด และผลไม้ที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป ผักสดและผักที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป ถั่วสดและถั่วที่ยังไม่ผ่าน
การแปรรูป และเมล็ดพืชสดและเมล็ดพืชที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป (จ.๓๑)
- อาหารสัตว์ (จ.๓๑)
- สัตว์มีชีวิต (จ.๓๑)
- เมล็ดพืชสาหรับการเพาะปลูก (จ.๓๑)
จาพวก ๓๐
กาแฟ ชา โกโก้ และกาแฟเทียม ข้าว พาสต้า และเส้นก๋วยเตี๋ยว แป้งมันสาปะหลังและสาคู
แป้งและสิ่งที่เตรียมขึ้นทาจากธัญพืช ขนมปัง ขนมอบ(เพสตรี) และขนมหวานคอนเฟคชันเนอรี ช็อกโกแลต
ไอศกรีม ซอร์เบต์ น้าแข็งที่รับ ประทานได้ชนิดอื่นๆ น้าตาล น้าผึ้ง น้าเชื่อม ยีสต์ ผงฟู เกลือ สมุนไพรที่ใช้
สาหรับเป็นเครื่องปรุงรส เครื่องเทศที่ผ่านการถนอมอาหารแล้ว น้าส้มสายชู ซอส เครื่องปรุงรสหรือกลิ่นอื่นๆ
น้าแข็ง (น้าแช่แข็ง)
คาอธิบาย
จาพวก ๓๐ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอาหารที่ได้มาจากพืช ยกเว้นผลไม้และผักทีเ่ ตรียมขึ้นหรือเตรียมไว้
สาหรับถนอมอาหารเพื่อบริโภค และสิ่งทีใ่ ช้เพื่อปรุงแต่งกลิ่นและรสอาหาร
รวมถึง
- เครื่องดื่มที่มีกาแฟ โกโก้ ช็อคโกแลต หรือ ชา เป็นหลัก
- ธัญพืชที่เตรียมขึ้นเพื่อการบริโภค เช่น ข้าวโอ๊ต ข้าวโพดกรอบ ข้าวบาร์เลย์ เมล็ดพันธุ์ข้าวสาลี อาหารผสม
ประกอบด้วยธัญพืช ถั่วและผลไม้แห้ง
- พิซซ่า พาย แซนวิช
- ถั่วที่เคลือบด้วยช็อกโกแลต
- สารปรุงแต่ง ทีไ่ ม่ใช่น้ามันหอมระเหยใช้สาหรับอาหารหรือเครื่องดื่ม
ไม่รวมถึง
- เกลือที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม (จ.๑)
- สารปรุงแต่งอาหารหรือเครื่องดื่มทีเ่ ป็นน้ามันหอมระเหย (จ.๓)
- ชาผสมโอสถ และอาหารควบคุมน้าหนักและสารอาหารทดแทนที่ใช้ในทางการแพทย์ (จ.๕)
- อาหารสาหรับทารก (จ.๕)
- อาหารเสริม (จ.๕)
- ยีสต์ที่ใช้ทางเภสัชกรรม (จ.๕) ยีสต์สาหรับการบริโภคของสัตว์ (จ.๓๑)
- นมกลิ่นและรสกาแฟ โกโก้ ช็อกโกแลต หรือชา (จ.๒๙)
- น้าซุป น้าแกง (จ.๒๙)
- เมล็ดธัญพืชดิบ (จ.๓๑)
- สมุนไพรสด (จ.๓๑)

- ๒๘ -

- อาหารสัตว์ (จ.๓๑)
จาพวก ๓๑
ผลิตผลทางเกษตรกรรม สัตว์น้า พืชสวนและป่าไม้ที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี ธัญพืช และเมล็ดพืช
ที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี ผักและผลไม้สด สมุนไพรสด พืชและดอกไม้ธรรมชาติ หัวหรือเหง้า ต้นกล้า และเมล็ดพันธุ์
สาหรับการเพาะปลูก สัตว์มีชีวิต อาหารและเครื่องดื่มสาหรับสัตว์ มอลต์
คาอธิบาย
จ าพวก ๓๑ ส่ว นใหญ่เ ป็น สิน ค้า ที ่เ ป็น ผลิต ผลจากพื ้น ดิน และทะเล ซึ ่ง ยัง ไม่ไ ด้ผ ่า น
กระบวนการหรือกรรมวิธีใดๆ ที่ เตรียมขึ้นเพื่อการบริโภค สัตว์มีชีวิตและพืช รวมถึงอาหารสาหรับสั ตว์
รวมถึง
- ธัญพืชที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
- ผลไม้และผักสด ผลไม้และผักสดที่ผ่านการล้างและเคลือบผิว
- กากพืช
- สาหร่ายที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี
- ไม้ที่ยังไม่ได้แปรรูป
- ไข่สาหรับการฟักเป็นตัว
- เห็ดและเห็ดทรัฟเฟิลสด
- วัสดุรองมูลสัตว์ เช่น ทรายกลิ่นหอม กระดาษทรายสาหรับสัตว์เลี้ยง
ไม่รวมถึง
- การเพาะเชื้อจุลินทรีย์พืชหรือสัตว์และปลิงเพื่อใช้ในทางการแพทย์ (จ.๕)
- อาหารเสริมสาหรับสัตว์และยาสาหรับสัตว์ (จ.๕)
- ไม้กึ่งแปรสภาพ (จ.๑๙)
- เหยื่อตกปลาปลอม (จ.๒๘)
- ข้าวสาร (จ.๓๐)
- ยาสูบ (จ.๓๔)
จาพวก ๓๒
เบียร์ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้าแร่ น้าอัดลม เครื่องดื่มรสผลไม้และน้าผลไม้ น้าเชื่อม
และสิ่งที่เตรียมขึน้ เพื่อใช้ทาเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
คาอธิบาย
จาพวก ๓๒ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเครื่องดื่มชนิดไม่มีแอลกอฮอล์ และเบียร์

