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สัมมนาพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์และ
พิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2022 ส าหรับภาคเอกชน

วันที่ 7-9 ธันวาคม 2564

บรรยายโดย 
ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ กองพิกัดอัตราศุลกากร

วิทยากร

จันทมาส รัตนเสรี
หัวหน้าฝ่ายพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศที่ 1

ประสบการณ์
• WCO Accredit on HS Classification A/P
• Professional Associate (Nomenclature) 2019-

2020
• The 1st Vice Chair of the Harmonised

Committee 69th and 70th (2022)

พงษ์เดช ทิพย์โพ
หัวหน้าฝ่ายพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศที่ 2

ประสบการณ์การท างาน
• พ.ศ. 2551 – 2555 สผภ. 
• พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน สพท. กพก.
ความเชี่ยวชาญ 
• พิกัดศุลกากรระหว่างประเทศ
• หลักเกณฑ์การตีความ (GIRs)
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ก าหนดการสัมมนา

พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
• กฎหมาย

• ภาค 1 : หลักเกณฑ์การตีความ

• ภาค 2 : พิกัดอัตราอากรขาเข้า

• ภาค 3 : พิกัดอัตราอากรขาออก

• ภาค 4 : ของท่ีได้รับยกเว้นอากร

ฉบับท่ี 7
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หมวด 1

ภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า

ตอนที่ 1
ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4
ตอนที่ 5

ประเภท 01.01
ประเภท 01.02

ประเภท 01.03

ประเภท 01.04
ประเภท 01.05
ประเภท 01.06

หมวด 18

หมวด 19

หมวด 20

หมวด 21

HS ?

ตอนที่ 97 ประเภท 97.01

หมายเหตุ
หมายเหตุ

ประเภทย่อย 0101.21

ประเภทย่อย 0101.29

พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์
(HS 2022)
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ระบบฮาร์โมไนซ์เพื่อการจ าแนกประเภทและการก าหนดรหัสสินค้า 
(The Harmonized Commodity Description and Coding System)

ระบบฮารโ์มไนซ์
(Harmonized System : HS)

เลขรหัสก ากับประเภทสินคา้และประเภทย่อยสนิค้าท่ีเกีย่วข้อง

หมายเหตุของ หมวด ตอนและประเภทย่อย

หลักเกณฑ์ทั่วไปส าหรับการตีความระบบฮาร์โมไนซ์

การจัดโครงสร้างรายการสินค้า

ผลิตภัณฑ์
สุดท้าย

สินค้า   
ขั้นกลางวัตถุดิบสิ่งมีชีวิต
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พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์

โครงสร้างพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ประกอบด้วย

ประเภท (4 หลัก) ท่ีมีการจัดเรียงตามล าดับ และมีการแบ่งย่อยในระดับประเภทย่อย (6 หลัก)
21 หมวด

96 ตอน (97 → ตอนที่ 77)

1,228 ประเภท (ระดับ 4 หลัก)

5,612 ประเภทย่อย (ระดับ 6 หลัก)

หลักเกณฑ์การตีความ 
(General Interpretative Rules: GIRs)

➢ GIRs are designed to ensure a given product is always 
classified in one and only one heading (and 
subheading)

➢ Six Rules
◆ GIRs 1 to 5 apply at the heading level
◆ GIRs 1 to 4 must be applied in sequence or a hierarchical 

fashion
◆ GIR 5 applies individually
◆ GIR 6 applies individually at the subheading level

(GIR1 > GIR2 > GIR3(a) > GIR3(b) > GIR 3(c) > GIR 4) 

หมายเหตุ
➢ หมายเหตุของหมวด

➢ หมายเหตุของตอน

➢ หมายเหตุของประเภทยอ่ย

หน้าที่ของหมายเหตุ
➢To define the precise scope and limits of each 

subheading, heading (or group of headings), Chapter 
or Section
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ระบบฮาร์โมไนซ์ Harmonized System (HS)

11

➢ เคร่ืองมือขององค์การศุลกากรโลก ครอบคลุมพิกัดสินค้าท่ีมีวัตถุประสงค์หลากหลาย

➢ 200 กว่าประเทศทั่วโลกและสหภาพยุโรป

➢ 160 ประเทศภาคีสมาชิก (159 ประเทศ + สหภาพยุโรป)

➢ สะท้อนมูลค่าทางการค้าท่ัวโลกกว่า 98%

➢ ภาษาสากลในการก ากับสินค้า
HS

การจัดเก็บ
ภาษี

ศุลกากร

นโยบาย
ทางการค้า

ถิ่นก าเนิด
สินค้า

ติดตาม
สินค้า
ควบคุม

การ
วิเคราะห์
เศรษฐกิจ

การควบคุม
ปริมาณการ
น าเข้าสินค้า

การทบทวนพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์

1988 1992 1996 2002 2007 2012 2017 2022

พิกัดศุลกากร
ระบบฮาร์โมไนซ์
มีผลบังคับใช้
ครั้งแรก

การทบทวนพิกัดฯ 
รอบที่ 1

การทบทวนพิกัดฯ 
รอบที่ 2

การทบทวนพิกัดฯ 
รอบที่ 3

การทบทวนพิกัดฯ 
รอบที่ 4

การทบทวนพิกัดฯ 
รอบที่ 5

การทบทวนพิกัดฯ 
รอบที่ 6

การทบทวนพิกัดฯ 
รอบที่ 7

5,0191988 5,0181992 5,1131996 5,2242002 5,0522007 5,2052012 5,3872017 5,6122022

แก้ไขโครงสร้าง
รายการสินค้า

393
ชุดรายการ

374
ชุดรายการ

354
ชุดรายการ

225
ชุดรายการ

233
ชุดรายการ

351
ชุดรายการ

ทบทวนพิกัดฯ ทุกๆ 4-6 ปี
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เพื่อรองรับรายการสินค้าใหม่ที่มีแนวโน้มมูลค่าทางการค้าสูง

เพื่อให้ HS มีความชัดเจนในการจ าแนกประเภทพิกัด

เพื่อให้ HS มีรายการสินค้าใหม่ที่เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

เพื่อให้ HS ครอบคลุมสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภยั

เพื่อให้ HS มีรายการสินค้าส าหรับควบคุมเพื่อปกปอ้งสังคม

เพื่อให้ HS มีรายการสินค้าที่สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศ

Basel Convention

เหตุผลของการแก้ไข HS 2022
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การยกเลิกประเภท (4 หลัก) และประเภทย่อย (6 หลัก) ส าหรับ HS 2022

มูลค่าทางการค้า ย้อนหลัง 3 ปี

2014 2015 2016 2017

เร่ิมทบทวน 
HS2022

ประเภท (4 หลัก)

ประเภทย่อย (6หลัก)

< 100 M USD

< 50 M USD

2018 2019 2020 2021 2022

ทบทวน 
HS2022 เสร็จ

ประเทศภาคีสมาชิก
ด าเนินการภายในประเทศ

ประเทศภาคีสมาชิก
น าไปใช้บังคับวันที่ 
1 มกราคม 2565

ประเภทพิกัดที่มีการยกเลิก เนื่องจากมูลค้าทางการค้าต่ า
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ตัวอย่างรายการแก้ไขพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ HS 2022

กลุ่มจุลินทรีย์
(Microbial)

การแก้ไขประเภทพกิดัตอนที ่15
ให้รวมถึงน้ ามันที่ได้จาก Microbial

การแก้ไขประเภทพกิดั 27.10 และ 38.26
ขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์น้ ามันไบโอดีเซล

ที่ได้จาก Microbial

การแก้ไขประเภทพกิดั 23.06
ให้รวมถึงกากน้ ามันที่ได้จาก Microbial

การแก้ไขประเภทพกิดั 84.38 ให้
ครอบคลุมเครือ่งจักรในการแยกน้ ามัน 

Microbial

ตัวอย่างรายการแก้ไขพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ HS 2022

น้ ามะพร้าว (Coconut water)

➢ แก้ไขขอบเขตประเภทพิกัด 20.09 ให้คลุมถึงน้ ามะพร้าว

20.09 น้ าผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสตแ์ละน้ ามะพร้าว) และน้ าพืชผักที่ไม่ได้หมัก 
และไม่เติมสุรา จะเติมน้ าตาลหรือสารท าให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม
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ตัวอย่างรายการแก้ไขพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ HS 2022

กลุ่มสินค้าไม้เมืองร้อน 
(Tropical Wood)

ประเภทพิกัด 4414.00
กรอบไม้ส าหรับรูปวาด รูปถ่าย กระจกเงา 

หรือส าหรับของที่คล้ายกัน

ประเภทพิกัด 4418.10
หน้าต่าง หน้าต่างฝรั่งเศสและกรอบหนา้ต่าง

ประเภทพิกัด 4418.20 
ประตู กรอบประตูและธรณีประตู

ประเภทพิกัด 4420.10
รูปแกะสลักและเครื่องประดับอื่น ๆ ท าด้วยไม้

ประเภทพิกัด 4421.20
โลงศพ

ตัวอย่างรายการแก้ไขพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ HS 2022

กลุ่มไอโซโทป ประเภทพิกัด 28.45

บิสมัท ประเภทพิกัด 81.06
ท่ีมีการแบ่งตามส่วนผสมของบิสมัท

เซอร์โคเนียม ประเภทพิกัด 81.09
ท่ีมีการแบ่งตามส่วนผสมของเซอร์โคเนียม

เครื่องจักร Cold Isostatic 
Presses ประเภทพิกัด 8479.83

เตาเผาและเตาอบ 
ประเภทพิกัด 85.14

กลุ่มสินค้าที่ใช้ได้สองทาง 
(Dual Use Item)

หุ่นยนต์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรม
ประเภทพิกัด 8428.70
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ตัวอย่างรายการแก้ไขพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ HS 2022

ประเภทพิกัด 8701.20
Road tractors for semi-trailers

HS 2017

8701.20 - แทรกเตอร์เดินบนถนนส าหรับลากรถกึ่งรถพ่วง

HS 2022

- แทรกเตอร์เดินบนถนนส าหรับลากรถกึ่งรถพ่วง

8701.21 - - มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบท่ีจุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) เท่าน้ัน

8701.22 - - มีทั้งเคร่ืองยนต์สันดาปภายในแบบมลีูกสบูทีจุ่ดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) และ
มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์ส าหรับขับเคลือ่น

8701.23 - - มีทั้งเคร่ืองยนต์สันดาปภายในแบบลกูสบูเคลือ่นตรง ที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ และ
มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์ส าหรับขับเคลือ่น

8701.24 - - ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น

8701.29 - - อื่น ๆ

พิธีสารว่าด้วยการน าพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนมาใช้ 
(The Protocol Governing the Implementation of the AHTN)
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Article 1 Objective

The objectives of the Protocol are as follows:
a) to establish and implement the AHTN so as to facilitate trade in 

the region;
b) to establish uniformity of application in the classification of goods 

in ASEAN;
c) to enhance transparency in the classification process for goods in 

the region;
d) to create nomenclature which conforms to intentional standards, 

which is a model of technical excellence and which reflects the 
changing patterns of international trade and technology.

พิธีสารว่าด้วยการน าพิกัดศุลกากรฮารโ์มไนซ์อาเซียนมาใช้ 

1. เพื่อส่งเสริมการค้าในระดับภูมิภาคอาเซียน

2. เพื่อให้การจ าแนกประเภทของสินค้าในอาเซียนมีรูปแบบเดยีวกัน

3. เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการจ าแนกประเภทสินค้าในภูมิภาค

4. สร้างระบบการแบง่กลุ่มสินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
สะท้อนรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการค้าระหว่างประเทศ

พิธีสารว่าด้วยการน าพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนมาใช้ 
(The Protocol Governing the Implementation of the AHTN)

พิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์ 6 หลัก 2 หลัก

พิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน 8 หลัก
เพื่อรองรับรายการสินค้าประเภทย่อยอาเซียน
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วิวัฒนาการของพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซอ์าเซียน

AHTN ใช้เฉพาะในกลุ่มประเทศ
อาเซียน

2004
(2547)

เร่ิมใช้คร้ังแรก ท้ังในและนอกอาเซียน

2007
(2550)

การทบทวนพิกัด AHTN รอบท่ี 1

2012
(1 ม.ค. 2555)

การทบทวนพิกัด AHTN รอบท่ี 2

2017
(1 ม.ค. 2560)

เป้าหมาย สามารถใช้บังคับได้ในวันท่ี 
1 ม.ค. 2565

2022

26

โครงสร้างพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซอ์าเซียน

0

หลักที่ 1 และ 2
“ตอน”

หลักที่ 3 และ 4
“ประเภท”   

หลักที่ 5 และ 6
“ประเภทย่อย”   

1 0 1 3 0

ลา ส าหรับท าพันธุ์

หลักที่ 7 และ 8
“ประเภทย่อยอาเซียน”   

1 0
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11,414
601

กลุ่มสินค้าเกษตรกรรมและอาหาร

รายการสินค้า หมวด 1 ถึง 4 (ตอนที่ 1 ถึง 24)
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กลุ่มอาหารแช่เย็นจนแข็ง Frozen “ตับเป็ดและตับห่าน”

ตับเป็ด

AHTN 2017

02.07 เนื้อและสว่นอืน่ทีบ่รโิภคไดข้องสตัวป์กีเลีย้งตาม
ประเภท 01.05 สด แช่เยน็ หรือแชเ่ยน็จนแขง็

- ของเป็ด

0207.45.00 - - อื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง

AHTN 2022

02.07 เนื้อและสว่นอืน่ทีบ่รโิภคไดข้องสตัวป์กีเลีย้งตาม
ประเภท 01.05 สด แช่เยน็ หรือแชเ่ยน็จนแขง็

- ของเป็ด

0207.45 - - อื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง

0207.45.10 - - - ตับชนิดที่มีไขมันมาก Fatty livers

0207.45.90 - - - อื่น ๆ 

กลุ่มอาหารแช่เย็นจนแข็ง Frozen “ตับเป็ดและตับห่าน”

AHTN 2017

02.07 เนื้อและสว่นอืน่ทีบ่รโิภคไดข้องสตัวป์กีเลีย้งตาม
ประเภท 01.05 สด แช่เยน็ หรือแชเ่ยน็จนแขง็

- ของห่าน

0207.55.00 - - อื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง

AHTN 2022

02.07 เนื้อและสว่นอืน่ทีบ่รโิภคไดข้องสตัวป์กีเลีย้งตาม
ประเภท 01.05 สด แช่เยน็ หรือแชเ่ยน็จนแขง็

- ของห่าน

0207.55 - - อื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง

0207.55.10 - - - ตับชนิดที่มีไขมันมาก Fatty livers

0207.55.90 - - - อื่น ๆ 
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กลุ่มอาหารทะเล“ปู”

03.06 สัตว์น้้าจ้าพวกครสัตาเซยีจะเอาเปลอืกออกหรอืไมก่็ตาม 
มีชีวิต สด แช่เยน็ แช่เยน็จนแข็ง แห้ง ใส่เกลอืหรอื    
แช่น้้าเกลอื สัตว์น้้าจ้าพวกครสัตาเซยีรมควนั จะเอา
เปลือกออกหรอืไม่กต็าม จะท้าใหส้กุกอ่นรมควนัหรอื
ในขณะรมควนัหรอืไม่กต็าม …

- มีชีวิต สดหรือแช่เย็น

0306.33.00 - - ปู

AHTN 2017

03.06 สัตว์น้้าจ้าพวกครสัตาเซยีจะเอาเปลอืกออกหรอืไมก่็ตาม 
มีชีวิต สด แช่เยน็ แช่เยน็จนแข็ง แห้ง ใส่เกลอืหรอื    
แช่น้้าเกลอื สัตว์น้้าจ้าพวกครสัตาเซยีรมควนั จะเอา
เปลือกออกหรอืไม่กต็าม จะท้าใหส้กุกอ่นรมควนัหรอื
ในขณะรมควนัหรอืไม่กต็าม …

- มีชีวิต สดหรือแช่เย็น

0306.33 - - ปู

- - - บลูแครบ (ในวงศ์แคลลิเนคทีส) และสโนว์แครบ 
(ปูในวงศ์โอริโกนิแด)

0306.33.11 - - - - มีชีวิต

0306.33.12 - - - - สดหรือแช่เย็น

- - - อื่น ๆ 

0306.33.91 - - - - มีชีวิต

0306.33.92 - - - - สดหรือแช่เย็น

AHTN 2022

1

2

HS 2017

03.07 สัตว์น้ าจ าพวกโมลลุสก์จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือ
หรือแช่น้ าเกลือ สัตว์น้ าจ าพวกโมลลุสก์รมควัน จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม จะท าให้สุกก่อนรมควันหรือ
ในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสัตว์น้ าจ าพวกโมลลุสก์ที่ป่น และที่ท าเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะส าหรับ
มนุษย์บริโภค

- ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วย

0307.42 - - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น

0307.43 - - แช่เย็นจนแข็ง
0307.49 - - อื่น ๆ

- อื่น ๆ รวมถึงที่ป่นและที่ท าเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะส าหรับมนุษย์บริโภค

0307.91 - - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น

0307.92 - - แช่เย็นจนแข็ง
0307.99 - - อื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์เป็นปลาหมึกกระดอง ที่ท าให้แห้ง แช่เย็นจนแข็ง และ
จัดท าเป็นผงป่น ควรจัดเข้าประเภทพิกัดใด???
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HS 2022

03.07 สัตว์น้ าจ าพวกโมลลุสก์จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม มีชีวิต สด 
แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ าเกลือ สัตว์น้ าจ าพวก
โมลลุสก์รมควัน จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม จะท าให้สุกก่อน
รมควันหรือในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม

03.09 ปลา สัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซีย สัตว์น้ าจ าพวกโมลลุสก์ และสัตว์
น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ป่นและที่ท าเป็นเพลเลตเหมาะส าหรับ
มนุษย์บริโภค

0309.10.00 - ของจากปลา

0309.90 - อื่น ๆ
- - ของจากสัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซีย

0309.90.11 - - - สดหรือแช่เย็น
0309.90.12 - - - แช่เย็นจนแข็ง
0309.90.19 - - - อื่น ๆ

- - ของสัตว์น้ าจ าพวกโมลลุสก์
0309.90.21 - - - สดหรือแช่เย็น
0309.90.22 - - - แช่เย็นจนแข็ง
0309.90.29 - - - อื่น ๆ
0309.90.90 - - ของสัตว์น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ 

0309.10 - ของจากปลา

0309.90 - อื่น ๆ

AHTN 2022

เพิ่มหมายเหตุ 3 ของตอนที่ 3
3. ประเภท 03.05 ถึง 03.08 ไม่รวมถึงที่ป่นและที่ท าเปน็เพลเลต
เหมาะส าหรับมนุษย์บริโภค (ประเภท 03.09)

AHTN 2022

03.05 ปลา แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ าเกลือ ปลารมควันจะท าให้สุกก่อนรมควัน
หรือในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม

AHTN 2017

03.05 ปลา … รวมทั้งปลาที่ป่นและที่ท าเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะส าหรับมนุษย์
บริโภค

03.06 สัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซีย… รวมทั้งสัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซียที่ป่นและ    
ท าเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะส าหรับมนุษย์บริโภค

03.07 สัตว์น้ าจ าพวกโมลลุสก์ ... รวมทั้งสัตว์น าจ าพวกโมลลุสก์ที่ป่นและท าเป็น
เพลเลต ซึ่งเหมาะส าหรับมนุษย์บริโภค

03.08 สัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลังนอกจากสัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซียและโมลลุสก์ 
… รวมทั้งสัตว์น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลังนอกจากสัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซีย
และโมลลุสก์ที่ป่นและท าเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะส าหรับมนุษย์บริโภค

03.08 สัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลังนอกจากสัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซียและโมลลุสก์ 
มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ าเกลือ และสัตว์
น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลัง (นอกจากสัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซียและโมลลุสก์) 
รมควัน จะท าให้สุกก่อนรมควันหรือในขณะรมหวันหรือไม่ก็ตาม

03.06 สัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซียจะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม มีชีวิต สด 
แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ าเกลือ สัตว์น้ าจ าพวกค
รัสตาเซียรมควัน จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม จะท าให้สุกก่อนรมควัน
หรือในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม สัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซียที่ยังไม่เอา
เปลือกออก ซึ่งท าให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม จะแช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง 
ใส่เกลือหรือแช่น้ าเกลือหรือไม่ก็ตาม

03.07 สัตว์น้ าจ าพวกโมลลุสก์จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม มีชีวิต สด แช่เย็น 
แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ าเกลือ สัตว์น้ าจ าพวกโมลลุสก์รม
ควัน จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม จะท าให้สุกก่อนรมควันหรือในขณะ
รมควันหรือไม่ก็ตาม
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โยเกิร์ต

จัดเขา้ประเภทพกิดั 0403.10

แล้วถ้าโยเกิร์ต ที่มีบิสกิตมาด้วย ยังจะจัดเข้าประเภท 0403.10???

