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รายการจําพวกสินค้าและบริการ 
 

สินค้า 
 

จําพวกท่ี ๑ 
 

  เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และการถ่ายภาพ รวมถึงการเกษตรกรรม 
การทําสวนและการป่าไม้; เรซินเทียมที่ยังไม่ผ่านกระบวนการผลิต พลาสติกที่ยังไม่ผ่านกระบวนการผลิต; 
ปุ๋ยธรรมชาติ; สารประกอบใช้ในการดับเพลิง สิ่งทีเ่ตรยีมข้ึนเพื่อใช้ในการปรบัปรุงคุณสมบัติ
ของโลหะหรือใช้ในการบัดกรี สารเคมีใช้ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร สารใช้ในการฟอกหนัง; 
สารยึดติดใช้ในอุตสาหกรรม 

 
จําพวกท่ี ๒ 

 
  สี นํ้ามันชักเงา แล็คเกอร์ สารกันสนิมและสารป้องกันการเสือ่มสภาพของไม้  
สีย้อม สารทีท่ําให้สีติดแน่น; เรซินธรรมชาติ; แผ่นและผงโลหะที่ใช้ในงานสี งานตกแต่ง งานพิมพ์ 
และงานศิลป ์
 

จําพวกท่ี ๓ 
 

  สิ่งทีเ่ตรียมข้ึนเพื่อใช้ซกัฟอกและสารอื่นที่ใช้ในการซักรีด; สิ่งที่เตรียมข้ึนเพื่อใช้ 
ทําความสะอาด ขัด ถูและลบรอย; สบู่ เครื่องหอม หัวนํ้ามันหอมระเหย เครื่องสําอาง นํ้ายาใส่ผม 
ยาสีฟัน 
 

จําพวกท่ี ๔ 
 

  นํ้ามันและไขใช้ในอตุสาหกรรม สารหลอ่ลืน่; สารประกอบใช้ดูดซบัฝุน่หรอืทําให้
ฝุ่นรวมตัว; เช้ือเพลิง (รวมทั้งเช้ือเพลิงเครื่องยนต์) และวัสดุที่ใช้จุดให้แสงสว่าง เทียนไข ไส้ตะเกียง 
 

จําพวกท่ี ๕ 
 

  สิ่งที่เตรียมข้ึนเพื่อใช้ในทางเภสัชกรรมและการรักษาโรคสัตว์; สิ่งที่เตรียมข้ึนเพื่อ
รักษาสุขภาพอนามัยใช้ในทางการแพทย์; อาหารควบคุมนํ้าหนักและสารทางโภชนาการที่ใช้
ในทางการแพทย์หรือการรักษาสัตว์ อาหารสําหรบัทารก อาหารเสรมิทางการแพทย์สําหรับมนุษย์
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และสัตว์; วัสดุใช้ปิดแผล วัสดุใช้ตกแต่งแผล วัสดุใช้อุดฟัน ข้ีผึ้งทันตกรรม; ยาฆ่าเช้ือโรค; สิ่งที ่
เตรียมข้ึนเพื่อใช้กําจัดสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อพืชหรอืสุขอนามัย ยากําจัดเช้ือรา ยากําจัดวัชพืช 
 

จําพวกท่ี ๖ 
 

  โลหะธรรมดาและโลหะธรรมดาผสม; วัสดุก่อสร้างทําด้วยโลหะ สิ่งก่อสร้างที่
เคลื่อนย้ายได้ทําด้วยโลหะ วัสดุโลหะใช้ทาํทางรถไฟ; สายเคเบลิและลวดทําด้วยโลหะธรรมดาที่ 
ไม่ใช้สําหรับไฟฟ้า; เครื่องโลหะ วัสดุขนาดเล็กของเครื่องโลหะ ท่อและหลอดทําด้วยโลหะ; ตู้นิรภัย; 
สินค้าทําด้วยโลหะธรรมดาที่ไม่อยู่ในจําพวกอื่น สินแร่ 
 

จําพวกท่ี ๗ 
 

  เครื่องจักรและเครื่องมือจักรกล มอเตอร์และเครื่องยนต์ (ยกเว้นที่ใช้กับยานพาหนะ
ทางบก) อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ส่งกําลังของเครื่องจักร (ยกเว้นที่ใช้กับยานพาหนะทางบก); 
เครื่องมือและอปุกรณ์ที่ใช้ในการเกษตรกรรมที่เป็นเครื่องจักรและเครื่องมือจักรกล; เครื่องฟักไข่ 
เครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 