- ๒๙ -

รวมถึง
- เครื่องดื่มที่สกัดแอลกอฮอล์ออกแล้ว
- ซอฟท์ดริ๊งค์
- เครื่องดื่มที่ทาจากข้าวและถั่วเหลือง ที่ไม่ใช้สิ่งทดแทนนม
- เครื่องดื่มชูกาลัง เครื่องดื่มไอโซโทนิก เครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยโปรตีนสาหรับนักกีฬา
- สารสกัดจากผลไม้ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ใช้ทาเครื่องดื่ม
ไม่รวมถึง
- สารปรุงแต่งสาหรับเครื่องดื่ม ที่เป็นน้ามันหอมระเหย (จ.๓) หรือที่นอกเหนือไปจากน้ามันหอมระเหย
(จ.๓๐)
- เครื่องดื่มเพื่อควบคุมน้าหนักสาหรับใช้ในทางการแพทย์ (จ.๕)
- เครื่องดื่มนมที่มีนมเป็นส่วนประกอบหลัก มิ๊ลค์เชค (จ.๒๙)
- สิ่งที่ทดแทนนม เช่น นมอัลมอนด์ นมมะพร้าว นมจากถั่วลิสง น้านมข้าว นมถั่วเหลือง (จ.๒๙)
- น้ามะนาวสาหรับการปรุงอาหาร น้ามะเขือเทศสาหรับทาอาหาร (จ.๒๙)
- เครื่องดื่มที่มีกาแฟ โกโก้ ช็อคโกแลต หรือชา เป็นหลัก (จ.๓๐)
- เครื่องดื่มสาหรับสัตว์เลี้ยง (จ.๓๑)
- เครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอล์ ยกเว้นเบียร์ (จ.๓๓)
จาพวก ๓๓
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ยกเว้นเบียร์) แอลกอฮอล์ที่สาหรับนามาใช้ทาเป็นเครื่องดื่ม
คาอธิบาย
จาพวก ๓๓ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นส่วนประกอบสาคัญ หรือที่มีสารสกัด
เป็นแอลกอฮอล์
รวมถึง
- ไวน์ เหล้าองุ่นที่ผสมบรั่นดี
- น้าผลไม้ที่มีแอลกอฮอล์ (ไซเดอร์) เหล้าลูกแพร์ (เพอร์รี่)
- สุรา เหล้า
- เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นสารประกอบ เครื่องดื่มที่มีสารสกัดจากผลไม้ที่มีแอลกอฮอล์
ไม่รวมถึง
- เครื่องดื่มที่ผสมโอสถหรือใช้ในทางการแพทย์ (จ.๕)
- เครื่องดื่มที่สกัดแอลกอฮอล์ออกแล้ว (จ.๓๒)
- เบียร์ (จ.๓๒)
- มิกเซอร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์เพื่อนามาใช้ทาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น น้าอัดลม โซดา (จ.๓๒)

- ๓๐ -

จาพวก ๓๔
ยาสูบ และสารทดแทนยาสูบ บุหรี่ และซิการ์ บุหรี่ไฟฟ้า และปล่องสูบสาหรับนักสูบ และ
อุปกรณ์ใช้ในการสูบ ไม้ขีดไฟ
คาอธิบาย
จาพวก ๓๔ ส่วนใหญ่เป็นบุหรี่ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสูบ เช่นเดียวกับ อุปกรณ์เสริมและ
ภาชนะบรรจุที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานดังกล่าว
รวมถึง
- สิ่งที่ใช้ทดแทนยาสูบ (ไม่ได้ใช้ในทางการแพทย์)
- สารปรุงแต่งที่นอกเหนือไปจากน้ามันหอมระเหย สาหรับใช้กับบุหรี่ไฟฟ้า ปล่องสูบควันสาหรับนักสูบ
- สมุนไพรสาหรับการสูบบุหรี่
- ยานัตถุ์
- อุปกรณ์เสริมและภาชนะบรรจุที่เกี่ยวข้องกับการใช้บุหรี่และอุปกรณ์สาหรับการสูบบุหรี่ เช่น ไฟแช็ก
สาหรับจุดบุหรี่ ที่เขี่ยบุหรี่ โถใส่บุหรี่ กล่องใส่ยานัตถุ์ กล่องสาหรับใส่ซิการ์กันความชื้น
ไม่รวมถึง
- บุหรี่ที่ไม่มียาสูบซึ่งใช้ในทางการแพทย์ (จ.๕)
- แบตเตอรี่ และที่ชาร์จสาหรับบุหรี่ไฟฟ้า (จ.๙)
- ที่เขี่ยบุหรี่ในรถ (จ.๑๒)

