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บทน า (Introduction) 前言 

พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์และฮาร์โมไนซ์อาเซียน 

东盟协定关税税率制度 

การจ าแนกพิกัดศุลกากร 

海关关税分类 

หัวข้อในการน าเสนอ 内容介绍 

 
               2 



3 

ความเป็นมาของพิกัดศุลกากร 
海关协定关税由来 

 
               



 

 ในระหว่างปี พ.ศ. 2396 
(1853) เริ่มมีระบบการ
จ าแนกประเภทสินค้าที่มี
ประเทศสมาชิกรับรอง 
29 ประเทศ โดยแยก
สินค้าออกเป็น 5 กลุ่ม 
รวม 186 ชนิด  

自1983年起，29个
会员国共同制订了
统一认可的商品分
类，总共分为5大
类别、186种产品 

 

พ.ศ. 2465  (1922) the 
International bureau of 
statistics ท าการศึกษาและ
จัดท าระบบฮาร์โมไนซ์ฉบับ
ร่างขึ้น ในปี  พ.ศ. 2474 
(1931) เรียกว่า Geneva 
Nomenclature 
ประกอบด้วย 21 หมวด 86 
ตอน 991 ประเภท  

1922年国际统计局研
究部门制订了关税统
一协定草案，称之为
“日内瓦命名法”，
其中由21大类、86
组、991种 

 

 

พ.ศ. 2493 (1950)  
Brussels Tariff 
Nomenclature 
(BTN) ฉบับร่างแล้ว
เสร็ จ  โดยศุลกากร
ยุโรป 

1950年欧洲海关制
订了“布鲁塞尔关
税命名法”草案 

 

  

 

พ.ศ. 2517 (1974) CCC 
ได้เปลี่ยนชื่อระบบการจัด
หมวดหมู่ สิ นค้ า ใหม่ ว่ า 
“Customs Cooperation 
Council Nomenclature: 
CCCN” ในขณะนั้น
ประกอบ ด้วย 21 หมวด 
99 ตอน 1241 ประเภท 

1974年出现了新的重
新划分商品类别命名
办法，称之为：“海
关合作委员会命名
法”，有21大类、99
组、1241种产品 

ปีพ.ศ. 2526  (1983)การ
จ าแนกพิกัดในระบบฮาร์โม
ไนซ์ได้เข้ามาแทนที่ CCCN 
และมีผลบังคับใช้อย่างเป็น
ท า ง ก า ร เ มื่ อ วั น ที่  1 
มกราคม ปี  พ.ศ. 2531 
(1988) 

1983年制定的关税统
一协定体系已经取代
了原有的“海关合作
委员会命名法”
（CCCN），并于1988
年1月1日开始正式生
效。 
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Structure of the WCO Secretariat 

Nomenclature Valuation Origin Procedure/ 
Facilitation 

Enforcement/ 
Compliance 

SECRETARY GENERAL 

DEPUTY SECRETARY GENERAL 
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องค์กรศุลกากรโลก 世界海关组织 

 
               



Structure of the WCO Secretariat 
海关组织秘书处结构图 

 

Nomenclature 

命名法 
Valuation 

估价技术委员会 

Origin 
产品起源 

Procedure/ 
Facilitation 

简化办理过程 

Enforcement/ 
Compliance 
执行/服从 

SECRETARY GENERAL 秘书长 

DEPUTY SECRETARY GENERAL 

副秘书长 

关税和贸易事务理事会 能力建设理事会 服从裁决及简化流程 
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องค์กรศุลกากรโลก 世界海关组织 
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พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์และ 
พิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน 

关税协定制度与 
东盟关税协定制度 

 
               



Harmonized System 
国际商品名称及编码协调制度 

  พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized System (HS) มีชื่อเต็มว่า“ระบบฮาร์
โมไนซ์เพื่อการจ าแนกประเภทและการก าหนดรหัสสินค้า” 
(The Harmonized Commodity Description and Coding System) เป็น
ระบบที่พัฒนาและปรับปรุงโดย WCO  
国际商品名称及编码协调制度，简称协调制度（HS）。编码协
调制度是由国际海关理事会（WCO）所制定的 

    เป็น ระบบการแบ่งกลุ่มสินค้าประกอบด้วย ประเภท ประเภทย่อย และเลขรหัสของประเภทและ
ประเภทย่อย ที่เกี่ยวข้องกับหมายเหตุของหมวด ตอนและประเภทย่อย และหลักเกณฑ์ทั่วไปส าหรับการ
ตีความระบบฮาร์โมไนซ์ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยระบบฮาร์โมไนซ์เพื่อการจ าแนกประเภทและ
การก าหนดรหัสสินค้า 
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即：国际海关组织成员国根据国际海关理事会所制定的统一编码协调
制度所确定的商品分类税则，包括产品类别、子类别以及类别代码、
子类别代码、产品种类、子类相关的解释以及一般规则。 



HS Revision Process 
国际商品名称及编码协调制度修订过程  

Proposal 提案 

Secretariat 

秘书处 

Review Sub-Committee 

审查小组委员会 

HS Committee 

国际商品统一协调编码委员会 

Council 

理事会 

Draft Recommendation 

草拟推荐方案 

Recommendation 

      推荐 

Implementation 

       确认实施 

2.5 years 

2.5年 
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ปีที่ปรับปรุง 

修订年份 

จ านวนรหัสที่เปลี่ยน 

修改编码数量 

จ านวนรหัสใหม่ 

新编码数量 

จ านวนที่คงไว้ 

保留原编码数量 

จ านวนที่ยกเลิก 

取消编码数量 

1988 0 5020 0 0 

1996 4421 348 344 255 

2002 4713 338 173 227 

2007 4451 262 341 432 

2012 4748 329 128 176 

ตารางสรุปการปรับปรุงแก้ไขพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ 
关税协调编码修订表  
ตั้งแต่ เริ่มมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบนั   
自其生效之日起到现在 
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ระบบพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน  
东盟关税贸易协定术语命名 

ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) 

     เป็น ระบบการแบ่งกลุ่มสินค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่ออ านวยความความสะดวกทาง
การค้าและส่งเสริมการค้าภายในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเพิ่มรหัสตัวเลขเพิ่มอีก 2 หลัก เป็น 8 หลัก  
      ดังนั้นพิกัดศุลกากรอาเซียนจึงเป็นระบบการจ าแนกพิกัดศุลกากรที่ใชัรหัสเป็นตัวเลข 8 หลัก มี
พื้นฐานมาจากพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ขององค์การศุลกากรโลกที่ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้
ร่วมกันเพื่อรองรับรายการสินค้าระดับประเภทย่อยของอาเซียน นั่นเอง  
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ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้ร่วมลงนามใน”ความตกลงว่าด้วยพิกัดศุลกากรอาเซียน”  
เมื่อ 1 มกราคม 2544  
泰国作为东盟成员国之一，于2001年1月1日共同签署了东盟关贸易
税协定税率  

               

