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ประกาศกระทรวงการคลัง 
เร่ือง  การยกเว้นอากรสําหรับของที่นําเข้ามาในพื้นที่พัฒนาร่วม 

 
 

เพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซีย 
ว่าด้วยธรรมนูญและเรื่องอื่น ๆ  ที่เก่ียวเนื่องกับการจัดตั้งองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย  (Agreement  
between  the  Government  of  the  Kingdom  of  Thailand  and  the  Government  of  
Malaysia  on  the  Constitution  and  Other  Matters  relating  to  the  Establishment  of  
the  Malaysia - Thailand  Joint  Authority)  และข้อผูกพันตามพิธีสาร  ว่าด้วยการนําพิกัดศุลกากร
ฮาร์โมไนซ์อาเซียนมาใช้  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  ตรี  แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  
พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  
(ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรสําหรับของที่นําเข้ามาในพื้นที่พัฒนาร่วม  

ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
(๒) ประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรสําหรับของที่นําเข้ามาในพื้นที่พัฒนาร่วม  

(ฉบับที่  ๓)  ลงวันที่  ๑๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
(๓) ประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรสําหรับของที่นําเข้ามาในพื้นที่พัฒนาร่วม  

(ฉบับที่  ๔)  ลงวันที่  ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ข้อ ๒ ให้ยกเว้นอากรสําหรับของที่นําเข้ามาในพื้นที่พัฒนาร่วมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรร่วม

ไทย - มาเลเซีย  ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๓ การยกเว้นอากรตามข้อ  ๒  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) นําเข้าโดยองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย  หรือบุคคลใด ๆ  ที่ได้รับอนุมัติจากองค์กรร่วมไทย - 

มาเลเซีย  และ 
(๒) มีหนังสือรับรองจากองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย  ว่าเป็นของที่นําไปใช้ในพื้นที่พัฒนาร่วม 
ขอ้ ๔ ผู้นําของเข้าตามประกาศนี้ต้องปฏิบัติตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกําหนด 
ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้้บังคับตั้งแต่่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
วิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ  รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



ล ำดบัที่ Description รำยกำร Detail Description/Usage ค ำอธบิำยเพ่ิมเตมิ/กำรใชง้ำน ประเภทยอ่ย
1 Ground oyster shells เปลือกหอยบดละเอยีด Drilling mud additives - To be 

used to prevent loss of fluid 
downhole while drilling.

สารเติมแต่งน า้โคลนเจาะ (เปน็วสัดุ
ใชผ้สมกบัน า้โคลนเพือ่ลดการ
สูญเสียน า้โคลนในขณะท้าการเจาะ)

0511.91

2 Ground walnut shells เปลือกวอลนทับดละเอยีด Drilling mud additives สารเติมแต่งน า้โคลนเจาะ (เปน็วสัดุ
ใชผ้สมกบัน า้โคลนเพือ่ลดการสูญเสีย
น า้โคลนในขณะท้าการเจาะ)

1404.90

3 Sodium chloride โซเดียมคลอไรด์ Drilling mud additives - To be 
used with drilling mud to 
improve hole stability.

สารเติมแต่งน า้โคลนเจาะ (เปน็วสัดุ
ใชผ้สมกบัน า้โคลนเพือ่ชว่ยรักษา
เสถยีรภาพหลุมเจาะ)

2501.00

4 Graphite powder (natural or 
artificial)

ผงกราไฟต์ธรรมชาติ หรือ
ผงกราไฟต์เทยีม

Chemicals added to mud to 
lubricate drilling bit and string

สารเติมแต่งน า้โคลนเจาะ -  สารเคมี
ของเหลวทีเ่ติมลงในน า้โคลนเพือ่ชว่ย
หล่อล่ืนหวัเจาะและกา้นเจาะ
ขณะเจาะหลุม

2504.10
3801.10

5 Ground silicon dioxide ซิลิคอนไดออกไซด์บดละเอยีด Cement additive - Mix with 
cement to improve cement 
strength

สารเติมแต่งซีเมนต์ - ผสมกบัซีเมนต์
เพือ่เพิม่ความแขง็แรงใหก้บัซีเมนต์

2505.10

6 Kaolin เคโอลิน Base clay materials for mixing 
water base drilling fluids

เปน็วสัดุประเภทคล้ายดินเหนยีว
ใชผ้สมน า้เพือ่ท้าเปน็น า้โคลนเจาะ

2507.00

7 Bentonite เบนโทไนท์ Drilling mud additives สารเติมแต่งน า้โคลนเจาะ 2508.10
8 Calcium sulphate hemihydrates 

(gypsum)/ plaster of paris 
(thixotropic agents)  

แคลเซียมซัลเฟต เฮมไิฮเดรต 
(ยบิซ่ัม)/ พลาสเตอร์ออฟปารีส 
(สารทโิซโทรพคิ)

Cement additives - Chemicals 
used to increase the gelling 
parameters of cement.

สารเติมแต่งซีเมนต์ - ผสมกบัซีเมนต์
เพือ่เพิม่การยดึเกาะใหก้บัซีเมนต์

2520.10

9 Quick Lime ไลม ์(Lime) Drilling mud additives - Mix 
with drilling mud to improve 
hole stability.

สารเติมแต่งน า้โคลนเจาะ (เปน็วสัดุ
ใชผ้สมกบัน า้โคลนเพือ่ชว่ยรักษา
เสถยีรภาพหลุมเจาะ)

2522.10

10 Well cement to API spec. ซีเมนต์ส้าหรับหลุมเจาะ 
ตามคุณสมบติั เอพไีอ

Class G cement. ซีเมนต์ 2523.29

11 Asbestos fibre เส้นใยแอสเบสทอส Drilling mud additives - 
Modified and added to drilling 
mud to stop loss of fluid 
downhole.

สารเติมแต่งน า้โคลนเจาะ - ปรับปรุง
และเติมลงในน า้โคลนเจาะเพือ่หยดุ
การสูญเสียน า้โคลนในหลุม

2524.10
2524.90

12 Crude mica, mica flakes                                                             ไมกา้หรือไมกา้แผ่น Drilling mud additives สารเติมแต่งน า้โคลนเจาะ 2525.10
13 Mica powder ผงไมกา้ Drilling mud additives สารเติมแต่งน า้โคลนเจาะ 2525.20
14 Perlite (mineral ore) เพอร์ไลท ์(สินแร่) Cement additives to extend the 

yield of cement
สารเติมแต่งซีเมนต์เพือ่เพิม่
ผลการท้างานใหก้บัซีเมนต์

2530.10

15 Haematite เฮมาไทต์ Cement and drilling mud 
additives - Weighting materials 
added to mud or cement to 
increase hydrostatic column of 
fluid in hole.