- ๓๑ -

บริการ
จาพวก ๓๕
การโฆษณา การจัดการธุรกิจ การบริหารธุรกิจ การจัดระบบสานักงาน
คาอธิบาย
จาพวก ๓๕ ส่วนใหญ่เป็นบริการที่ดาเนินการโดยบุคคลหรือองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เพื่อช่วยในการดาเนินการหรือบริหารจัดการด้านการค้า
๒. เพื่อช่วยในการบริหารจัดการด้านธุรกิจหรือระบบการค้าขององค์กรอุตสาหกรรมหรือองค์กรธุรกิจ
รวมถึงบริการเกี่ยวกับการโฆษณา โดยผู้ประกอบธุรกิจด้านการโฆษณาเพื่อสื่อสารไปยังสาธารณชน การเผยแพร่
ข่าวสารทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ
รวมถึง
- การน าสิ น ค้า หลายชนิ ด มารวมกันเพื่อ ประโยชน์ของผู้ อื่น (ยกเว้นการขนส่ ง) เพื่อ ให้ ลู กค้าเข้าถึ ง
ชม หรือเลือกซื้อสินค้า ได้ส ะดวก เช่น ร้านขายปลีก ร้านขายส่ง รวมถึงผ่านเครื่องจาหน่ายสิ นค้ า
แบบหยอดเหรี ย ญ การสั่ งซื้อสิ นค้าผ่ านแค็ตตาล็อกหรือทางไปรษณีย์ หรือสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น
เว็บไซต์ รายการขายสินค้าทางโทรทัศน์
- บริการด้านการโฆษณา การตลาด การส่งเสริมการขาย เช่น การแจกสินค้าตัวอย่าง พัฒนาแนวคิด
ทางด้านโฆษณา การเขียนและเผยแพร่สิ่งพิมพ์
- บริการตกแต่งหน้าร้าน
- บริการประชาสัมพันธ์
- การผลิตโปรแกรมขายของทางโทรทัศน์
- การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการเพื่อการค้าหรือโฆษณา
- การปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าเห็นเป็นอันดับต้นๆ บนเว็บไซต์เพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย
- บริการความช่วยเหลือทางการค้า เช่น การสรรหาบุคลากร การเจรจาต่อรองสัญญาทางธุรกิจสาหรับผู้อื่น
การวิเคราะห์ต้นทุนด้านราคา บริการตัวแทนนาเข้าและส่งออก
- บริ การด้านการจั ดการที่เกี่ย วข้องกับธุรกรรมทางธุรกิจและบันทึกทางการเงิน เช่น การทาบัญชี
การจัดทางบบัญชี การตรวจสอบธุรกิจและการเงิน การประเมินธุรกิจ การเตรียมเอกสารและบริการ
ยื่นเอกสาร
- การบริหารเชิงพาณิชย์ของการออกใบอนุญาตสินค้าและบริการสาหรับผู้อื่น บริการเกี่ยวกับการลงทะเบียน
การคัดสาเนา การเก็บรวบรวม การจัดระบบเอกสารการติดต่อสื่อสารและการลงทะเบียน รวมถึง
การเก็บข้อมูลทางตัวเลขและสถิติ
- การจัดระบบสานักงาน เช่น บริการนัดหมายและเตือนความจา การค้นหาข้อมูลในไฟล์ คอมพิวเตอร์
สาหรับผู้อื่น การจัดการไฟล์ด้วยคอมพิวเตอร์ บริการโทรศัพท์สวิตช์บอร์ด