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

19.04 อาหารปรุงแต่งที่ท าจากธัญพืชหรือผลิตภัณฑธ์ัญพืช  
ที่ท าให้พองฟู คั่ว อบ หรือปิ้ง (เช่น คอร์นเฟล็ก) รวมทั้ง
ธัญพืช (นอกจากข้าวโพด) ในลักษณะเป็นเม็ด เป็นเกล็ดหรือ
เม็ดที่ท าจากลักษณะอื่น ๆ 

หรือ
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แก้ไขประเภท 04.03 ที่เกี่ยวกับโยเกิร์ต และก าหนดหมายเหตุ 2 ของตอนที่ 4

โยเกิร์ตทุกชนดิ ไม่ว่าจะเติมสารหรือสว่นผสมใด ๆ เพิ่มเติมลงไป โดยที่ยังมีสาระส้าคัญ
ของโยเกิร์ต จะจัดเข้าประเภท 04.03 ทั้งหมด

04.03 บัตเตอรม์ลิค์ นมและครีมชนดิเคอรเ์ดลิ โยเกริ์ต
เคเฟอร ์รวมทัง้นมและครมีทีห่มกัหรอืทา้ให้
เปรี้ยวอยา่งอืน่ จะท้าใหเ้ขม้ขน้ เติมน้้าตาลหรอื
สารทา้ใหห้วานอืน่ ๆ  ปรุงกลิน่รส เติมผลไม ้
ลูกนัต หรือโกโก ้หรือไมก่ต็าม

0403.10 - โยเกิร์ต

0403.90 - อื่น ๆ

HS 2017

โยเกิร์ต

HS 2022
04.03 โยเกริ์ต บัตเตอร์มลิค์ นมและครมีชนิดเคอรเ์ดลิ

เคเฟอร ์รวมทัง้นมและครมีทีห่มกัหรอืทา้ให้
เปรี้ยวอยา่งอืน่ จะท้าใหเ้ขม้ขน้ เติมน้้าตาลหรอื
สารทา้ใหห้วานอืน่ ๆ  ปรุงกลิน่รส เติมผลไม ้
ลูกนัต หรือโกโก ้หรือไมก่ต็าม

0403.20 - โยเกิร์ต

0403.90 - อื่น ๆ

WCO เปลี่ยนเลขประเภทพกิดั เนื่องจาก
1. ขอบเขตรายการสินค้า “โยเกิร์ต” ใหม่ กว้างขึ้น โดยรวมโยเกิร์ตจาก 0403.10 เดิม และโยเกิรต์ชนิดอื่น ๆ 
2. ห้ามใช้เลขพิกัดเดิมซ้้าในรอบ 5 ปี ยกเว้น กรณี เลขพิกัดไม่เพียงพอ
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04.03 บัตเตอรม์ลิค์ นมและครมีชนดิเคอรเ์ดิล โยเกิรต์ เคเฟอร ์
รวมทัง้นมและครมีทีห่มักหรอืทา้ใหเ้ปรีย้วอยา่งอืน่      
จะท้าให้เข้มข้น เติมน้้าตาลหรอืสารทา้ใหห้วานอืน่ ๆ 
ปรุงกลิน่รส เติมผลไม ้ลูกนัต หรือโกโก ้หรือไม่กต็าม

0403.10 - โยเกิร์ต

- - ที่มีสภาพเหลว จะท้าให้ข้นหรือไม่ก็ตาม

0403.10.21 - - - ปรุงกลิ่นรส เติมผลไม้ (รวมถึงส่วนที่เป็นเนื้อผลไม้
และแยม) ลูกนัต หรือโกโก้

0403.10.29 - - - อื่น ๆ

- - อื่น ๆ

0403.10.91 - - - ปรุงกลิ่นรส เติมผลไม้ (รวมถึงส่วนที่เป็นเนื้อผลไม้
และแยม) ลูกนัต หรือโกโก้

0403.10.99 - - - อื่น ๆ

0403.90 - อื่น ๆ

0403.90.10 - - บัตเตอร์มิลค์

0403.90.90 - - อื่น ๆ

โยเกิร์ต

AHTN 2017 AHTN 2022
04.03 โยเกิรต์ บัตเตอรม์ลิค์ นมและครมีชนดิเคอรเ์ดิล เคเฟอร ์

รวมทัง้นมและครมีทีห่มักหรอืทา้ใหเ้ปรีย้วอยา่งอืน่      
จะท้าให้เข้มข้น เติมน้้าตาลหรอืสารทา้ใหห้วานอืน่ ๆ 
ปรุงกลิน่รส เติมผลไม ้ลูกนัต หรือโกโก ้หรือไม่กต็าม

0403.20 - โยเกิร์ต

- - ที่มีสภาพเหลว จะท้าให้ข้นหรือไม่ก็ตาม

0403.20.11 - - - ปรุงกลิ่นรส เติมผลไม้ (รวมถึงส่วนที่เป็นเนื้อผลไม้
และแยม) ลูกนัต หรือโกโก้

0403.20.19 - - - อื่น ๆ

- - อื่น ๆ

0403.20.91 - - - ปรุงกลิ่นรส เติมผลไม้ (รวมถึงส่วนที่เป็นเนื้อผลไม้
และแยม) ลูกนัต หรือโกโก้

0403.20.99 - - - อื่น ๆ

0403.90 - อื่น ๆ

0403.90.10 - - บัตเตอร์มิลค์

0403.90.90 - - อื่น ๆ

ค าอธิบายรายการเหมือนเดิม 
แต่เลขพิกัดเปลี่ยน

แมลง
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รู้หรือไม่ว่า “แมลง” จ าแนกเข้าประเภทพิกัดใด???

แมลง

ตอนที่ 02
เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้

ตอนที่ 04
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ 
ซ่ึงไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น

เพิ่มหมายเหตุ 1(ข) ใหม่
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AHTN 2017

แมลง

0410.00 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น

04.10 แมลงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ 
ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น

0410.10.00 - แมลง
0410.90 - อื่น ๆ
0410.90.10 - - รังนก
0410.90.20 - - ไข่ของสัตว์จ าพวกเต่า
0410.90.90 - - อื่น ๆ

0410.00 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น

0410.00.10 - รังนก
0410.00.90 - อื่น ๆ

AHTN 2022

HS 2022HS 2017

0410.00
แมลงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ 
ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น

0410.10 - แมลง
0410.90 - อื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากแมลง???

ไส้กรอกที่มีส่วนผสมของแมลง
แก้ไขความชื่อของตอนที่ 16 ให้รวมถึงแมลง

ตอนที่ 16
ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซีย

โมลลุสก์ หรือจากสัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ

ตอนที่ 16
ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซีย

โมลลุสก์ หรือจากสัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ หรือแมลง



09/12/64

23

แก้ไขความหมายเหตุ 1 และ 2 ของตอนที่ 16 ให้รวมถึงแมลง

ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากแมลง

ไส้กรอกท่ีมีส่วนผสมของแมลง

16.01 ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ท าด้วยเนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ 
หรือเลือดสัตว์ รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์
เหล่านี้เป็นหลัก

1601.00.10 - ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ เพื่อการขายปลีก
1601.00.90 - อื่น ๆ 

AHTN 2017 AHTN 2022

1601.00 ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ท าด้วยเนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์  
หรือเลือดสัตว์ รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ 
เหล่านี้เป็นหลัก

HS 2017

16.01 ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ท าด้วยเนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์  
เลือดสัตว์ หรือแมลง รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมของ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลัก

1601.00.10 - ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ เพื่อการขายปลีก
1601.00.90 - อื่น ๆ 

HS 2022
1601.00 ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ท าด้วยเนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์  

เลือดสัตว์ หรือแมลง รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมของ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลัก
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ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากแมลง

ของปรุงแต่งท่ีมีส่วนผสมของแมลง

1602.00 เนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์หรือเลือดสัตว์ ที่ปรุงแต่งหรือ
ท าไว้ไม่ให้เสียอื่น ๆ

1602.10 - ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

1602.10.10 - - ที่มีเนื้อหมู ภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ เพื่อการขายปลีก
1602.10.90 - - อื่น ๆ 

AHTN 2017 AHTN 2022

16.02 เนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์หรือเลือดสัตว์ ที่ปรุงแต่งหรือ
ท าไว้ไม่ให้เสียอื่น ๆ

1602.10 - ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

HS 2017 HS 2022
16.02 เนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ เลือดสัตว์ หรือแมลง ที่ปรุงแต่งหรือ

ท าไว้ไม่ให้เสียอื่น ๆ

1602.10 - ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

1602.00 เนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ เลือดสัตว์ หรือแมลง ที่ปรุงแต่งหรือ
ท าไว้ไม่ให้เสียอื่น ๆ

1602.10 - ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

1602.10.10 - - ที่มีเนื้อหมู ภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ เพื่อการขายปลีก
1602.10.90 - - อื่น ๆ 

แก้ไขความหมายเหตุของตอนที่ 18 19 และ 20 ให้ ไม่รวมถึงแมลง

หมายเหตทุี่เพิม่มาใหม่
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Mushrooms of the 
genus Boletus

Mushrooms of the genus 
Cantharellus Shiitake Truffles (Tuber spp.)

Matsutake

เห็ดต่าง ๆ

เห็ดต่าง ๆ

07.09 พืชผกัอืน่ ๆ สดหรอืแชเ่ยน็

0709.20 - หน่อไม้ฝร่ัง

0709.30 - มะเขือม่วง

0709.40 - ค่ืนไช่ นอกจากเซเลวิแอก

- เห็ดชนิดมัชรูมและเห็ดชนิดทรัฟเฟิล

0709.51 - - เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอาการิคัส

0709.59 - - อื่น ๆ

HS 2017 AHTN 2017
07.09 พืชผกัอืน่ ๆ สดหรอืแชเ่ยน็

0709.20 - หน่อไม้ฝร่ัง

0709.30 - มะเขือม่วง

0709.40 - ค่ืนไช่ นอกจากเซเลวิแอก

- เห็ดชนิดมชัรูมและเห็ดชนิดทรัฟเฟิล

0709.51.00 - - เห็ดชนิดมชัรูมในตระกูลอาการิคัส

0709.59 - - อื่น ๆ

0709.59.10 - - - เห็ดชนิดทรัฟเฟิล

0709.59.90 - - - อื่น ๆ

.00

.00

.00
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07.09 พืชผักอื่น ๆ  สดหรือแชเ่ยน็

0709.20 - หน่อไม้ฝรั่ง

0709.30 - มะเขือม่วง

0709.40 - คื่นไช่ นอกจากเซเลวิแอก

- เห็ดชนิดมัชรูมและเห็ดชนิดทรัฟเฟิล

0709.51 - - เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอาการิคัส

0709.59 - - อื่น ๆ

HS 2017 HS 2022
07.09 พืชผักอื่น ๆ  สดหรือแชเ่ยน็

0709.20 - หน่อไม้ฝรั่ง

0709.30 - มะเขือม่วง

0709.40 - คื่นไช่ นอกจากเซเลวิแอก

- เห็ดชนิดมชัรูมและเห็ดชนิดทรัฟเฟิล

0709.51 - - เห็ดชนิดมชัรูมในตระกูลอาการิคัส

0709.59 - - อื่น ๆ0709.52 - - เห็ดชนิดมชัรูมในตระกูลโบลีดัส

0709.53 - - เห็ดชนิดมชัรูมในตระกูลแคนทาเรลลัส

0709.54 - - เห็ดชิอทิาเกะ (เลนตินัสอีโดเดส)

0709.55 - - เห็ดมตัสึทาเกะ (ไดรโคโลมามัตสึทาเกะ ไตรโคโลมา
แมกนิวิแลร์ ไตรโคโลมาอนาโทไลคัม ไตรโคลามาดัสซิโอ
เลนส์ ไตรโคโลมาคาลิกาดัม)

0709.56 - เห็ดชนิดทรัฟเฟิล (ชนิดทูเบอร์)

0709.59 - - อื่น ๆ

AHTN 2017
07.09 พืชผักอื่น ๆ  สดหรือแชเ่ยน็

0709.20.00 - หน่อไม้ฝรั่ง

0709.30.00 - มะเขือม่วง

0709.40.00 - คื่นไช่ นอกจากเซเลวิแอก

- เห็ดชนิดมชัรูมและเห็ดชนิดทรัฟเฟิล

0709.51.00 - - เห็ดชนิดมชัรูมในตระกูลอาการิคัส

0709.59 - - อื่น ๆ

0709.59.10 - - - เห็ดชนิดทรัฟเฟิล

0709.59.90 - - - อื่น ๆ

เห็ดต่าง ๆ

AHTN 2022

07.09 พืชผักอื่น ๆ  สดหรือแชเ่ยน็

0709.20.00 - หน่อไม้ฝรั่ง

0709.30.00 - มะเขือม่วง

0709.40.00 - คื่นไช่ นอกจากเซเลวิแอก

- เห็ดชนิดมชัรูมและเห็ดชนิดทรัฟเฟิล

0709.51.00 - - เห็ดชนิดมชัรูมในตระกูลอาการิคัส

0709.59 - - อื่น ๆ0709.52.00 - - เห็ดชนิดมชัรูมในตระกูลโบลีดัส

0709.53.00 - - เห็ดชนิดมชัรูมในตระกูลแคนทาเรลลัส

0709.54.00 - - เห็ดชิอทิาเกะ (เลนตินัสอีโดเดส)

0709.55.00 - - เห็ดมตัสึทาเกะ (ไดรโคโลมามัตสึทาเกะ ไตรโคโลมา
แมกนิวิแลร์ ไตรโคโลมาอนาโทไลคัม ไตรโคลามาดัสซิโอ
เลนส์ ไตรโคโลมาคาลิกาดัม)

0709.56.00 - เห็ดชนิดทรัฟเฟิล (ชนิดทูเบอร์)

0709.59 - - อื่น ๆ

0709.59.20 - - - เห็ดชนิดทรัฟเฟิล นอกจากชนิดทูเบอร์

0709.59.90 - - - อื่น ๆ
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กาแฟ

กาแฟ

AHTN 2017

09.01 กาแฟ จะค่ัวหรือแยกกาเฟอีนออกแล้วหรือไม่ก็ตาม 
เปลือกและเยื่อของกาแฟ รวมท้ังของท่ีใช้แทนกาแฟ
ท่ีมีกาแฟผสมอยู่ในอัตราส่วนเท่าใดก็ตาม

0901.11 - - ไม่ได้แยกเอากาเฟอีนออก

0901.11.10 - - - อะราบิก้าดับเบิลยูไอบีหรือโรบัสต้าโอไอบี

0901.11.90 - - - อื่น ๆ

0901.12 - - แยกเอากาเฟอีนออกแล้ว

0901.12.10 - - - อะราบิก้าดับเบิลยูไอบีหรือโรบัสต้าโอไอบี

0901.12.90 - - - อื่น ๆ

AHTN 2022

เดิม Arabica WIB or Robusta OIB

09.01 กาแฟ จะค่ัวหรือแยกกาเฟอีนออกแล้วหรือไม่ก็ตาม 
เปลือกและเยื่อของกาแฟ รวมท้ังของท่ีใช้แทนกาแฟ
ท่ีมีกาแฟผสมอยู่ในอัตราส่วนเท่าใดก็ตาม

0901.11 - - ไม่ได้แยกเอากาเฟอีนออก

0901.11.20 - - - อะราบิก้า

0901.11.30 - - - โรบัสต้า

0901.11.90 - - - อื่น ๆ

0901.12 - - แยกเอากาเฟอีนออกแล้ว

0901.12.20 - - - อะราบิก้าหรือโรบัสต้า

0901.12.90 - - - อื่น ๆ
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ข้าว

ข้าว

AHTN 2017

10.06 ข้าว

- ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด จะขัดหรือไม่ก็ตาม

1006.30.30 - - ข้าวเหนียว

1006.30.40 - - ข้าวหอมมะลิ

- - อื่น ๆ

1006.30.91 - - - ข้าวนึ่ง

1006.30.99 - - - อื่น ๆ

AHTN 2022

10.06 ข้าว

- ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด จะขัดหรือไม่ก็ตาม

1006.30.30 - - ข้าวเหนียว

1006.30.40 - - ข้าวหอมมะลิ

1006.30.50 - - ข้าวบาสมาติ

1006.30.60 - - ข้าวมาลีส

1006.30.70 - - ข้าวหอมอื่น ๆ 

- - อื่น ๆ

1006.30.91 - - - ข้าวนึ่ง

1006.30.99 - - - อื่น ๆ
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กรดอะราคโิดนกิที่ไดจ้ากจลุินทรีย์

หรือ

15.06 ไขมันและน้ ามันอ่ืน ๆ ที่ได้จากสัตว์ และแฟรกชัน
ของของดังกล่าว จะท าให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้อง    
ไม่ดัดแปลงทางเคมี

15.15 ไขมันและน้ ามันชนิดระเหยยากอ่ืน ๆ ที่ได้จากพืช 
(รวมถึงน้ ามันโจโจบา) และแฟรกชันของของดังกล่าว       
จะท าให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี

จ้าแนกประเภทพกิดัเฉพาะสา้หรบั “น้้ามันที่ไดจ้ากจลุนิทรยี์”
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจ้าแนกประเภทพิกัด “น้้ามันที่ได้จากจุลินทรีย์ ที่ได้จากกระบวนการหมักรา”

1. แก้ไขชื่อหมวด 3 และชื่อของตอนที่ 15

2. แก้ไขชื่อประเภท 15.15 รวมถึงก้าหนดประเภทพิกัดย่อยใหม่ 1515.60 เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ “ไขมันและน้า้มนัที่ไดจ้าก
จุลินทรยี ์และแฟรกชนัของของดงักลา่ว”

3. แก้ไขชื่อประเภท 15.16  15.17 และ 15.18 และก าหนดประเภทย่อยใหม่ 1516.30 ส าหรับผลิตภัณฑ์ “ไขมันและน้ ามัน
ที่ได้จากจุลินทรีย์”

4. แก้ไขหมายเหตุและหมายเหตุประเภทย่อยของตอนที่ 27 34 และ 38 เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ “ไขมันและน้ ามันที่ได้จาก
จุลินทรีย์ และแฟรกชันของของดังกล่าว”

5. แก้ไขความตามประเภท 84.38 และก าหนดประเภทย่อยใหม่ 8479.83 ส าหรับเครื่องจักรที่ใช้ส าหรับแยกหรือจัดท า
ไขมันหรือน้ ามันที่ได้จากจากสัตว์ พืชหรือจุลินทรีย์
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15.15 ไขมันและน้า้มันชนดิระเหยยากอืน่ ๆ  ที่ด้จากพืชหรอื
จุลินทรยี์ (รวมถงึน้า้มันโจโจบา) และแฟรกชัน้ของของ
ดังกล่าว จะท้าใหบ้รสิทุธิห์รอืไมก่็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลง
ทางเคมี

1515.60 - ไขมันและน้้ามันจุลินทรีย์ และแฟรกชันของของดังกล่าว

15.17 เนยเทยีม ของผสมหรอืของปรงุแต่งทีบ่รโิภคได้ทีไ่ด้จาก
ไขมันหรอืน้า้มนัของสตัว ์ของพืช หรือของจลุนิทรยี ์หรือ
จากแฟรกชนัของไขมนัหรอืน้า้มันต่างชนดิกนัในตอนนี ้
นอกจากไขมนั น้้ามัน หรือแฟรกชนัของของดังกลา่วที่
บริโภคได้ตามประเภท 15.16

15.18 ไขมันและน้า้มันทีไ่ด้จากสตัว ์พืชหรือจุลนิทรยี์ และแฟรก
ชันของของดังกลา่ว ที่ผ่านกรรมวธิเีคีย่ว ออกซิเดชนั แยก
เอาน้้าออก ซัลเฟอรไ์รเซชนั เป่าลม โพลิเมอไรเซชนั โดย
ใช้ความรอ้นในสญุญากาศหรอืในกา๊ซเฉือ่ย หรือผ่าน
กรรมวธิดีัดแปลงทางเคมโีดยวธิีอืน่ ยกเว้นของตาม
ประเภท 15.16 …

23.06 กากน้้ามนั (ออยลเ์คก้) และกากแชง็อืน่ ๆ  ที่ได้จากการ
สกัดไขมนัหรอืน้า้มันพชืหรอืจลุนิทรยี์ จะบดหรอืทา้เปน็
เพลเลตหรอืไม่กต็าม นอกจากของตามประเภท 23.04 
หรือ 23.06

15.16 ไขมันและน้า้มันทีไ่ด้จากสตัว ์พืช หรือจุลนิทรยี ์และแฟรกชนั
ของของดังกลา่ว ที่ผ่านกรรมวธิีไฮโดรจีเนชนัเพียงบางสว่น
หรือทั้งหมด ที่ผ่านกรรมวธิอีนิเตอรเ์อสเทอริฟเิคชนั           
รีเอสเทอรฟิเิคชนั หรือกรรมวธิอีเิลดิไนเซชนั จะท้าใหบ้รสิทุธิ์
หรือไมก่็ตาม แต่ต้องไมจ่ัดทา้มากไปกวา่นี้