      东盟成员国之间为便于贸易、促进贸易而统一协定的商品分类编码命名系统，
其主要规则是，通过增加额外的两位编码，编码数字总计为8位数。 
      因此，东盟关税贸易协定编码分类系统是基于世界海关组织指定的国际关税
协调制度体系之上的东盟国家统一使用的关税编码分类系统。东盟国家的子代码类
别列表编码为8位数 



โครงสร้างระบบพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์ 
国际商品名称及编码协调制度结构 

หลักเกณฑ์การตีความพิกัดศุลกากร 编码协调制度一般规则解读 

 (General Rules for the Interpretation of the Harmonized System) 

XXXX.XX ตัวเลขรหัส 6 หลัก 
主要由六位数组成 

1 2 3 4 5 6 

ประเภทย่อย 
Subheading 子目 

(เลข 6 หลัก)   
六位数 

ประเภท 
Heading 品目 

(เลข 4 หลัก) 
四位数  

ตอน 
Chapter章 

 (เลข 2 หลัก) 
两位数 

พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ขององค์การศุลกากรโลก (HS 2012) 
世界海关组织统一制定的国际关税商品名称及编码协调制度体系 

หมายเหตุของตอน 
章编码备注 

หมายเหตุของหมวด  
类编码备注 

หมายเหตุประเภทย่อย 
子目编码备注 

ตอนที่ 1 ถึง 97 
1至97章  

หมวด 1 ถึง 21   
1至21类  

ประเภทย่อย 

ประเภท 
品目 

1 2 

3 4 1 2 

3 4 1 2 5 6 

สงวน ตอนที่ 77 ไว้ 

 
 
 

子目 
 
 

子类别               

14 14 



ประเภท 品目 

โครงสร้างระบบพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์ 
国际商品名称及编码协调制度结构 
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(หลักท ี7 และ 8 ของอาเซียน) 
第7、第8位为东盟关税协定编码 

ประเภทย่อย (Subheading)  
子类别 

มีทั้ง รหัส 6 หลัก และ 8 หลัก 
分为6位数和8位数 

พิกัดรหัสสถิติ (Commodity code) 商品编码 

1 2 3 4 5 6 7 8 

XXXX.XX.XX ตัวเลขรหัส 8 หลัก 
主要为8位数  

ประเภทย่อย  
子目 

Subheading  
(เลข 8 หลัก) 
主要为8位数 

HS 2012  
2012年国际关税协调体系 

(ตัวเลข 6 หลัก) 
主要为6位数 

พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์อาเซียน 
东盟关税协定制度体系 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
/หน่วย 
组 

ตอน 章 

ประเภทย่อย 子目  

พิกัด 

รหัสสถิติ 商品编码 

 
               



ความส าคัญของพิกัดอัตราศุลกากร 
关税协定制度的重要性 

เพื่อเป็นพื้นฐานในการจ าแนกประเภทสินค้าที่สอดคล้องและเป็นรูปแบบ
เดียวกัน 

利于统一商品贸易的分类和形式 

เพื่อการจัดเก็บสถิติการค้าระหว่างประเทศ 
利于收集国际贸易商品往来数据 

เพื่อเป็นฐานในการก าหนดอัตราศุลกากรและภาษีในประเทศ  

利于为国家制定海关关税税率建立基础 

เพื่อการก ากับควบคุมปริมาณการน าเข้า-ส่งออก  

利于控制商品进出口数量 
16 

 
               



ความส าคัญของพิกัดอัตราศุลกากร 
海关关税协定制度的重要性 

 เพื่อก าหนดกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า 

确定产品出口地  

เพื่อก าหนดค่าระวางบรรทุกส าหรับการขนส่งระหว่างประเทศ  

确定国际物流装运价格 

เพื่อการเจรจาการค้าของภาคธุรกิจและการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

 利于国际贸易谈判 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการความคุมและอ านวยความสะดวกทางการค้า 

便于国际贸易、提高效率 
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การยกเว้นอากรตามภาค 4  

สมศ.4 关税标准第4分部 

สพท.  
国际关税负责部门 

สคอ 海关关税结构部门. 

สกก.产品原产地规定部门 

ด้านนโยบายพิกัดฯ 关税政策 ด้านบริการมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 
资费标准 

สมศ.1关税标准第1分部 
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การด าเนินงานด้านพิกัดอัตราศุลกากร 
海关总署的协调关税处理流程 

ของกรมศุลกากร  

 
               



เครื่องมือในการจ าแนกพิกัดอัตราศุลกากร 
 协定关税编码类别区分工具 

หนังสือพิกัดอัตราศุลกากร 

协定关税编码手册  
Explanatory Notes(EN)  

英文注释 

Compendium of 
Classification Opinions 

分类意见汇编 
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Alphabetical Index  

字母索引 

Supplementary Explanatory Notes 
(SEN)  

补充注释 

ค าวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากรของส านักพิกัด
อัตราศุลกากร 

海关总署关于国际海关税
率的裁定 
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เครื่องมือในการจ าแนกพิกัดอัตราศุลกากร 
 协定关税编码类别区分工具 

 
               



ค ำวินิจฉัยอุทธรณ์
ของคณะกรรมกำร
พิจำรณำอุทธรณ์ 
国际关税委员会上
诉委员会的裁定 

WCO  
search engine 

世界海关组织 

索引 

แหล่งข้อมูล
ต่างๆ 

其他资料来源 

21 

เครื่องมือในการจ าแนกพิกัดอัตราศุลกากร 
 关税编码类别区分工具 
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การจ าแนกพิกัดอัตราศุลกากร 
协定关税编码区分 

• คืออะไร 是什么 

• ส าคัญอย่างไร 有何重要性 

 
               



อัตราศุลกากร 关税税率 พิกัดศุลกากร 关税编码 

ภาษีขาเข้าที่จะเรียกเก็บ征收税费 
ชนิดของสินค้า 
商品类别 

พิกัดอัตราศุลกากร 

关税协定税率 
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พิกัดอัตราศุลกากร  
关税税率协定 

หมายถึง อัตราที่ก าหนดโดยกฎหมายให้จัดเก็บภาษีอากร  
            ส าหรับสินค้าขาเข้าและสินค้าขาออก 
即：相关法律规定的进出口产品交纳税费的税率 

 
               

24 



 
               25 



 
               26 



ผนัง 墙 

เชือก 绳子 

พรม 
地毯 

งู 蛇 

ต้นไม้ 
树木  

 
               28 



พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙ 

佛历2469年 海关法  

หมวด  ๓ 
第三章 

การเสียค่าภาษี 
税费缴纳 

  มาตรา  ๑๐  第十条 

บรรดาค่าภาษีนั้น  ให้เก็บตามบทพระราชบัญญัตนิี้และ 

                     ตามกฎหมายว่าด้วย พิกัดอัตราศุลกากร  

所有缴纳税费均须遵照本法令以及关税协调税率法规 

การเสียค่าภาษีให้เสียแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในเวลาที่ออกใบขนสินค้าให ้

须在产品运单生成后即向相关单位人员缴税费 
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พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.๒๕๓๐ 
佛历2530年协定关税法 