สารเติมแต่งซีเมนต์และน า้โคลนเจาะ -
วสัดุเพิม่น า้หนกัใหน้ า้โคลนเจาะ
หรือซีเมนต์เพือ่เพิม่ความดัน (ไฮโดร
สแตติก) ของของไหลในหลุมเจาะ

2601.11
2601.12

16 Ilmenite อลิเมไนต์ Cement & drilling mud additives สารเติมแต่งน า้โคลนเจาะและซีเมนต์ 2614.00

บัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง
เร่ือง การยกเวน้อากรส้าหรับของที่น้าเข้ามาในพื นที่พัฒนาร่วม

ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2559

หนา้ 1 จาก 46



ล ำดบัที่ Description รำยกำร Detail Description/Usage ค ำอธบิำยเพ่ิมเตมิ/กำรใชง้ำน ประเภทยอ่ย
17 Specialised drilling lubricants สารหล่อล่ืนพเิศษส้าหรับ

งานเจาะหลุม
Drilling mud additives - To 
increase lubricity while drilling. 
Specialised drilling lubricants

สารเติมแต่งน า้โคลนเจาะ - 
เพือ่ชว่ยเพิม่คุณสมบติัการหล่อล่ืน
ใหแ้กน่ า้โคลนขณะเจาะ

2710.19

18 Mixture based on heavy 
aromatic naphtha

ของผสมทีม่เีฮวอีะโรมาติกแนฟทา
เปน็หลัก

To be added to drilling mud to 
protect downhole tools from 
corrosive fluid and pipeline.

ใชเ้ติมลงในน า้โคลนเจาะเพือ่ชว่ย
ปอ้งกนัการสึกกร่อนของอปุกรณ์
ในหลุมเจาะและทอ่ส่ง

2707.40

19 Kerosene based agent สารทีม่เีคโรซีนเปน็หลัก Well stimulation chemicals. - 
Chemicals in oil solvent pump 
into the hole to remove 
plugging materials from the 
formation.

สารเคมกีระตุ้นหลุม - สารเคมใีน
ตัวท้าละลายน า้มนัทีสู่บลงในหลุม
เพือ่ขจดัวสัดุอดุตันจากชั นหนิ

2710.19

20 Drilling mud additives for bit 
lubrication based on gilsonite 
(asphalt) compounds 

สารเติมแต่งส้าหรับโคลนเจาะเพือ่ใช้
หล่อล่ืนหวัเจาะทีม่กีลิโซไนท ์
(แอสฟลัต์) เปน็หลัก

Drilling mud additives - Liquid 
chemicals added to mud to 
lubricide drilling bit and string 
while drilling.

สารเติมแต่งน า้โคลนเจาะ -  สารเคมี
ของเหลวทีเ่ติมลงในน า้โคลนเพือ่
ชว่ยหล่อล่ืนหวัเจาะและกา้นเจาะ
ขณะเจาะหลุม

2714.90

21 Bituminous mixtures consisting 
of coal tar primer, coal tar 
enamel, asphalt primer, asphalt 
enamel and coating tar epoxy.

ของผสมบทิมูนิสั ประกอบด้วย
ทาร์ไพรเมอร์ชนดิทีก่ล่ันจากถา่นหนิ 
ทาร์อนีาเมลชนดิทีก่ล่ันจากถา่นหนิ 
แอสฟลัต์ไพรเมอร์ แอสฟลัต์อนีาเมล 
ทาร์อพีอ๊กซ่ีแบบเคลือบ

ของผสมบทิมูนิสั ส้าหรับ
งานเคลือบทอ่ในกจิการปโิตรเลียม

2715.00

22 35% hydrochloric acid aqeuous 
solution

สารละลายกรดเกลือ 35% ในน า้ Well stimulation chemicals. -
Concentrate Hydrochloric acid 
pumped into the hole to 
dissolve carbonate materials 
thus increasing the well 
productivity.

สารเคมกีระตุ้นหลุม - กรดเกลือ 
(กรดไฮโดรคลอริก) เขม้ขน้
ทีสู่บลงในหลุมเพือ่ละลายวสัดุหนิปนู 
โดยจะเพิม่ก้าลังการผลิตของหลุม

2806.10

23 Sodium hydroxide-Caustic Soda โซเดียมไฮดรอกไซด์ - โซดาไฟ 
(คอสติกโซดา)

Drilling mud additives - 
Chemicals added to mud for 
PH control.

สารเติมแต่งน า้โคลนเจาะ -  สารเคมี
ใชผ้สมในน า้โคลนเพือ่ควบคุม
ค่าความเปน็กรด-ด่าง

2815.11
2815.12

24 Potassium hydroxide โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ Drilling mud additives for pH 
control

สารเติมแต่งน า้โคลนเจาะเพือ่ควบคุม
ค่าความเปน็กรด-ด่าง

2815.20

25 Lead oxide (PbO2) ตะกัว่ออกไซด์ Cement additive used to 
increase the density of the fluid

สารเติมแต่งซีเมนต์ใชเ้พิม่
ความหนาแนน่ของของไหล

2824.90

26 Calcium hydroxide แคลเซียมไฮดรอกไซด์ Chemical เปน็สารเคม ี(ใชผ้สมในน า้โคลน
เพือ่ควบคุมค่าความเปน็กรด-ด่าง)

2825.90

27 Chlorides (including magnesium 
and calcium)

คลอไรด์ (รวมถงึแมกนเีซียม และ
แคลเซียม)

Cement and drilling mud 
additives - Pallet salts for using 
low solid completion fluid.

สารเติมแต่งซีเมนต์และน า้โคลนเจาะ -
เปน็เกลือทีใ่ชผ้สมท้าเปน็ของไหล
ส้าหรับเตรียมหลุมผลิตทีม่คีวามแขง็
ต้่า (ใชเ้พิม่ความสมดุลในหลุมเจาะ 
ปอ้งกนัการกดัเซาะ)

2827.10
2827.20
2827.31
2827.32
2827.35
2827.39

28 Bromides (including zinc and 
calcium)

โบรไมด์ (รวมถงึสังกะสีและแคลเซียม) Cement and drilling mud 
additives - Salt for using heavy 
brine weight for testing on 
completion fluid.

