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COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 56th Session)  

ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ 

                 
0406.10 1.    เนยแข็งมอสซาเรลล่า  

1.    Mozzarella cheese 

1601.00 1.    เปปเปอโรนี 
1.    Pepperoni 

3004.90 4.    ยารักษาหรือยาใช้ในการบ าบัดโรค 
4.    Medicament 
5.    ยารักษาหรือยาใช้ในการบ าบัดโรค   
5.    Medicament 

3005.90 1.    ผ้ากอซใช้ในทางเวชกรรม  
1.    Gauze for medical use 

5704.90 1.    พรมไฟฟ้าให้ความร้อน ท าจากวัตถุทอ  
1.    Electrically warmed carpet made of textile materials 

5705.00 
 

1.    พรมไฟฟ้าให้ความร้อน ท าจากวัตถุทอ  
1.    Electrically warmed carpet made of textile materials 

7607.20 
 

1.    ฉนวนเคลือบกันความร้อน 
1.    Laminated reflective insulation 

8466.10 1.    เทเลสโคปิก อาร์ม   
1.    Telescopic arm 

8467.19 
 

2.    คราดนิวเมติก  
2.    Pneumatic rake 

8467.29 1.    คราดไฟฟ้า  
1.    Electric rake 
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8517.62 21.  อุปกรณ์สวมใส่ใช้แบตเตอรี่   
21.  Wearable battery-operated device 
22.  อุปกรณ์สวมใส่ใช้แบตเตอรี่   
22.  Wearable battery-operated device  
23.  อุปกรณ์สวมใส่ใช้แบตเตอรี่   
23.  Wearable battery-operated device 
24.  อุปกรณ์สวมใส่ใช้แบตเตอรี่   
24.  Wearable battery-operated device 

8525.80 3.    กล้องดิจิตอล (14 เมกะพิกเซล) ติดตั้งบนเฮลิคอปเตอร์สี่ใบพัดควบคุมด้วยรีโมท  
3.    Digital camera (14 MP)  integrated on to a remote-controlled four-rotor  helicopter 

8701.90 2.    ยานยนต์ออฟโรด 6 ล้อ (2 ล้อหน้าและ 4 ล้อหลัง) บน 2 เพลาขับ 
2.    Six-wheeled off-road motor vehicle (two front wheels and four rear wheels)  
      on two axles 
3.    ยานยนต์ออฟโรด 6 ล้อ (2 ล้อหน้าและ 4 ล้อหลัง) บน 2 เพลาขับ 
3.    Six-wheeled off-road motor vehicle (two front wheels and four rear wheels)  
      on two axles 

8703.10 2.    ยานยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อพร้อมด้วยแบตเตอรี่มอเตอร์ไฟฟ้า 
2.    Four-wheeled vehicle equipped with a battery powered electric motor 
3.    ยานยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายใน กระบอกสูบเดียว ความจุ 351 ซีซี 
3.    Four-wheeled vehicle equipped with a 351cc single cylinder internal  
      combustion engine 

9401.71 1.    เก้าอ้ีส าหรับทารก 
1.    Infant seat 
2.    ที่นั่งส าหรับเด็ก 
2.    Baby seat 
3.    ที่นั่งเด็กอ่อน 
3.    Baby seat 
4.    ที่นั่งชิงช้าส าหรับเด็กอ่อน 
4.    Swing-seat for babies 
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นอกจาก Compendium of Classification Opinions ( HSC 56th Session) แล้ว  ท่านยังสามารถเข้าไปดู  
1. Classification Rulings 
2. Amendments to the Explanatory Notes 
และสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่ 
http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs_classification-decisions/ 
classification-decisions.aspx 
 

9405.40 1.    โคมไฟดาว์นไลท์แอลอีดี 
1.    Lamp in the form of a light-emitting diode (LED) downlight 

9617.00 1.    กระบอกน้ าสแตนเลส 2 ชั้น รักษาอุณหภูมิด้วยฉนวนสุญญากาศ 
1.    Double-walled stainless steel vacuum insulated thermal flask 

http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs_classification-decisions/