(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๘  พ.ศ.๒๕๕๗) 
2557年增补修订 

      

       มาตรา ๔  ของที่น าเข้ามา หรือพาเข้ามาใน หรือส่ง หรือพาออกไป  นอกราชอาณาจักรนั้น  ให้เรียกเก็บและ

เสียอากรตามที่ก าหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากรท้ายพระราชก าหนด นี้  หรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามที่บัญญัติไว้ในพระราชก าหนดนี้ 

 ในการค านวณเงินอากรที่ต้องเสียหรือจ่ายคืนแต่ละรายการ เศษของหนึ่งบาทให้ปัดทิ้ง 

 

第四条  携带或进口入境，或携带出境、出口的物品，须根
据本协定关税法，或根据获国务院认可的国家财政部的相关
公告规定缴纳税费。 
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ภาค 4   第四部分 

ของที่ได้รับยกเว้นอากร 免税物品 

ภาค 2   第二部分 

พิกัดอัตราอากรขาเข้า 进口协定关税税率 

ภาค 3   第三部分 

พิกัดอัตราอากรขาออก 出口协定关税税率 

ภาค 1   第一部分 

หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร 协定关税规则解释 

พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 
佛历2530年协定关税法增补修订版 
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ภาค 1 第一部分 
หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร 协定关税规则解释 

 เป็นหลักเกณฑ์ส าหรับจัดประเภทพิกัดของของ เพื่อให้เป็นไป    ในแนวทางเดียวกัน  มี 6 ข้อ  จัดเป็น 3 กลุ่ม 

以下关税税则解释目的是为了统一规定，共计六点、分为三组 

กลุ่มที่ 1 หลักเกณฑ์การตีความข้อ 1-4  ใช้ส าหรับการจ าแนกรหัสสินค้า  ในระดับตัวเลข 4 หลัก ที่เรียกว่า “ประเภท” 

第一组   第1至4点规则解释，用于4位数编码 “品目”的商品编码区分 

กลุ่มที่ 2 หลักเกณฑ์การตีความข้อ 5    ใช้ส าหรับการจ าแนกพิกัดภาชนะ   ที่ใช้บรรจุสินค้าในขณะน าเข้า 

第二组  第5点规则解释，用于进口产品包装容器的商品编码分类区分 

กลุ่มที่ 3 หลักเกณฑ์การตีความข้อ 6    ใช้ส าหรับการจ าแนกพิกัดสินค้า     ในระดับ “ประเภทย่อย” 

第三组  第6点规则解释，用于“子目”的商品编码区分 

 



ภาค 2   第二部分 
พิกัดอัตราศุลกากรขาเข้า 进口协定关税税率 

แบ่งกลุ่มสินค้าเป็น 商品划分 

• 21 หมวด 21类 

• 97 ตอน 97章 

• 1221 ประเภท  1221 品目（税目） 

• 5205 ประเภทพิกัดย่อย (ระดับ 6 หลัก HS)  

5205 子目（HS编码 6位数级别） 

• 9558 ประเภทพิกัดย่อย (ระดับ 8 หลัก AHTN) 

• 9558 子目（AHTN编码 8位数级别） 

โครงสร้างรหัสสินค้า 商品编码结构 

        

             2 หลัก        两位数 

                       4 หลัก  四位数 

                               6 หลัก   六位数 

                                        8 หลัก 八位数 
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ภาค 3 第三部分 

พิกัดอัตราศุลกากรขาออก 出口协定关税税率 

   9 ประเภท  分为九个品目 

 ประเภท 1     第1 品目   ข้าว                            大米    

 ประเภท 2     第2 品目   เศษโลหะทุกชนิด            各类金属 

 ประเภท 3     第3 品目   หนังโค  กระบือ               皮革 

 ประเภท 4 第4品目     ยางของต้นยาง               橡胶 

 ประเภท 5 第5品目    ไม้                              木材   
 ประเภท 6 第6品目    เส้นไหม                        丝线 

 ประเภท 7 第7品目    ปลาป่น (ที่เป็นอาหารสัตว์)  鱼粉（动物饲料） 

 ประเภท 8 第8品目    ของส่งออกจากเขตพัฒนาร่วม JDA  
                                                                             包括联合开发协议(JDA）发展地区的出口物品 
 ประเภท 9 第9品目    อ่ืนๆ                           其他 
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ภาค 4 第四部分 

ของที่ได้รับยกเว้นอากร  免税物品 

19 ประเภท   十九品目 

1. ของที่ส่งออกและน ากลับเข้ามาภายใน 1 ปี โดยไม่เปลี่ยนแปลงสภาพ  และมีใบสุทธิน ากลับ 

        一年之内出口并报送返境、性状无改变、具有证书的物品 

2. ของส่งออกไปซ่อม หรือผลิต ผสม ประกอบ และน ากลับเข้ามา 

         出口修理、生产、混合、组装并再次入境的物品 

3. ของน าเข้ามาชั่วคราวและจะน ากลับออกไปภายใน 6 เดือน เช่น  รถยนต์ที่เจ้าของขับเข้ามาท่องเที่ยว (ค), เครื่องจักรก่อสร้าง 

(ญ) 

        六个月之内暂时进口并出口的物品,如：游客的自驾车、建筑施工设备 

4. รางวัล และเหรียญรางวัล 

       奖品以及奖牌 

5. ของส่วนตัวที่น าเข้ามาส าหรับใช้เอง  จ านวนพอเหมาะแก่ฐานะ 

       数量合理的自用物品 
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ภาค 4 第四部分 

ของที่ได้รับยกเว้นอากร  免税物品 

19 ประเภท  十九品目 
6. ของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว ที่เจ้าของย้ายภูมิล าเนาน าเข้าพร้อมตน 

           业主迁移入境的已用或家用物品 
7. อะไหล่ของเครื่องบิน  เรือ ที่ใช้ส าหรับซ่อม  หรือสร้าง ตามเงื่อนไข 

         根据相应规定，用于建造、修理的船只、飞机零部件 
8. น้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับเครื่องบิน เรือเกินห้ารอ้ยตัน  ที่เติมส าหรับ เดินทางออกนอกประเทศ 

          用于出境加油，超过500吨位船只、飞机的燃油 
9. พืชที่ปลูกบริเวณเกาะหรือตลิ่งแม่น้ าที่กั้นเขตแดนประเทศไทย 

          种植于泰国边境、河堤岸边，用于划分国界的植物 
10. องเอกสิทธิทางการทูต หรือตามข้อผูกพันกับนานาประเทศ 

         根据国际相关规定或外交特权特别免税入境的产品 
11. ของบริจาค ที่น าเข้าจากต่างประเทศ 

          外国入境的捐赠物品 
12. ของน าเข้าราคาไม่เกิน 1,500 บาท 

         价格不超过1500泰铢的进口物品  
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ภาค 4 第四部分 