 
จําพวกท่ี ๘ 

 
  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้มือ; เครื่องตัดจิ้ม อาวุธประจํากาย มีดโกน 
 

จําพวกท่ี ๙ 
 

  เครื่องมือ เครือ่งใช้และอปุกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การเดินเรอื การสํารวจ  
การถ่ายรปู การถ่ายทําภาพยนตร์ เกี่ยวกับสายตา การช่ัง การวัด การให้สญัญาณ การตรวจสอบ 
(ควบคุม) การช่วยชีวิตและการสอน; เครื่องมือและอุปกรณ์สําหรับการเหน่ียวนํา การเปิดปิดหรือ
สับเปลีย่น การแปลง การเกบ็สะสม การคุมค่าหรอืการควบคุมไฟฟ้า; เครือ่งบันทึกเสยีง เครื่องรบัส่ง
หรือทําซ้ําภาพหรือเสียง เครื่องสง่ข้อมูลโดยใช้กระแสแม่เหล็ก จานบันทึกเสียง คอมแพคดิสก์  
ดีวีดีและสื่อดิจิตอลอื่นๆ; เครื่องกลทีท่ํางานด้วยการหยอดเหรียญ เครื่องคิดเงิน เครื่องคิดเลข 
เครื่องประมวลผลข้อมูล คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร;์ อุปกรณ์ดับเพลงิ 
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จําพวกท่ี ๑๐ 
 

  เครื่องมือ เครือ่งใช้และอปุกรณ์ทางศัลยกรรม เวชกรรม  ทนัตกรรม และ 
การรกัษาสตัว์ แขน ขา ตา และฟนัเทียม; สิ่งทีใ่ช้ในการรักษากระดูก; วัสดุใช้เย็บแผล 
 

จําพวกท่ี ๑๑ 
 

  เครื่องมือและเครือ่งใช้เพื่อให้แสงสว่าง ให้ความร้อน กําเนิดไอนํ้า ปรุงอาหาร 
ทําให้เย็น ทําให้แหง้ ระบายอากาศ จ่ายนํ้า และสุขภัณฑ ์
 

จําพวกท่ี ๑๒ 
 

  ยานพาหนะ เครื่องที่ใช้เพื่อการเดินทางโดยทางบก ทางอากาศ หรือทางนํ้า 
 

จําพวกท่ี ๑๓ 
 

  อาวุธปืน ยุทโธปกรณ์และเครื่องยิง วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ 
 

จําพวกท่ี ๑๔ 
 

  โลหะมีค่าและโลหะมีค่าผสม สินค้าที่ทําหรือเคลือบด้วยโลหะมีค่าซึ่งไม่อยู่ใน
จําพวกอื่น; อัญมณี หินมีค่า; เครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับการบอกหรอืนับเวลา 
 

จําพวกท่ี ๑๕ 
 

  เครื่องดนตรี 
 

จําพวกท่ี ๑๖ 
 

  กระดาษ กระดาษแข็งและสินค้าทีท่ําจากวัสดุดังกล่าวซึ่งไมอ่ยู่ในจําพวกอื่น; 
สิ่งพมิพ์ วัสดุใช้ในการเข้าเล่ม ภาพถ่าย; เครื่องเขียน กาวใช้เป็นเครื่องเขียนหรือใช้ในครัวเรอืน; 
วัสดุที่ใช้ในงานศิลป์ แปรงทาส;ี เครื่องพมิพ์ดีดและเครือ่งใช้ในสาํนักงาน (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์); 
วัสดุใช้ในการเรียนการสอน (ยกเว้นเครื่องมือเครื่องใช้); วัสดุพลาสติกใช้ในการหบีห่อ (ซึ่งไมอ่ยู่ใน
จําพวกอื่น); ตัวพิมพ์ แม่พิมพ ์
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จําพวกท่ี ๑๗ 
 

  ยาง ยางกัดตะเพอชา ยางไม้ แอสเบสทอส ไมคาและสินค้าที่ทําจากวัสดุ
ดังกล่าวซึง่ไม่อยู่ในจําพวกอื่น; พลาสติกข้ึนรปูใช้ในการผลิต; วัสดุใช้ในการหีบห่อ การอุดและ 
ใช้เป็นฉนวน; ท่ออ่อนที่ไม่ใช่โลหะ 
 