สารเติมแต่งซีเมนต์และน า้โคลนเจาะ -
เปน็เกลือทีใ่ชผ้สมเพือ่เพิม่น า้หนกั
น า้เกลือส้าหรับทดสอบของไหล
ส้าหรับเตรียมหลุมผลิต

2827.51
2827.59
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ล ำดบัที่ Description รำยกำร Detail Description/Usage ค ำอธบิำยเพ่ิมเตมิ/กำรใชง้ำน ประเภทยอ่ย
29 Sodium sulphites โซเดียมซัลไฟต์ Oxygen scavengers for drilling 

mud and completion brines
สารดูดออกซิเจนส้าหรับ
น า้โคลนเจาะและน า้เกลือส้าหรับ
เตรียมหลุมผลิต

2832.10

30 Thiosulphates ไทโอซัลเฟต Oxygen scavengers for drilling 
mud and completion brines

สารดูดออกซิเจนส้าหรับ
น า้โคลนเจาะและน า้เกลือส้าหรับ
เตรียมหลุมผลิต

2832.30

31 Aluminium sulphate hydrate 
(thixotropic agents)

อะลูมเินยีมซัลเฟตไฮเดรต 
(สารทโิซโทรพคิ)

Cement additives - Chemicals 
used to increase the gelling 
parameters of cement.

สารเติมแต่งซีเมนต์ - สารเคมใีชเ้พือ่
เพิม่ความเปน็เจลใหก้บัซีเมนต์

2833.22

32 Ammonium persulphate แอมโมเนยีม เพอร์ซัลเฟต Drilling mud additives สารเติมแต่งน า้โคลนเจาะ 2833.40
33 Nitrites and nitrates ไนไตรต์และไนเตรต Drilling mud additives สารเติมแต่งน า้โคลนเจาะ 2834.10

2834.21
2834.29

34 Phosphites (hypophosphites) 
and phosphates                                                            

ฟอสไฟต์ (ไฮโปฟอสไฟต์) และ
ฟอสเฟต

Scaling inhibitor for drilling mud ตัวยบัยั งการจบัเปน็กอ้นของ
น า้โคลนเจาะ

2835.10
2835.22
2835.24
2835.25
2835.26
2835.29

35 Sodium carbonate โซเดียมคาร์บอเนต Drilling mud additives - 
Chemicals added to drilling 
mud for PH control.

สารเติมแต่งน า้โคลนเจาะ -  
สารเคมใีชเ้ติมในน า้โคลนเพือ่
ควบคุมค่าความเปน็กรด-ด่าง

2836.20
2836.30
2836.99

36 Carbonates and bicarbonates 
(excluding sodium carbonates) 

คาร์บอเนตและไบคาร์บอเนต 
(ยกเวน้โซเดียมไบคาร์บอเนต)

Drilling mud additives and 
production chemicals. - 
Chemicals added to drilling / 
completion fluid for PH and 
hardness control.

สารเติมแต่งน า้โคลนเจาะและ
สารเคมส้ีาหรับการผลิต - สารเคมี
ใชผ้สมของไหลส้าหรับเจาะ/
เตรียมหลุมผลิตเพือ่ควบคุม
ค่าความเปน็กรด-ด่าง
และความแขง็แรง

2836.40
2836.50
2836.60
2836.91
2836.92
2836.99

37 Sodium silicate โซเดียมซิลิเกต Cement additives สารเติมแต่งซีเมนต์ (สามารถละลาย
ในน า้ได้ดี ชว่ยอดุรูร่ัวในกา้นเจาะ )

2839.19

38 Sodium borate/borax โซเดียมโบเรท/บอแร็กซ์ Drilling mud additives and 
production chemicals.

สารเติมแต่งน า้โคลนเจาะและ
สารเคมส้ีาหรับการผลิต 
(ชว่ยท้าความสะอาดระบบทอ่ในหลุม)

2840.11
2840.19

39 Sodium tetraborate decahydrate โซเดียมเตตราบอเรต เดคาไฮเดรท Retarder สารหนว่ง (ชะลอไมใ่หซี้เมนต์ใน
หลุมเจาะแขง็ตัวเร็วเกนิไป)

2840.19

40 Lignosulphonates (including 
chromates and dichromates 
salts)

ลิกโนซัลโฟเนต (รวมถงึเกลือโครเมต
และไดโครเมต)

Drilling mud additives สารเติมแต่งน า้โคลนเจาะ 
(ชว่ยเพิม่ความแขง็แกร่งของซีเมนต์
ในหลุมเจาะ)

3804.00

41 Sodium lignosulphonates โซเดียมลิกโนซัลโฟเนต Drilling mud additives - 
Chemical addition added to 
drilling mud to improve shale 
stability.

สารเติมแต่งน า้โคลนเจาะ - 
สารเคมใีชเ้ติมในน า้โคลนเพือ่
ปรับปรุงเสถยีรภาพของหนิดินดาน

3804.00

42 Radioactive source - Plutonium 
(Pu)

พลูโตเนยีม (Pu) ทีเ่ปน็แหล่งก้าเนดิ
กมัมนัตภาพรังสี

Radioactive element for well 
testing and well logging

ธาตุกมัมนัตรังสีส้าหรับใชใ้นงาน
ทดสอบและงานหยัง่ธรณีหลุมเจาะ

2844.20
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43 Radioactive source consisting of 

 Cesium 137, Americanium 241, 
Beryllium, Potassium, Carbon, 
Radium, Polonium

แหล่งก้าเนดิกมัมนัตภาพรังสี 
ทีป่ระกอบด้วย ซีเซียม137 
อเมริกาเนยีม 241 เบอริลเลียม 
โปตัสเซียม คาร์บอน เรเดียม 
โพโลเนยีม

Radioactive element for well 
testing and well logging

ธาตุกมัมนัตรังสีส้าหรับใชใ้นงาน
ทดสอบและงานหยัง่ธรณีหลุมเจาะ

2844.40

44 Isopropanol ไอโซโพรพานอล สารแอลกอฮอลล์ ใชเ้ปน็สารละลาย
ในการวเิคราะหน์ า้โคลนเจาะ

2905.12

45 Ethylene glycol เอทลีีน ไกลคอล Production chemicals สารเคมส้ีาหรับการผลิต (ใชใ้นทอ่ส่ง
ปโิตรเลียมเพือ่ปอ้งกนัการกดักร่อน
และการแขง็ตัวจากความเยน็)

2905.31

46 Triethylene glycol ไตรเอทลีีน ไกลคอล Production chemicals สารเคมส้ีาหรับการผลิต 
(ใชล้ดความชื นในกา๊ซธรรมชาติ 
เพือ่ปอ้งกนัการแขง็ตัวจากความเยน็
ในทอ่ส่งกา๊ซ)

2909.49

47 Aldehyde function bacteriocides แอลดีไฮด์ต้านแบคทเีรีย Drilling mud additives and 
production chemicals.

สารเติมแต่งน า้โคลนเจาะและ
สารเคมส้ีาหรับการผลิต

2912.19

48 Formic acid กรดฟอร์มกิ Well stimulation & production 
chemicals

สารเคมส้ีาหรับกระตุ้นหลุมและ
ส้าหรับการผลิต

2915.11

49 Acetic acid กรดอะซีติก Well stimulation & production 
chemicals - Organic acid pump 
into formation to increase 
production.