1516.30 - ไขมันและน้้ามันที่ได้จากจุลินทรีย์ และแฟรกชันของของ
ดังกล่าว



09/12/64

31

ตอนที่ 27

ตอนที่ 38

เครื่องจกัรสา้หรบัสกดัหรอืปรุงแตง่น้า้มนัจากจลุนิทรยี์

AHTN 2022

8479.20 - เครื่องจักรและเครือ่งใชก้ลทีม่หีนา้ทีก่ารทา้งานเปน็
เอกเทศ ที่ไม่ได้ระบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ืน่ในตอนนี้

8479.20.10 - - ใช้ไฟฟ้า

8479.20.20 - - ไม่ใช้ไฟฟ้า
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กลุ่มสินค้า “มะพร้าว”

HS 2017

20.09 น้้าผลไม้ (รวมถงึเกรปมสัต์) และน้า้พชืผกัทีไ่ม่ได้หมัก
และไมเ่ตมิสรุา จะเติมสารทา้ให้หวานอืน่ ๆ          
หรือไมก่็ตาม

2009.1x - น้้าส้มชนิดออร์เรนจ์

2009.2x - น้้าเกรปฟรุต (รวมถึงน้้าส้มโอ)

2009.3x - น้้าผลไม้จ้าพวกส้มอ่ืน ๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง

2009.4x - น้้าสับปะรด

2009.50 - น้้ามะเขือเทศ

2009.6x - น้้าองุ่น (รวมถึงเกรปมัสต์)

2009.7x - น้้าแอปเปิ้ล

2009.8x - น้้าผลไม้หรือน้้าพืชผักอื่น ๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง

2009.90 - น้้าผลไม้หรือน้้าพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน

20.09 น้้าผลไม้หรอืน้า้ลกูนตั (รวมถงึเกรปมสัต์และ        
น้้ามะพรา้ว) และน้า้พืชผกัทีไ่มไ่ดห้มกัและไม่เติมสรุา   
จะเติมสารทา้ใหห้วานอื่น ๆ  หรือไม่กต็าม

2009.1x - น้้าส้มชนิดออร์เรนจ์

2009.2x - น้้าเกรปฟรุต (รวมถึงน้้าส้มโอ)

2009.3x - น้้าผลไม้จ้าพวกส้มอ่ืน ๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง

2009.4x - น้้าสับปะรด

2009.50 - น้้ามะเขือเทศ

2009.6x - น้้าองุ่น (รวมถึงเกรปมัสต์)

2009.7x - น้้าแอปเปิ้ล

2009.8x - น้้าผลไม้หรือน้้าพืชผักอื่น ๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง

2009.90 - น้้าผลไม้หรือน้้าพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน

HS 2022

กลุ่มสินค้า “มะพร้าว”
AHTN 2017

20.09 น้้าผลไม้ (รวมถงึเกรปมสัต์) และน้า้พชืผกัทีไ่ม่ได้หมัก
และไมเ่ตมิสรุา จะเติมสารทา้ให้หวานอืน่ ๆ          
หรือไมก่็ตาม

- น้้าผลไม้หรือน้้าพืชผักอื่น ๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง

2009.81 - - น้้าแครนเบอร์รี่ (แวกซิเนียมมาโครปอน         
แวกซิเนียมออกซิคอกโดส แวกซิเนียมวิติส-อิเดอี)้

2009.81.10 - - - เหมาะส้าหรับทารกหรือเด็กเล็ก

2009.81.90 - - - อื่น ๆ

2009.89 - - อื่น ๆ

2009.89.10 - - - น้้าแบล็กเคอแรนต์

- - - อื่น ๆ

2009.89.91 - - - - เหมาะส้าหรับทารกหรือเด็กเล็ก

2009.89.99 - - - - อื่น ๆ

20.09 น้้าผลไม้หรอืน้า้ลกูนตั (รวมถงึเกรปมสัต์และ        
น้้ามะพรา้ว) และน้า้พืชผกัทีไ่มไ่ดห้มกัและไม่เติมสรุา   
จะเติมสารทา้ใหห้วานอื่น ๆ  หรือไม่กต็าม

- น้้าผลไม้หรือน้้าพืชผักอื่น ๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง

2009.81 - - น้้าแครนเบอร์รี่ (แวกซิเนียมมาโครปอน         
แวกซิเนียมออกซิคอกโดส แวกซิเนียมวิติส-อิเดอี)้

2009.81.10 - - - เหมาะส้าหรับทารกหรือเด็กเล็ก

2009.81.90 - - - อื่น ๆ

2009.89 - - อื่น ๆ

2009.89.10 - - - น้้าแบล็กเคอแรนต์

2009.89.20 - - - น้้ามะพร้าว

2009.89.30 - - - น้้ามะพร้าวเข้มข้น

2009.89.40 - - - น้้ามะม่วงเข้มข้น

- - - อื่น ๆ

2009.89.91 - - - - เหมาะส้าหรับทารกหรือเด็กเล็ก

2009.89.99 - - - - อื่น ๆ

AHTN 2022

Coconut water concentrate

Coconut water
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“กะทิ”

“กะทิ”

AHTN 2017

21.06 อาหารปรงุแตง่ทีไ่ม่ได้ระบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ืน่

2106.10.00 - โปรตีนเข้มข้นและสารเทกเจอร์โปรตีน

2106.90 - อื่น ๆ

- - อื่น ๆ

2106.90.91 - - - อื่น ๆ ของผสมที่ได้จากสารเคมีผสมกับอาหาร
หรือกับสารอื่น ๆ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ชนิดที่ใช้
ส้าหรับกระบวนการผลิตอาหาร

2106.90.92 - - - น้้าเชื่อมที่ปรุงกลิ่นรสหรือแต่งสี

2106.90.95 - - - เสรีคายา (สังขยา)

2106.90.96 - - - อาหารที่ใช้ในทางการแพทย์อื่น ๆ

2106.90.97 - - - เทมเป้

2106.90.98 - - - ของปรุงแต่งกลิ่นรสอื่น ๆ

2106.90.99 - - - อื่น ๆ

AHTN 2022

21.06 อาหารปรงุแตง่ทีไ่ม่ได้ระบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ืน่

2106.10.00 - โปรตีนเข้มข้นและสารเทกเจอร์โปรตีน

2106.90 - อื่น ๆ

- - อื่น ๆ

2106.90.91 - - - อื่น ๆ ของผสมที่ได้จากสารเคมีผสมกับอาหาร
หรือกับสารอื่น ๆ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ชนิดที่ใช้
ส้าหรับกระบวนการผลิตอาหาร

2106.90.92 - - - น้้าเชื่อมที่ปรุงกลิ่นรสหรือแต่งสี

2106.90.93 - - - น้้ากะทิ จะท้าเป็นผงหรือไม่ก็ตาม

2106.90.95 - - - เสรีคายา (สังขยา)

2106.90.96 - - - อาหารที่ใช้ในทางการแพทย์อื่น ๆ

2106.90.97 - - - เทมเป้

2106.90.98 - - - ของปรุงแต่งกลิ่นรสอื่น ๆ

2106.90.99 - - - อื่น ๆ
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ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย “นิโคตินและ novel tobacco”

บุหริ่ไฟฟา้ (e-cigarettes) หรือบุหรี่
อิเลก็ทรอนกิส ์(electronic cigarettes)

EHTPs (Electrically heated 
tobacco products)

ผลิตภณัฑท์ดแทนบหุรี่

▪ แก้ไขชื่อหมวด 4 และตอนที่ 24
▪ ก าหนดหมายเหตุ 2 และ 3 ใหม่ ของตอนที่ 24
▪ ก าหนดประเภทใหม่ (4 หลัก) 24.04

ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย “นิโคตินและ novel tobacco”
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24.04 ผลิตภัณฑ์ท่ีมียาสูบ ยาสูบชนิดรีคอนสติติวเตด นิโคติน หรือ
ของท่ีใช้แทนยาสูบหรือนิโคติน ท่ีเจตนาเพื่อการสูดเข้า   
(อินฮาเลชัน) โดยไม่มีการเผาไหม้ รวมท้ังผลิตภัณฑ์อื่น ๆ    
ท่ีมีนิโคติน ท่ีเจตนาเพื่อน านิโคตินเข้าสู่ร่างกายมนุษย์

- ผลิตภัณฑ์ที่เจตนาเพื่อการสูดเข้า (อินฮาเลชัน)

2404.11 - - ที่มียาสูบหรือยาสูบชนิดรีคอนสติติวเตด

2404.12 - - อื่น ๆ ที่มีนิโคติน

2404.19 - - อื่น ๆ

- อื่น ๆ

2404.91 - - ส าหรับน าไปใช้ในช่องปาก

2404.92 - - ส้าหรับน้าไปใช้ซึมผ่านผิวหนัง

2404.99 - - อื่น ๆ

HS 2022

ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย “นิโคตินและ novel tobacco”

AHTN 2022

24.04 ผลิตภัณฑ์ท่ีมียาสูบ ยาสูบชนิดรีคอนสติติวเตด นิโคติน 
หรือของท่ีใช้แทนยาสูบหรือนิโคตินท่ีเจตนาเพื่อการสูดเข้า     
(อินฮาเลชัน) โดยไม่มีการเผาไหม้ รวมท้ังผลิตภัณฑ์อื่น ๆ   
ท่ีมีนิโคติน ท่ีเจตนาเพื่อน านิโคตินเข้าสู่ร่างกายมนุษย์

- ผลิตภัณฑ์ที่เจตนาเพื่อการสูดเข้า (อินฮาเลชัน)

2404.11.00 - - ที่มียาสูบหรือยาสูบชนิดรีคอนสติติวเตด

AHTN 2017

24.04 ผลิตภัณฑ์ท่ีมียาสูบ ยาสูบชนิดรีคอนสติติวเตด นิโคติน หรือ
ของท่ีใช้แทนยาสูบหรือนิโคติน ท่ีเจตนาเพื่อการสูดเข้า   
(อินฮาเลชัน) โดยไม่มีการเผาไหม้ รวมท้ังผลิตภัณฑ์อื่น ๆ    
ท่ีมีนิโคติน ท่ีเจตนาเพื่อน านิโคตินเข้าสู่ร่างกายมนุษย์

- ผลิตภัณฑ์ที่เจตนาเพื่อการสูดเข้า (อินฮาเลชัน)

2404.11 - - ที่มียาสูบหรือยาสูบชนิดรีคอนสติติวเตด

2404.12 - - อื่น ๆ ที่มีนิโคติน

2404.19 - - อื่น ๆ

- อื่น ๆ

2404.91 - - ส าหรับน าไปใช้ในช่องปาก

2404.92 - - ส้าหรับน้าไปใช้ซึมผ่านผิวหนัง

2404.99 - - อื่น ๆ

HS 2022

ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย “นิโคตินและ novel tobacco”

AHTN 2022

24.04 ผลิตภัณฑ์ท่ีมียาสูบ ยาสูบชนิดรีคอนสติติวเตด นิโคติน 
หรือของท่ีใช้แทนยาสูบหรือนิโคตินท่ีเจตนาเพื่อการสูดเข้า     
(อินฮาเลชัน) โดยไม่มีการเผาไหม้ รวมท้ังผลิตภัณฑ์อื่น ๆ   
ท่ีมีนิโคติน ท่ีเจตนาเพื่อน านิโคตินเข้าสู่ร่างกายมนุษย์

- ผลิตภัณฑ์ที่เจตนาเพื่อการสูดเข้า (อินฮาเลชัน)

2404.11.00 - - ที่มียาสูบหรือยาสูบชนิดรีคอนสติติวเตด

2404.12 - - อื่น ๆ ที่มีนิโคติน

2404.12.10 - - - ของเหลวหรือเจลส าหรับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

2404.12.90 - - - อื่น ๆ

เคยจ าแนกไว้ที่ 3824.99.99 ในฐานะเป็นเคมีภัณฑ์อื่น ๆ
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24.04 ผลิตภัณฑ์ท่ีมียาสูบ ยาสูบชนิดรีคอนสติติวเตด นิโคติน หรือ
ของท่ีใช้แทนยาสูบหรือนิโคติน ท่ีเจตนาเพื่อการสูดเข้า   
(อินฮาเลชัน) โดยไม่มีการเผาไหม้ รวมท้ังผลิตภัณฑ์อื่น ๆ    
ท่ีมีนิโคติน ท่ีเจตนาเพื่อน านิโคตินเข้าสู่ร่างกายมนุษย์

- ผลิตภัณฑ์ที่เจตนาเพื่อการสูดเข้า (อินฮาเลชัน)

2404.11 - - ที่มียาสูบหรือยาสูบชนิดรีคอนสติติวเตด

2404.12 - - อื่น ๆ ที่มีนิโคติน

2404.19 - - อื่น ๆ

- อื่น ๆ

2404.91 - - ส าหรับน าไปใช้ในช่องปาก

2404.92 - - ส้าหรับน้าไปใช้ซึมผ่านผิวหนัง

2404.99 - - อื่น ๆ

HS 2022

ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย “นิโคตินและ novel tobacco”

AHTN 2022

24.04 ผลิตภัณฑ์ท่ีมียาสูบ ยาสูบชนิดรีคอนสติติวเตด นิโคติน 
หรือของท่ีใช้แทนยาสูบหรือนิโคตินท่ีเจตนาเพื่อการสูดเข้า     
(อินฮาเลชัน) โดยไม่มีการเผาไหม้ รวมท้ังผลิตภัณฑ์อื่น ๆ   
ท่ีมีนิโคติน ท่ีเจตนาเพื่อน านิโคตินเข้าสู่ร่างกายมนุษย์

- ผลิตภัณฑ์ที่เจตนาเพื่อการสูดเข้า (อินฮาเลชัน)

2404.11.00 - - ที่มียาสูบหรือยาสูบชนิดรีคอนสติติวเตด

2404.12 - - อื่น ๆ ที่มีนิโคติน

2404.12.10 - - - ของเหลวหรือเจลส าหรับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

2404.12.90 - - - อื่น ๆ

2404.19 - - อื่น ๆ 

2404.19.10 - - - ที่มีของที่ใช้แทนยาสูบ

2404.19.20 - - - ที่มีของที่ใช้แทนนิโคติน

เคยจ าแนกไว้ที่ 2403.99.30 ในฐานะผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ และ 
3824.99.99 ในฐานะเป็นเคมีภัณฑ์อ่ืน ๆ

เคยจ าแนกไว้ที่ 2403.99.90 ในฐานะผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ และ 
3824.99.99 ในฐานะเป็นเคมีภัณฑ์อ่ืน ๆ

24.04 ผลิตภัณฑ์ท่ีมียาสูบ ยาสูบชนิดรีคอนสติติวเตด นิโคติน หรือ
ของท่ีใช้แทนยาสูบหรือนิโคติน ท่ีเจตนาเพื่อการสูดเข้า   
(อินฮาเลชัน) โดยไม่มีการเผาไหม้ รวมท้ังผลิตภัณฑ์อื่น ๆ    
ท่ีมีนิโคติน ท่ีเจตนาเพื่อน านิโคตินเข้าสู่ร่างกายมนุษย์

- ผลิตภัณฑ์ที่เจตนาเพื่อการสูดเข้า (อินฮาเลชัน)

2404.11 - - ที่มียาสูบหรือยาสูบชนิดรีคอนสติติวเตด

2404.12 - - อื่น ๆ ที่มีนิโคติน

2404.19 - - อื่น ๆ

- อื่น ๆ

2404.91 - - ส าหรับน าไปใช้ในช่องปาก

2404.92 - - ส้าหรับน้าไปใช้ซึมผ่านผิวหนัง

2404.99 - - อื่น ๆ

HS 2022

ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย “นิโคตินและ novel tobacco”

AHTN 2022

24.04 ผลิตภัณฑ์ท่ีมียาสูบ ยาสูบชนิดรีคอนสติติวเตด นิโคติน 
หรือของท่ีใช้แทนยาสูบหรือนิโคตินท่ีเจตนาเพื่อการสูดเข้า     
(อินฮาเลชัน) โดยไม่มีการเผาไหม้ รวมท้ังผลิตภัณฑ์อื่น ๆ   
ท่ีมีนิโคติน ท่ีเจตนาเพื่อน านิโคตินเข้าสู่ร่างกายมนุษย์

- ผลิตภัณฑ์ที่เจตนาเพื่อการสูดเข้า (อินฮาเลชัน)

2404.11.00 - - ที่มียาสูบหรือยาสูบชนิดรีคอนสติติวเตด

2404.12 - - อื่น ๆ ที่มีนิโคติน

2404.12.10 - - - ของเหลวหรือเจลส าหรับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

2404.12.90 - - - อื่น ๆ

2404.19 - - อื่น ๆ 

2404.19.10 - - - ที่มีของเหลวหรือเจลส าหรับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

2404.19.90 - - - อื่น ๆ

- อื่น ๆ

2404.91 - - ส าหรับน าไปใช้ในช่องปาก

2404.91.10 - - - หมากฝรั่งนิโคติน

2404.91.90 - - - อื่น ๆ

2106.90.99

2403.99.50 ยาสูบส าหรับเคี้ยวและดูด 
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24.04 ผลิตภัณฑ์ท่ีมียาสูบ ยาสูบชนิดรีคอนสติติวเตด นิโคติน หรือ
ของท่ีใช้แทนยาสูบหรือนิโคติน ท่ีเจตนาเพื่อการสูดเข้า   
(อินฮาเลชัน) โดยไม่มีการเผาไหม้ รวมท้ังผลิตภัณฑ์อื่น ๆ    
ท่ีมีนิโคติน ท่ีเจตนาเพื่อน านิโคตินเข้าสู่ร่างกายมนุษย์

- ผลิตภัณฑ์ที่เจตนาเพื่อการสูดเข้า (อินฮาเลชัน)

2404.11 - - ที่มียาสูบหรือยาสูบชนิดรีคอนสติติวเตด

2404.12 - - อื่น ๆ ที่มีนิโคติน

2404.19 - - อื่น ๆ

- อื่น ๆ

2404.91 - - ส าหรับน าไปใช้ในช่องปาก

2404.92 - - ส้าหรับน้าไปใช้ซึมผ่านผิวหนัง

2404.99 - - อื่น ๆ

HS 2022

ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย “นิโคตินและ novel tobacco”

AHTN 2022

24.04 ผลิตภัณฑ์ท่ีมียาสูบ ยาสูบชนิดรีคอนสติติวเตด นิโคติน 
หรือของท่ีใช้แทนยาสูบหรือนิโคตินท่ีเจตนาเพื่อการสูดเข้า     
(อินฮาเลชัน) โดยไม่มีการเผาไหม้ รวมท้ังผลิตภัณฑ์อื่น ๆ   
ท่ีมีนิโคติน ท่ีเจตนาเพื่อน านิโคตินเข้าสู่ร่างกายมนุษย์

- ผลิตภัณฑ์ที่เจตนาเพื่อการสูดเข้า (อินฮาเลชัน)

2404.11.00 - - ที่มียาสูบหรือยาสูบชนิดรีคอนสติติวเตด

2404.12 - - อื่น ๆ ที่มีนิโคติน

2404.12.10 - - - ของเหลวหรือเจลส าหรับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

2404.12.90 - - - อื่น ๆ

2404.19 - - อื่น ๆ 

2404.19.10 - - - ที่มีของเหลวหรือเจลส าหรับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

2404.19.90 - - - อื่น ๆ

- อื่น ๆ

2404.91 - - ส าหรับน าไปใช้ในช่องปาก

2404.91.10 - - - หมากฝรั่งนิโคติน

2404.91.90 - - - อื่น ๆ

2404.92 - - ส้าหรับน้าไปใช้ซึมผ่านผิวหนัง

2404.92.10 - - - แผ่นแปะผิวหนังนิโคติน

2404.92.90 - - - อื่น ๆ
3824.99.99

24.04 ผลิตภัณฑ์ท่ีมียาสูบ ยาสูบชนิดรีคอนสติติวเตด นิโคติน หรือ
ของท่ีใช้แทนยาสูบหรือนิโคติน ท่ีเจตนาเพื่อการสูดเข้า   
(อินฮาเลชัน) โดยไม่มีการเผาไหม้ รวมท้ังผลิตภัณฑ์อื่น ๆ    
ท่ีมีนิโคติน ท่ีเจตนาเพื่อน านิโคตินเข้าสู่ร่างกายมนุษย์

- ผลิตภัณฑ์ที่เจตนาเพื่อการสูดเข้า (อินฮาเลชัน)

2404.11 - - ที่มียาสูบหรือยาสูบชนิดรีคอนสติติวเตด

2404.12 - - อื่น ๆ ที่มีนิโคติน

2404.19 - - อื่น ๆ

- อื่น ๆ

2404.91 - - ส าหรับน าไปใช้ในช่องปาก

2404.92 - - ส้าหรับน้าไปใช้ซึมผ่านผิวหนัง

2404.99 - - อื่น ๆ

HS 2022

ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย “นิโคตินและ novel tobacco”