ของที่ได้รับยกเว้นอากร  免税物品 

19 ประเภท  十九品目 

13. ยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในราชการ   

       官方使用的弹药 

14. ตัวอย่างสินค้าที่ไม่มีราคาทางการค้า  

       商贸方面的无商品价格样品 

15. ตู้คอนเทนเนอร์ท่ีใชใ้นการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  

       国际海运用的集装箱 

16. ของที่ใช้ส าหรับฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการโดยเฉพาะ  

       残疾人康复专用的物品 

17. ของส าหรับใช้ในการประชมุระหว่างประเทศ  ปริมาณพอสมควร  

      数量合理的国家会议会务用品 

18. ของส่งออกน าเข้ามาภายใน โดยไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะ รูปร่าง   

      没有改变性状的内部进出口物品 

19. ภาชนะ อุปกรณ์ที่ใช้บรรจุ ยึด รัด กันกระแทก ที่น าเข้าและจะส่งกลบัออกไป 

        用于出口的进口容器、用于包装、贴挂、捆绑的用品 
 
               

37 



 มาตรา ๑๕  อธิบดีกรมศุลกากรมีอ านาจตีความในพิกัดอัตราศุลกากรท้าย   พระราชก าหนดนี้  โดยวิธีออกประกาศ

แจ้งพิกัดอัตราศุลกากร 

         การตีความตามวรรคหนึ่ง  มิให้มีผลย้อนหลงั 

         ก า ร ตี ค ว า ม ใ ห้ ถื อ ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร ตี ค ว า ม พิ กั ด อั ต ร า ศุ ล ก า ก ร ใ น  ภ า ค  1  

ท้ายพระราชก าหนดนี้  ประกอบกับค าอธิบายพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากรที่จัดตั้งขึ้นตาม

อนุสัญญาว่าด้วยการจัดตั้งคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร  ซึ่งท าเมื่อ  วันที่  15 ธันวาคม พ.ศ.2493  และประเทศไทยได้

เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวแล้ว  เมื่อวันที ่4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 

第15条  海关总署署长有权对本法令后的关税税则做出解释，该解释将通过公告形

式发布。 

          第一节的解释 无溯回效力 

          解释须根据本法令后的协定关税税则第一部分的规定，由佛历2515年12

月4日由佛历2493年12月15日依据国际海关公约成立的海关合作理事会制定的国际海

关组织统一协定关税制度解释。 

พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
佛历2530年协定关税法 
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หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร 
(GENERAL RULES FOR THE INTERPRETATION OF THE NOMENCLATURE) 

协定关税解释一般规则 

การจ าแนกประเภทของของ ในพิกัดอัตราศุลกากรนี้  

ให้ถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
本协定关税分类规则 
须按照如下规则执行 

• เป็นหลักเกณฑ์ส าหรับใช้ในการจัดประเภทพิกัดศุลกากรให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 
     是统一商品分类编码的规则解释 

• ก าหนดไว้ในภาค 1 ของ พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 
      规定于佛历2530年协定关税增补修订版第一部分 

• มี 6 ข้อ   
       共六点 
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หลักเกณฑ์ข้อ 1  规则 1 

ชื่อของหมวด ตอน และตอนย่อย  ได้ก าหนดขึ้นเพื่อให้
สะดวกแก่การอ้างอิงเท่านั้น  ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย   
การจ าแนกประเภทให้จ าแนกตามความของประเภทนั้นๆ   
ตามหมายเหตุของหมวดหรือของตอนที่เกี่ยวข้อง 
และตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้  หากว่าประเภทหรือหมาย
เหตุดังกล่าว ไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น 
 

 
               40 

类、章及分章的标题，仅为查找方便
而设；具有法律效力的归类应按税目
条文和有关类注、章注确定。如税目
类注或章注，无其他规定按如下规则
确定。 



หลักเกณฑ์ข้อ 1  规则 1 

- ชื่อของหมวด 
- ชื่อของตอน 
- ชื่อของตอนย่อย 
 
ใช้ในการอ้างองิ
เท่านั้น 

การจัดประเภทพิกัด
ศุลกากรของของ ให้ใช้
ความในประเภท และ
หมายเหตุของหมวด 
และของตอน ที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อไม่สามารถใช้
หลักเกณฑ์การตีความ
ข้อ 1 แล้ว ให้ใช้
หลักเกณฑ์การตีความ 
ข้อ 2-4 พิจารณาเรียง
ตามล าดับ 

GIR 1  >>  GIR 2  >>  GIR 3  >>  GIR 4  
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- 类 
- 章 
-分章 

仅为查找
而已 

归类应按税目
条文和有关类
注、章注确定。 

若按规则1 无

法归类，则
依次按规则2-
4 确定。 



ตอนที่ 1  สัตว์มีชีวิต 
第一章 有生命的动物 

ตอนที่ 95  ของเล่น ของเล่นเกม ของใช้ที่จ าเป็นในการเล่นกีฬา 

หลักเกณฑ์ข้อ 1 规则 1 

ม้าละครสัตว ์
马戏团的马 

 
               42 第 95 章 玩具 ，游戏玩具，体育运动必须品 



หมายเหตุข้อ 1. ของตอนที่ 1 ระบุว่า 
“ตอนนี้ให้คลุมถึงสัตว์มีชีวิตทั้งหมด เว้นแต.่..... 
      (ค) สัตว์ตามประเภท 95.08” 

第一章章注说明中指出：“本章包括所
有的有生命的动物，除了...(一)95.08
类” 

หลักเกณฑ์ข้อ 1  规则 1 

ความของประเภท 95.08 ระบุว่า 
“95.08  ม้าหมุน ชิงช้า เครื่องเล่นยิงเป้า และเครื่องเล่น
อื่นๆ ในสวนสนุก  รวมทั้งของและสัตว ์
ที่ใช้ในการแสดงละครสัตว์เร่ การแสดงสัตว์เร่ และการ
แสดงละครเร”่ 

95.08 类，类注：“95.08 木马，秋千，
飞镖和游乐园里的其他玩具，包括马戏
团演出的所有道具和动物，以及动物表
演和滑稽表演”。 

จัดเข้าพิกัด  95.08 

ม้าละครสัตว ์
马戏团的马 

  
               43 编入海关编码 95.08 



แอปเปิลสด  จัดเข้าประเภทพิกัด 08.08 
เพราะ “ความในประเภทพิกัด 08.08” 
ระบุไว ้

新鲜苹果，海关编码08.08因
为海关编码 08.08 中做了规定 

แอปเปิ้ลแช่เย็น  จัดเข้าประเภทพิกัด ???? 