สารเคมส้ีาหรับกระตุ้นหลุมและ
ส้าหรับการผลิต - กรดอนิทรีย์
ทีสู่บลงในชั นหนิเพือ่เพิม่การผลิต

2915.21

50 Aluminium tristeerate อะลูมเินยีม ไตรสเตียเรต Cement and drilling mud 
additives - Foam reducing agent 
for use with drilling mud.

สารเติมแต่งซีเมนต์และน า้โคลนเจาะ 
- สารลดการเกดิฟองใชส้้าหรับ
น า้โคลนเจาะ

2915.70

51 Benzoic acid กรดเบนโซอกิ Well stimulation & production 
chemicals

สารเคมใีชใ้นงานกระตุ้นหลุมเจาะ
และการผลิต

2916.31

52 Amine-function compound สารประกอบอะมนี-ฟงักช์นั Well stimulation chemicals สารเคมใีชใ้นงานกระตุ้นหลุมเจาะ 3824.99
53 Citric acid กรดซิทริก Drilling mud additive used to 

reduce the pH of the mud 
when it has been contaminated 
by cement

สารเติมแต่งน า้โคลนเจาะ ใชส้้าหรับ
ลดความเปน็กรดของน า้โคลนเจาะ
ในกรณีทีน่ า้โคลนสัมผัสกบัซีเมนต์

2918.14

54 Calcium glucoheptonate แคลเซียม กลูโคเฮปโทเนท Retarder สารหนว่งปฏกิริิยา 2918.19
55 Potassium chloride โพแทสเซียมคลอไรด์ Drilling mud additives - Pallet 

salt added to mud for shale 
stability control.

สารเติมแต่งน า้โคลนเจาะ - เมด็เกลือ
ใชเ้ติมในน า้โคลนเพือ่ปรับปรุง
เสถยีรภาพของหนิดินดาน

3104.20

56 Tannins and plant derivatives แทนนนิและอนพุนัธจ์ากพชื Drilling mud additives สารเติมแต่งน า้โคลนเจาะ 3201.10
3201.90

57 Glass flake เกล็ดแกว้ 3207.40
58 Non-standard heat and oil-

resistance protective coatings 
and paints for special 
applications e.g. steel surfaces 
at operating temperatures 

สารเคลือบหรือสีกนัความร้อนและ
น า้มนัส้าหรับใชใ้นงานพเิศษ เชน่ 
เคลือบผิวโลหะทีอ่ณุหภมูใิชง้าน

3208.10
3208.20
3208.90
3209.10
3209.90
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59 Glazier's putty, grafting putty, 

painter's fillings, non-refractory 
surfacing preparation, stopping, 
sealing & similar mastics and 
cement.

พตัตี ส้าหรับยากระจก พตัตี ส้าหรับ
ยาแนวต่อ สีโป ๊ส่ิงปรุงแต่งชนดิ
ไมท่นไฟทีใ่ชฉ้าบพื นผิว สต๊อปปิง้
มาสติกและซีเมนต์ มาสติกและ
ซีเมนต์ส้าหรับอดุรอยร่ัว และ 
มาสติกและซีเมนต์ทีค่ล้ายกนั

For maintenance and repair on 
platform, rig or living quarters.

ใชส้้าหรับซ่อมบ้ารุงและซ่อมแซม
แทน่ผลิต แทน่เจาะ หรือ
แทน่ทีพ่กัอาศัย

3214.10
3214.90

60 Anionic surfactants สารลดแรงตึงผิวชนดิแอนไอออนกิ Drilling mud additives สารเติมแต่งน า้โคลนเจาะ 3402.11
61 Sodium lauryl sulphate or 

quaternary ammonium salt or 
ethoxylated fatty alcohol or 
mixture thereof

โซเดียมลอริลซัลเฟต หรือเกลือ
ควอทเทอร์นารี แอมโมเนยีม หรือ
เอด็ทอ็กไซเลทแฟตตี แอลกอฮอลล์ 
หรือสารผสมของของดังกล่าว

Surface active agent  for drilling 
and production

สารลดแรงตึงผิวใชส้้าหรับ
การเจาะหลุมหรือการผลิตปโิตรเลียม

3402.11
3402.12
3402.13
3402.90

62 Anionic surface active agents  
Cationic surface active agents     
 Non-ionic surface active agents

สารลดแรงตึงผิว ชนดิแอนไอออนกิ 
ชนดิแคทไอออนกิ และชนดิ
นอ็น-ไอออนกิ

Well stimulation & production 
chemicals.

สารเคมส้ีาหรับงานกระตุ้นหลุมเจาะ
และการผลิตปโิตรเลียม

3402.11
3402.12
3402.13

63 Emulsifiers, demulsifiers & 
emulsion preventatives and 
industrial fatty alcohol

อมีลัซิฟายเออร์ ดีมลัซิฟายเออร์ 
สารปอ้งกนัการเกดิอมิลัชัน่
และแฟตตี แอลกอฮอลล์
ทีใ่ชท้างอตุสาหกรรม

Drilling mud additives and 
production chemicals used for 
oil based mud.

สารเติมแต่งน า้โคลนเจาะและสารเคมี
ใชใ้นการผลิตปโิตรเลียม

3402.13
3402.19
3823.70

64 Mixture of chemicals based on 
hydrocarbon solvents or 
alcohol or glycol solvents and 
surface active agents

สารเคมผีสมซ่ึงประกอบด้วย
สารละลายไฮโดรคาร์บอนหรือ
แอลกอฮอล์หรือสารละลายไกลคอล
เปน็หลัก และสารลดแรงตึงผิว

Oil spill control ใชค้วบคุมน า้มนัร่ัวไหล 3402.90

65 Corrosion inhibitor preparation 
based on hydrocarbon 
compounds.

สารปรุงแต่งยบัยั งการสึกกร่อน 
ประกอบด้วยสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนเปน็หลัก

To be added to drilling mud to 
protect downhole tools from 
corrosive fluid and pipeline.