จําพวกท่ี ๑๘ 
 

  หนังฟอกและหนังเทียม และสินค้าทีท่ําด้วยหนังฟอกหรือหนังเทียมที่ไม่อยู่ใน
จําพวกอื่น หนังสัตว์; หบีและกระเป๋าเดินทาง; ร่ม ร่มกันแดดและไม้เท้า แส้ บังเหียนและ 
เครื่องอาน 
 

จําพวกท่ี ๑๙ 
 

  วัสดุก่อสร้างที่ไม่ได้ทําด้วยโลหะ ท่อใช้ในการก่อสร้างที่ไม่ได้ทําด้วยโลหะ;  
แอสฟัลด์ นํ้ามันดิน; สิ่งกอ่สร้างทีเ่คลื่อนย้ายได้ที่ไม่ได้ทําด้วยโลหะ สิ่งกอ่สร้างเพื่อเป็นทีร่ะลึก 
ที่ไม่ได้ทําด้วยโลหะ 

 
จําพวกท่ี ๒๐ 

 
  เฟอร์นิเจอร์ กระจกเงา กรอบรปู; สินค้าทําด้วยพลาสติกที่ไม่อยู่ในจําพวกอื่น และ
สินค้า (ที่ไม่อยู่ในจาํพวกอื่น) ทาํด้วยไม้ ไม้ก๊อก กกหรืออ้อ ไผ่ หวาย อ้อย เขาสัตว์ กระดูก 
งาช้าง กระดูกวาฬ เปลือกหอย อําพัน หอยมุก แร่เมียรซ์ัม หรือสิ่งที่ใช้แทนวัสดุดังกล่าว 

 
จําพวกท่ี ๒๑ 

 
  เครื่องใช้และภาชนะที่ใช้ในครัวเรือน; หวีฟองนํ้า แปรง (ยกเว้นแปรงทาสี) วัสดุ
ที่ใช้ทําแปรง; วัสดุใช้ในการทําความสะอาด ฝอยเหล็ก; แก้วหรือกระจก (ยกเว้นที่ใช้ในการก่อสร้าง) 
เครื่องแก้ว เครื่องเคลือบและเครือ่งปั้นดินเผาที่ไม่อยู่ในจําพวกอื่น 
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จําพวกท่ี ๒๒ 
 

 เชือก สายป่าน ตาข่าย เต็นท์ ผ้าใบ ผ้าใบกันนํ้า ใบเรือ กระสอบและถุง (ที่ไม่อยู่
ในจําพวกอื่น); วัสดุ (ยกเว้นยางหรือพลาสติก) ใช้ทําเบาะหรือยัดไส;้ วัสดุสิ่งทอที่เป็นเส้นใยดิบ 

 
จําพวกท่ี ๒๓ 

 
  ด้ายดิบและเส้นด้ายใช้ทําสิ่งทอ 

 
จําพวกท่ี ๒๔ 

 
  สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ไม่อยู่ในจาํพวกอื่น; ผ้าคลุมเตียงและผ้าปูโต๊ะ 

 
จําพวกท่ี ๒๕ 

 
  เครื่องนุ่งห่มหรือแต่งกาย เครื่องสวมใส่เท้า เครื่องปกคลุมศีรษะ 

 
จําพวกท่ี ๒๖ 

 
  ลูกไม้และผลิตภัณฑ์เย็บปักถักร้อย รบิบิ้นและด้ินเงินด้ินทอง; กระดุม ตะขอ
และห่วง เข็มหมุดและเข็ม; ดอกไม้ประดิษฐ ์
 

จําพวกท่ี ๒๗ 
 

  พรม เสื่อและเครือ่งปูลาด พรมนํ้ามนัและวัสดุอื่นที่ใช้ปพูื้น; สิ่งที่ใช้แขวนผนัง 
(ที่ไม่ใช่สิ่งทอ) 

 
จําพวกท่ี ๒๘ 

 
  เครื่องเล่นเกมและของเล่น; อุปกรณ์ยิมนาสติกและอุปกรณ์กีฬาที่ไม่อยู่ใน
จําพวกอื่น; สิ่งที่ใช้ประดับและตกแต่งต้นคริสต์มาส 
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จําพวกท่ี ๒๙ 
 

