
ประเภทช้ินส่วน ผลิตภัณฑ์ HS CODE ค ำอธิบำย
88022010 เคร่ืองบินและอากาศยานอ่ืน ๆ ท่ีมีน ้าหนักไม่รวมน ้าหนักบรรทุกไม่เกิน 

2,000 กิโลกรัม

88023010 มีน ้าหนักไม่รวมน ้าหนักบรรทุกเกิน 2,000 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 15,000 
กิโลกรัม

88024010 มีน ้าหนักไม่รวมน ้าหนักบรรทุกเกิน 15,000 กิโลกรัม

88071000 ใบพัดและโรเตอร์ และส่วนประกอบของของดังกล่าว
88072000 อันเดอร์แคร์ริเอจและส่วนประกอบของของดังกล่าว

88073000 ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ของเคร่ืองบินหรือเฮลิคอปเตอร์
88079000 อ่ืน ๆ

84071000 เคร่ืองยนต์สันดาปภายในฯ ท่ีใช้กับอากาศยาน
84091000 ส่วนประกอบท่ีใช้กับเคร่ืองยนต์ตามประเภท 84.07

85071010 เลดแอซิด ชนิดท่ีใช้ส้าหรับสตาร์ตเคร่ืองยนต์แบบลูกสูบ

85072010 เลดแอซิดอ่ืน ๆ

85073010 นิกเกิลแคดเมียม
85078011 นิกเกิลเหล็ก

85075010 นิกเกิลเมทัลไฮไดร์

85076032 ลิเทียมไอออน

85078019 หม้อสะสมไฟฟ้าอ่ืน ๆ

85079012 ส่วนประกอบ - แผ่นธาตุ

85111010 หัวเทียน

85112010 แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดนาโม รวมทั งแมกนีติกฟลายวีล

85113030 จานจ่ายไฟ รวมทั งคอยล์จุดระเบิด

85114010 สตาร์ตเตอร์มอเตอร์และท่ีเป็นทั งสตาร์ตเตอร์และเคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้า

85115010 เคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้าอ่ืน ๆ
85118010 เคร่ืองอุปกรณ์อ่ืน ๆ

85119010 ส่วนประกอบ
40113000 ยางนอกชนิดอัดลมท่ีเป็นของใหม่

40121300 ยางนอกชนิดอัดลมท่ีหล่อดอกใหม่

40122030 ยางนอกชนิดอัดลมท่ีใช้แล้ว
40139040 ยางใน
70071120 กระจกนิรภัยชนิดแตกแล้วไม่มีคม (เทมเพอร์) หรือชนิดแตกแล้วไม่กระจาย 

(ลามิเนต)

70072120 กระจกนิรภัยชนิดแตกแล้วไม่มีคม (เทมเพอร์) หรือชนิดแตกแล้วไม่กระจาย 
(ลามิเนต)

ท่ีน่ัง 94011000 ท่ีน่ังชนิดท่ีใช้กับอากาศยาน

ยางล้ออากาศยาน ยางล้ออากาศยาน

ล้าตัว
(Fuselage)

กระจก

ประเภทช้ินส่วนอำกำศยำนตำมพิกัดศุลกำกรปี 2022 (HS Code)

เคร่ืองบิน และส่วนประกอบ
(ส่วนประกอบรวมถึงชิ นส่วน
หลัก 4 ประเภท ได้แก่ ล้าตัว 

ปีก ชุดหาง ระบบลงจอด ซ่ึงอยู่
ในหมวด 880730)

เคร่ืองบินและส่วนประกอบ

เคร่ืองยนต์
(Engine)

เคร่ืองยนต์

แบตเตอร่ี

อุปกรณ์ไฟฟ้าส้าหรับจุด
ระเบิดหรือสตาร์ต
เคร่ืองยนต์ชนิดสันดาป
ภายในฯ



ประเภทช้ินส่วน ผลิตภัณฑ์ HS CODE ค ำอธิบำย

84158111 เคร่ืองปรับอากาศมีหน่วยท้าความเย็นและมีวาล์วส้าหรับเปล่ียนระหว่าง 
วงจรความเย็นและวงจรความร้อนประกอบร่วมอยู่ด้วย (รีเวอร์ซิเบิลฮีตป๊ัม ) 
มีขนาดท้าความเย็นไม่เกิน 21.10 กิโลวัตต์

84158112 เคร่ืองปรับอากาศมีหน่วยท้าความเย็นและมีวาล์วส้าหรับเปล่ียนระหว่าง 
วงจรความเย็นและวงจรความร้อนประกอบร่วมอยู่ด้วย (รีเวอร์ซิเบิลฮีตป๊ัม ) 
มีขนาดท้าความเย็นเกิน 21.10 กิโลวัตต์ และมีอัตราการส่งลมเย็นของเคร่ือง
เป่าลมแต่ละเคร่ืองเกิน 67.96 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที

84158119 เคร่ืองปรับอากาศมีหน่วยท้าความเย็นและมีวาล์วสาหรับเปล่ียนระหว่าง 
วงจรความเย็นและวงจรความร้อนประกอบร่วมอยู่ด้วย (รีเวอร์ซิเบิลฮีตป๊ัม ) 
อ่ืน ๆ

84158211 เคร่ืองปรับอากาศอ่ืน ๆ มีหน่วยท้าความเย็น ขนาดท้าความเย็นเกิน 21.10
 กิโลวัตต์ และมีอัตราการส่งลมเย็นของเคร่ืองเป่าลมแต่ละเคร่ืองเกิน 67.96
 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที

84158219 เคร่ืองปรับอากาศอ่ืน ๆ มีหน่วยท้าความเย็นร่วมอยู่ด้วย อ่ืน ๆ
84158311 เคร่ืองปรับอากาศไม่มีหน่วยท้าความเย็นร่วมอยู่ด้วย มีขนาดท้าความเย็น

เกิน 21.10 กิโลวัตต์ และมีอัตราการส่งลมเย็นของเคร่ืองเป่าลมแต่ละเคร่ือง
เกิน 67.96 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที

84158319 เคร่ืองปรับอากาศไม่มีหน่วยท้าความเย็นร่วมอยู่ด้วย อ่ืน ๆ

84159013* ส่วนประกอบของเคร่ืองปรับอากาศ ขนาดท้าความเย็นไม่เกิน 21.10 
กิโลวัตต์ ท่ีใช้ในอำกำศยำนหรือรถท่ีเดินบนรางรถไฟ

84159024* ส่วนประกอบของเคร่ืองปรับอากาศ ขนาดท้าความเย็นเกิน 21.10 กิโลวัตต์
 แต่ไม่เกิน 26.38 กิโลวัตต์ ท่ีใช้ในอากาศยานหรือรถท่ีเดินบนรางรถไฟ

84159026* ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ขนาดท้าความเย็นเกิน 21.10 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 
26.38 กิโลวัตต์ ท่ีใช้ในอำกำศยำนหรือรถท่ีเดินบนรางรถไฟ

84159034* ส่วนประกอบของเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีขนาดท้าความเย็นเกิน 26.38 
กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 52.75 กิโลวัตต์ ท่ีใช้ในอากาศยานหรือรถท่ีเดินบนราง
รถไฟ

84159036* ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ขนาดท้าความเย็นเกิน 26.38 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 
52.75 กิโลวัตต์ ชนิดท่ีใช้ในอำกำศยำนหรือรถท่ีเดินบนรางรถไฟ

84159044* ส่วนประกอบขนาดท้าความเย็นเกิน 52.75 กิโลวัตต์ ชนิดท่ีใช้ในอากาศ
ยานหรือรถท่ีเดินบนรางรถไฟ

84159046* ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ขนาดท้าความเย็นเกิน 52.75 กิโลวัตต์ ชนิดท่ีใช้ใน
อำกำศยำนหรือรถท่ีเดินบนรางรถไฟ

85443091* ชุดสายไฟจุดระเบิดและชุดสายไฟท่ีหุ้มฉนวนยางหรือฉนวนพลาสติกชนิดท่ี
ใช้กับยานบก อำกำศยำน หรือเรือ

ชิ นส่วนประกอบอ่ืน ๆ ชุดสายไฟ

เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศ



ประเภทช้ินส่วน ผลิตภัณฑ์ HS CODE ค ำอธิบำย

85443099* ชุดสายไฟจุดระเบิดและชุดสายไฟอ่ืน ๆ ชนิดท่ีใช้กับยานบก อำกำศยำน 
หรือเรือ

นาฬิกา 91040090* นาฬิกาชนิดคล็อกแบบท่ีใช้กับแผงหน้าปัดอุปกรณ์และนาฬิกาชนิดคล็อกท่ี
คล้ายกัน ส้าหรับยานบก อำกำศยำน ยานอวกาศหรือยานน ้า อ่ืน ๆ

ประทีปโคมไฟ 94054130* กระโจมไฟสนามบินไม่เป็นแสงวาบ โคมไฟสาหรับรถท่ีเดินบนรางรถไฟ หัว
รถจักร อำกำศยำน เรือ หรือประภาคาร ทาด้วยโลหะสามัญ

หมายเหตุ: * พิกัดท่ีใช่ร่วมกับผลิตภัณฑ์อ่ืนนอกเหนือจากอากาศยาน

ชิ นส่วนประกอบอ่ืน ๆ ชุดสายไฟ