- ๓๒ -

ไม่รวมถึง
- บริการทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์ทางการเงิน การจัดการทางการเงิน การสนับสนุนทางการเงิน
(จ.๓๖)
- การจัดการอสังหาริมทรัพย์ (จ.๓๖)
- บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (จ.๓๖)
- การขนส่งทางโลจิสติกส์ (จ.๓๙)
- ตรวจสอบบัญชีพลังงาน (จ.๔๒)
- การออกแบบกราฟิกของสื่อส่งเสริมการขาย (จ.๔๒)
- บริการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรองสัญญาเพื่อผู้อื่น (จ.๔๕)
- การออกใบอนุญาตด้านทรัพย์สินทางปัญญา การบริหารกฎหมายด้านการออกใบอนุญาต การจัดการ
ลิขสิทธิ์ (จ.๔๕)
- การจดทะเบียนชื่อของโดเมน (จ.๔๕)
จาพวก ๓๖
การธนาคาร การคลัง การเงิน การประกันภัย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
คาอธิบาย
จาพวก ๓๖ ส่วนใหญ่เป็นบริการที่เกี่ยวกับ การธนาคาร ธุรกรรมทางการเงิน การประเมิน
ทางการเงิน รวมถึงกิจกรรมทางการประกันภัยและอสังหาริมทรัพย์
รวมถึง
- ธุรกรรมทางการเงิ น บริการชาระเงิน เช่น การแลกเปลี่ยนเงินตรา การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
การประมวลผลบัตรเครดิตและการชาระเงินด้วยบัตรเดบิต การออกเช็คเดินทาง
- การจัดการทางการเงิน การวิจัยด้านการเงิน
- การประเมินทางการเงิน เช่น การประเมินราคาอัญมณีเครื่องประดับ งานศิลป์ และอสัง หาริมทรัพย์
การประเมินค่าซ่อม
- การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเช็ค
- บริการสินเชื่อ เช่น เงินกู้ การออกบัตรเครดิต การเงินด้านเช่าซื้อ
- การระดมทุนจากผู้ลงทุนหลายๆ คน เพื่อสนับสนุนโครงการ (crowdfunding)
- บริการรับฝากเงิน
- การสนับสนุนทางการเงิน
- บริการตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ การจัดการอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าอพาร์ทเมนท์ การเก็บค่าเช่า
- การรับประกันภัย บริการคณิตศาสตร์ประกันภัย
- บริการด้านนายหน้า เช่น นายหน้าหลักทรัพย์ นายหน้าประกันภัย และนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
นายหน้าคาร์บอน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

- ๓๓ -

ไม่รวมถึง
- บริ การด้านการจั ดการที่เกี่ย วข้องกับธุรกรรมทางธุรกิจและบันทึกทางการเงิน เช่น การทาบัญชี
การจัดทางบบัญชี การตรวจสอบธุรกิจและการเงิน การประเมินธุรกิจ การเตรียมเอกสารและบริการ
ยื่นเอกสาร (จ.๓๕)
- การหาผู้สนับสนุน การส่งเสริมการขายสินค้าและบริการผ่านการสนับสนุนกิจกรรมกีฬา (จ.๓๕)
- การเติมเงินในตู้กดเงินสดอัตโนมัติ (จ.๓๙)
- นายหน้าระวางสินค้า นายหน้าขนส่งสินค้า (จ.๓๙)
- การประเมินคุณภาพของไม้ (จ.๔๒)
จาพวก ๓๗
บริการก่อสร้าง บริการติดตั้งและซ่อมแซม บริการทาเหมือง บริการขุดเจาะน้ามันและก๊าซ
คาอธิบาย
จาพวก ๓๗ ส่วนใหญ่เป็นบริการในด้านการก่อสร้าง รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับการคืน
สภาพของวัตถุให้อยู่ในสภาพดั้งเดิมหรือเก็บรักษาไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพหรือทางเคมี
รวมถึง
- การก่อสร้างและรื้อถอนอาคาร ถนน สะพาน เขื่อนหรือสายส่ง รวมถึงการบริการด้านการก่อสร้าง เช่น
การทาสีภายในและภายนอก การฉาบปูน การประปา การติดตั้งอุปกรณ์ทาความร้อนและหลังคา
- การต่อเรือ
- เช่าเครื่องมือก่อสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น เช่ารถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน เช่ารถเครน
- บริการซ่อมต่างๆ เช่น การซ่อมไฟฟ้า ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้
- บริการฟื้นฟูต่างๆ เช่น การฟื้นฟูอาคาร การฟื้นฟูเฟอร์นิเจอร์ และการฟื้นฟูงานศิลปะ
- บริการบารุงรักษาเพื่อคงวัตถุให้อยู่ในสภาพเดิมโดยไม่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติใดๆ
- การทาความสะอาดวัสดุต่างๆ เช่น หน้าต่าง ยานพาหนะ เสื้อผ้า รวมถึงการซักและรีดเสื้อผ้า
ไม่รวมถึง
- บริการการจัดเก็บสินค้า (จ.๓๙) การแปรรูปของวัตถุหรือสาร โดยผ่านขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
สาคัญของวัสดุ เช่น การตัด การย้อม การกันไฟของผ้า (จ.๔๐)
- การหล่อ การชุบ การรักษาโลหะ (จ.๔๐)
- การตัดเย็บแบบกาหนดเอง การตัดเย็บเสื้อผ้า การเย็บปักถักร้อย (จ.๔๐)
- การถนอมอาหารและเครื่องดื่ม (จ.๔๐)
- การติดตั้ง การบารุงรักษา และการทาให้เป็นปัจจุบัน(อัพเดท) ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (จ.๔๒)
- การสร้างและโฮสติง้ เว็บไซต์ (จ.๔๒)
- การร่างแบบก่อสร้างและการบริการด้านสถาปัตยกรรม (จ.๔๒)