冷藏苹果，海关编码？ 

หลักเกณฑ์ข้อ 1 规则 1 

หมายเหตุข้อ 2. ของตอนที ่8 ระบุว่า 
“ผลไม้และลูกนัตที่แช่เย็น ให้จ าแนกเข้า 
  ประเภทเดียวกับผลไม้และลูกนัตที่สด” 

第八章第2条说明指出“冷

藏苹果和核桃和新鲜苹果、
核桃属于同类。” 

แอปเปิลแช่เย็น 
冷藏苹果 

จัดเข้าพิกัด  08.08 
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สรุปหลักเกณฑ์ข้อ 1  规则 1 总结 

3. เมื่อไม่อาจใช้หลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 แล้ว 

ให้ใช้หลักเกณฑ์ในข้อ 2-4 โดยพิจารณาเรียงตามล าดับ 

4. ล าดับการใช้หลักเกณฑ์การตีความ 
GIR 1  >>  GIR 2  >>  GIR 3  >>  GIR 4 

1. ชื่อของหมวด 

             ตอน 

        ตอนย่อย 

ใช้อ้างอิง  

ไม่น ามาใช้ 

จ าแนกประเภทพิกัด 

2. ความของประเภทพิกัด 

       หมายเหตุของหมวด 

         หมายเหตุของตอน 

ใช้จ าแนก
ประเภทพิกัด 
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4. 顺序分别是 
GIR 1  >>  GIR 2  >>  GIR 3  >>  GIR 4 

1. 类别名称 

章 

分章 
 

仅是依据 

不使用 

编码分类 

2. 编码条文 

类注 

章注 

应用于 
编码分类 

3. 在不能用规则1 进行分类的情况下， 

按规则2-4 的顺序考虑 



หลักเกณฑ์ข้อ 2  规则 2 

(ก) ประเภทที่ระบุถึงของใด  ให้หมายรวมถึงของนั้นที่ยังไม่ครบสมบูรณ์
หรือยังไม่ส าเร็จ หากว่าในขณะน าเข้ามีลักษณะอันเป็นสาระส าคัญของ
ของที่ครบสมบูรณ์หรือส าเร็จแล้ว และให้หมายรวมถึงของที่ครบสมบูรณ์
หรือส าเร็จแล้ว (หรือที่จ าแนกเข้าประเภทของที่ครบสมบูรณ์หรือส าเร็จ
แล้วตามนัยแห่งหลักเกณฑ์นี้) ที่น าเข้ามาโดยถอดแยกออกจากกัน หรือ
ยังไม่ได้ประกอบเข้าด้วยกัน 
      ของตามวรรคแรก จะน าเข้ามาต่างวาระกันก็ได้ โดยต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมศุลกากรก าหนด 
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(一)按类别分类的商品，包括不完整品的商品

或者未制成品，如果在进口的时候具有成品的
重要特征和属性 还包括成品（或根据本规则判
定为成品）拆散或还没有组装。 
      根据第一章规定的商品，在不同时间进口，
也必须按海关总署长制定的规则操作。  



หลักเกณฑ์ข้อ 2(ก) 规则 2 (一) 

ขยายขอบเขตของประเภทพิกัดให้กว้างขึ้น 
扩大海关编码分类的范畴 

ให้ประเภทรวมถึง 分类包括 

สินค้าที่ไม่ครบสมบูรณ์ 
หรือจัดท ายังไม่เสร็จ 

不完整的商品
或者未制成品 

สินค้าถอดแยกออกจากกัน 
หรือยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน 

拆散的商品和还
没有组装的商品 

หากสินค้านี้ มีลักษณะอันเป็นสาระส าคัญ 
ของสินค้าที่ครบสมบูรณ์แล้ว 

如果具有成品的重要特征和属性 
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ข้อ 2(ก) “ยังไม่ครบสมบูรณ”์ 
规则 2(一) “不完整品” 

มอเตอร์ไซค์ ที่ไม่มีล้อหน้า 
没有前轮的摩托车 
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ข้อ 2(ก) “ยังไม่ครบสมบูรณ”์ 
规则 2(一) “不完整品” 

มอเตอร์ไซค์ ที่ไม่มีล้อหน้า 没有前轮的摩托车 

รถจักรยานยนต์ท่ีไม่มีล้อหน้านี้ ให้จ าแนกเข้า
ประเภทพิกัดเดียวกับรถจักรยานยนต์ 
เนื่องจากสภาพของขณะน าเข้า มีลักษณะอันเป็น
สาระส าคัญของรถจักรยานยนต์แล้ว 

没有前轮的摩托车和摩托车同
属一类别，因为进口时具有摩
托车的重要特征和属性。 จัดเข้าพิกัด  87.11 
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海关编码 87.11 



ข้อ 2(ก) “ยังไม่ส าเร็จ” (เพียงแต่ขึ้นรูป) 
规则 2(一) “未制成品” (仅是成形) 

ลูกกุญแจที่เพียงแต่ขึ้นรูป สามารถใช้ผลิตเป็นลูกกุญแจส าเร็จเท่านั้น 
成形的钥匙，可以制成钥匙成品 

จัดเข้าประเภทพิกัดใด... 
73.26  ของอื่นๆ ท าด้วยเหล็ก 
83.01  ลูกกุญแจ 

จัดเข้าพิกัด  83.01 
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属于哪个编码... 
73.26  钢铁制成的商品 

83.01钥匙 

海关编码83.01 



ข้อ 2(ก) “ถอดแยกออกจากกันหรือยังไม่ได้ประกอบเข้าด้วยกัน” 
规则 2(一) “拆散或还没有组装” 

สภาพขณะน าเข้า 
进口时状况 

เมื่อประกอบส าเร็จ 
组装后 

จัดเข้าพิกัด  94.03 
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จัดเข้าประเภทพิกัดใด... 
海关编码？ 

ข้อ 2(ก) “ถอดแยกออกจากกันหรือยังไม่ได้ประกอบเข้าด้วยกัน” 
规则 2(一) “拆散或还没有组装” 

จัดเข้าพิกัด  87.03 
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海关编码 87.03 



หลักเกณฑ์ข้อ 2(ข) 规则 2(二) 

(ข)  ประเภทที่ระบุถึงวัตถุหรือสารใด ให้หมายรวมถึงของผสมหรือของรวม 
ที่มีวัตถุหรือสารนั้นรวมอยู่กับวัตถุหรือสารอื่น ความที่ระบุถึงของที่ท าด้วยวัตถุ
หรือสารใด ให้หมายรวมถึงของที่ประกอบด้วยวัตถุหรือสารนั้นล้วนๆ หรือเพียง
บางส่วน การจ าแนกประเภทของของที่ประกอบด้วยวัตถุหรือสารมากกว่าหนึ่ง
ชนิดขึ้นไป ให้จ าแนกตามหลักเกณฑ์ข้อ 3 

 
               53 

(二)  按材料和物质分类的商品是指含有材料或物

质或含有其他物质的混合物或整体。指出用什么材
料或物质制造，包括纯粹是上述材料和物质或其中
一部分，以及含有一种以上的材料和物质的商品，
根据规则3. 