ใชเ้ติมลงในน า้โคลนเจาะเพือ่ชว่ย
ปอ้งกนัการสึกกร่อนของอปุกรณ์
ในหลุมเจาะและทอ่ส่ง

3811.90
3403.19
3403.99

66 Modified starch โมดิไฟด์สตาร์ช Drilling mud additives สารเติมแต่งน า้โคลนเจาะ  3505.10
67 Glue derivatives and guar gum กาวอนพุนัธแ์ละกวักมั Well stimulation chemicals. สารเคมใีชส้้าหรับงานกระตุ้นหลุม

เจาะ
3505.20
1302.32

68 Enzyme derivatives เอนไซมอ์นพุนัธ์ Well stimulation chemicals สารเคมใีชส้้าหรับงานกระตุ้นหลุม
เจาะ

3507.90

69 Explosives วตัถรุะเบดิ For drilling-perforation 
(Lowering in hole by wireline 
and detonated at surface for 
cutting the string above stuck 
point)

ส้าหรับงานยงิเจาะทอ่กรุ  3602.00

70 Detonators, Detonating fuses, 
connecting wire and crimpere

เชื อปะทสุ้าหรับจดุระเบดิ 
ชนวนระเบดิ ลวดต่อ

To be used for drilling 
operations

ใชใ้นงานเจาะหลุม  3603.00

71 Safety Fuses and Detonating 
fuses

สายชนวนจดุระเบดิ ชนวนระเบดิ To be used for drilling 
operations

ใชใ้นงานเจาะหลุม  3603.00

72 Pyrotechnic articles for life 
saving eg. Distress signals, signal 
flares, signal rockets.

ของจ้าพวกดอกไมเ้พลิงส้าหรับ
ใชใ้นกรณีฉกุเฉนิ เชน่ สัญญาณ
ขอความชว่ยเหลือ พลุสัญญาณ 
จรวดสัญญาณ

 3604.90

73 Salt of ligsosulfonate เกลือลิกโซซัลโฟเนต Retarder สารหนว่งปฏกิริิยา  3804.00
74 Bacteriocides (excluding 

aldehyde function types)
สารฆา่แบคทเีรีย (ไมร่วมอลัดีไฮล์) Drilling mud additives and 

production chemicals.
สารเติมแต่งน า้โคลนเจาะและสารเคมี
ใชใ้นการผลิตปโิตรเลียม

3808.59
3808.94
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75 Pour point depressants สารลดอณุหภมูจิดุไหลเท Production chemicals - To 

decrease the temperature of 
crude when it start to solidify.

สารเคมใีชใ้นงานผลิตปโิตรเลียม 3811.90

76 Foam making chemicals สารกอ่โฟม Fire fighting and drilling mud 
additives.

ใชส้้าหรับดับเพลิงและใชเ้ปน็
สารเติมแต่งน า้โคลนเจาะ

 3813.00

77 Fire fighting chemicals (gases 
and powders)

สารดับเพลิง (กา๊ซและผงแปง้) Fire fighting - safety ใชส้้าหรับดับเพลิง  3813.00

78 Thixotropic agents สารทโิซโทรพคิ Cement additives - Chemicals 
used to increase the gelling 
parameters of cement.

สารเติมแต่งซีเมนต์ ใชส้้าหรับ
เพิม่คุณสมบติัเปน็เจลของซีเมนต์

3824.99

79 Mixture of Zinc compounds ของผสมสารประกอบสังกะสี Hydrogen sulphide scavenger 
for drilling fluid

กากไฮโดรเจนซัลไฟต์ส้าหรับน า้โคลน 3824.99

80 Mixture of organic compounds ของผสมสารประกอบอนิทรีย์ Retarder ตัวหนว่งปฏกิริิยา 3824.99
81 Mixture of organic compounds 

based on amine, phosphate, 
acids ester etc. 

ของผสมสารประกอบอนิทรีย ์ทีม่ ี
เอมนี ฟอสเฟต แอซิดเอสเตอร์ ฯลฯ 
เปน็หลัก

To be added to drilling mud to 
protect downhole tools from 
corrosive fluid and pipeline.

ใชเ้ติมลงในน า้โคลนเจาะเพือ่ชว่ย
ปอ้งกนัการสึกกร่อนของอปุกรณ์
ในหลุมเจาะและทอ่ส่ง

3824.99

82 Demulsifiers based on 
polyglycol compounds 

ดีมลัซิฟายเออร์ซ่ึงมสีารประกอบ
โพลีไกลคอลเปน็หลัก

Chemicals to improve 
separation of oil & water

สารเคมใีชส้้าหรับเพิม่ประสิทธภิาพ
การแยกน า้มนัและน า้

3824.99

83 Amine treated bentonite clay, 
amine treated hectorite clay

ดินเบนโทไนต์หรือดินเฮกโทไรท์
ทีผ่่านกรรมวธิใีชเ้อมนี

Base clay materials for mixing 
of drilling fluids

แร่ประกอบดินเปน็หลัก ใชส้้าหรับ
ผสมน า้โคลน

3802.90

84 Magnesium oxide based agents สารทีป่ระกอบด้วยแมกนเีซียม
ออกไซด์เปน็หลัก

Chemicals used for well 
stimulation

สารเคมใีชใ้นงานกระตุ้นหลุมเจาะ 3824.99

85 Salt of polyacrylic acid or 
polyacrylamide

เกลือของกรดโพลีอาคีริคหรือ
โพลีอาครีลเอมายด์

To prevent wax accumulation 
and defloculant (anti-coagulate)

ส้าหรับปอ้งกนัการเกดิแวก๊ซ  3906.90

86 Defoamer based on 
polyethylene glycol compounds 

สารลดโฟมประกอบด้วยสารประกอบ
โพลีเอธลีินไกลคอลเปน็หลัก

To reduce bubble of drilling 
and production fluid

ใชล้ดการเกดิฟองอากาศในน า้โคลน
และของเหลวในกระบวนการผลิต

 3907.20

87 Defoamer based on silicone 
compounds

สารลดโฟมประกอบด้วย
สารประกอบซิลิโคนเปน็หลัก

To reduce bubble of drilling 
and production fluid

ใชล้ดการเกดิฟองอากาศในน า้โคลน
และของเหลวในกระบวนการผลิต

3910.00

88 Carboxymethyl cellulose (CMC) คาร์บอ็กซีเมททวิเซลลูโลส (ซีเอม็ซี) Drilling mud additives สารเติมแต่งในน า้โคลนเจาะ  3912.31
89 Cellulose ether เซลลูโลส อเีทอร์ Retarder สารหนว่ง (เพือ่ควบคุมความเขม้ขน้

ของสารเคมทีีอ่ดัลงในหลุม)
 3912.39

90 Cellophane เซลโลเฟน Drilling mud additives สารเติมแต่งน า้โคลนเจาะ 3912.11
3912.12
3912.20
3912.31
3912.39
3912.90

91 Cellulose derivatives อนพุนัธเ์ซลลูโลส Drilling mud additives สารเติมแต่งน า้โคลนเจาะ 3912.90
92 Specialised polymers สารโพลิเมอร์ชนดิพเิศษ Cement and drilling mud 

additives and production  
chemicals.