- ๓๔ -

จาพวก ๓๘
การสื่อสารและโทรคมนาคม
คาอธิบาย
จาพวก ๓๘ ส่วนใหญ่เป็นบริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันอย่างน้อยหนึ่งคนกับบุคคลอื่น
รวมถึงบริการแพร่ภาพและการส่งผ่านข้อมูล
รวมถึง
- การส่งไฟล์ดิจิตอลและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- จัดให้ผู้ใช้เข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก
- การกระจายเสียงทางวิทยุหรือรายการโทรทัศน์
- การแพร่ภาพวิดีโอตามความต้องการ
- ให้บริการห้องสนทนาทางอินเทอร์เน็ตและหัวข้อออนไลน์
- บริการโทรศัพท์และรับฝากข้อความ
- บริการการจัดประชุมทางไกล
ไม่รวมถึง
- บริการโฆษณาทางวิทยุ (จ.๓๕)
- บริการทางการตลาดทางโทรศัพท์ (จ.๓๕)
- เนื้อหาและข้อความที่อยู่ในรูปแบบกิจกรรมการสื่อสาร เช่น ไฟล์รูปภาพที่สามารถดาวน์โหลดได้ (จ.๙)
- ให้ข้อมูลทางธุรกิจผ่านเว็บไซต์ (จ.๓๕)
- จัดหาภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ที่ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านบริการวิดีโอตามความต้องการ
(จ.๔๑)
- บริการที่ดาเนินการโดยผ่านการเชื่อมต่อทางโทรคมนาคม เช่น บริการค้าปลีกออนไลน์สาหรับเพลง
ดิจิตอลที่ดาวน์โหลดได้ (จ.๓๕) ธนาคารออนไลน์ (จ.๓๖)
- ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ (จ.๔๑)
- ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม (จ.๔๒)
- บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (จ.๔๕)
จาพวก ๓๙
การขนส่ง การบรรจุภัณฑ์และจัดเก็บสินค้า การจัดการเดินทางและท่องเที่ยว
คาอธิบาย
จาพวก ๓๙ ส่วนใหญ่เป็นบริการขนส่งคน สัตว์หรือสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง (โดยทาง
ระบบราง ทางถนน ทางน้า ทางอากาศ หรือท่อขนส่ง) และบริการอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง
ดังกล่าว รวมถึงการจัดเก็บสินค้าในสถานที่เก็บรักษาทุกประเภท คลังสินค้าหรือ สิ่งปลูกสร้างอื่นเพื่อการรักษา
คงสภาพ