AHTN 2022

24.04 ผลิตภัณฑ์ท่ีมียาสูบ ยาสูบชนิดรีคอนสติติวเตด นิโคติน 
หรือของท่ีใช้แทนยาสูบหรือนิโคตินท่ีเจตนาเพื่อการสูดเข้า     
(อินฮาเลชัน) โดยไม่มีการเผาไหม้ รวมท้ังผลิตภัณฑ์อื่น ๆ   
ท่ีมีนิโคติน ท่ีเจตนาเพื่อน านิโคตินเข้าสู่ร่างกายมนุษย์

- ผลิตภัณฑ์ที่เจตนาเพื่อการสูดเข้า (อินฮาเลชัน)

2404.11.00 - - ที่มียาสูบหรือยาสูบชนิดรีคอนสติติวเตด

2404.12 - - อื่น ๆ ที่มีนิโคติน

2404.12.10 - - - ของเหลวหรือเจลส าหรับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

2404.12.90 - - - อื่น ๆ

2404.19 - - อื่น ๆ 

2404.19.10 - - - ที่มีของเหลวหรือเจลส าหรับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

2404.19.90 - - - อื่น ๆ

- อื่น ๆ

2404.91 - - ส าหรับน าไปใช้ในช่องปาก

2404.91.10 - - - หมากฝรั่งนิโคติน

2404.91.90 - - - อื่น ๆ

2404.92 - - ส้าหรับน้าไปใช้ซึมผ่านผิวหนัง

2404.92.10 - - - แผ่นแปะผิวหนังนิโคติน

2404.92.90 - - - อื่น ๆ

2404.99.00 - - อื่น ๆ 3824.99.99
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▪ แก้ไขหมายเหตุที่ไม่คลุมถึง ของตอนที่ 21 30 และ 38
▪ ก าหนดประเภทย่อยใหม่ (6 หลัก) 8543.40 ส าหรับ “บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไอระเหยไฟฟ้า

ส่วนบุคคลที่คล้ายกัน”

ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย “นิโคตินและ novel tobacco”

ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย “นิโคตินและ novel tobacco”

HS 2017

85.43 เครื่องจักรไฟฟา้และเครือ่งอุปกรณไ์ฟฟ้า ซึ่งมีหน้าที ่ 
การท้างานเปน็เอกเทศ ที่ไม่ได้ระบหุรอืรวมไว้ในทีอ่ืน่
ในตอนนี้

8543.10 - เครื่องเร่งอนุภาค

8543.20 - เครื่องก้าเนิดสัญญาณ

8543.30 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ส้าหรับการชุบด้วยไฟฟ้า 
การแยกสารด้วยไฟฟ้าหรือ   อิเล็กโทรโฟริวิส

8543.70 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ

8543.90 - ส่วนประกอบ

HS 2022

85.43 เครื่องจักรไฟฟา้และเครือ่งอุปกรณไ์ฟฟ้า ซึ่งมีหน้าที ่ 
การท้างานเปน็เอกเทศ ที่ไม่ได้ระบหุรอืรวมไว้ในทีอ่ืน่
ในตอนนี้

8543.10 - เครื่องเร่งอนุภาค

8543.20 - เครื่องก้าเนิดสัญญาณ

8543.30 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ส้าหรับการชุบด้วยไฟฟ้า 
การแยกสารด้วยไฟฟ้าหรือ   อิเล็กโทรโฟริวิส

8543.40 - บุหรี่อิเลก็ทรอนกิสแ์ละอุปกรณไ์อระเหยไฟฟ้า
ส่วนบคุคลทีค่ลา้ยกัน

8543.70 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ

8543.90 - ส่วนประกอบ

AHTN 2022
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กลุ่มสินค้าเคมีภัณฑ์

รายการสินค้า หมวด 5 ถึง 7 (ตอนที่ 25 ถึง 39)

ผลิตภัณฑ์ “สารที่ท าลายชั้นบรรยากาศโอโซน” ตอนที่ 29

ผลิตภัณฑ์ “เซลล์บ าบัด 
(Cell therapy products)”

ผลิตภัณฑ์ “ชุดทดสอบด้วยตนเอง 
(Diagnostic Test Kits)”

ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย “สารที่ท าลายชั้นบรรยากาศโอโซน”

การแก้ไขประเภทพิกัดที่เกี่ยวกับสารที่ท าลายชั้นบรรยากาศโอโซน ตามการแก้ไขเพิ่มเติมคิกาลี (Kigali amendment)
ของพิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol) เพื่อลดปริมาณการผลติและการใช้งาน ที่เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกรอ้น

HS 2017

29.03 อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ดของไฮโดรคาร์บอน

- อนุพันธ์ชนิดฟลูออริเนเต็ด โบรมิเนเต็ดหรือไอโอดิเน
เต็ดของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอน

2903.31 - - เอทิลีนไดโบรไมด์ (ไอเอสโอ) (1,2-ไดโบรโมอีเทน) 

2903.39 - - อื่น ๆ

HS 2022

ก าหนดประเภทย่อย 6 หลักใหม่ 14 รายการ 
ที่เป็นสาร HFC

2903.41 2903.42 2903.43 2903.44 2903.45 2903.46 
2903.47 2903.48 2903.49 2903.51 2903.59 2903.61 
2903.62 และ 2903.69
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ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย “สารที่ท าลายชั้นบรรยากาศโอโซน”

ก าหนดประเภทใหม่ 38.27 ส าหรับ “ของผสมที่มีอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ดของมีเทน อีเทนหรือโพรเพน ที่ไม่ได้
ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น” เนื่องจากไม่สามารถก าหนดประเภทย่อยภายใต้ 38.24 ได้ (เลขพิกัดไม่เพียงพอ)

HS 2022

ก าหนดประเภทย่อย 6 หลักใหม่ 14 รายการ 
ที่เป็นสาร HFC

2903.41 2903.42 2903.43 2903.44 2903.45 2903.46 
2903.47 2903.48 2903.49 2903.51 2903.59 2903.61 
2903.62 และ 2903.69

ผลิตภัณฑ์ “เซลล์บ าบัด (Cell therapy products)”

HS 2017

HS 2022

Cell Therapy Products

No clear heading in the HS

Other Cell Products

HeLa cells, IPS cells, Recombinant cells, etc.

Classify all kinds of cell products in a single heading, regardless of their origin
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ผลิตภัณฑ์ “เซลล์บ าบัด (Cell therapy products)”

AHTN 2017
30.02 เลือดมนุษย์ เลือดสัตว์ท่ีจัดท าส าหรับใช้รักษาโรค 

ป้องกันโรคหรือวินิจฉัยโรค แอนติซีรา แฟรกชันอื่น ๆ 
ของเลือด และผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยาจะดัดแปลง
หรือได้จากกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพหรือไม่  
ก็ตาม รวมท้ังวัคซีน ทอกซิน จุลินทรีย์ท่ีได้จากการ
เพาะเลี้ยง (ไม่รวมถึงยีสต์) และผลิตภัณฑ์ท่ีคล้ายกัน

AHTN 2022

30.02 เลือดมนุษย์ เลือดสัตว์ท่ีจัดท าส าหรับใช้รักษาโรค 
ป้องกันโรคหรือวินิจฉัยโรค แอนติซีรา แฟรกชันอื่น ๆ 
ของเลือด และผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยา จะดัดแปลง
หรือได้จากกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพหรือไม่  
ก็ตาม วัคซีน ทอกซิน จุลินทรีย์ท่ีได้จากการเพาะเลี้ยง 
(ไม่รวมถึงยีสต์) และผลิตภัณฑ์ท่ีคล้ายกัน รวมท้ัง
เซลล์ท่ีได้จากการเพาะเลี้ยง จะดัดแปลงหรือไม่ก็ตามขยายขอบเขตของประเภท 30.02 ให้คลุมถึง 

“เซลล์ท่ีได้จากการเพาะเลี้ยง1
- เซลล์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง จะดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม

3002.51.00 - - ผลิตภัณฑ์เซลล์บ าบัด

3002.59.00 - - อื่น ๆ
ก าหนดประเภทย่อยภายใต้ 30.02 ให้
ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต2

การระบาดของเชือ้ไวรสัซกิา ปี พ.ศ. 2559 (2016)

Mosquitoes of the Aedes genus
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ผลิตภัณฑ์ “ชุดทดสอบด้วยตนเอง (Diagnostic Test Kits)”

HS 2017
38.22 3822.00 รีเอเจนต์ท่ีมีวัตถุรองรับหรือรีเอเจนต์ปรุงแต่งแล้ว    

จะมีวัตถุรองรับหรือไม่ก็ตาม ส าหรับใช้ในการวินิจฉัย
หรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ นอกจากท่ีระบุไว้ตาม
ประเภท 30.02 หรือ 30.06 วัตถุอ้างอิงท่ีรับรองแล้ว

38.22 3822.00 รีเอเจนต์ท่ีมีวัตถุรองรับหรือรีเอเจนต์ปรุงแต่งแล้ว   
จะมีวัตถุรองรับหรือไม่ก็ตาม ส าหรับใช้ในการวินิจฉัย
หรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ จะจัดท าข้ึนในลักษณะเป็น
ชุดหรือไม่ก็ตาม นอกจากของตามประเภท 30.06 
วัตถุอ้างอิงท่ีรับรองแล้ว

- รีเอเจนต์ที่มีวัตถุรองรับหรือรีเอเจนต์ปรุงแต่งแล้ว จะมี
วัตถุรองรับหรือไม่ก็ตาม ส าหรับใช้ในการวินิจฉัยหรือใช้
ตามห้องปฏิบัติการ จะจัดท าข้ึนในลักษณะเป็นชุด
หรือไม่ก็ตาม

3822.11 - - ส้าหรับมาลาเรีย

3822.12 - - ส้าหรับซิกาและโรคอื่น ๆ ที่แพร่โดยยุงของตระกูล
ยุงลาย (เอดีส์)

3822.13 - - ส้าหรับการตรวจกลุ่มเลือด

3822.19 - - อื่น ๆ 

3822.90 - อื่น ๆ

HS 2022

ผลิตภัณฑ์ “ชุดทดสอบด้วยตนเอง (Diagnostic Test Kits)”

AHTN 2017
38.22 3822.00 รีเอเจนต์ท่ีมีวัตถุรองรับหรือรีเอเจนต์ปรุงแต่งแล้ว    

จะมีวัตถุรองรับหรือไม่ก็ตาม ส าหรับใช้ในการวินิจฉัย
หรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ นอกจากท่ีระบุไว้ตาม
ประเภท 30.02 หรือ 30.06 วัตถุอ้างอิงท่ีรับรองแล้ว

3822.00.10 - แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบท าด้วยพลาสติก
อาบซึมหรือเคลือบด้วยรีเอเจนต์ ส าหรับใช้ในการ
วินิจฉัยหรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ

3822.00.20 - กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดด้ิง และแผ่นเยื่อท าด้วยเส้น
ใย เซลลูโลส อาบซึมหรือเคลือบด้วยรีเอเจนต์ ส าหรับใช้
ในการวินิจฉัยหรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ

3822.00.30 - แถบ เทป ส าหรับชี้บอกการสเตอรีไลซ์

3822.00.90 - อื่น ๆ

38.22 3822.00 รีเอเจนต์ท่ีมีวัตถุรองรับหรือรีเอเจนต์ปรุงแต่งแล้ว   
จะมีวัตถุรองรับหรือไม่ก็ตาม ส าหรับใช้ในการวินิจฉัย
หรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ จะจัดท าข้ึนในลักษณะเป็น
ชุดหรือไม่ก็ตาม นอกจากของตามประเภท 30.06 
วัตถุอ้างอิงท่ีรับรองแล้ว

- รีเอเจนต์ที่มีวัตถุรองรับหรือรีเอเจนต์ปรุงแต่งแล้ว จะมี
วัตถุรองรับหรือไม่ก็ตาม ส าหรับใช้ในการวินิจฉัยหรือใช้
ตามห้องปฏิบัติการ จะจัดท าข้ึนในลักษณะเป็นชุด
หรือไม่ก็ตาม

3822.11.00 - - ส้าหรับมาลาเรีย

3822.12.00 - - ส้าหรับซิกาและโรคอื่น ๆ ที่แพร่โดยยุงของตระกูล
ยุงลาย (เอดีส์)

3822.13.00 - - ส้าหรับการตรวจกลุ่มเลือด

3822.19.00 - - อื่น ๆ 

3822.90 - อื่น ๆ

AHTN 2022

ย้ายมาจาก 3002.11.00 (AHTN2017)

ย้ายมาจาก 3006.20.00 (AHTN2017)
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กลุ่มสินค้า “ไม้”

รายการสินค้า ตอนที่ 40

ผลิตภัณฑ์ “ไม้ (Forestry products)” ตอนที่ 44

wood briquettes
▪ ก าหนดประเภทย่อยใหม่ 4401.32
▪ ก าหนดหมายเหตุประเภทยอ่ยใหม่ ส าหรับ “wood briquettes”

HS 2017
44.01 ไม้ฟืน เป็นท่อน ดุ้น ก่ิง มัด หรือมีลักษณะท่ีคล้ายกัน 

ไม้เป็นช้ินหรือสะเก็ด รวมท้ังข้ีเลื่อย เศษไม้ และของ
ท่ีใช้ไม่ได้ท าด้วยไม้ จะเกาะหรือติดรวมกันเป็นท่อน 
ก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะท่ีคล้ายกันหรือไม่ก็ตาม

- ข้ีเลื่อย เศษไม้และของที่ใช้ไม่ได้ท าด้วยไม้ ที่เกาะหรือ
ติดรวมกัน เป็นท่อน ก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่
คล้ายกัน

4401.31 - - วูดเพลเลต

4401.39 - - อื่น ๆ

HS 2022
44.01 ไม้ฟืน เป็นท่อน ดุ้น ก่ิง มัด หรือมีลักษณะท่ีคล้ายกัน 

ไม้เป็นช้ินหรือสะเก็ด รวมท้ังข้ีเลื่อย เศษไม้ และของ
ท่ีใช้ไม่ได้ท าด้วยไม้ จะเกาะหรือติดรวมกันเป็นท่อน 
ก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะท่ีคล้ายกันหรือไม่ก็ตาม

- ข้ีเลื่อย เศษไม้และของที่ใช้ไม่ได้ท าด้วยไม้ ที่เกาะหรือ
ติดรวมกัน เป็นท่อน ก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่
คล้ายกัน

4401.31 - - วูดเพลเลต

4401.32 - - วูดบริเค็ต

4401.39 - - อื่น ๆ

AHTN 2022

.00

.00

.00
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ผลิตภัณฑ์ “ไม้ (Forestry products)” ตอนที่ 44

ขี้เลื่อย (Sawdust) ประเภท 4401.41

HS 2017

44.01 ไม้ฟืน เป็นท่อน ดุ้น ก่ิง มัด หรือมีลักษณะท่ีคล้ายกัน 
ไม้เป็นช้ินหรือสะเก็ด รวมท้ังข้ีเลื่อย เศษไม้ และของ
ท่ีใช้ไม่ได้ท าด้วยไม้ จะเกาะหรือติดรวมกันเป็นท่อน 
ก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะท่ีคล้ายกันหรือไม่ก็ตาม

4401.40 - ข้ีเลื่อย และเศษไม้ และของที่ใช้ไม่ได้ท าด้วยไม้ 
ที่ไม่เกาะหรือติดรวมกัน

HS 2022

44.01 ไม้ฟืน เป็นท่อน ดุ้น ก่ิง มัด หรือมีลักษณะท่ีคล้ายกัน 
ไม้เป็นช้ินหรือสะเก็ด รวมท้ังข้ีเลื่อย เศษไม้ และของ
ท่ีใช้ไม่ได้ท าด้วยไม้ จะเกาะหรือติดรวมกันเป็นท่อน 
ก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะท่ีคล้ายกันหรือไม่ก็ตาม

- ข้ีเลื่อย และเศษไม้ และของที่ใช้ไม่ได้ท าด้วยไม้ 
ที่ไม่เกาะหรือติดรวมกัน

4401.41 - - ข้ีเลื่อย

4401.49 - - อื่น ๆ

AHTN 2022

.00

.00

ผลิตภัณฑ์ “ไม้ (Forestry products)” ตอนที่ 44

charcoal of nut or other shells
ประเภท 4402.20

HS 2017

44.02 ถ่านไม้ (รวมถึงถ่านที่ท าจากเปลือกแข็งหรือนัต)     
จะเกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม

4402.10 - จากไม้ไผ่

4402.90 - อื่น ๆ

44.02 ถ่านไม้ (รวมถึงถ่านที่ท าจากเปลือกแข็งหรือนัต)     
จะเกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม

4402.10 - จากไม้ไผ่

4402.20 - จากเปลือกแข็งหรือนัต

4402.90 - อื่น ๆ

HS 2022
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ผลิตภัณฑ์ “ไม้ (Forestry products)” ตอนที่ 44

charcoal of nut or other shells
ประเภท 4402.20

AHTN 2017

44.02 ถ่านไม้ (รวมถึงถ่านที่ท าจากเปลือกแข็งหรือนัต)     
จะเกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม

4402.10.00 - จากไม้ไผ่

4402.90 - อื่น ๆ

4402.90.10 - - จากกะลามะพร้าว

4402.90.90 - - อื่น ๆ

44.02 ถ่านไม้ (รวมถึงถ่านที่ท าจากเปลือกแข็งหรือนัต)     
จะเกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม

4402.10.00 - จากไม้ไผ่

4402.20 - จากเปลือกแข็งหรือนัต

4402.20.10 - - จากกะลามะพร้าว

4402.20.90 - - อื่น ๆ

4402.90 - อื่น ๆ

4402.90.10 - - จากกะลามะพร้าว

4402.90.90 - - อื่น ๆ

AHTN 2022

ผลิตภัณฑ์ “ไม้ (Forestry products)” ตอนที่ 44

ไม้สัก ประเภท 44.03 และ 44.07

HS 2017

44.03 ไม้ท่ียังไม่แปรรูป จะถากเปลือกหรือกระพี้ออกแล้ว 
หรือท าเป็นสี่เหลี่ยมอย่างหยาบ ๆ หรือไม่ก็ตาม

- อื่น ๆ ที่เป็นไม้เมืองร้อน 

4403.41 - - ดาร์กเรดเมอแรนติไลต์ เรดเมอแรนติ และ
เมอแรนติบาเคา

4403.49 - - อื่น ๆ 

44.03 ไม้ท่ียังไม่แปรรูป จะถากเปลือกหรือกระพี้ออกแล้ว 
หรือท าเป็นสี่เหลี่ยมอย่างหยาบ ๆ หรือไม่ก็ตาม

- อื่น ๆ ที่เป็นไม้เมืองร้อน 

4403.41 - - ดาร์กเรดเมอแรนติไลต์ เรดเมอแรนติ และ
เมอแรนติบาเคา

4403.42 - - ไม้สัก

4403.49 - - อื่น ๆ 

HS 2022

AHTN จะแตกรายการออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. เสาอมไส้ ซุงไม้เลื่อยและซุงไม้บาง
2. อื่น ๆ
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ผลิตภัณฑ์ “ไม้ (Forestry products)” ตอนที่ 44

ไม้สัก ประเภท 44.03 และ 44.07

HS 2017

44.07 ไม้ท่ีเลื่อยหรือถากตามยาว ฝานหรือลอก จะไส ขัด
หรือต่อปลาย หรือไม่ก็ตาม มีความหนาเกิน            
6 มิลลิเมตร

- ไม้เมืองร้อน

4407.21 - - มาฮอกกานี (จ าพวกสเวียทเีนีย)

4407.22 - - วิโรลา อิมบูเอีย และแบลซา

4407.23 - - ไม้สัก

4407.25 - - ดาร์กเรดเมอแรนติ ไลต์เรดเมอแรนติ และเมอแรนติ
บาเคา

4407.26 - - ไวต์ลออัน ไวต์เมอแรนติ ไวต์ซีรายา                 
เยลโลว์เมอแรนติ และอลัน

4407.27 - - ซาเพลลิ

4407.28 - - ไอโรโค

4407.29 - - อื่น ๆ 

HS 2022

44.07 ไม้ท่ีเลื่อยหรือถากตามยาว ฝานหรือลอก จะไส ขัด
หรือต่อปลาย หรือไม่ก็ตาม มีความหนาเกิน            
6 มิลลิเมตร

- ไม้เมืองร้อน

4407.21 - - มาฮอกกานี (จ าพวกสเวียทีเนีย)

4407.22 - - วโิรลา อิมบูเอีย และแบลซา

4407.25 - - ดาร์กเรดเมอแรนติ ไลต์เรดเมอแรนติ และเมอแรนติ
บาเคา

4407.26 - - ไวต์ลออัน ไวต์เมอแรนติ ไวต์ซีรายา                 
เยลโลว์เมอแรนติ และอลัน