สารเติมแต่งน า้โคลนเจาะและ
สารเคมส้ีาหรับการผลิต 
(เพือ่เคลือบด้านในของทอ่)

3913.90

93 Plastic pipe sections, insulation ทอ่พลาสติกใชเ้ปน็ฉนวน  3917.29
94 Polypropylene insulation 

blankets
แผ่นฉนวนโพลีโพไพลีน  3926.90

95 Latex based agents สารประกอบลาเทก็ซ์ Cement additives สารเติมแต่งซีเมนต์  4005.20
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96 Submarine hoses, strengthened 

rubber body, manufactured to 
oil industry standards

ทอ่ยางยดืสายส่งใต้น า้ ผลิตเพือ่ใชใ้น
อตุสาหกรรมปโิตรเลียม

Transport petroleum product ใชข้นถา่ยผลิตภณัฑ์ปโิตรเลียม 4009.11
4009.12
4009.21
4009.22
4009.31
4009.32
4009.41
4009.42

97 Rubber hoses for industrial use, 
manufactured to  oil industry 
standards whether reinforced 
or non-reinforced with other 
materials such as metal, 
textile, etc.

ทอ่ยางส้าหรับใชใ้นอตุสาหกรรม
ปโิตรเลียม จะเสริมใหแ้ขง็แรง
ด้วยวตัถอุืน่ เชน่ โลหะ เส้นใย ฯลฯ 
หรือไมก่ต็าม

Dock hoses, oil section and 
discharge, high aromatic oil 
hoses, blowout preventer 
hoses, geological drilling hoses,  
 cementing hoses, rotary hoses,
fire water hoses, diving hoses, 
rubber floating oil/hoses

4009.11
4009.12
4009.21
4009.22
4009.31
4009.32
4009.41
4009.42

98 Rubber hoses reinforced with 
textile manufactured to 
oil industry standards 
for fire fighting purposes.

ทอ่ยางเสริมความแขง็แรงด้วยส่ิงทอ
ผลิตเพือ่ใชใ้นอตุสาหกรรมปโิตรเลียม
เพือ่ใชใ้นการดับเพลิง

Fire fighting materials. ใชส้้าหรับดับเพลิง 4009.31
4009.32

99 Divers outfits ชดุด้าน า้ Excluding frogmen's clothing 
and outfits.

 4015.90

100 Gaskets, rubber and neoprene ปะเกน็ท้าจากยาง และนโีอพรีน  4016.93
101 Fibrous materials วสัดุไฟเบอร์ Drilling mud additives. สารเติมแต่งน า้โคลน 4401.31

4401.39
4401.40

102 Life jacket เสื อชชูพี For safety purposes อปุกรณ์ความปลอดภยั 6307.20
103 Life belts เขม็ขดัชชูพี For safety purposes อปุกรณ์ความปลอดภยั 6307.20
104 Downhole tools cutter อปุกรณ์ตัดเคร่ืองมอืในหลุม Drilling tools used for cutting 

drilling pipe, casing & tubing
เคร่ืองมอืเจาะใชส้้าหรับตัดทอ่เจาะ 
ทอ่กรุ ทอ่น้าปโิตรเลียม

8207.13

105 Mineral fibre block, insulation กอ้นเส้นใยแร่ Use to insulate pipeworks from 
heat or cold.

ใชส้้าหรับเปน็ฉนวนกนัความร้อน
ความเยน็ในงานวางทอ่

6806.10

106 Mineral wool insulation 
materials

วสัดุฉนวนใยแร่ Use to insulate pipeworks from 
heat or cold.

ใชส้้าหรับเปน็ฉนวนกนัความร้อน
ความเยน็ในงานวางทอ่

6806.90

107 High temperature insulation 
blocks /refractory blocks

แทง่ฉนวนกนัอณุหภมูสูิงและ
แทง่ชนดิทนไฟ

Use to insulate pipeworks from 
heat or cold.

ใชเ้ปน็ฉนวนกนัความร้อนหรือ
ความเยน็ส้าหรับงานทอ่ส่ง

6902.20

108 Asbestos wrapper วสัดุหอ่หุม้ท้าด้วยแอสเบสทอส Fire proof wrapping for pipes. ใชส้้าหรับหอ่หุม้ทอ่เพือ่กนัไฟ 6812.99
109 Asbestos pipe insulator ฉนวนหุม้ทอ่ท้าด้วยแอสเบสทอส Fire proof wrapping for pipes. ใชส้้าหรับหอ่หุม้ทอ่เพือ่กนัไฟ 6812.93
110 Gask-O-Seal type gaskets ปะเกน็ชนดิแกซโอซิล Seals used in pipe connection. ซีลใชบ้ริเวณขอ้ต่อทอ่ 6812.99
111 Gaskets, asbestos ปะเกน็ท้าด้วยแอสเบสทอส Seals used in pipe connection. ซีลใชบ้ริเวณขอ้ต่อทอ่ 6812.99
112 Fire retradant bonded fabric 

based on asbestos
แผ่นกนัไฟชนดิเส้นใยแอสเบสทอส Materials used for fire and heat 

protection in living quarters.
วสัดุปอ้งกนัไฟและความร้อนใน
บริเวณ
ทีพ่กัอาศัย

6812.99

113 Friction clutches แผ่นครัตช์ Clutch to engage motor with 
machinery as per automobile.

6813.20
6813.89
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114 Friction material with a basis of 

asbestos, other mineral 
substances or of cellulose 
whether or not combined with 
textile or other materials for 
offshore use.

วตัถเุสียดทานทีม่แีอสเบสทอส หรือ
วตัถจุ้าพวกแร่อืน่ๆ หรือเซลลูโลส
เปน็หลัก จะมส่ิีงทอหรือวตัถอุืน่
ประกอบอยูด้่วยหรือไมก่ต็าม 
ส้าหรับใชใ้นงานนอกชายฝ่ัง

Segments, discs, washers, strips, 
sheets, plates, rolls, & the like

เซกเมนต์ จาน แหวนรอง แถบ 
แผ่นบาง จาน มว้น และอืน่ๆ 
ทีค่ล้ายกนั

6813.20
6813.89

115 Cement baskets, Cement plugs, 
Cement retainers and bridging 
plugs

ซีเมนตบาสเกต็ ซีเมนต์ปล๊ัก ซีเมนต์
รีเทนเนอร์ และบริดจป์ล๊ัก

Cement accessories to hold 
cement in place.