- ๓๕ -

รวมถึง
- บริการให้มีการใช้บริการและใช้ประโยชน์จากสถานี สะพาน รถไฟ เรือบรรทุก และขนส่งประเภทอื่นๆ
- บริการที่เกี่ยวกับการให้เช่ายานพาหนะในการขนส่ง รวมถึงบริการขับรถและขับเครื่องบิน
- บริการที่เกี่ยวกับการขนส่ง การจัดเก็บและการเดินทาง เช่น การเช่าสถานที่จอดรถ การเช่าโรงจอดรถ
การเช่าตู้คอนเทนเนอร์
- บริการด้านการชักลากทางทะเล การขนถ่ายสินค้า การทางานของท่าเรือ และการกู้เรือและกู้สินค้า
เหล่านั้น
- การบรรจุภัณฑ์ การห่อและการส่งมอบสินค้า
- การเติมสินค้าในตู้หยอดเหรียญและตู้กดเงินสดอัตโนมัติบริการให้ข้อมูลข่าวสารในการเดินทางและ
การขนส่งสินค้า โดยนายหน้าและตัวแทนการท่องเที่ยว ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียม
ตารางเวลา และขั้นตอนและวิธีการขนส่ง
- บริการตรวจสอบยานพาหนะหรือสินค้าก่อนขนส่ง
- การบริการจ่ายพลังงาน ไฟฟ้า น้า
ไม่รวมถึง
- บริการเกี่ยวกับโฆษณาการท่องเที่ยว หรือการขนส่ง (จ.๓๕)
- บริการเกี่ยวกับการประกันภัยระหว่างการขนส่งคนหรือสินค้า (จ.๓๖)
- บริการบารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ หรือวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งคนหรือสินค้า (จ.๓๗)
- บริการไกด์นาเที่ยว (จ.๔๑)
- บริการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (จ.๔๒)
- บริการจองที่พักโรงแรมหรือที่พักชั่วคราวโดยนายหน้าหรือตัวแทนการท่องเที่ยว (จ.๔๓)
จาพวก ๔๐
การจัดการวัสดุ การรีไซเคิลขยะ การฟอกอากาศและบาบัดน้า บริการการพิมพ์ การถนอมอาหาร
และเครื่องดื่ม
คาอธิบาย
จาพวก ๔๐ ส่วนใหญ่เป็นบริการที่ใช้กลไกหรือกระบวนการทางเคมี การแปรสภาพหรื อ
การผลิตวัตถุ การแปรสภาพหรือผลิตสารอินทรีย์และอนินทรีย์ รวมทั้งบริการด้านการผลิตตามรูปแบบที่ ลูกค้า
กาหนดเอง เพื่อวัตถุประสงค์ในการจาแนกประเภท การผลิตสินค้า จะถือเป็นการบริการ ก็ต่อเมื่อการผลิต
ดังกล่าวได้รับการสั่งผลิตจากบุคคลอื่น หากการผลิตสินค้านั้นไม่เป็นไปตามคาสั่งซื้อ รายละเอียด ข้อกาหนด
หรือตรงต่อความต้องการของลูกค้าแล้วนั้น การผลิตดังกล่าวถือว่า เป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์ของผู้ผลิตสินค้าในการ
ค้าขาย หากสินค้าที่ผลิต นั้น ถูกวางตลาดแก่บุคคลที่สามโดยบุคคลซึ่งเป็นผู้ดาเนินการผลิตสินค้า การผลิต
ดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นการบริการ
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รวมถึง
- บริการที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพของวัตถุ วัสดุ หรือสาร และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติสาคัญของวัสดุหรือสารนั้น (เช่น การย้อมสีสิ่งทอ) บริการดังกล่าวจะอยู่ในจาพวก ๔๐ ก็ต่อเมื่อ
การบารุงรักษาสิ่งของนั้น ไม่อยู่ในสภาพเดิม โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพหรือ
ทางเคมีของสิ่งนั้น (เช่น การชุบโครเมี่ยมกันชนยานพาหนะ)
- บริการจัดการวัสดุ ซึ่งอาจเกิดในระหว่างการผลิต วัตถุ วัสดุ หรือสารใดๆ ที่ไม่ใช่การก่อสร้างอาคาร
เช่น การตัด การเข้ารูป การขัดเงาที่เกิดจากรอยขีดข่วนหรือรอยถลอก การเคลือบโลหะ
- การผสานวัตถุ วัสดุ หรือสาร เช่น การบัดกรี การเชื่อม
- การรักษาอาหาร เช่น การบดผลไม้ การโม่แป้ง การถนอมอาหารและเครื่องดื่ม การรมควันอาหาร
การแช่แข็งอาหาร
- บริการผลิตสินค้าตามรูปแบบที่ลูกค้ากาหนดเอง ตามคาสั่งซื้อและรายละเอียดข้อกาหนดคุณสมบัติ
ของสินค้า เช่น การผลิตรถยนต์ตามรูปแบบที่กาหนดเอง
- บริการด้านเทคนิคทันตกรรม
- บริการเย็บปักถักร้อย การตัดเย็บตามรูปแบบที่ลูกค้าที่กาหนดเอง การย้อมสีสิ่งทอ
ไม่รวมถึง
- บริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสาคัญของวัสดุหรือสาร เช่น บริการบารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ (จ.๓๗)
- บริการก่อสร้าง เช่น การทาสี ฉาบปูน (จ.๓๗)
- บริการทาความสะอาด เช่น การซักล้าง ทาความสะอาดหน้ าต่าง ทาความสะอาดพื้นผิวภายในและ
ภายนอกอาคาร (จ.๓๗)
- การป้องกันการซึมผ่าน เช่น การป้องกันสนิมสาหรับยานพาหนะ (จ.๓๗)
- บริการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะอย่าง เช่น การปรับแต่งสีของรถยนต์ (จ.๓๗)
- บริการตกแต่ง และแกะสลักอาหาร (จ.๔๓)
จาพวก ๔๑
การศึกษา การจัดฝึกอบรม การบันเทิง การจัดกิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรม
คาอธิบาย
จ าพวก ๔๑ ประกอบด้ว ยบริการด้านการศึกษา การฝึ กอบรม การบันเทิงในทุกรูปแบบ
รวมทั้ ง การน าเสนอผลงานทั ศ นศิ ล ป์ ห รื อ วรรณกรรมสู่ ส าธารณชนเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ท างวั ฒ นธรรมหรื อ
การศึกษา
รวมถึง
- การจัดนิทรรศการเพื่อวัตถุประสงค์ทางวัฒนธรรมหรือการศึกษา การจัดและดาเนิ นการประชุมและ
สัมมนา
- บริการแปลและล่ามด้านภาษา