4407.27 - - ซาเพลลิ

4407.28 - - ไอโรโค

4407.29 - - อื่น ๆ AHTN 2022

ผลิตภัณฑ์ “ไม้ (Forestry products)” ตอนที่ 44

ประเภท 44.12
ไม้อัดพลายวูด ไม้อัดวีเนียร์ และลามิเนเต็ดวูดที่คล้ายกัน

ก าหนดประเภทย่อยใหม่ ระดับ 6 หลัก

4412.41 - - ท่ีอย่างน้อยช้ันนอกหนึ่งช้ันเป็น
ไม้เมืองร้อน

4412.42 - - อื่น ๆ ท่ีอย่างน้อยช้ันนอกหนึ่งช้ัน
เป็นไม้ท่ีไม่ใช่ไม้จ าพวกสน

4412.49 - - อื่น ๆ ท่ีช้ันนอกท้ังสองด้านเป็น
ไม้จ าพวกสน

4412.51 - - ท่ีอย่างน้อยช้ันนอกหนึ่งช้ันเป็น
ไม้เมืองร้อน

4412.52 - - อื่น ๆ ท่ีอย่างน้อยช้ันนอกหนึ่งช้ัน
เป็นไม้ท่ีไม่ใช่ไม้จ าพวกสน

4412.59 - - อื่น ๆ ท่ีช้ันนอกท้ังสองด้านเป็น
ไม้จ าพวกสน

4412.91 - - ท่ีอย่างน้อยช้ันนอกหนึ่งช้ันเป็น
ไม้เมืองร้อน

4412.92 - - อื่น ๆ ท่ีอย่างน้อยช้ันนอกหนึ่งช้ัน
เป็นไม้ท่ีไม่ใช่ไม้จ าพวกสน

4412.99 - - อื่น ๆ ท่ีช้ันนอกท้ังสองด้านเป็น
ไม้จ าพวกสน

แผ่นไม้บางประกับ (แอลวีแอล)
1

แผ่นไม้อัดไส้ไม้ระแนง ลามินบอร์ด 
และแผ่นไม้อัดไส้ไม้คร่าว

2
อื่น ๆ

3
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ผลิตภัณฑ์ “ไม้ (Forestry products)” ตอนที่ 44

ก าหนดประเภทย่อยใหม่ ส าหรับ “ไม้เมืองร้อน”

44.14 4414.00 กรอบไม้ส าหรับรูปวาด รูปถ่าย กระจกเงาหรือ
ส าหรับของท่ีคล้ายกัน

HS 2017

44.14 กรอบไม้ส าหรับรูปวาด รูปถ่าย กระจกเงาหรือ
ส าหรับของท่ีคล้ายกัน

4414.10 - ท าด้วยไม้เมืองร้อน

4414.90 - อ่ืน ๆ

HS 2022

.00

.00

AHTN 2022

ผลิตภัณฑ์ “ไม้ (Forestry products)” ตอนที่ 44

ก าหนดประเภทย่อยใหม่ ส าหรับ “ไม้เมืองร้อน”

44.18 เครื่องประกอบอาคารท าด้วยไม้และเครื่องไม้  
ที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงแผงไม้เซลลูลาร์ 
แผงไม้ปูพื้นที่ประกอบแล้ว กระเบื้องไม้แบบ  
ชิงเกิลและแบบเชก

4418.10 - หน้าต่าง หน้าต่างฝรั่งเศส และกรอบหน้าต่าง

4418.20 - ประตู กรอบประตูและธรณีประตู

HS 2017 HS 2022

44.18 เครื่องประกอบอาคารท าด้วยไม้และเครื่องไม้  
ที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงแผงไม้เซลลูลาร์ 
แผงไม้ปูพื้นที่ประกอบแล้ว กระเบื้องไม้แบบ  
ชิงเกิลและแบบเชก

- หน้าต่าง หน้าต่างฝรั่งเศส และกรอบหน้าต่าง

4418.11 - - ท าด้วยไม้เมืองร้อน

4418.19 - - อื่น ๆ

- ประตู กรอบประตู และธรณีประตู

4418.21 - - ท าด้วยไม้เมืองร้อน

4418.29 - - อื่น ๆ
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ผลิตภัณฑ์ “ไม้ (Forestry products)” ตอนที่ 44

ก าหนดประเภทย่อยใหม่ ส าหรับ “ไม้เมืองร้อน”

44.19 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องใช้ในครัว 
ท าด้วยไม้

- ไม้ไผ่

4419.11 - - กระดานหั่นขนมปัง กระดานส าหรับสับ 
และแผ่นกระดานที่คล้ายกัน

4419.12 - - ตะเกียบ

4419.19 - - อื่น ๆ

4419.90 - อื่น ๆ

HS 2017 HS 2022

44.19 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องใช้ในครัว 
ท าด้วยไม้

- ไม้ไผ่

4419.11 - - กระดานหั่นขนมปัง กระดานส าหรับสับ 
และแผ่นกระดานที่คล้ายกัน

4419.12 - - ตะเกียบ

4419.19 - - อื่น ๆ

4419.20 - ท าด้วยไม้เมืองร้อน

4419.90 - อื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ “ไม้ (Forestry products)” ตอนที่ 44

ก าหนดประเภทย่อยใหม่ ส าหรับ “ไม้เมืองร้อน”

44.20 ไม้ที่ฝังหรือประดับด้วยมกุ ด้วยงาช้างหรือวัตถุ
อ่ืน ๆ หีบและกล่องส าหรับเครื่องเพชรพลอย
และรูปพรรณหรือของมีคม และของที่คล้ายกนั 
ท าด้วยไม้ รูปแกะสลักและเครื่องประดับอ่ืน ๆ 
ท าด้วยไม้ รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ท าด้วยไม้ที่ไม่ได้
จัดเข้าตอนที่ 94 

4420.10 - รูปแกะสลักและเครื่องประดับอื่น ๆ

HS 2017 HS 2022

44.20 ไม้ที่ฝังหรือประดับด้วยมกุ ด้วยงาช้างหรือวัตถุ
อ่ืน ๆ หีบและกล่องส าหรับเครื่องเพชรพลอย
และรูปพรรณหรือของมีคม และของที่คล้ายกนั 
ท าด้วยไม้ รูปแกะสลักและเครื่องประดับอ่ืน ๆ 
ท าด้วยไม้ รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ท าด้วยไม้ที่ไม่ได้
จัดเข้าตอนที่ 94 

- รูปแกะสลักและเครื่องประดับอื่น ๆ

4420.11 - - ท าด้วยไม้เมืองร้อน

4420.19 - - อื่น ๆ
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ผลิตภัณฑ์ “ไม้ (Forestry products)” ตอนที่ 44

ก าหนดประเภทย่อยใหม่ ส าหรับ “ไม้เมืองร้อน”

44.21 ของอื่น ๆ ท าด้วยไม้

4421.10 - ไม้แขวนเสื้อ

- อื่น ๆ

4421.91 - - ไม้ไผ่

4421.99 - - อื่น ๆ

HS 2017 HS 2022

44.21 ของอื่น ๆ ท าด้วยไม้

4421.10 - ไม้แขวนเส้ือ

4421.20 - หีบศพ

- อื่น ๆ

4421.91 - - ไม้ไผ่

4421.99 - - อื่น ๆ

กลุ่มสินค้า “สิ่งทอ”

รายการสินค้า หมวด 11

ผลิตภัณฑ์สิ่งทออิเล็กทรอนิกส์ หรือ electronic textiles

E-textiles : textiles with LED lighting, speakers, 
heated gloves, telephone port, etc.
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ผลิตภัณฑ์สิ่งทออิเล็กทรอนิกส์ หรือ electronic textiles

ก าหนดหมายเหตุ 15 ใหม่ ของหมวด 11 เพ่ือจ าแนกผลิตภัณฑ์ “สิ่งทอ เสื้อผ้าและของท าด้วยสิ่งทออ่ืน ๆ 
ที่มีองค์ประกอบทางเคมี ทางกล หรือทางอิเล็กทรอนิกส์” เพ่ือเพ่ิมฟังก์ชันการท างาน 

ผ้าห่มไฟฟ้า Electric blanket

จัดเข้าประเภท 6301.10 ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 3(ข)

ผลิตภัณฑ์ “ผ้าสิ่งทอที่อัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก”

ประเภท 59.03 
ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก

ประเภท 60.01 
ผ้าที่มีขนแบบไพล์
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ผลิตภัณฑ์ “ผ้าสิ่งทอที่อัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก”

ก าหนดหมายเหตุ 3 ของตอนที่ 59 ส าหรับ “ผ้าสิ่งทอที่อัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก”

▪ แก้ไขหมายเหตุ 3 ถึง 7 เดิม เป็นหมายเหตุ 4 ถึง 8
▪ ความประเภท 59.03 ยังคงเดิม

ผลิตภัณฑ์ “ผ้ากรองชนิดที่ใช้กับเครื่องอัดน้ ามันหรือที่คล้ายกัน”

5911.40 - Straining cloth of a kind used in oil 
presses or the like, including that of human hair
ผ้ากรองชนิดที่ใช้กับเครื่องอัดน้ ามันหรือที่คล้ายกัน          
รวมถึงท่ีท าด้วยผมคน

HS 2017

แก้ไขหมายเหตุ 8 (ก) (3) ฉบับภาษาอังกฤษและ ประเภทย่อย 5911.40
“Filtering or straining cloth of a kind used in oil presses or the like, 
including that of human hair”

Filter
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ผลิตภัณฑ์ “ผ้ากรองชนิดที่ใช้กับเครื่องอัดน้ ามันหรือที่คล้ายกัน”

HS 2017

59.11 ผลิตภัณฑ์และของท่ีท าด้วยสิ่งทอเพื่อใช้ทางเทคนิค
ตามท่ีระบุในหมายเหตุ 7 ของตอนนี้ 

5911.40 - Straining cloth of a kind used in oil presses 
or the like, including that of human hair

HS 2022

59.11 ผลิตภัณฑ์และของท่ีท าด้วยสิ่งทอเพื่อใช้ทางเทคนิค 
ตามท่ีระบุในหมายเหตุ 8 ของตอนนี้

5911.40 - Filtering or straining cloth of a kind used in 
oil presses or the like, including that of 
human hair

ผ้ากรองชนิดที่ใช้กับเครื่องอัดน้ ามันหรือที่คล้ายกัน รวมถึงท่ีท าด้วยผมคน

AHTN 2017

59.11 ผลิตภัณฑ์และของท่ีท าด้วยสิ่งทอเพื่อใช้ทางเทคนิค
ตามท่ีระบุในหมายเหตุ 7 ของตอนนี้ 

5911.40.00 - Straining cloth of a kind used in oil presses 
or the like, including that of human hair

AHTN 2022

59.11 ผลิตภัณฑ์และของท่ีท าด้วยสิ่งทอเพื่อใช้ทางเทคนิค 
ตามท่ีระบุในหมายเหตุ 8 ของตอนนี้

5911.40.00 - Filtering or straining cloth of a kind used in 
oil presses or the like, including that of 
human hair

รายการสินค้าที่ WCO ลบและกระทบต่อ AHTN

HS 2017
68.12 เส้นใยแอสเบสทอสที่จัดท าแล้ว ของผสมที่มีแอสเบสทอส

เป็นหลัก หรือมีแอสเบสทอสกับแมกนีเซียมคาร์บอเนต
เป็นหลัก รวมทั้งของท าด้วยของผสมดังกล่าว หรือ     
ท าด้วยแอสเบสทอส (เช่น ด้าย ผ้าทอ เสื้อผ้า เครื่องสวม
ศีรษะ รองเท้า ปะเก็น) จะเสริมให้แข็งแรงหรือไม่ก็ตาม 
นอกจากของตามประเภท 68.11 หรือ 68.13

6812.80 - ท าด้วยโครซิโดไลท์

- อื่น ๆ

6812.91 - - เสื้อผ้า ของที่ใช้ประกอบเคร่ืองแต่งกาย รองเท้า       
และเคร่ืองสวมศีรษะ

6812.92 - - กระดาษ มิลล์บอร์ด และสักหลาด

6812.93 - - ของที่ใช้ในการต่อเชื่อมท าด้วยเส้นใยแอสเบสทอส
อัด เป็นแผ่นบางหรือเป็นม้วน

6812.99 - - อื่น ๆ

HS 2022
68.12 เส้นใยแอสเบสทอสที่จัดท าแล้ว ของผสมที่มีแอสเบสทอส

เป็นหลัก หรือมีแอสเบสทอสกับแมกนีเซียมคาร์บอเนต
เป็นหลัก รวมทั้งของท าด้วยของผสมดังกล่าว หรือ     
ท าด้วยแอสเบสทอส (เช่น ด้าย ผ้าทอ เสื้อผ้า เครื่องสวม
ศีรษะ รองเท้า ปะเก็น) จะเสริมให้แข็งแรงหรือไม่ก็ตาม 
นอกจากของตามประเภท 68.11 หรือ 68.13

6812.80 - ท าด้วยโครซิโดไลท์

- อื่น ๆ

6812.91 - - เสื้อผ้า ของที่ใช้ประกอบเคร่ืองแต่งกาย รองเท้า       
และเคร่ืองสวมศีรษะ

6812.99 - - อื่น ๆ
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รายการสินค้าที่ WCO ลบและกระทบต่อ AHTN
ผลิตภัณฑ์ “กระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องติดผนัง” และ “กระดาษ มิลล์บอร์ดและสักหลาด” ที่มีส่วนผสมของแอสเบสทอส

AHTN 2017
68.12 เส้นใยแอสเบสทอสที่จัดท าแล้ว ของผสมที่มีแอสเบสทอส

เป็นหลัก หรือมีแอสเบสทอสกับแมกนีเซียมคาร์บอเนต
เป็นหลัก รวมทั้งของท าด้วยของผสมดังกล่าว หรือ     
ท าด้วยแอสเบสทอส (เช่น ด้าย ผ้าทอ เสื้อผ้า เครื่องสวม
ศีรษะ รองเท้า ปะเก็น) จะเสริมให้แข็งแรงหรือไม่ก็ตาม 
นอกจากของตามประเภท 68.11 หรือ 68.13

6812.80 - ท าด้วยโครซิโดไลท์

- อื่น ๆ

6812.91 - - เสื้อผ้า ของที่ใช้ประกอบเคร่ืองแต่งกาย รองเท้า       
และเคร่ืองสวมศีรษะ

6812.92.00 - - กระดาษ มิลล์บอร์ด และสักหลาด

6812.93.00 - - ของที่ใช้ในการต่อเชื่อมท าด้วยเส้นใยแอสเบสทอส
อัด เป็นแผ่นบางหรือเป็นม้วน

6812.99 - - อื่น ๆ

AHTN 2022

68.12 เส้นใยแอสเบสทอสที่จัดท าแล้ว ของผสมที่มีแอสเบสทอส
เป็นหลัก หรือมีแอสเบสทอสกับแมกนีเซียมคาร์บอเนต
เป็นหลัก รวมทั้งของท าด้วยของผสมดังกล่าว หรือ     
ท าด้วยแอสเบสทอส (เช่น ด้าย ผ้าทอ เสื้อผ้า เครื่องสวม
ศีรษะ รองเท้า ปะเก็น) จะเสริมให้แข็งแรงหรือไม่ก็ตาม 
นอกจากของตามประเภท 68.11 หรือ 68.13

6812.80 - ท าด้วยโครซิโดไลท์

- อื่น ๆ

6812.91 - - เสื้อผ้า ของที่ใช้ประกอบเคร่ืองแต่งกาย รองเท้า       
และเคร่ืองสวมศีรษะ

6812.99 - - อื่น ๆ 

6812.99.20 - - - กระเบื้องปูพ้ืนหรือกระเบื้องติดผนัง

6812.99.30 - - - กระดาษ มิลล์บอร์ด และสักหลาด

6812.99.40 - - - ของที่ใช้ในการต่อเชื่อมท าด้วยเส้นใยแอสเบสทอสอัด   
เป็นแผ่นบางหรือเป็นม้วน

ย้ายเลขพิกัด ไปอยู่ภายใต้ “อื่น ๆ” 

ผลิตภัณฑ์ “คาร์บอนไฟเบอร์”

HS 2017

68.15 ของท าด้วยหินหรือสารจ าพวกแร่อื่น ๆ (รวมถึงเส้นใย
คาร์บอน ของท าด้วยเส้นใยคาร์บอน และของท าด้วย
ถ่านพีต) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น

6815.10 - ของท าด้วยกราไฟต์หรือคาร์บอนอื่น ๆ 
ที่ไม่ใช้งานทางไฟฟ้า

6815.20 - ของท าด้วยถ่านพีต

- ของอื่น ๆ

6815.91 - - ที่มีแมกนีไซต์ โดโลไมต์ หรือโครไมต์

6815.99 - - อื่น ๆ

HS 2022

68.15 ของท าด้วยหินหรือสารจ าพวกแร่อื่น ๆ (รวมถึงเส้นใย
คาร์บอน ของท าด้วยเส้นใยคาร์บอน และของท าด้วย
ถ่านพีต) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น

- เส้นใยคาร์บอน ของท าด้วยเส้นใยคาร์บอน ที่ไม่ใช้งาน   
ทางไฟฟ้า ของอื่น ๆ ท าด้วยกราไฟต์ หรือคาร์บอนอื่น ๆ   
ที่ไม่ใช้งานทางไฟฟ้า

6815.11 - - เส้นใยคาร์บอน

6815.12 - - ผ้าท าด้วยเส้นใยคาร์บอน

6815.13 - - ของอื่น ๆ ท าด้วยเส้นใยคาร์บอน

6815.19 - - อื่น ๆ

6815.20 - ของท าด้วยถ่านพีต

- ของอื่น ๆ

6815.91 - - ที่มีแมกนีไซต์ โดโลไมต์ หรือโครไมต์

6815.99 - - อื่น ๆ
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ผลิตภัณฑ์ “คาร์บอนไฟเบอร”์
AHTN 2017

68.15 ของท าด้วยหินหรือสารจ าพวกแร่อื่น ๆ (รวมถึงเส้นใย
คาร์บอน ของท าด้วยเส้นใยคาร์บอน และของท าด้วย
ถ่านพีต) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น

6815.10 - ของท าด้วยกราไฟต์หรือคาร์บอนอื่น ๆ 
ที่ไม่ใช้งานทางไฟฟ้า

6815.10.10 - - ด้ายหรือเส้นด้าย

6815.10.20 - - อิฐ ก้อนเหลี่ยมส าหรับปูพื้น กระเบื้องปูพ้ืน 
และของที่คล้ายกัน

- - อื่น ๆ

6815.10.91 - - - เส้นใยคาร์บอน

6815.10.99 - - - อื่น ๆ 

AHTN 2022
68.15 ของท าด้วยหินหรือสารจ าพวกแร่อื่น ๆ (รวมถึงเส้นใย

คาร์บอน ของท าด้วยเส้นใยคาร์บอน และของท าด้วย
ถ่านพีต) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น

- เส้นใยคาร์บอน ของท าด้วยเส้นใยคาร์บอน ที่ไม่ใช้งาน   
ทางไฟฟ้า ของอื่น ๆ ท าด้วยกราไฟต์ หรือคาร์บอนอื่น ๆ   
ที่ไม่ใช้งานทางไฟฟ้า

6815.11.00 - - เส้นใยคาร์บอน

6815.12.00 - - ผ้าท าด้วยเส้นใยคาร์บอน

6815.13 - - ของอื่น ๆ ท าด้วยเส้นใยคาร์บอน

6815.13.10 - - - ด้ายหรือเส้นด้าย

6815.13.90 - - - อื่น ๆ

6815.19 - - อื่น ๆ

6815.19.10 - - - ด้ายหรือเส้นด้าย

6815.19.20 - - - อิฐ ก้อนเหลี่ยมส าหรับปูพื้น กระเบื้องปูพ้ืน และ
ของที่คล้ายกัน

6815.19.90 - - - อื่น ๆ

กลุ่มสินค้า “เพชรสังเคราะห”์
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71.04 รัตนชาติหรอืกึง่รตันชาตทิีไ่ด้จากการสงัเคราะห ์
หรือท้าขึ้นใหม ่จะตกแต่งหรอืคดัแลว้หรอืไมก่็ตาม 
แต่ไม่ได้รอ้ยเขา้ด้วยกนัหรอืประกอบกับตวัเรอืน 
รวมทัง้รตันชาติหรอืกึง่รัตนชาตทิีไ่ดจ้ากการ
สังเคราะหห์รือทา้ขึ้นใหมท่ีไ่ม่ได้คดั ซึ่งร้อยเข้าดว้ยกนั
ชั่วคราวเพือ่สะดวกแก่การขนสง่ 

7104.10 - พีเอโซอิเล็กทริกควอร์ตซ์

7104.20 - อื่น ๆ ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือท้าเป็น
รูปทรงอย่างหยาบ ๆ