หลักเกณฑ์ข้อ 2(ข)  规则 2(二) 

ขยายขอบเขตของประเภทที่ระบุถึง 扩大所指范畴 
 

วัตถุหรือสารใด ให้หมายถึง 
- วัตถุหรือสารนั้นล้วนๆ 
- วัตถุหรือสารที่มีสารอื่น 
   ผสมอยู่ในลักษณะของ 
   ส่วนผสมหรือของรวม 

材料或物质是指 
-纯上述材料或物质 
--含上述材料或物质以及其他材料
或物质的混合物或聚合体。 

ของที่ท าด้วยวัตถุหรือสารใด ให้หมายถึง 
- ของที่ประกอบด้วยวัตถ ุ
   หรือสารนั้นล้วนๆ 
- ของที่ประกอบด้วยวัตถ ุ
   หรือสารนั้น เพียงบางส่วน 

以材料和物质制成的商品 
-只一种材料或物质制成的商品 
-仅一部分材料或物质制成的商
品 

การจัดประเภทของของที่ประกอบด้วยวัตถุหรือสาร 
มากกว่าหนึ่งชนิดขึ้นไป ให้จ าแนกตามหลักเกณฑ์ข้อ 3 
含有一种以上的材料和物质的商品， 

根据规则3. 
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ข้อ 2(ข) “ของผสม” 
规则 2(二) “混合物” 

ข้าวสาลีผสมข้าวบาเล่ย์ 
大米混合燕麦 
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แก้วน้ าสแตนเลส หูจับท าด้วยพลาสติก 
不锈钢水杯，把柄是塑料制成 

ข้อ 2(ข) “ของรวม”  
规则 2(二) “混合体” 
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หลักเกณฑ์ข้อ 3 规则 3 

ของที่อาจจ าแนกประเภทได้ตั้งแต่สองประเภทขึ้นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 2(ข) หรือตาม
เหตุผลอื่นใดกต็าม ให้จ าแนกประเภทโดยถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

根据规则 2(二)  有两种或者以上的材料物质或者根据别
的理由，分类的规则是： 

ใช้ส าหรับจ าแนกของที่อาจจ าแนกประเภทพิกัดได้ต้ังแต่ 2 ประเภทขึ้นไป 
ก าหนดไว้ 3 ข้อ 

ข้อ 3(ก)  >>  ข้อ 3(ข)  >>  ข้อ 3(ค) 

如果有可能分成两类或两类以上的商品，分类的规则，
分别是： 

规则3 (一)  >>规则3 (二)  >>规则3 ( 三) 
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หลักเกณฑ์ข้อ 3(ก) 规则 3 (一) 

(ก) ถ้าประเภทหนึ่งระบุลักษณะของของไว้โดยเฉพาะและประเภทอื่นระบุไว้อย่าง
กว้างๆ ให้จัดของนั้นเข้าประเภทที่ระบุไว้โดยเฉพาะ 
 อย่างไรก็ตามเมื่อมีประเภทตั้งแต่สองประเภทขึ้นไปต่างก็ระบุถึงวัตถุหรือสาร
ส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีอยู่ในของผสมหรือในของรวม หรือระบุถึงของบางชนิดในของที่จัดท า
ขึ้นเป็นชุดเพื่อการขายปลีก ให้ถือว่าประเภทเหล่านั้นระบุโดยเฉพาะถึงของดังกล่าวเท่า
เทียมกันถึงแม้ว่าประเภทใดในประเภทต่างๆ เหล่านั้น ระบุถึงลักษณะของของได้สมบูรณ์
หรือตรงกว่าก็ตาม 
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(一) 如果一类商品特指特征而另一类泛指，把商品 
       归入特指类商品。 

       如果有两类或两类以上，都分别指出混合物或者整套

成品的材料和物质，被视为具有同等特征，而不管所
描述的完整与正确与否？ 

  



ข้อ 3(ก) “จัดเข้าประเภทที่ระบุไว้โดยเฉพาะ” 
规则3(一) “属于特指商品” 

16.03 สิ่งสกัดและน้ าคั้น ที่ได้จากปลา 
16.03 用鱼提炼出来的商品或汁 

21.03 ซอส 
21.03 调料 ระบุไว้อย่างกว้างๆ 泛指 

ระบุไว้โดยเฉพาะ 特指 

น้ าปลา鱼露 
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85.09  ... 

85.08  ... 

เครื่องดูดฝุ่นไฟฟ้าจัดเข้าพิกัดใด... 
吸尘器属于 …  

ข้อ 3(ก) “จัดเข้าประเภทที่ระบุไว้โดยเฉพาะ” 
规则 3(一) “属于特指商品” 

จัดเข้าพิกัด  85.08 
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海关编码 85.08 



หลักเกณฑ์ข้อ 3(ข) 
规则 3 (二) 

(ข)  ของผสม ของรวม ที่ประกอบด้วยวัตถุต่างชนิดกันหรือท าขึ้น
จากองค์ประกอบต่างกัน และของที่จัดท าขึ้นเป็นชุดเพื่อการขายปลีก ซึ่ง
ไม่อาจจ าแนกประเภทตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3 (ก) ได้ ให้จ าแนกประเภท
โดยถือเสมือนว่าของนั้นประกอบด้วยวัตถุหรือองค์ประกอบที่แสดง
ลักษณะอันเป็นสาระส าคัญของของนั้นเท่าที่จะใช้หลักนี้ได้ 
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有不同材料和物质制成的混合物、组合物或者
用于零售的成套商品，不适用于规则3（一）进

行分类时，则根据本规格根据商品构成元素的
基本特征进行分类。 



ของผสม 混合物 
(MIXTURES GOODS) 

ของรวม 组合物 
(COMPOSITE GOODS) 

ของที่จัดท าขึ้นเป็นชุดเพือ่การขายปลีก 
成套商品  
(GOODS PUT UP IN SETS FOR 
RETAIL SALE) 

ลักษณะอันเป็น
สาระส าคัญ 
基本特征 

หลักเกณฑ์ข้อ 3(ข) 
规则 3 (二) 
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ลักษณะอันเป็นสาระส าคัญ 特征为主 
(ESSENTIAL CHARACTER) 

พิจารณาจาก...  考虑到…  
*ลักษณะของวัตถุหรือองคป์ระกอบ เช่น 
材料的特点或者所包含的内容 ，例如： 
- สภาพ 状况 

- ปริมาณ 数量 

- น้ าหนัก 重量 

- ราคา 价格 
*หน้าที่การใช้งาน ว่าอย่างใดมีประโยชน์การใช้งานมากกว่ากัน 
使用职能，更具有使用价值 

หลักเกณฑ์ข้อ 3(ข) 规则 3 (二) 
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ข้อ 3(ข) ของผสม 规则 3(二) 混合物

(MIXTURE GOODS) 

ข้าวสาล ี小麦 (Wheat)  
80%  (10.01) 

ข้าวโพด 玉米 (Corn)  
20%  (10.05) 

ไม่มีประเภทพิกัดที่
ระบุถึงสินค้าลักษณะ
นี้ 
海关编码里没
有规定这类商
品 

ลักษณะอันเป็นสาระส าคัญ
ของสินค้าคือข้าวสาลี เพราะ
มีปริมาณมากกว่าข้าวโพด 
小麦是重要特征，
因为数量多于玉米 

จัดเข้าพิกัด 10.01 

ข้าวสาลีผสมข้าวโพด 小麦混合玉米 
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海关编码 10.01 