- ๓๗ -

-

บริการเผยแพร่หนังสือและข้อความอื่นๆ นอกเหนือจากข้อความทางประชาสัมพันธ์
บริการที่เกี่ยวกับการรายงานข่าว รายงานภาพถ่าย
การถ่ายภาพ
บริการผลิตภาพยนตร์ที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์
บริการด้านวัฒนธรรม การศึกษาหรือความบันเทิงที่จัดขึ้นโดยสวนสนุก ละครสัตว์ สวนสัตว์ หอศิลป์
และพิพิธภัณฑ์
- บริการด้านกีฬา และการฝึกการออกกาลังกาย
- บริการฝึกสอนสัตว์
- บริการเกมออนไลน์
- บริการการพนัน
- บริการจองตั๋วสาหรับกิจกรรมบันเทิง การศึกษาและการกีฬา
- บริการเขียนเฉพาะด้าน เช่น การเขียนบทภาพยนตร์ การแต่งเพลง
ไม่รวมถึง
- การจัดนิทรรศการเพื่อการค้าหรือโฆษณา (จ.๓๕)
- การเขียนและการเผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ (จ.๓๕)
- ตัวแทนสานักข่าว (จ.๓๘)
- การกระจายเสียงทางวิทยุหรือรายการโทรทัศน์ (จ.๓๘)
- บริการการจัดประชุมทางไกล (จ.๓๘)
- บริการเขียนทางเทคนิค (จ.๔๒)
- บริการรับเลี้ยงเด็กเล็ก (จ.๔๓)
- บริการสปาเพื่อสุขภาพ (จ.๔๔)
- บริการวางแผนและจัดงานแต่งงาน (จ.๔๕)
จาพวก ๔๒
การบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการวิจัยและออกแบบในเรื่องดังกล่าว
บริก ารวิเ คราะห์ วิจัย และออกแบบด้า นอุต สาหกรรม บริก ารควบคุม คุณ ภาพและรับ รองความถูก ต้อ ง
การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
คาอธิบาย
จ าพวก ๔๒ ส่ว นใหญ่เ ป็น บริก ารโดยกลุ่ ม บุ ค คลที ่เ กี ่ย วกับ กิจ กรรมในสาขาที ่ซ ับ ซ้อ น
ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เช่น บริการทางด้านวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริการด้านสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน
รวมถึง
- บริการของวิศวกรหรือนักวิทยาศาสตร์ ในการประเมินผล ประมาณการ ทาการวิจัย และจัดทารายงาน
ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงให้คาปรึกษาด้านเทคโนโลยี
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- บริการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลคอมพิวเตอร์
ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงินและการตรวจจับการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น บริการ
ป้องกันไวรัสทางคอมพิวเตอร์ การเข้ารหัสข้อมูล การตรวจสอบการระบุตัวตนทางอิเล็กทรอนิ กส์
เพื่อตรวจจับการขโมยผ่านอินเทอร์เน็ต
- บริการซอฟต์แวร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (SaaS) บริการด้านแพลตฟอร์ม (PaaS)
- บริการด้านการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
- บริการวางแผนในเชิงสถาปัตยกรรมและการวางผังเมือง
- บริการออกแบบเฉพาะด้าน เช่น การออกแบบทางอุตสาหกรรม การออกแบบซอฟต์แวร์และระบบ
คอมพิวเตอร์ การออกแบบภายใน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบกราฟิกงานศิลป์ การออกแบบ
เครื่องแต่งกาย
- บริการการสารวจ
- บริการสารวจก๊าซ น้ามัน และเหมืองแร่
ไม่รวมถึง
- บริการงานวิจัยบางอย่าง เช่น การวิจัยค้นคว้าทางธุรกิจ (จ.๓๕) การวิจัยการตลาด (จ.๓๕) การวิจัย
ทางการเงิน (จ.๓๖) การวิจัยด้านลาดับญาติและการสืบวงศ์ตระกูล (จ.๔๕) การวิจัยทางกฎหมาย (จ.๔๕)
- บริการตรวจสอบทางธุรกิจ (จ.๓๕)
- การวิจัยและประเมินทางธุรกิจ (จ.๓๕)
- บริการจัดการไฟล์คอมพิวเตอร์ (จ.๓๕)
- การประเมินทางการเงิน (จ.๓๖)
- การทาเหมืองและขุดเจาะน้ามันและก๊าซ (จ.๓๗)
- การติดตั้ง บารุงรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (จ.๓๗)
- บริการด้านวิศวกรรมเสียง (จ.๔๑)
- บริการการออกแบบเฉพาะอย่าง เช่น การออกแบบภูมิทัศน์ (จ.๔๔)
- บริการด้านการแพทย์และสัตวแพทย์ (จ.๔๔) บริการด้านกฎหมาย (จ.๔๕)
จาพวก ๔๓
การบริการด้านการจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม การจัดที่พักชั่วคราว
คาอธิบาย
จาพวก ๔๓ ส่วนใหญ่เป็นบริการด้านการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการบริโภค และ
บริการจัดหาที่พักชั่วคราว
รวมถึง
- การจองที่พักชั่วคราว เช่น การจองที่พักในโรงแรม
- การจัดหาที่พักให้สัตว์
- การเช่าห้องประชุม เต็นท์ และสิ่งปลูกสร้างที่สามารถเคลื่อนย้ายได้