7104.90 - อื่น ๆ

HS 2017 HS 2022

71.04 รัตนชาติหรอืกึง่รตันชาตทิีไ่ด้จากการสงัเคราะห ์
หรือท้าขึ้นใหม ่จะตกแต่งหรอืคดัแลว้หรอืไมก่็ตาม 
แต่ไม่ได้รอ้ยเขา้ด้วยกนัหรอืประกอบกับตวัเรอืน 
รวมทัง้รตันชาติหรอืกึง่รัตนชาตทิีไ่ดจ้ากการ
สังเคราะหห์รือทา้ขึ้นใหมท่ีไ่ม่ได้คดั ซึ่งร้อยเข้าดว้ยกนั
ชั่วคราวเพือ่สะดวกแก่การขนสง่ 

7104.10 - พีเอโซอิเล็กทริกควอร์ตซ์

7104.20 - อื่น ๆ ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือท้าเป็น
รูปทรงอย่างหยาบ ๆ

7104.21 - - เพชร

7104.29 - - อื่น ๆ

7104.90 - อื่น ๆ

7104.91 - - เพชร

7104.99 - - อื่น ๆ

“เพชรสังเคราะห์”

71.04 รัตนชาติหรอืกึง่รตันชาตทิีไ่ด้จากการสงัเคราะห ์
หรือท้าขึ้นใหม ่จะตกแต่งหรอืคดัแลว้หรอืไมก่็ตาม 
แต่ไม่ได้รอ้ยเขา้ด้วยกนัหรอืประกอบกับตวัเรอืน 
รวมทัง้รตันชาติหรอืกึง่รัตนชาตทิีไ่ดจ้ากการ
สังเคราะหห์รือทา้ขึ้นใหมท่ีไ่ม่ได้คดั ซึ่งร้อยเข้าดว้ยกนั
ชั่วคราวเพือ่สะดวกแก่การขนสง่ 

7104.10 - พีเอโซอิเล็กทริกควอร์ตซ์

7104.10.10 - - ที่ไม่ได้ตกแต่ง

7104.10.20 - - ตกแต่งแล้ว

7104.20.00 - อื่น ๆ ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือท้าเป็น
รูปทรงอย่างหยาบ ๆ

7104.90.00 - อื่น ๆ

AHTN 2017 AHTN 2022

71.04 รัตนชาติหรอืกึง่รตันชาตทิีไ่ด้จากการสงัเคราะห ์
หรือท้าขึ้นใหม ่จะตกแต่งหรอืคดัแลว้หรอืไมก่็ตาม 
แต่ไม่ได้รอ้ยเขา้ด้วยกนัหรอืประกอบกับตวัเรอืน 
รวมทัง้รตันชาติหรอืกึง่รัตนชาตทิีไ่ดจ้ากการ
สังเคราะหห์รือทา้ขึ้นใหมท่ีไ่ม่ได้คดั ซึ่งร้อยเข้าดว้ยกนั
ชั่วคราวเพือ่สะดวกแก่การขนสง่ 

7104.10 - พีเอโซอิเล็กทริกควอร์ตซ์

7104.10.10 - - ที่ไม่ได้ตกแต่ง

7104.10.20 - - ตกแต่งแล้ว

- อื่น ๆ ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือท้าเป็น
รูปทรงอย่างหยาบ ๆ

7104.21.00 - - เพชร

7104.29.00 - - อื่น ๆ

7104.90 - อื่น ๆ

7104.91.00 - - เพชร

7104.99.00 - - อื่น ๆ

“เพชรสังเคราะห์”
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“เศษและของท่ีใช้ไม่ได้ (Waste and scrap) 
ที่ท าจากโลหะ”

“เศษและของที่ใช้ไม่ได้ (Waste and scrap) ที่ท าจากโลหะ”

71.12 เศษและของท่ีใช้ไม่ได้ ท าด้วยโลหะมีค่า หรือโลหะท่ีหุ้ม
ติดด้วยโลหะมีค่า รวมท้ังเศษและของท่ีใช้ไม่ได้อื่น ๆ    
ท่ีมีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่า ชนิดท่ีส่วนใหญ่
ใช้ส าหรับสกัดโลหะมีค่า

7112.30 - เถ้าที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่า

- อื่น ๆ

7112.91 - - ของทองค า รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยทองค า แต่     
ไม่รวมถึงเศษผงของทองค าที่มีโลหะมีค่าอื่น ๆ ปนอยู่

7112.92 - - ของแพลทินัม รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม    
แต่ไม่รวมถึงเศษผงของแพลทินัมที่มีโลหะมีค่าอื่น ๆ   
ปนอยู่

7112.99 - - อื่น ๆ

HS 2017 HS 2022

71.12 เศษและของท่ีใช้ไม่ได้ ท าด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะท่ีหุ้ม
ติดด้วยโลหะมีค่า รวมท้ังเศษและของท่ีใช้ไม่ได้อื่น ๆ   
ท่ีมีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่า ชนิดท่ีส่วนใหญ่
ใช้ส าหรับสกัดโลหะมีค่า นอกจากของตามประเภท 
85.49

7112.30 - เถ้าที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่า

- อื่น ๆ

7112.91 - - ของทองค า รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยทองค า แต่     
ไม่รวมถึงเศษผงของทองค าที่มีโลหะมีค่าอื่น ๆ ปนอยู่

7112.92 - - ของแพลทินัม รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม    
แต่ไม่รวมถึงเศษผงของแพลทินัมที่มีโลหะมีค่าอื่น ๆ   
ปนอยู่

7112.99 - - อื่น ๆ
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ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกลา้ไม่เจือ ประเภท 72.08

72.08 ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ 
มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรข้ึนไป ได้จากการ
รีดร้อน ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ

7208.39 - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร

7208.39.10 - - - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ าหนัก 
และมีความหนา 0.17 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า

7208.39.90 - - - อื่น ๆ

AHTN 2017

72.08 ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ 
มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรข้ึนไป ได้จากการ
รีดร้อน ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ

7208.39 - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร

7208.39.10 - - - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ าหนัก 
และมีความหนา 0.17 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า

7208.39.20 - - - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ าหนัก 
และมีความหนามากกว่า 0.17 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน
1.5 มิลลิเมตร

7208.39.30 - - - มีคาร์บอนต้ังแต่ร้อยละ 0.6 ข้ึนไปโดยน้ าหนัก 
และมีความหนาไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร

7208.39.40 - - - มีความหนามากกว่า 2 มิลลิเมตร มีความต้านแรงดึง
สูงสุด 550 เมกะปาสกาล และมีความกว้างไม่เกิน
1,250 มิลลิเมตร

7208.39.90 - - - อื่น ๆ

AHTN 2022

AHTN จะแตกรายการออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. ปริมาณคาร์บอน
2. ความหนา
3. ความต้านแรงดึงสูงสุด

ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกลา้ไม่เจือ ประเภท 72.10

72.10 ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ    
มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรข้ึนไป หุ้มติด ชุบ
หรือเคลือบ

7210.70 - ทาสี ทาวาร์นิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก

- - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ าหนัก        
และมีความหนา 1.5 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า

7210.70.11 - - - ทาสี 

- - อื่น ๆ

7210.70.91 - - - ทาสี

7210.70.99 - - - อื่น ๆ

AHTN 2017

72.10 ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ    
มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรข้ึนไป หุ้มติด ชุบ
หรือเคลือบ

7210.70 - ทาสี ทาวาร์นิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก

- - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ าหนัก        
และมีความหนา 1.5 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า

7210.70.12 - - - ทาสีหลังจากเคลือบด้วยสังกะสี

7210.70.13 - - - ทาสีหลังจากเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียม
และสังกะสี

7210.70.19 - - - อื่น ๆ

- - อื่น ๆ

7210.70.91 - - - ทาสี

7210.70.99 - - - อื่น ๆ

AHTN 2022
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ผลิตภัณฑ์ภาชนะส าหรับบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ประเภท 73.11

73.11 7311.00 ภาชนะส าหรับบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว ท าด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้า

- ถังทรงกระบอกไร้ตะเข็บท าด้วยเหล็กกล้า

7311.00.23 - - ที่มีความจุน้อยกว่า 30 ลิตร 
ส าหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี)

7311.00.24 - - ที่มีความจุ 30 ลิตรหรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 
110 ลิตร ส าหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี)

7311.00.25 - - อื่น ๆ ส าหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี)

7311.00.26 - - อื่น ๆ ที่มีความจุน้อยกว่า 30 ลิตร

7311.00.27 - - อื่น ๆ ที่มีความจุ 30 ลิตรหรือมากกว่า 
แต่น้อยกว่า 110 ลิตร

7311.00.29 - - อื่น ๆ

AHTN 2017
73.11 7311.00 ภาชนะส าหรับบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว ท าด้วยเหล็ก

หรือเหล็กกล้า

- ถังทรงกระบอกไร้ตะเข็บท าด้วยเหล็กกล้า

7311.00.21 - - ที่มีความจุ 30 ลิตรหรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 
110 ลิตร ส าหรับก๊าซธรรมชาติอัด (ซีเอ็นจี) หรือ
ก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจ)ี ส าหรับยานยนต์

7311.00.22 - - ที่มีความจุ 110 ลิตรหรือมากกว่า ส าหรับ
ก๊าซธรรมชาติอัด (ซีเอ็นจ)ี หรือก๊าซธรรมชาติเหลว
(แอลเอ็นจี) ส าหรับยานยนต์

7311.00.23 - - ที่มีความจุน้อยกว่า 30 ลิตร 
ส าหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี)

7311.00.24 - - ที่มีความจุ 30 ลิตรหรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 
110 ลิตร ส าหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจ)ี

7311.00.25 - - อื่น ๆ ส าหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี)

7311.00.26 - - อื่น ๆ ที่มีความจุน้อยกว่า 30 ลิตร

7311.00.27 - - อื่น ๆ ที่มีความจุ 30 ลิตรหรือมากกว่า 
แต่น้อยกว่า 110 ลิตร

7311.00.29 - - อื่น ๆ

AHTN 2022

CNG/NGV
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Chapters 84 - 97 

พงษ์เดช  ทิพย์โพ
ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ กพก.
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ทบทวนความรู้ HS & AHTN 2017
และหลักเกณฑ์การตีความ

จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
(ตอบถูกต้องได้ 1 คะแนน หากตอบ
ข้อ จ. ได้ 0.5 คะแนน และควรได้
คะแนนรวมมากกว่า 7 คะแนน)

ตอนใดในพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์
ที่เว้นว่างไว้เพื่อประโยชน์ในอนาคต

ก. ตอนที่ 75
ข. ตอนที่ 77
ค. ตอนที่ 78
ง. ตอนที่ 79
จ. ไม่แน่ใจ

ตอนใดในพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ที่
มีจ านวนประเภทย่อย (ระดับ 8 หลัก) 
มากที่สุด

ก. ตอนที่ 84
ข. ตอนที่ 85
ค. ตอนที่ 87
ง. ตอนที่ 90
จ. ไม่แน่ใจ

1 2
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3
กล้องดิจิทัลติดต้ังบนเฮลิคอปเตอร์สี่ใบพัดที่ควบคุมด้วยรีโมท (โดรน) ถูกจัดให้อยู่ในประเภท 85.25 

ในฐานะกล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัลและบันทึกวิดีโอ เนื่องจากหน้าท่ีถ่ายบันทึกภาพดิจิทัลและบันทึกวิดีโอ
เป็นสาระส าคัญของของ ถามว่าการจ าแนกประเภทพิกัดศุลกากรโดยการพิจารณาสาระส าคัญของของ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความข้อใด

ก. หลักเกณฑ์ข้อ 2(ก)
ข. หลักเกณฑ์ข้อ 2(ข)
ค. หลักเกณฑ์ข้อ 3(ก)
ง. หลักเกณฑ์ข้อ 3(ข)
จ. ไม่แน่ใจ

พิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN) มีชื่อเต็มใน
ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร 

ก. Asian Harmonised Tariff Nomenclature 
ข. ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature
ค. ASEAN Harmonised Tax Nomenclature
ง. ASEAN Harmonised Trade Nomenclature
จ. Oh my gosh..I forgot it already.

5
4 ข้อใดเป็นรูปแบบท่ีถูกต้องของการเขียน

รหัสพิกัดศุลกากรในระดับ 8 หลัก
ก. 290420.10
ข. 30.04.90.30
ค. 4206.00.00
ง. 4810.3190
จ. ไม่แน่ใจ
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7 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. Explanatory Note คือ ค าอธิบายพิกัดศุลกากร
ข. ประเภท (Heading) ประกอบด้วย รหัสตัวเลขจ านวน 

6 หลัก 
ค. ประเทศไทยใช้พิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน 

โดยใช้พิกัดศุลกากรในระดับ 8 หลักร่วมกันกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน

ง. พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์แบ่งชนิดกลุ่มสินค้า
ออกเป็น 21 หมวด 

จ. I’m not sure. It’s so confusing!

สินค้าชนิดหนึ่งมีรหัสพิกัดศุลกากรเป็น 
9018.11.00 ท่านทราบหรือไม่ว่าสินค้าชนิดนี้
เป็นของในตอนใด

ก. ตอนที่ 90
ข. ตอนที่ 18
ค. ตอนที่ 11
ง. ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงไม่สามารถตอบได้
จ. ไม่แน่ใจ

6

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้อ 3
ก. หลักเกณฑ์ข้อ 3 ใช้กับของท่ีอาจจ าแนกประเภท

ได้ต้ังแต่ 2 ประเภทขึ้นไป
ข. ใช้หลักเกณฑ์ข้อ 3 เมื่อไม่สามารถใช้หลักเกณฑ์

ข้อ 2 ได้
ค. หากไม่สามารถใช้หลักเกณฑ์ข้อ 3 ได้ ให้ใช้

หลักเกณฑ์ข้อ 4 
ง. ในการจ าแนกประเภทสินค้าหนึ่ง ๆ ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ข้อ 3(ก)  3(ข) และ 3(ค) พร้อมกันได้
จ. I don't know what's going on

8 หลักเกณฑ์ข้อใดก าหนดให้จัดของเข้าประเภทที่
ระบุไว้เฉพาะเจาะจงกว่า

ก. หลักเกณฑ์ข้อ 3(ก)
ข. หลักเกณฑ์ข้อ 3(ข)
ค. หลักเกณฑ์ข้อ 3(ค)
ง. หลักเกณฑ์ข้อ 3(ง)
จ. ไม่แน่ใจ

9
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ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับประเภทย่อย10
ก. ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก
ข. รูปแบบของประเภทย่อยเป็นดังนี้ 1234.56
ค. “ประเภท” เป็นหน่วยย่อยของ “ประเภทย่อย”
ง. ประเภทย่อยในภาษาอังกฤษคือ Subheading 
จ. ไม่แน่ใจ 

จุดประสงค์การเรียนรู้
• เข้าใจภาพรวมการเปลี่ยนแปลง HS & AHTN 2017 สู่ HS & AHTN 2022
• เข้าใจวิธีการใช้ตารางเทียบพิกัดศุลกากร (Correlation Table) ได้อย่าง
ถูกต้อง
•มีความรู้ความเข้าใจเบ้ืองต้นในเนื้อหาที่หยิบยกข้ึนเป็นตัวอย่าง
•น าความรู้ความเข้าใจไปปรับใช้ในงานและน าไปบอกต่อได้



09/12/64

64

เนื้อหาการเรียนรู้
• ประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมายเหตุของหมวดและตอน และความของประเภท

• ประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมจาก WCO (HS 2022)

• ประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมของ AHTN 2022

• ประเด็นการเพ่ิม ลด ย้าย ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพิกัด

• ตัวอย่างส าคัญที่น่ารู้

• วิธีการโยกย้ายพิกัดจาก AHTN 2017 เป็น AHTN 2022 ให้ถูกต้อง

• อื่น ๆ 

ตัวอย่างการเพิ่มประเภทใหม่ (4 หลัก) HS 2022
ประเภท รายการ Description

84.85 เครือ่งจกัรส ำหรบักำรผลติแบบเพิ่มเนือ้ตตั  Machines for additive manufacturing

85.24 โมดลูจอแสดงผลแบบแบน Flat panel display modules

85.49 เศษและของที่ใชไ้มไ่ด ้ทำงไฟฟำ้และ
อิเลก็ทรอนิกส์

Electrical and electronic waste and scrap

88.06 อำกำศยำนไรค้นขบั Unmanned aircraft
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ตัวอย่างการเพิ่มประเภทย่อยใหม่ (6 หลัก) HS 2022

ตัวอย่างการยุบรวมประเภทย่อยใหม่ (6 หลัก) HS 2022
Subheading HS 2017 Subheading HS 2022

- Other cameras : - Other cameras :

9006.51 - - With a through-the-lens viewfinder (single lens 
reflex (SLR)), for roll film of a width not exceeding 
35 mm

9006.53 - - For roll film of a width of 35 mm

9006.52 - - Other, for roll film of a width less than 35 mm 9006.59 - - Other

9006.53 - - Other, for roll film of a width of 35 mm

9006.59 - - Other

2017 Version 2022 Version
9006.51 ex9006.53 

ex9006.59 
9006.52 ex9006.59 

9006.53 ex9006.53 
9006.59 ex9006.59 
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ตัวอย่างการยุบรวมประเภทย่อยอาเซียน AHTN 2022

Subheading AHTN 2017 Subheading AHTN 2022

- - Of goods of subheading 8414.40 : 8414.90.70 - - Of goods of subheading 8414.40

8414.90.71 - - - For electrically operated machines

8414.90.72 - - - For non-electrically operated 
machines

ตัวอย่างการเพิ่มเติมหมายเหตุของตอน HS 2022
New Note 7 to Chapt4er 85

7.- For the purposes of heading 85.24, “flat panel display modules” refer to devices or apparatus for the display of information, equipped 
at a minimum with a display screen, which are designed to be incorporated into articles of other headings prior to use. Display screens for 
flat panel display modules include, but are not limited to, those which are flat, curved, flexible, foldable or stretchable in form. Flat panel 
display modules may incorporate additional elements, including those necessary for receiving video signals and the allocation of those 
signals to pixels on the display. However, heading 85.24 does not include display modules which are equipped with components for
converting video signals (e.g., a scaler IC, decoder IC or application processer) or have otherwise assumed the character of goods of other 
headings. 

For the classification of flat panel display modules defined in this Note, heading 85.24 shall take precedence over any other heading in the 
Nomenclature.
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ตัวอย่างการเพิ่มประเภทย่อยอาเซียน AHTN 2022

Subheading AHTN 2022
8901.20 - Tankers :

8901.20.50 - - Of a gross tonnage not exceeding 5,000

- - Of a gross tonnage exceeding 5,000 but not exceeding 
50,000 :

8901.20.71 - - - Of a gross tonnage exceeding 5,000 but not 
exceeding 20,000

8901.20.72 - - - Of a gross tonnage exceeding 20,000 but not 
exceeding 30,000

8901.20.73 - - - Of a gross tonnage exceeding 30,000 but not 
exceeding 50,000

8901.20.80 - - Of a gross tonnage exceeding 50,000

Gas-tight biological safety cabinets
• ตู้ชีวนิรภัย หรือ Biological Safety Cabinet หมายถึง  ตู้ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษส าหรับป้องกัน

อันตรายของผู้ปฏิบัติงานจากการทดลองหรือวิจัยทางชีววิทยา รวมท้ังป้องกันอันตรายที่จะออกไปสู่
สิ่งแวดล้อมภายนอก

• ตู้ชีวนิรภัย มักเรียกสั้นๆ ว่า Biosafety Cabinet หรือเรียกง่ายๆ ว่า “ตู้ BSC”

• สินค้าตู้ BSC ในประเภทย่อยใหม่ 8414.70 เป็นตู้ BSC 
ระดับ 3 (Class III) เท่านั้น เป็นชนิด Gas-tight

• สินค้าตู้ BSC ที่ไม่ใช่ชนิด Gas-tight ให้จัดอยู่ในประเภทย่อยอ่ืน 
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Gas-tight biological safety cabinets

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตู้ BSC สามารถศึกษารายละเอียดได้จาก 
http://nih.dmsc.moph.go.th/aboutus/media/nih58_2.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9241546506

Gas-tight biological safety cabinets
2022 Version 2017 Version Remarks

8414.70 
(gas-tight 
biological 
cabinets) 

ex8414.60 
ex8414.80 

The amendment to heading 84.14 and creation of new 
subheading 8414.70 to facilitate the monitoring and control 
of dual use items (gas-tight biological cabinets) entails the 
transfer of certain hoods and filtering or purifying machinery 
and apparatus for gasses from subheadings 8414.60 and 
8414.80, respectively, to subheading 8414.70. 