39.23  ที่ปิดครอบ ท าด้วยพลาสติก 
39.23 盖是塑料制成 

จุกก๊อก 软木塞 

45.03  ของท าด้วยไม้ก๊อกธรรมชาต ิ
45.03  由天然软木制成 

ข้อ 3(ข) ของรวม 规则 3 (二) 组合物

(COMPOSITE GOODS) 

ไม่มีประเภทพิกัดที่ระบุ
ถึงสินค้าลักษณะนี้ 

海关编码里没有
规定此类商品 

ลักษณะอันเป็นสาระส าคัญของ
สินค้าคือไม้ก๊อก เพราะมีหน้าที่ใน
การอุดขวดให้แน่นหนา เพื่อป้องกัน
ของเหลวและลิ่นไหลย้อน 

重要特征是软木，因
为用来做塞子用。 

จัดเข้าพิกัด 45.03 
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海关编码
45.03 



วิทยุไฟฉาย 手电式收音机 

85.13  ไฟฉาย 
85.13 手电 

85.27  เครื่องรับวิทย ุ
85.27  收音机 

ไม่มีประเภทพิกัดที่ระบุ
ถึงสินค้าลักษณะนี้ 

海关编码里没
有规定此类商
品 

ลักษณะอันเป็นสาระส าคัญของสินค้า
คือเครื่องรับวิทยุ เพราะมีหน้าที่ในการ
รับคลื่นวิทยุเป็นหน้าที่หลัก ส่วนไฟฉาย
ส่องสว่าง เป็นหน้าที่รอง 

重要特征是收音机，手
电式辅助功能 

จัดเข้าพิกัด 85.27 
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ข้อ 3(ข) ของรวม 规则 3 (二) 组合物

(COMPOSITE GOODS) 

海关编码
85.27 



ต้องเข้าหลักทั้ง 3 ข้อ ดังนี ้
1. อย่างน้อย  ต้องประกอบด้วยของ 2 พิกัดที่แตกต่างกัน 
2. ของเหล่านั้น  ต้องน ามาใช้งานร่วมกัน เพื่อให้เกดิวัตถุประสงค์ใด    หรือท า

หน้าที่ใดโดยเฉพาะ 
3. จัดท าขึ้นเพื่อจุดประสงค์ส าหรับการขายปลีกโดยตรงต่อผู้ใช้  โดยไม่มีการแบ่ง

บรรจุอีก 

必须符合 3 规则 
1.至少有两个不同的海关编码 
2.必须配套使用才能完成一个目的 
3.用于成套直接零售给消费者，没有分开包装。 

ของที่จัดท าข้ึนเป็นชุดเพื่อการขายปลีก 
用于零售的成套商品 

(GOODS PUT UP IN SETS FOR RETAIL SALE) 
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96.15  หวี 梳子 

82.13  กรรไกร剪刀 
85.10  ปัตตาเลี่ยน 
         电动理发剪 
39.26  รองปัตตาเลี่ยน 
         电动理发剪垫 

ปัตตาเลี่ยนไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ตัดผม 
电动理发剪及理发工具 

ข้อ 3(ข) ของที่จัดท าขึ้นเป็นชุดเพื่อการขายปลีก 
规则 3(二) 用于零售的成套商品 

จัดเข้าพิกัด  85.10 

จัดเป็นชุดเพื่อการขายปลีกหรือไม่ ??? 
是否成套零售 ??? 
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90.27  เครื่องตรวจ 检测设备 
90.18  เข็ม 针 
38.22  แผ่นทดสอบ 试纸 

เครื่องตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด  
检测血糖的设备 

จัดเข้าพิกัด  90.27 

จัดเป็นชุดเพื่อการขายปลกีหรือไม่ ??? 
是否成套零售 ??? 

ข้อ 3(ข) ของที่จัดท าขึ้นเป็นชุดเพื่อการขายปลีก 
规则 3(二)用于零售的成套商品 
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 海关编码 90.27 



หลักเกณฑ์ข้อ 3(ค) 规则 3 (三) 

(ค) เมื่อของใดไม่อาจจ าแนกประเภทตามหลักเกณฑ์ข้อ 3(ก) 
หรือ 3(ข) ได้   ให้จ าแนกเข้าประเภทที่ล าดับไว้หลังสุด   
ในบรรดาประเภทที่อาจจ าแนกเข้าได้โดยเท่าเทียมกัน 
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（从后归类规则）  
    如果不能归纳到3(一)  或者3(二) ，则
归纳到同等类商品的后一个编码。 



61.01  แจก็เก็ต ถักแบบนติ 
         机编面料夹克 

แจ็กเก็ต สวมใส่ได้สองด้าน 两面面料 

62.01  แจก็เก็ต ท าด้วยผ้าทอ 
         机织面料夹克 

Side A : ท าด้วยผ้าถัก 
Side A : 机编面料 

Side B : ท าด้วยผ้าทอ 
Side B : 机织布料 

ข้อ 3(ค) ของรวม 规则 3 (三) 整体归类 

จัดเข้าประเภทพิกัดใด ??? 
海关编码 ??? 

จัดเข้าพิกัด  62.01 
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海关编码 62.01 



84.14  พัดลม 风扇 

โคมไฟพัดลม 吊灯风扇 

94.05  โคมไฟ 吊灯 

ข้อ 3(ค) ของรวม 
规则 3(三) 整体 

จัดเข้าประเภทพิกัดใด ??? 
该编入哪类？ 

จัดเข้าพิกัด  94.05 
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海关编码 94.05 



สรุปหลักเกณฑ์ข้อ 3  规则 3 总结 

ข้อ 3(ก)   ให้จัดเข้าประเภทที่ระบุไว้โดยเฉพาะ 
ข้อ 3(ข)   ให้จัดเข้าประเภทที่แสดงลักษณะอันเป็นสาระส าคญั 
ข้อ 3(ค)   ให้จัดเข้าประเภทที่อยู่ในล าดับหลงัสุด 

规则 3(一) 归纳到特指类 
规则 3(二) 归纳到特征为主类 
规则 3(三) 归纳到最后编码 

ข้อ 3(ก)  >>  ข้อ 3(ข)  >>  ข้อ 3(ค) 
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规则 3(一)  >>规则 3(二)  >>规则 3(三) 



หลักเกณฑ์ข้อ 4 

ของซึ่งไม่อาจจ าแนกประเภทตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ ให้
จ าแนกเข้าประเภทเดียวกันกับของซึ่งใกล้เคียงกับของนั้น
มากที่สุด 

如果不能根据上述规则归属到一类商
品，可以归纳到与其最接近的一类。 
 

- มีขึ้นเพ่ือให้แน่ใจว่า สินค้าทุกชนิดสามารถจัดประเภทพิกัดได้ 
- ถูกน ามาใช้น้อยมาก 
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- 有上述规则，让人有信心所有的商品都可以归类的。 
- 实际中使用的很少。 