  เน้ือสัตว์ เน้ือปลา เน้ือสัตว์ปีก เน้ือสัตว์ล่า สิ่งทีส่กัดจากเน้ือสัตว์; ผลไม้และ 
ผักดองหรือเช่ือม ผลไม้และผักแช่แข็ง ผลไม้และผักแห้ง ผลไม้และผักทีป่รงุสําเร็จ เยลลี่ แยม ผลไม้
ปรุงในนํ้าเช่ือม; ไข่ นมและผลิตภัณฑ์นม; นํ้ามันและไขมันที่ใช้รับประทาน 

 
 

จําพวกท่ี ๓๐ 
 

  กาแฟ ชา โกโก้ กาแฟเทียม; ข้าว มันสําปะหลัง สาคู แป้งและสิ่งทีท่ําจากธัญพืช 
ขนมปัง เพสสตรีและขนมหวาน ไอศกรมี; นํ้าตาล นํ้าผึ้ง นํ้าเช่ือม ยีสต์ ผงฟู เกลือ มสัตาร์ด นํ้าสม้สายชู 
เครื่องปรงุรสหรือกลิ่น เครื่องเทศ; นํ้าแข็ง 
 

จําพวกท่ี ๓๑ 
 

  ผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางเกษตรกรรม สวนครัวและป่าไมท้ีไ่ม่อยู่ในจําพวกอื่น; 
สัตว์มีชีวิต ผลไม้และผักสด เมล็ดพืช พืชและดอกไม้; อาหารสัตว์; มอลท์ 
 

จําพวกท่ี ๓๒ 
 

  เบียร;์ นํ้าแร่ นํ้าอัดลมและเครื่องด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่องด่ืมรสผลไม้และ 
นํ้าผลไม้ นํ้าเช่ือมหรือสิง่ที่ทําข้ึนเพื่อใช้ทําเครื่องด่ืม 
 

จําพวกท่ี ๓๓ 
 

  เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ (ยกเว้นเบียร)์ 
 

จําพวกท่ี ๓๔ 
 

  ยาสูบและอุปกรณ์ใช้ในการสูบ ไม้ขีดไฟ 
 



	
- ๗ - 

 

บริการ 
 

จําพวกท่ี ๓๕ 
 

  การโฆษณา การจัดการธุรกิจ การบริหารธุรกิจ การจัดระบบสํานักงาน 
 

จําพวกท่ี ๓๖ 
 

  การประกันภัย การคลัง การเงิน การจัดการอสังหาริมทรัพย์ 
 

จําพวกท่ี ๓๗ 
 

  การก่อสร้าง การซ่อมแซม การบริการติดต้ัง 
 

จําพวกท่ี ๓๘ 
 

  การสื่อสารและโทรคมนาคม 
 

จําพวกท่ี ๓๙ 
 

  การขนส่ง การบรรจุภัณฑ์และจัดเก็บสินค้า การจัดการเดินทางและท่องเที่ยว 
 

จําพวกท่ี ๔๐ 
 

  การดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุ 
 

จําพวกท่ี ๔๑ 
 

  การศึกษา การจัดฝึกอบรม การบันเทิง การจัดกิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรม 
 



	
- ๘ - 

 

จําพวกท่ี ๔๒ 
 

  การบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการวิจัยและออกแบบที่
เกี่ยวข้อง; การวิเคราะห์และวิจัยด้านอุตสาหกรรม; การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 
จําพวกท่ี ๔๓ 

 
  การจัดหาอาหารและเครื่องด่ืม การจัดที่พักช่ัวคราว 
 

จําพวกท่ี ๔๔ 
 

  การรกัษาพยาบาล การบริการด้านสัตวแพทย์ การดูแลรกัษาสุขอนามัยและ
ความงามของมนุษย์และสัตว์; การบรกิารด้านการเกษตร การทําสวนและการป่าไม ้
 

จําพวกท่ี ๔๕ 
 

  การบริการด้านกฎหมาย การรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินและบุคคล; 
บริการทีจ่ัดให้บุคคลหรือชุมชนตามความประสงค์ของบุคคลหรือชุมชนน้ัน 
 
  ________________________  