“สินค้าที่ใช้ได้สองทาง” (Dual use items) : สินค้าที่สามารถน าไปใช้ได้ทั้งทางการพาณิชย์ และการทหาร โดยการน าไปใช้ออกแบบ พัฒนา 
ผลิต ใช้ ดัดแปลง จัดเก็บ ล าเลียง หรือกระท าด้วย ประการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซ่ึง อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
ที่มา : https://www.nipponexpress-necl.co.th/knowledge-th1.html

http://nih.dmsc.moph.go.th/aboutus/media/nih58_2.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9241546506
https://www.nipponexpress-necl.co.th/knowledge-th1.html
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Solar water heaters

Solar water heaters

2022 Version 2017 Version Remarks

8419.12
(Solar water 
heaters)

ex8419.19
(Other)

New subheading 8419.12 has been created for solar 
water heaters. 

เครื่องท าน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ คือ เครื่องผลิตน้ าร้อน โดยอาศัยหลักการเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ มาเพิ่มอุณหภูมิ
ให้น้ ามีอุณหภูมิที่สูงขึ้น ประกอบด้วยสองส่วนที่ส าคัญได้แก่ แผงรับแสงอาทิตย์ และ แท็งก์บรรจุน้ าร้อน
ที่มา : https://www.phanniti.com/ บริษัท ปานนิติ จ ากัด

https://www.phanniti.com/


09/12/64

70

Industrial robots
2022 Version 2017 Version Remarks

8428.70 -
Industrial robots

ex8428.90 New subheading 8428.70 has been created to 
facilitate the monitoring and control of dual use 
items (industrial robots).

An industrial robot is a robot system used for manufacturing. Industrial robots are automated, programmable 
and capable of movement on three or more axes.
Typical applications of robots include welding, painting, assembly, disassembly, pick and place for printed 
circuit boards, packaging and labeling, palletizing, product inspection, and testing; all accomplished with high 
endurance, speed, and precision. They can assist in material handling.

ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_robot

Industrial robots under heading 84.28?

หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม (Industrial robots ) หมายถึง หุ่นยนต์ภายใต้
ประเภท 84.28 ท าหน้าที่ตามท่ีระบุไว้ในประเภท 84.28 ได้แก่ ส าหรับยก ขนย้าย 
บรรทุก หรือขนถ่าย (เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน เครื่องล าเลียง เครื่องเทเลเฟอริก)  
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What’s the difference between industrial robots in heading 84.28 and 84.79?
84.28 Other lifting, handling, loading or 

unloading machinery (for example, 
lifts, escalators, conveyors, teleferics).

84.79 Machines and mechanical appliances having individual 
functions, not specified or included elsewhere in this 
Chapter.

8428.10 - Lifts and skip hoists 8479.10 - Machinery for public works, building or the like
8428.20 - Pneumatic elevators and conveyors 8479.20 - Machinery for the extraction or preparation of animal 

or fixed vegetable fats or oils
- Other continuous-action elevators 
and conveyors, for goods or materials 

8479.30 - Presses for the manufacture of particle board or fibre
building board of wood or other ligneous materials and 
other machinery for treating wood or cork

8428.40 - Escalators and moving walkways 8479.40 - Rope or cable-making machines
8428.60 - Teleferics, chair-lifts, ski-draglines; 

traction mechanisms for funiculars
8479.50 - Industrial robots, not elsewhere specified or included

8428.70 - Industrial robots

8428.90 - Other machinery 

How to understand “Words” in HS?
Don’ts
• เดาความหมายของค าในระดับ 8 หลัก โดยไม่สนใจ

ขอบเขตของประเภท
• น าค าในระดับ 8 หลักไปเสิร์จใน 

Google/Dictionary โดยตรง
• ไม่อ่านหมายเหตุของหมวด ตอน/ตอนย่อย ประเภท

ย่อย ที่เกี่ยวข้อง

Do’s
• อ่านข้อก าหนดในหมายเหตุของหมวด ตอน/

ตอนย่อย ประเภทย่อย ว่าค านั้น ๆ มีการ
ก าหนดไว้อย่างไร

• อ่านค าอธิบายพิกัดศุลกากร (Explanatory 
Notes: EN) ว่าค าที่เราต้องการทราบมีการ
อธิบายไว้อย่างไร

• พิจารณาขอบเขตของประเภท และระดับขีดที่
เหนือกว่า
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Example of How to understand “Words” in HS
96.01 Worked ivory, bone, tortoise-shell, horn, antlers, coral,

mother-of-pearl and other animal carving material, and

articles of these materials (including articles obtained 
by moulding).

เข้ียวงา กระดูก กระดองเต่า เขาสัตว์ เขากวาง ปะการัง เปลือกหอย
มุก และวัตถุส าหรับแกะสลักอื่น ๆ ท่ีได้จาก สัตว์ซึ่งจัดท าแล้ว 
รวมท้ังของท่ีท าด้วยวัตถุเหล่านี้ (รวมถึงของท่ีได้โดยการหล่อแบบ)

9601.10 - Worked ivory and articles of ivory : - เข้ียวงาท่ีจัดท าแล้วและของท าด้วยเข้ียวงา

9601.10.10 - - Cigar or cigarette cases, tobacco jars; ornamental 
articles

- - กล่องซิการ์หรือกล่องบุหร่ี กระปุกยาสูบ และของประดับตกแต่ง

9601.10.90 - - Other - - อื่น ๆ

9601.90 - Other : - อื่น ๆ

หมายเหตุข้อ 3 ของตอนท่ี 5 ระบุว่า ตลอดพิกัดอัตราศุลกากรนี้ เข้ียว หรืองาของช้าง ฮิปโปโปเตมัส วอลรัส ปลานาร์วาฬ และหมูป่า ตลอดจนนอแรด 
และฟันของสัตว์ต่าง ๆ ให้ถือว่าเป็น “เข้ียวงา”

Machines for additive manufacturing
• For the purposes of heading 84.85, the expression “additive manufacturing” (also 

referred to as 3D printing) means the formation of physical objects, based on a digital 
model, by the successive addition and layering, and consolidation and solidification, of 
material (for example, metal, plastics or ceramics).

• วัตถุประสงค์ของประเภท 84.85 ค าว่า “การผลิตแบบเพ่ิมเนื้อวัตถุ” (เรียกอีกอย่างว่าการพิมพ์สามมิติ) 
หมายถึง การก่อตัวของวัตถุทางกายภาพ บนพื้นฐานของแบบจ าลองดิจิทัล โดยการเพ่ิมและจัดท าเป็นชั้น
อย่างต่อเนื่อง การรวมกันและการท าให้เป็นของแข็ง ของวัตถุ (เช่น โลหะ พลาสติก หรือเซรามิก)
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• เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การพิมพ์สามมิติ” (3D Printing)
• ต่างจากวิธีการแบบเดิม ๆ ที่เรียกว่า Subtractive Manufacturing ซึ่งเป็นการสกัดเอาเนื้อวัตถุออก โดยวิธีการ

ตัด กลึง ไส เจาะ เจียระไน เป็นต้น จนได้เป็นรูปร่างของวัตถุท่ีต้องการ
• มีการแบ่งประเภทย่อยตามเนื้อวัตถุท่ีเติมลงไป

8485.10 - By metal deposit
8485.20 - By plastics or rubber deposit
8485.30 - By plaster, cement, ceramics 

or glass deposit 
8485.80 - Other
8485.90 - Parts 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://x3dtechnology.com/blogs/knowledge/what-is-3d-printing

Machines for additive manufacturing

Correlation Table (HS 2022 - 2017)
HS 2022 HS 2017 Remarks

8485.10 ex8463.90 New heading 84.85 and 
subheadings 8485.10 to 8485.90 
have been created for machines for 
additive manufacturing (3D 
printers). 

8485.20 ex8477.80

8485.30 ex8475.29

ex8479.89

8485.80 ex8441.80

ex8465.99

ex8479.89

8485.90 ex8466.94

ex8475.90

ex8477.90

ex8479.90

** หมายเหตุ ex หมายถึง ย้ายมาจากส่วนหนึ่ง (บางส่วน) ของประเภทย่อยเดมิ
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Correlation Table 
(AHTN 2022 - 2017)

** หมายเหตุ ex หมายถึง ย้ายมาจากส่วนหนึ่ง (บางส่วน) ของประเภทย่อยเดิม

Correlation Table (AHTN 2022–2017 & 2017-2022)

** หมายเหตุ ex หมายถึง ย้ายมาจากส่วนหนึ่ง (บางส่วน) ของประเภทย่อยเดมิ ** หมายเหตุ ex หมายถึง ย้ายไปเป็นส่วนหนึ่ง (บางส่วน) ของประเภทย่อยใหม่
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Correlation Table (AHTN 2022–2017 & 2017-2022)

** หมายเหตุ ex หมายถึง ย้ายไปเป็นส่วนหนึ่ง (บางส่วน) ของประเภทย่อยใหม่ ** หมายเหตุ ex หมายถึง ย้ายมาจากส่วนหนึ่ง (บางส่วน) ของประเภทย่อยเดมิ

ค าถาม
1. หากท่านเคยน าเข้าสินค้าชนิดหนึ่ง ในปี 2019 โดยส าแดง
เป็นรหัสพิกัด 8445.13.10 ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วว่ามีความ
ถูกต้อง หากท่านจะน าเข้าสินค้าชนิดเดียวกันนี้อีกครั้งในปี 
2022 ท่านจะต้องส าแดงโดยใช้รหัสพิกัดใด 

ค าถาม
2. หากท่านเคยส าแดงสินค้าเป็นรหัสพิกัดใด ๆ ก็ตาม ในปี 
2019 ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วว่ามีความถูกต้อง ในปี 2022 นี้หาก
ไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ต่อรหัสพิกัดนั้น ท่านสามารถใช้รหัส
พิกัดเดิมต่อไปได้ ถูกต้องหรือไม่

ค ำตอบ 8445.13.00

ค ำตอบ ถูกต้อง 
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ค าถาม 3. หากท่านเคยน าเข้าสินค้าชนิดหนึ่ง ในปี 2019 โดยส าแดงเป็นรหัสพิกัด 8525.80.31 ซึ่งได้ตรวจสอบ
แล้วว่ามีความถูกต้อง หากท่านจะน าเข้าสินค้าชนิดเดียวกันนี้อีกครัง้ในปี 2022 ท่านจะต้องส าแดงโดยใช้รหัสพิกัดใด 

ค าถาม 4. ในปี 2022 ท่านจะน าเข้าสินค้าชนิดหน่ึง โดยจะใช้รหัส
พิกัด 8525.81.10 ซ่ึงได้ตรวจสอบแล้วว่ามีความถูกต้อง ข้อใดต่อไปน้ี
ถูกต้อง

4.1 ส าหรับการน าเข้าในปี 2022 ท่านมีโอกาสใช้รหัสพิกัดเหมือนกับ
สินค้าของ นาย ก. ผู้ซ่ึงเคยส าแดงสินค้าเป็นรหัสพิกัด 8525.80.39 ในปี 
2019

4.2 ในปี 2019 ท่านเคยส าแดงโดยใช้รหัส 8525.80.31 ซ่ึงได้ตรวจสอบ
แล้วว่ามีความถูกต้อง ดังน้ันในปี 2022 ท่านสามารถใช้รหัสพิกัดใดก็ได้

ค ำตอบ ต้องดูลักษณะสินค้ำประกอบ ก่อนกำรตัดสินใจ 
ว่ำตรงกับรหัสพิกัดใด

ค ำตอบ มีโอกำสเป็นไปได้ แต่ต้องพิจำรณำรำยละเอียดสินค้ำด้วย 

ค ำตอบ ไม่ถูกต้อง ต้องใช้รหัสพิกัดที่ถูกต้องที่พิจำรณำจำกพิกัดที่เป็นไปได้ 
แต่ต้องดูรำยละเอียดสินค้ำ ควำมในประเภทย่อยที่สอดคล้องในกำรพิจำรณำ

กรณีพิกัดฯ เดิมมีการเปลี่ยนแปลง
โดยแตกเป็นประเภทย่อยหลายตัว

1. เปิดหนังสือพิกัดฯ 
2. พิจารณาความของประเภท/ประเภทย่อยทุกตัว (ท่ีเกี่ยวข้อง)
3. พิจารณาของว่าตรงกับประเภทย่อยใด 
4. หากไม่แน่ใจ สามารถสอบถามได้ท่ี ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ (สพท.) 
5. กรณี ไม่แน่ใจเรื่องการจ าแนกประเภทสินค้า สอบถามได้ท่ีส่วนมาตรฐานพิกัดอัตรา
ศุลกากร (สพศ. 1-6)
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ผลกระทบด้านพิกัดฯ

1. การแก้ไขเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (เพ่ิม ยกเลิก ยุบรวม ย้าย) ของ HS / AHTN
2. ส่วนใหญ่ของ HS / AHTN ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
3. ตารางเทียบพิกัด (Correlation Table) เป็นเคร่ืองมือช่วยในการหารหัสพิกัดใหม่
4. ผลกระทบด้านพิกัด ไม่ส่งผลท าให้อัตราอากรเพิ่มสูงขึ้น 
5. กรณีต้องการสอบถามเรื่องการจ าแนกประเภทสินค้า สอบถามได้ที่ โทร. 02-667-
6000 ต่อ 5144 ในวัน/เวลาราชการ

New Subheadings for Solar energy products

Subheading Description

- Photovoltaic DC generators :

8501.71 - - Of an output not exceeding 50 W

8501.72 - - Of an output exceeding 50 W

8501.80 - Photovoltaic AC generators 

2022 
Version

2017 Version Remarks

8501.71 ex8501.31 Amendment to the 
Nomenclature to 
provide for solar 
energy products 
(Proposal by the 
International 
Renewable Energy 
Agency – IRENA). 

8501.72 ex8501.31 
ex8501.32 
ex8501.33 
ex8501.34

8501.80 ex8501.61 
ex8501.62 
ex8501.63 
ex8501.64
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New Subheading for “Smartphones”
Subheading Description

8517.13 - - Smartphones

8517.14 - - Other telephones for cellular networks 
or for other wireless networks

2022 Version 2017 Version Remarks

8517.13 ex8517.12 
(Telephones for 
cellular networks 
or for other 
wireless 
networks) 

New subheading 8517.13 has been 
created to provide for 
“Smartphones”

8517.14 ex8517.12

วัตถุประสงค์ของประเภท 85.17 ค าว่า “สมาร์ทโฟน” หมายถึง เครื่องโทรศัพท์
ส าหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ ที่ติดต้ังระบบปฏิบัติการเคลื่อนที่ ซึ่งออกแบบเพื่อท า
หน้าที่ของเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ เช่น การดาวน์โหลดและการใช้งาน
หลายแอปพลิเคชันในเวลาเดียวกัน รวมถึงแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม และจะมี
คุณสมบัติอื่น ๆ เช่น กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัลและระบบช่วยเหลือการน าทาง 
รวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม

85.24 Flat panel display modules, whether or not 
incorporating touch-sensitive screens.

- Without drivers or control circuits :

8524.11.00 - - Of liquid crystals

8524.12.00 - - Of organic light-emitting diodes (OLED)

8524.19.00 - - Other

- Other :

8524.91.00 - - Of liquid crystals

8524.92.00 - - Of organic light-emitting diodes (OLED)

8524.99.00 - - Other

Flat panel display modules under heading 85.24
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ข้อควรระวังของการจ าแนกสินค้า Flat panel display modules
Correlation of AHTN 2022 to AHTN 2017
AHTN 2022 AHTN 2017

8524.11.00 9013.80.20
8524.12.00 ex8473.30.90

ex8517.70.21
8524.19.00 ex8473.30.90

ex8517.70.21
8524.91.00 ex8473.30.90

ex8517.70.21
ex8529.90.94

8524.92.00 ex8473.30.90
ex8517.70.21
ex8529.90.94

8524.99.00 ex8473.30.90
ex8517.70.21
ex8529.90.94

1. ตาราง Correlation ไม่ได้ครอบคลุม 100% 
2. ไม่ควรเข้มงวดกับตาราง Correlation เกินไป
3. สินค้าในประเภทใหม่ 85.24 มีการเคลื่อนย้ายมาจาก

หลากหลายที่
4. ให้จ าแนกตามความของประเภท หมายเหตุของหมวดของตอน

ที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์การตีความ

New subheadings 8525.8x 
8525.81 - - High-speed goods as specified in Subheading Note 1 to this Chapter 

8525.82 - - Other, radiation-hardened or radiation-tolerant goods as specified in 
Subheading Note 2 to this Chapter 

8525.83 - - Other, night vision goods as specified in Subheading Note 3 to this Chapter 

8525.89 - - Other

2022  Version 2017  Version Remarks 

8525.81
8525.82
8525.83
8525.89

ex8525.80 
ex8525.80 
ex8525.80 
ex8525.80 

New subheadings 8525.81, 8525.82, 8525.83 and 8525.89 and new 
subheading Notes 1, 2 and 3 to Chapter 85 have been created to 
facilitate the monitoring and control of dual use items (Television 
cameras, digital cameras and video camera recorders as specified in 
the Subheading Notes). 
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Subheading Notes to Chapter 85
1. Subheading 8525.81 covers only high-speed television cameras, digital cameras and video 

camera recorders having one or more of the following characteristics :
- writing speed exceeding 0.5 mm per microsecond;
- time resolution 50 nanoseconds or less;
- frame rate exceeding 225,000 frames per second.
2. In respect of subheading 8525.82, radiation-hardened or radiation-tolerant television cameras, 

digital cameras and video camera recorders are designed or shielded to enable operation in a 
high-radiation environment. These cameras are designed to withstand a total radiation dose of at 
least 50 × 103 Gy (silicon) (5 × 106 RAD (silicon)), without operational degradation.

3. Subheading 8525.83 covers night vision television cameras, digital cameras and video camera 
recorders which use a photocathode to convert available light to electrons, which can be 
amplified and converted to yield a visible image. This subheading excludes thermal imaging 
cameras (generally subheading 8525.89).

New Subheadings 8539.5x
2022  Version 2017  Version Remarks 

8539.51.00 Ex 8539.90.20
Ex 8539.90.90
Ex 9405.99.90

New subheadings 8539.51 and 8539.52 have been 
created to provide for light-emitting diode (LED) 
products. 

8539.52.10 Ex 8539.50.00
8539.52.90 Ex 8539.50.00
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Solar energy products under 8541.4x
AHTN 2017 AHTN 2022

Solar energy products under 8541.4x
2022  

Version
2017  

Version 
Remarks 

8541.41 ex8541.40 New subheadings 8541.41 to 8541.49 have been 
created to provide for solar energy products 
(Proposal by the International Renewable Energy 
Agency – IRENA)

8541.42

8541.43

8541.49
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Electronic cigarettes and similar personal 
electric vaporizing devices

2022 
Version

2017 Version Remarks

8543.40.00 ex8543.70 .90 Creation of new subheading 
8543.40 to provide for electronic 
cigarettes and similar personal 
electric vaporizing devices.

Heading 85.43 excludes
(a) Disposable electronic cigarettes (disposable e-cigarettes) and 
similar disposable personal electric vaporising devices, that 
incorporate the product intended for inhalation without combustion 
(e.g., e-liquid, gels) in the housing and are disposed of after the 
product is exhausted or the battery runs out (not designed for 
refilling or recharging) (heading 24.04).

(b) Cartridges or tanks that contain liquids or solutions, whether or 
not presented with other components (e.g., heating elements or 
‘atomisers’), intended for use in electronic cigarettes or similar 
personal electric vaporising devices (heading 24.04).

(f) Non-electric smoking pipes of all kinds (including calumets, 
chibouks or Turkish pipes, hookahs, etc. (heading 96.14).

85.43

85.43

24.04 (มีน้ ายาติดมาด้วย) หรือ 
8543.90 (ไม่มีน้ ายาติดมาด้วย)

85.43

24.04

Electrical and electronic waste and scrap (E-waste)
HS 2017 HS 2022

85.48 Waste and scrap of primary cells, 
primary batteries and electric 
accumulators; spent primary cells, spent 
primary batteries and spent electric 
accumulators; electrical parts of 
machinery or apparatus, not specified or 
included elsewhere in this Chapter
เศษและของท่ีใช้ไม่ได้ของเซลปฐมภูมิ แบตเตอร่ี
ปฐมภูมิ และ หม้อสะสมไฟฟ้า เซลปฐมภูมิท่ีใช้
แล้ว แบตเตอร่ีปฐมภูมิท่ีใช้แล้ว และหม้อสะสม
ไฟฟ้าที่ใช้แล้ว รวมท้ังส่วนประกอบทางไฟฟ้า
ของเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองอุปกรณ์ที่ไม่ได้ระบุหรือ 
รวมไว้ในท่ีอื่นในตอนนี้

8548.00 Electrical parts of machinery or 
apparatus, not specified or included 
elsewhere in this Chapter.

85.49 Electrical and electronic waste and 
scrap.
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What is e-waste?
New Note 6  to Section XVI :
(A) Throughout the Nomenclature, the expression 
“electrical and electronic waste and scrap” means 
electrical and electronic assemblies, printed circuit 
boards, and electrical or electronic articles that :

(i) have been rendered unusable for their 
original purposes by breakage, cutting-up or other 
processes or are economically unsuitable for repair, 
refurbishment or renovation to render them fit for their 
original purposes; and

(ii) are packaged or shipped in a manner not 
intended to protect individual articles from damage 
during transportation, loading and unloading operations.
(B) Mixed consignments of “electrical and electronic 
waste and scrap” and other waste and scrap are to be 
classified in heading 85.49.
(C) This Section does not cover municipal waste, as 
defined in Note 4 to Chapter 38.