คอปเตอร์ไม้ไผ ่

หลักเกณฑ์ข้อ 4 规则 4 

จัดเข้าพิกัด  88.02 
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竹制直升机 

海关编码88.02 



หลักเกณฑ์ข้อ 5 规则 5 

นอกจากข้อก าหนดข้างต้นแล้ว หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ให้ใช้กับของที่ระบุไว้ (ก) 
กระเป๋ากล้องถ่ายรูป หีบเครื่องดนตรี กระเป๋าปืน กล่องอุปกรณ์เขียนแบบ 
กล่องสร้อยคอและภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน  ที่ท ารูปทรงหรือขนาดเป็นพิเศษ
เพื่อบรรจุของหรือชุดของของโดยเฉพาะ ใช้ได้คงทนและน าเข้ามาด้วยกันกับ
ของที่มีเจตนาใช้ร่วมกัน  ให้จ าแนกตามประเภทของของที่บรรจุถ้าตามปกติ
เป็นชนิดที่ต้องขายพร้อมกัน อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์นี้ไม่ให้ใช้กับภาชนะบรรจุ
ที่เห็นได้ว่ามีลักษณะอันเป็นสาระส าคัญในตัวเอง 
除了以上规定以外，以下规则适用于(一)所指明的商

品。根据所放的商品的形状、用途而设计特殊的而且
必须和所放的商品一起销售的、包装器具。例如，放
照相机的包，音乐器材包箱，枪套，写真工具袋，项
链包箱和类似的包装器具。但是以上规则不适用于具
有本身特征的包装器具。  
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หลักเกณฑ์ข้อ 5(ก) 规则 5 (一) 

ภาชนะบรรจุมีลักษณะดังนี ้
- มีรูปทรงหรือขนาดเป็นพิเศษ  เพื่อบรรจุของหรือชุดของของโดยเฉพาะ 
- ใช้ได้คงทนพอๆ กับของที่บรรจุ 
- น าเข้ามาพร้อมกับของที่บรรจุ 
- เป็นภาชนะที่โดยปกติจะขายไปพร้อมกับของที่บรรจุ 
- ไม่มีลักษณะอันเป็นสาระส าคัญของภาชนะบรรจุเอง 
具有以下特征的包装器具 
-为放商品专门设计的具有特殊的形状和规格。 
-和所包装的商品具有差不多的使用年限 
-和所包装的商品一起进口进来。 
--一般和所包装的商品一起销售。 
-- 不具有包装器具本身的重要特征 

ให้จัดเข้าตามประเภทของของที่บรรจุ 
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归纳到所包装商品一类 



หลักเกณฑ์ข้อ 5(ก) 规则 5 (一) 
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กล่องใบชา ท าด้วยเครื่องเงิน 
银质茶叶罐 

กล่องทิชชู ท าด้วยเซรามิก 
瓷器餐巾纸盒 

ข้อ 5(ก) ยกเว้นภาชนะบรรจุที่มีลักษณะอันเป็นสาระส าคัญในตัวเอง 
 规则5(一) 除了本身具有重要特征的包装器具。 
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หลักเกณฑ์ข้อ 5(ข) 规则 5 (二) 

(ข) ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ข้อ 5(ก) ข้างต้น  วัตถุและ
ภาชนะส าหรับใช้ในการบรรจุที่บรรจุของเข้ามาใหจ้ าแนกเข้า
ประเภทเดียวกันกับของนั้นถ้าวัตถุและภาชนะนั้นเป็นชนิดที่
ตามปกติใช้ส าหรับบรรจุของดังกล่าว อย่างไรก็ตามไม่ใหใ้ช้
ข้อก าหนดนี้เมื่อเห็นได้ชัดว่าวัตถุและภาชนะส าหรับใช้ในการ
บรรจุนั้นเหมาะส าหรับใช้ซ้ าได้อีก 

(二)  根据规则 5 第一条的规定，包装器具和包装

的商品一起进口，一起销售的，归纳到包装的
商品一类。但是如果明显看到，包装器具适合
重复使用的，不适用于规则 5 第一条规定。 
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หลักเกณฑ์ข้อ 5(ข) 规则 5 (二) 

 
• ภาชนะบรรจุที่ปกติใช้ในการบรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งหรือ

การพาณิชย์ ให้จัดภาชนะบรรจุเข้าประเภทเดียวกับสินค้า
ที่บรรจุ 

• ถ้าสามารถใชบ้รรจุซ้ าได้อีก ไม่ให้จัดรวมกับของที่บรรจุ 

• 一般用于包装商品便于运输的包装器具
归纳到所包装商品一类。 

• 如果可以重复使用，则不归纳到所包装
的商品一类。 
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หลักเกณฑ์ข้อ 5(ข) 规则 5 (二) 

ถังบรรจุแก๊ส สามารถน ามาใช้บรรจุแก๊สซ้ าได้อีก จึง
ไม่ให้จัดเข้าประเภทเดียวกับของที่บรรจ ุ

煤气罐，可以重复使用，所以不
归纳到煤气一类。 
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หลักเกณฑ์ข้อ 6  规则 6 

ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย การจ าแนกประเภทของของ
เข้าในประเภทย่อยของประเภทใดประเภทหนึ่งให้เป็นไป
ตามความของประเภทย่อยที่เกี่ยวข้องและตามหลักเกณฑ์
ข้างต้นโดยอนุโลม โดยพิจารณาเปรียบเทียบในระหว่าง
ประเภทย่อยที่อยู่ในระดับเดียวกัน ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักเกณฑ์นี้ ให้ใช้หมายเหตุของหมวดและของตอนที่
เกี่ยวข้องด้วย เว้นแต่จะมีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

根据法律的宗旨: 上述规则应用于子目。

有子目注释时，直接按子目注释归类。
无子目注释时应用章注，类注的规则。 
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หลักเกณฑ์ข้อ 6  规则 6 

 
ใช้ส าหรับการจ าแนกสินค้าเข้าระดับประเภทย่อย 

- ตามความของประเภทย่อย + หลักเกณฑ์ข้อ 1-5 
- ตามหมายเหตุของหมวด + ของตอน 
- เปรียบเทียบประเภทย่อย ในระดับเดียวกัน 

根据法律的宗旨: 上述规则应用于子

目。有子目注释时，直接按子目注释
归类。无子目注释时应用章注，类注
的规则。 
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07.08  พืชผักตระกูลถั่ว เอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม สดหรือแช่เย็น 
           豆类植物，不论是否去皮，新鲜还是冷藏 
     0708.10       - ถั่วลันเตา (พิซุมซาติวุม) 豌豆 

     0708.20       - ถั่นบีน (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซิโอลัส) 
                         法齐奥达拉斯豆 

     0708.20.10   - เฟรนซ์บีน 法国豆 

     0708.20.20   - ถั่วฝักยาว 长豇豆 

     0708.20.90   - อื่น ๆ 其他豆 

     0708.90       - พืชผักตระกลูถั่วอื่น ๆ 其他豆类作物 

 

หลักเกณฑ์ข้อ 6  规则 6 
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“谢谢" 

ขอบคุณคะ 