อปุกรณ์เสริมในงานซีเมนต์ส้าหรับ
พยงุซีเมนต์ใหอ้ยูก่บัที่

4016.99
7326.90

116 Inflate plugs ปล๊ักแบบพองตัว ใชใ้นงานเจาะส้าหรับอดุหลุมเจาะ 
กนัโซนทีเ่ปน็น า้ออกไปเพือ่กนัไมใ่ห้
น า้เขา้หลุมหรือส้าหรับงานซ่อมแซม
หลุม สามารถใชอ้ดุหลุมถาวรในกรณี
การสละหลุมได้

4016.99

117 Fibreglass wrapping, insulation แผ่นใยแกว้ ใชเ้ปน็ฉนวน Wrapping to protect pipe from 
cold or heat.

ใชห้อ่หุม้เพือ่ปอ้งกนัทอ่จากความ
เยน็หรือความร้อน

7019.59
7019.90

7208.10
7208.25
7208.26
7208.36
7208.37
7208.38
7208.39
7208.40
7208.51
7208.52
7208.53
7208.54
7208.90
7209.15
7209.16
7209.17
7209.18
7209.25
7209.26
7209.27
7209.28
7209.90

119 Bulk angles and plates, steel 
sections marine

โลหะแผ่นและมมุ ท้าด้วยเหล็กกล้า Different type of metal sheets 
for fabricating project on rig and 
platform

แผ่นโลหะชนดิต่างๆ ส้าหรับใชใ้น
งานกอ่สร้างบนแทน่เจาะและแทน่
ผลิตปโิตรเลียม

7208.90
7209.90
7211.19
7211.23
7216.50
7301.20

120 Tank Shell Plates แผ่นเหล็กส้าหรับประกอบถงั Different type of metal bars for 
fabricating project on rig and 
platform.

ผลิตภณัฑ์แผ่นรีดท้าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าไมเ่จอืส้าหรับประกอบ
แทน่ขดุเจาะปโิตรเลียมและแทน่
ผลิตปโิตรเลียม

7208.90
7209.90
7211.90

118 Sheet, plates & coil of iron or 
steel, hot-rolled or cold-rolled, 
various sizes manufactured to 
oil industry standards

แผ่นและลวดเหล็กหรือเหล็กกล้า 
ชนดิรีดร้อนหรือรีดเยน็ ขนาดต่างๆ 
ผลิตเพือ่ใชใ้นอตุสาหกรรมปโิตรเลียม

Materials used for fabrication of 
offshore installation

ส้าหรับงานกอ่สร้างโครงสร้างติดตั ง
นอกชายฝ่ัง
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121 Mild steel sheets and plates 

manufactured to oil industry 
standards

แผ่นเหล็กกล้าออ่น ผลิตเพือ่ใชใ้น
อตุสาหกรรมปโิตรเลียม

Materials used for fabrication of 
offshore installation

วสัดุใชใ้นงานกอ่สร้างโครงสร้าง
นอกชายฝ่ัง

7210.90

122 Hoop, strip of iron or steel 
manufactured to oil industry 
standards

แถบชนดิฮู้ปและสตริปท้าจากเหล็ก
หรือเหล็กกล้าผลิตเพือ่ใชใ้น
อตุสาหกรรมปโิตรเลียม

Materials used for fabrication of 
offshore installation

วสัดุใชใ้นงานกอ่สร้างโครงสร้าง
นอกชายฝ่ัง

7211.13
7211.90

123 Bars and rods of iron or steel, 
Hot-rolled, forged, extruded, 
cold-formed or cold-finished, 
various sizes to oil industry 
standards.

ทอ่นและเส้นของเหล็กหรือเหล็กกล้า
ทีไ่ด้จากการรีดร้อน ตี ดึง ขึ นรูป
ขณะเยน็หรือตกแต่งขณะเยน็ขนาด
ต่างๆ ทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมปโิตรเลียม

7213.10

124 T-sections, steel and T-bars, 
steel

หนา้ตัดรูปตัวท ีและทอ่นรูปตัวท ี
ท้าจากเหล็กกล้า

Steel sections - Different type 
of metal bars for fabricating 
project on rig and platform.

หนา้ตัดโลหะ - แทง่โลหะแบบต่างๆ 
ส้าหรับใชใ้นงานกอ่สร้างบนแทน่
เจาะหรือแทน่ผลิตปโิตรเลียม

7216.22
7301.20

125 Angles, shapes & sections of 
iron or steel, hot-rolled, forged, 
extruded, cold-formed or cold-
finished, various sizes, to oil 
industry standards.

มมุ รูปทรง และหนา้ตัดรูปต่าง ๆ 
ท้าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าทีไ่ด้จาก
การรีดร้อน ตี อดัรีด ขึ นรูปขณะเยน็
หรือตกแต่งขณะเยน็ขนาดต่างๆ  
ทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมปโิตรเลียม

7216.50

126 Piano wire for depth measuring ลวดเหล็กส้าหรับวดัระดับความลึก Small diameter wire used for 
measuring inside drillpipe when 
run in hole.

ลวดท้าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่
เจอืส้าหรับวดัระดับความลึกของ
หลุมเจาะปโิตรเลียม

7217.30

127 Stainless steel sheets and 
plates

แผ่นเหล็กกล้าไมเ่ปน็สนมิ Different type of metal sheets 
for fabricating project on rig and 
platform

แผ่นโลหะชนดิต่างๆ ส้าหรับใชใ้น
งานกอ่สร้างบนแทน่เจาะและแทน่
ผลิตปโิตรเลียม

7219.11
7220.90

128 Alloy steel and high carbon 
steel incl. stainless or heat 
resisting steel in the form of 
bars, rods, angles, shapes and 
sections, sheets and plates, 
various sizes manufactured to 
oil industry standards.

เหล็กกล้าเจอืและเหล็กกล้าคาร์บอน
สูง รวมถงึเหล็กกล้าไมเ่ปน็สนมิหรือ
เหล็กกล้าทนความร้อน ในลักษณะ
เปน็ แทง่ เส้น มมุ รูปทรง หนา้ตัด
รูปต่างๆ และแผ่น ขนาดต่างๆ กนั 
ผลิตเพือ่ใชใ้นอตุสาหกรรมปโิตรเลียม

Materials used for fabrication of 
offshore installation

วสัดุใชใ้นงานกอ่สร้างโครงสร้าง
นอกชายฝ่ัง

7221.00
7222.11
7222.19
7222.20
7222.30
7222.40
7227.10
7227.20
7227.90
7228.10
7228.20
7228.30
7228.40
7228.50
7228.60
7228.70
7228.80
7229.20
7229.90

129 Stainless steel sections, 
stainless steel angles and 
stainless steel hollow sections

หนา้ตัด  มมุ และหนา้ตัดกลวง 
ท้าด้วยเหล็กกล้าไมเ่ปน็สนมิ

Different type of metal bars for 
fabricating project on rig and 
platform.