หมายเหตุข้อ 6 ใหม่ ของหมวด 16
(ก) ตลอดพิกัดอัตราศุลกากรนี้ ค าว่า “เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ทาง
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง ชุดประกอบทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรพิมพ์ และของทางไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ 
ที่

(1) ถูกท าให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์เดมิของ
ของดังกล่าว โดยการแตก การตัด หรือกระบวนการอื่น ๆ หรือไม่
เหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจส าหรับการซ่อม การตกแต่งใหม่ หรือการ
ปรับปรุงใหม่ เพื่อท าให้ของนั้นเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เดิม และ

(2) ได้รับการบรรจุหรือจัดส่งในลักษณะที่ไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันของแต่ละชิ้นจากความเสียหายระหว่าง
กระบวนการขนส่ง การบรรทุก และการขนถ่าย
(ข) ของที่ถูกขนส่งซึ่งผสมระหว่าง “เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ทางไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์” และเศษและของที่ใช้ไม่ได้อ่ืน ๆ ให้จ าแนกเข้า
ประเภท 85.49
(ค) หมวดน้ีไม่คลุมถึงขยะเทศบาลตามที่นิยามไว้ในหมายเหตุ 4 ของ
ตอนที่ 38

New Subheading Note 5 
For the purposes of subheadings 8549.11 to 8549.19, “spent primary cells, spent primary batteries and 
spent electric accumulators” are those which are neither usable as such because of breakage, cutting-
up, wear or other reasons, nor capable of being recharged.

วัตถุประสงค์ของประเภทยอ่ย 8549.11 ถึง 8549.19 “เซลล์ปฐมภูมิที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่ปฐมภูมิที่ใชแ้ล้ว และหม้อสะสมไฟฟ้า
ที่ใช้แล้ว” ได้แก่ ของดังกล่าวที่ใช้ประโยชน์เปน็ของนั้นไม่ได้อีกต่อไปเนื่องจากการแตก การตัด การสึกหรอ หรือเหตุอ่ืน หรือไม่
สามารถอัดเติมกระแสไฟฟ้าได้อีก
85.49 Electrical and electronic waste and scrap.

- Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary 
cells, spent primary batteries and spent electric accumulators :

8549.11 -- Waste and scrap of lead-acid accumulators; spent lead-acid accumulators

8549.12 -- Other, containing lead, cadmium or mercury

8549.13 -- Sorted by chemical type and not containing lead, cadmium or mercury

8549.14 -- Unsorted and not containing lead, cadmium or mercury

8549.19 -- Other
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2022  Version 2017  Version Remarks 

8549.11 ex8548.10 Creation of new heading 85.49 for 
electrical and electronical waste and 
scrap, Subheading 8549.11 to 8549.19 
covers goods from the former 8548.10 
These goods are defined in the New 
Subheading Note 5

8549.12

8549.13

8549.14

8549.19

85.49 Electrical and electronic waste and scrap.

- Waste and scrap of primary cells, primary 
batteries and electric accumulators; spent 
primary cells, spent primary batteries and spent 
electric accumulators :

8549.11 -- Waste and scrap of lead-acid accumulators; 
spent lead-acid accumulators

8549.12 -- Other, containing lead, cadmium or mercury

8549.13 -- Sorted by chemical type and not containing 
lead, cadmium or mercury

8549.14 -- Unsorted and not containing lead, cadmium 
or mercury

8549.19 -- Other

Electrical and electronic waste and scrap (E-waste)

Electrical and electronic waste and scrap (E-waste)
85.49 Electrical and electronic waste and scrap.

- Of a kind used principally for the recovery of precious metal :

8549.21 - - Containing primary cells, primary batteries, electric accumulators, mercury-switches, glass from cathode ray tubes or other 
activated glass, or electrical or electronic components containing cadmium, mercury, lead or polychlorinated biphenyls (PCBs)

8549.29 - - Other

- Other electrical and electronic assemblies and printed circuit boards :

8549.31 - - Containing primary cells, primary batteries, electric accumulators, mercury-switches, glass from cathode ray tubes or other 
activated glass, or electrical or electronic components containing cadmium, mercury, lead or polychlorinated biphenyls (PCBs)

8549.39 - - Other

- Other :

8549.91 - - Containing primary cells, primary batteries, electric accumulators, mercury-switches, glass from cathode ray tubes or other 
activated glass, or electrical or electronic components containing cadmium, mercury, lead or polychlorinated biphenyls (PCBs)

8549.99 - - Other
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Electrical and electronic waste and scrap (E-waste)

2022  
Version

2017  
Version 

Remarks 

8549.21 Applicable 
subheadings, 
in particular, 
in Chapters 
38, 70, 71, 84, 
85, 90, 91 and 
95.

The creation of new heading 85.49 entails 
the possible transfer of certain products 
currently covered by other headings of 
the Nomenclature (in particular, but not 
limited to, headings 38.25, 70.01, 71.12, 
headings of Chapter 84, 85, 90, 91 and 
95) to the new subheadings 8549.21 to 
8549.99.

8549.29

8549.31

8549.39

8549.91

8549.99

Road tractors for semi-trailers 
- Road tractors for semi-trailers :

8701.21 - - With only compression-ignition internal combustion 
piston engine (diesel or semi-diesel)

8701.22 - - With both compression-ignition internal combustion 
piston engine (diesel or semi-diesel) and electric motor as 
motors for propulsion

8701.23 - - With both spark-ignition internal combustion piston 
engine and electric motor as motors for propulsion

8701.24 - - With only electric motor for propulsion

8701.29 - - Other

87.01 - Tractors (other than tractors of heading 87.09).

8701.10 - Single axle tractors

8701.20 - Road tractors for semi-trailers

8701.30 - Track-laying tractors

- Other, of an engine power :

8701.91 - - Not exceeding 18 kW

8701.92 - - Exceeding 18 kW but not exceeding 37 kW

8701.93 - - Exceeding 37 kW but not exceeding 75 kW

8701.94 - - Exceeding 75 kW but not exceeding 130 kW

8701.95 - - Exceeding 130 kW

AHTN 2017 AHTN 2022
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87.04 - Motor vehicles for the transport of goods 
87.04 - Motor vehicles for the transport of goods.

8704.10 - Dumpers designed for off-highway use

- Other, with compression-ignition internal combustion
piston engine (diesel or semi-diesel) :

8704.21 - - g.v.w. not exceeding 5 tonnes

8704.22 - - g.v.w. exceeding 5 tonnes but not exceeding
20 tonnes

8704.23 - - g.v.w. exceeding 20 tonnes

- Other, with spark-ignition internal combustion piston
engine :

8704.31 - - g.v.w. not exceeding 5 tonnes

8704.32 - - g.v.w. exceeding 5 tonnes

8704.90 - Other

AHTN 2017
AHTN 2022

87.04 - Motor vehicles for the transport of goods.

8704.10 - Dumpers designed for off-highway use

- Other, with compression-ignition internal
combustion piston engine (diesel or semi-diesel) :

8704.21 - - g.v.w. not exceeding 5 tonnes
8704.22 - - g.v.w. exceeding 5 tonnes but not exceeding 

20 tonnes
8704.23 - - g.v.w. exceeding 20 tonnes

- Other, with spark-ignition internal combustion
piston engine :

8704.31 - - g.v.w. not exceeding 5 tonnes
8704.32 - - g.v.w. exceeding 5 tonnes
8704.90 - Other

New Subheadings under 87.04 

- Other, with both compression-ignition internal combustion piston 
engine (diesel or semi-diesel) and electric motor as motors for 
propulsion : 

8704.41 - - g.v.w. not exceeding 5 tonnes
8704.42 - - g.v.w. exceeding 5 tonnes but not exceeding 20 tonnes
8704.43 - - g.v.w. exceeding 20 tonnes

- Other, with both spark-ignition internal combustion piston engine and 
electric motor as motors for propulsion : 

8704.51 - - g.v.w. not exceeding 5 tonnes
8704.52 - - g.v.w. exceeding 5 tonnes
8704.60 - Other with only electric motor for propulsion 

AHTN 2017

AHTN 2022
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New Subheading 8708.22
8708.22 - - Front windscreens (windshields), rear windows and other windows specified in 
Subheading Note 1 to this Chapter

Subheading Note.
1.- Subheading 8708.22 covers :
(a) front windscreens (windshields), rear windows and other windows, framed; and
(b) front windscreens (windshields), rear windows and other windows, whether or not framed, incorporating heating devices or 
other electrical or electronic devices,

when suitable for use solely or principally with the motor vehicles of headings 87.01 to 87.05.

1. ประเภทย่อย 8708.22 คลุมถึง
(ก) กระจกบังลมหน้า กระจกบังลมหลัง และกระจกหน้าต่างอืน่ ๆ ที่มีกรอบ
(ข) กระจกบังลมหน้า กระจกบังลมหลัง และกระจกหน้าต่างอืน่ ๆ จะมีกรอบหรือไมก็่ตาม ที่มีอุปกรณ์ท าความรอ้น หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าหรือ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ประกอบร่วมด้วย
เมื่อเหมาะส าหรบัใชเ้ฉพาะหรอืส่วนใหญใ่ชกั้บยานยนตต์ามประเภท 87.01 ถึง 87.05

Exclusion 
New Notes 1 (d) and 1 (e) to CHAPTER 70. 
1. This Chapter does not cover :
(d) Front windscreens (windshields), rear windows and other windows, framed, for vehicles of Chapters 86 to 88;
(e) Front windscreens (windshields), rear windows and other windows, whether or not framed, incorporating heating 
devices or other electrical or electronic devices, for vehicles of Chapters 86 to 88;

1. สินค้า Product A ประเภท 70.07 หรือ 87.08
2. สินค้า Product B ประเภท 70.07 หรือ 87.08
3. สินค้า Product C ประเภท 70.07 หรือ 87.08
4. สินค้า Product D ประเภท 70.07 หรือ 87.08
5. สินค้า Product E ประเภท 70.07 หรือ 87.08
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“Drone” or “Quadcopter” 
in HS 2017

New Heading 88.06 : Unmanned aircraft 
88.06 Unmanned aircraft.
8806.10 - Designed for the carriage of passengers

- Other, for remote-controlled flight only :
8806.21 - - With maximum take-off weight not more than 250 g
8806.22 - - With maximum take-off weight more than 250 g but not more than 7 kg
8806.23 - - With maximum take-off weight more than 7 kg but not more than 25 kg
8806.24 - - With maximum take-off weight more than 25 kg but not more than 150 kg
8806.29 - - Other

- Other :
8806.91 - - With maximum take-off weight not more than 250 g
8806.92 - - With maximum take-off weight more than 250 g but not more than 7 kg
8806.93 - - With maximum take-off weight more than 7 kg but not more than 25 kg
8806.94 - - With maximum take-off weight more than 25 kg but not more than 150 kg
8806.99 - - Other

*Maximum take-off weight หมำย ึง 
น ำ้หนกัสงูส ดของเครื่องในสภำพบินไดต้ำมปกติ ณ 
ขณะติ่งขึน้ รตม ึงน ำ้หนกัของน ำ้หนกับรรท ก เครื่อง
อ ปกรณ ์และน ำ้มนัเชือ้เพลิง
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New Heading 88.06 : Unmanned aircraft 
the expression “unmanned aircraft” means any aircraft, other than those of heading 88.01, designed to 
be flown without a pilot on board. They may be designed to carry a payload or equipped with
permanently integrated digital cameras or other equipment which would enable them to perform 
utilitarian functions during their flight.

The expression “unmanned aircraft”, however, does not cover flying toys, designed solely for 
amusement purposes (heading 95.03)

การแก้ไขค าในตอนที่ 94 (ประเภท 94.05)

94.05
Lamps Luminaires and lighting fittings including searchlights and spotlights 
and parts thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, 
illuminated name-plates and the like, having a permanently fixed light 
source, and parts thereof not elsewhere specified or included.

94.05
เครื่องประทีปโคมไฟ รวมถึงเซิร์ชไลต์ สปอตไลต์ และส่วนประกอบของของดังกลา่ว ที่ไม่ได้ระบุ
หรือรวมไว้ในที่อื่น รวมทั้งเครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน ซ่ึง
มีแหล่งก าเนิดแสงติดอยู่อย่างถาวร และส่วนประกอบของของดังกล่าวทีไ่ม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่
อื่น

Lamps and Light sources 
(85.39)

Luminaires 
and Lighting 
fittings 
(94.05)
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Standup Paddle Board : SUP 
• เป็นกีฬาถูกที่พัฒนามาจาก Surf โดยเพ่ิมไม้พายเข้ามาเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราสามารถเคลื่อนที่ไปได้โดย

ไม่ได้ต้องอาศัยคลื่นเพียงอย่างเดียว

• สามารถเล่นได้ทุกที่ท้ังทะเล เขื่อน แม่น้ า ซ่ึงต่างจาก Surf ที่ต้องเล่นเฉพาะที่ทะเลเท่านั้น

• WCO ได้จ าแนกสินค้า Stand Up Paddleboard (SUP) อยู่ในประเภทย่อย 9506.29

*หมายเหตุ Standup Paddle Board : SUP เป็นสินค้าที่ก าลังอยู่ในกระแสนิยม ไม่มีประเด็นการเปลี่ยนแปลงพิกัด

Dual-use paddle for kayaks 
and Stand Up Paddleboards 

ไม้พายที่ใช้ได้ทั้งกับเรือคายัคและบอร์ดยืนพาย
• สินค้ามีลักษณะถอดหัวออกได้ ท าให้สามารถใช้ได้

ทั้งกับเรือคายคัและบอร์ดยืนพาย

• หากน าเข้ามาพร้อมกับเรือคายัคหรือบอร์ดยืนพาย 
ให้จ าแนกประเภทเดียวกันกับของนั้น

• กรณีน าเข้ามาเพียงไม้พายอย่างเดียว WCO ได้
จ าแนกสินค้าฯ อยู่ในประเภทย่อย 3926.90

อย่างไรก็ตาม หากเป็นไม้พายท่ีไม่สามารถเปลี่ยนหัวได้ ให้จัดอยู่ในประเภทย่อย 9506.29  
เนื่องจากถือว่าเป็นของท่ี “เหมาะส าหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่” ใช้กับของในตอนท่ี 95
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ประเภทย่อยอาเซียนใหม่ที่น่าสนใจ
THREE-WHEELED VEHICLES (8703.21 8703.31 8704.21 8704.31 
8704.41 8704.51 8704.60)

These vehicles have mechanical characteristics similar to that of 
conventional motor cars, i.e., they are fitted with a compression-
ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel) or 
a spark-ignition internal combustion piston engine AND fitted with 
the reverse gear and a differential.  However, they are not fitted 
with motor car type steering wheels. 

They are usually presented with a bench-type seat at the rear-end 
of the vehicle and are used for transportation of persons.  
Passengers’ area is separated from that of the driver.

THREE-WHEELED VEHICLES 

Pick-up Truck  (รถกระบะ) กระจายอยู่ในประเภทย่อย 8704.21 8704.31 8704.41 8704.51

Pick-up Truck

ประเภทย่อยอาเซียนใหม่ที่น่าสนใจ
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9020.00.10 - Full face masks for chemical, biological, radiological and nuclear 
(CBRN) protection 
หน้ากากแบบเต็มหน้าส าหรับป้องกันสารเคม ีชีวภาพ กัมมันตรังสี และนิวเคลียร ์(ซีบีอาร์เอ็น)

หน้ากาก CBRN

ประเภทย่อยอาเซียนใหม่ที่น่าสนใจ

1. โยกย้าย ให้สอดคล้องกับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงของ WCO

2. สินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual Use Item)

3. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

4. การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการค้า

5. การเสนอเพิ่มประเภทย่อยขององค์การระหว่างประเทศ

สรุปประเด็นการแก้ไขของรายการสินค้าในตอนที่ 84- 97
6. การยกเลิกประเภทย่อยส าหรบัสินค้าที่มมีูลค่าการค้าต่ า 

7. การเพิ่มประเภทย่อยใหม่ตามความต้องการของประเทศ
สมาชิกอาเซียน

8. การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจน 

9. การยุบรวมรายการทีย่ากตอ่การจ าแนกประเภท

10. อ่ืน ๆ 
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โยกย้าย ให้สอดคล้องกับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงของ WCO
85.07 Electric accumulators, including separators therefor, 
whether or not rectangular (including square).
8507.10 - Lead-acid, of a kind used for starting piston engines
8507.20 - Other lead-acid accumulators
8507.30 - Nickel-cadmium
8507.40 - Nickel-iron
8507.50 - Nickel-metal hydride
8507.60 - Lithium-ion
8507.80 - Other accumulators
8507.90 - Parts

Deleted due to low volume of trade

HS 2017

AHTN 2022

สินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual Use Item)
• Gas-tight biological safety cabinets (84.14)

• Lyophilisation apparatus, freeze drying units and spray dryers (8419.3)

• Industrial robots (84.28)

• Cold isostatic presses (8479.83)

• Hot isostatic presses (8514.11)

• High-speed goods, radiation-hardened or radiation-tolerant goods, night vision goods as 
specified in Subheading Notes to Chapter 85 (8525.8)

• Mass spectrometers (9027.81)



09/12/64

94

ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual Use Item)

Lyophilisation apparatusCold isostatic presses Hot isostatic presses Mass spectrometers

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
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การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการค้า

การเสนอเพิ่มประเภทย่อยขององค์การระหว่างประเทศ
Subheadings 9401.30, 9401.40 and 
9401.90 have been subdivided to provide 
separately for the products of these 
subheadings, of wood. Amendment 
adopted as a result of the FAO proposal 
to enhance the coverage of wood species 
in order to get a better picture of trade 
patterns. 

Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO

https://www.facebook.com/UNFAO/
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การเสนอเพิ่มประเภทย่อยขององค์การระหว่างประเทศ

International Renewable Energy Agency – IRENA

การยกเลิกประเภทย่อยส าหรับสินค้าที่มีมูลค่าการค้าต่ า
1. WCO ยกเลิกรายการ 8519.50
2. AHTN ยังคงต้องการรายการนี้ จึงโยกย้ายไปยัง

ประเภทย่อยใหม่ที่เหมาะสม (8519.81.62)

ท่ีมาของภาพ https://en.wikipedia.org/wiki/Answering_machine
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การเพิ่มประเภทย่อยใหม่ตามความต้องการ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน

• Digital flight-data recorders (8543.70.50)

• Three-wheels vehicle (Chapter 87)

• Pick-up truck (Chapter 87)

• Chassis fitted with engines for vehicles of heading 87.02, specially 
designed for travelling on snow (8706.00.34)

• CBRN Full face mask (9020.00.10)

• Portable interactive electronic educational devices primarily 
designed for children (9503.00.80)

• Monopods, bipods, tripods and similar articles, of wood (9620.00.50)

การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจน
AHTN 2017 AHTN 2022

8544.60.11  Cables insulated with plastics having a core 
diameter of less than 22.7 mm  

Cables insulated with plastics, of which each core 
having diameter of less than 22.7 mm

8538.90.11 Parts including printed circuit assemblies for 
telephone plugs; connection and contact 
elements for wires and cables; wafer 
probers  

Parts of goods of subheading 8536.69.10, 
8536.90.12 or 8536.90.19

8536.90.3 Cable connectors consisting of a jack plug, 
terminal with or without pin, connector and 
adaptor for co-axial cable; commutators 

Cable connectors consisting of a jack plug, 
terminal with or without pin, connector, or
adaptor for co-axial cable 
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การยุบรวมรายการท่ียากต่อการจ าแนกประเภท
AHTN 2017 AHTN 2022

9026.80 - Other instruments or apparatus : 9026.80.00 - Other instruments or apparatus

9026.80.10 - - Electrically operated

9026.80.20 - - Not electrically operated

AHTN 2017 AHTN 2022

- - Of goods of subheading 8414.40 8414.90.70 - - Of goods of subheading 8414.40

8414.90.71 - - - For electrically operated machines

8414.90.72 - - - For non-electrically operated 
machines

เหตุผลอื่น ๆ

• ผลการประชุม Harmonized System 
Committee : HSC
• อ านวยความสะดวกด้านการเฝ้าระวัง การ

ต่อต้านการค้าสินค้าทางวัฒนธรรมท่ีผิด
กฎหมาย (ตอนท่ี 97)
• อื่น ๆ 
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วิธีการเข้าถึงข้อมูลพิกัดฯ ใน Internet (www.customs.go.th)

Click!!!1 2

วิธีการเข้าถึงข้อมูลพิกัดฯ ใน Internet (www.customs.go.th)
3 4
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