- ๓๙ -

- บ้านพักคนชรา
- บริการรับเลี้ยงเด็ก
- บริการตกแต่งและแกะสลักอาหาร
- การเช่าอุปกรณ์ทาอาหาร
- การเช่าเก้าอี้ โต๊ะ ผ้าปูโต๊ะ และเครื่องแก้ว
- บริการฮูก้าเลาจน์
- บริการเชฟส่วนบุคคล
ไม่รวมถึง
- การเช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน แฟลต สาหรับการอยู่อาศัยถาวร (จ.๓๖)
- การจัดโปรแกรมหรือตารางการท่องเที่ยวโดยตัวแทนหรือนายหน้าด้านการท่องเที่ยว (จ.๓๙)
- การถนอมอาหารและเครื่องดื่ม (จ.๔๐)
- ดิสโกเทค (จ.๔๑)
- โรงเรียนประจา (จ.๔๑)
- สถานพักฟื้น (จ.๔๔)
จาพวก ๔๔
การบริการทางการแพทย์ การบริการด้านสัตวแพทย์ การดูแลรักษาสุขอนามัยและความงาม
ของมนุษย์หรือสัตว์ การบริการด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมสัตว์น้า ทาสวน และป่าไม้
คาอธิบาย
จาพวก ๔๔ ส่วนใหญ่เป็นบริการด้านการแพทย์ แพทย์ทางเลือก สุขอนามัยและความงาม
โดยบุคคลหรือสถานประกอบการแก่ มนุษย์ห รือสัตว์ รวมถึงบริการทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรมสั ตว์น้ า
ทาสวน และป่าไม้
รวมถึง
- บริการทางโรงพยาบาล
- บริการแพทย์ทางไกล
- บริการด้านทันตกรรม ทัศนมาตรศาสตร์ และสุขภาพจิต
- บริการคลินิกทางการแพทย์ และวิเคราะห์ทางการแพทย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัย โรคและรักษา
โดยห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เช่น การเอกซ์เรย์ การตรวจตัวอย่างเลือด
- บริการบาบัดทางการแพทย์ เช่น การทากายภาพบาบัด อรรถบาบัด
- การให้คาแนะนาหรือคาปรึกษาด้านเภสัชกรรม การจัดเตรียมยาตามใบสั่งยาโดยเภสัชกร
- บริการธนาคารเลือดและเนื่อเยื่อมนุษย์
- สถานพักฟื้น
- การให้คาแนะนาด้านโภชนาการ
- บริการสปาเพื่อสุขภาพ

- ๔๐ -

การเพาะเชื้อและผสมเทียมเพื่อการปฏิสนธินอกร่างกาย
การเพาะพันธุ์สัตว์
การตัดแต่ง เสริมสวยสัตว์
บริการเจาะรูและสักบนร่างกาย
บริการที่เกี่ยวข้องกับการทาสวน เช่น บริการเพาะต้นไม้ การออกแบบภูมิทัศน์ การจัดสวน การดูแล
สนามหญ้า
- บริการที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้ในเชิงศิลปะ เช่น การจัดดอกไม้ การจัดพวงมาลัยและพวงดอกไม้
- ก าจั ด วั ช พื ช ก าจั ด แมลง และก าจั ด ศั ต รู พื ช เพื่ อ การเกษตรกรรม อุ ต สาหกรรมสั ต ว์ น้ า ท าสวน
และป่าไม้
ไม่รวมถึง
- การกาจัดศัตรูพืช กาจัดแมลง (ยกเว้นเพื่อการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมสัตว์น้า ทาสวน และป่าไม้)
(จ.๓๗)
- การติดตั้งและซ่อมแซมระบบชลประทาน (จ.๓๗)
- การขนส่งโดยรถพยาบาล (จ.๓๙)
- การฆ่าสัตว์และสตัฟสัตว์ (จ.๔๐)
- การโค่นและแปรรูปต้นไม้ (จ.๔๐)
- การฝึกสัตว์ (จ.๔๑)
- สถานเสริมสุขภาพและออกกาลังกาย (จ.๔๑)
- การค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ (จ.๔๒)
- การจัดหาที่พักสาหรับสัตว์ (จ.๔๓)
- บ้านพักคนชรา (จ.๔๓)
- บริการจัดงานศพ (จ.๔๕)
-

จาพวก ๔๕
การบริการด้านกฎหมาย การบริการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลและทรัพย์สินที่จับต้องได้
บริการที่จัดให้บุคคลหรือชุมชนโดยบุคคลอื่นตามความต้องการหรือความประสงค์ของบุคคลหรือชุมชนนั้น
คาอธิบาย
รวมถึง
- บริการโดยทนาย นักกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแก่บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรหรือบริษัท
- บริการสืบสวนหาความจริง (นักสืบ) การรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลและทรัพย์สินที่จับต้องได้
- บริการแก่บุคคลเกี่ยวกับงานสังคมต่างๆ เช่น การคุ้มกัน การจัดงานสมรส การจัดงานศพ
ไม่รวมถึง
- บริการให้ความช่วยเหลือในการจัดการธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ (จ.๓๕)
- บริการที่เกี่ยวกับการเงินการคลัง และการประกันภัย (จ.๓๖)

- ๔๑ -

-

เป็นเพื่อนเดินทางท่องเที่ยว (จ.๓๙)
การขนส่งที่มีการรักษาความปลอดภัย (จ.๓๙)
บริการที่ประกอบหรือเกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกประเภทของบุคคล (จ.๔๑)
บริการการแสดงของนักร้องนักเต้น (จ.๔๑)
บริการการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (จ.๔๒)
บริการให้คาปรึกษาด้านความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต และการเข้ารหัสข้อมูล (จ.๔๒)
บริการด้านการแพทย์ สุขอนามัยและความงามของมนุษย์หรือสัตว์ (จ.๔๔)
บริการให้เช่า เฉพาะอย่าง (โปรดตรวจสอบรายการสินค้าและบริการฉบับ เรียงล าดับ ตามอักษรและ
ข้อสังเกตทั่วไปเกี่ยวกับบริการ)

คณะทางานปรับปรุงรายการสินค้าและบริการ
กองเครือ่ งหมายการค้า
มกราคม ๒๕๖๔