แผ่นโลหะชนดิต่างๆ ส้าหรับใชใ้น
งานกอ่สร้างบนแทน่เจาะและแทน่
ผลิตปโิตรเลียม

7222.40
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130 Stainless steel wire ลวดท้าด้วยโลหะไมเ่ปน็สนมิ Used for measuring purposes ใชเ้พือ่จดุประสงค์ในการวดั  7223.00
131 Low alloy steel sheets, coils 

and plates manufactured to oil 
industry standards

เหล็กกล้าเจอื ชนดิแผ่น และมว้น 
ผลิตเพือ่ใชใ้นอตุสาหกรรมปโิตรเลียม

Materials used for fabrication of 
offshore installation

วสัดุใชใ้นงานกอ่สร้างโครงสร้าง
นอกชายฝ่ัง

7225.11
7225.19
7225.30
7225.40
7225.50
7225.91
7225.92
7225.99
7226.11
7226.19
7226.20
7226.91
7226.92
7226.99

132 Channels รางเหล็ก Steel sections - Different type 
of metal shapes for fabricating 
project on rig and platform.

หนา้ตัดโลหะ - แทง่โลหะแบบต่างๆ 
ส้าหรับใชใ้นงานกอ่สร้างบนแทน่
เจาะหรือแทน่ผลิตปโิตรเลียม

7301.20

133 Steel sections, mild steel 
sections angles, steel beams 
and joints universal columns 
steel and wide flance steel 
beams

หนา้ตัดท้าด้วยเหล็กกล้า มมุหนา้ตัด
ท้าด้วยเหล็กกล้าออ่น คานและเสา
ขอ้ต่อยนูเิวอร์แซลท้าด้วยเหล็กกล้า 
และคานบา่กวา้ง ท้าด้วยเหล็กกล้า

Steel sections - Different type 
of metal shapes for fabricating 
project on rig and platform.

หนา้ตัดโลหะ - แทง่โลหะแบบต่างๆ 
ส้าหรับใชใ้นงานกอ่สร้างบนแทน่
เจาะหรือแทน่ผลิตปโิตรเลียม

7301.20

134 Marine steel angles มมุท้าด้วยเหล็กกล้า Materials used for fabrication of 
offshore installation

ทอ่นเหล็กกล้าหนา้ตัดรูปต่างส้าหรับ
ประกอบแทน่ผลิตปโิตรเลียม

7216.91
7216.99
7301.20

135 Marine steel sections หนา้ตัดท้าด้วยเหล็กกล้า Materials used for fabrication of 
offshore installation

ทอ่นเหล็กกล้าหนา้ตัดรูปต่างๆ 
ส้าหรับประกอบแทน่ผลิตปโิตรเลียม

7216.91
7216.99
7301.20

136 Standpipe units, mudline ทอ่ถา่ยน า้โคลน Drilling equipment (Drill floor 
and derrick equipment).

อปุกรณ์ใชใ้นงานเจาะหลุม 7304.11
7304.19

137 Lined seamless pipe for 
process duties

ทอ่เหล็กไร้ตะเขบ็ Used on platform for 
fabrication or repairs.

ใชใ้นงานกอ่สร้างหรือซ่อมแซมบน
แทน่ผลิต

7304.11
7304.19

138 Seamless tubes, pipes and 
hollow profiles of iron or steel, 
including perforated, slotted 
pipe, high pressure, hydro-
electric conduits, casing, steel, 
seamless tubing, oil well steel, 
drilling conductors, carbon 
steel boiler tubes, carbon steel 
heat-excha

หลอด ทอ่ และโพรไฟล์กลวงอืน่ๆ 
ไร้ตะเขบ็ ท้าจากเหล็กหรือเหล็กกล้า
 รวมถงึ ทอ่ทีไ่ด้มกีารเจาะรู เจาะชอ่ง
 ทอ่ทนแรงดันสูง ทอ่ไฮโดรอเิล็กทริก 
ทอ่เหล็กกล้าไร้รอยต่อ ทอ่น้าเจาะ
หลุมน า้มนั ท้าด้วยเหล็กกล้า 
ทอ่บอยเลอร์ท้าด้วยเหล็กกล้า
คาร์บอน ทอ่แลกเปล่ียนความร้อน
ท้าด้วยเหล็กกล้าคาร์บอน

-   Used in order to allow 
formation fluid to enter pipe 
through slot instead of 
perforating.                                 
   
-   Used for conducting oil, 
water and etc. 

ใชส้้าหรับเปน็ทอ่ใหข้องไหลในชั นหนิ
ไหลเขา้หลุมได้

7304.11
7304.19
7304.22
7304.23
7304.24
7304.29
7304.31
7304.39
7304.41
7304.49
7304.51
7304.59
7304.90
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139 Welded pipe including 

perforated and slotted pipe 
with external diameter 
exceeding 406.4 mm.

ทอ่เชือ่ม รวมถงึทอ่ทีเ่จาะรูและชอ่ง 
ทีม่ขีนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางภายนอก
มากกวา่ 406.4 มลิลิเมตร

Steel pipe used to prevent 
hole from collapsing.  Large 
diameter pipes used at shallow 
depth to protect the loose 
formation from collapsing.  
Pipes used 
for fabrication 

ทอ่เหล็กกล้าใชส้้าหรับปอ้งกนัหลุม
พงั 
ทอ่เหล็กใชท้ีค่วามลึกระดับตื น
และทอ่เหล็กใชใ้นงานกอ่สร้างแทน่

7305.11
7305.12
7305.19
7305.20
7305.31
7305.39
7305.90

140 Welded pipe including 
perforated and slotted pipe.

ทอ่เชือ่ม รวมถงึทอ่ทีเ่จาะรูและชอ่ง Use in order to allow formation 
fluid to enter pipe through slot 
instead of perforating.

ใชส้้าหรับเปน็ทอ่ใหข้องไหลในชั นหนิ
ไหลเขา้หลุมได้ผ่านทางชอ่งเปดิ

7306.11
7306.19
7306.21
7306.29
7306.30
7306.40
7306.50
7306.61
7306.69
7306.90

141 Tubes, seamless, carbon steel, 
stainless steel

หลอดไร้ตะเขบ็ท้าด้วยเหล็กกล้า
คาร์บอน หรือเหล็กกล้าไมเ่ปน็สนมิ

Round pipes installed after the 
hole is drilled to prevent the 
wellbore from collapsing.

หลอดหรือทอ่ และโพรไฟล์กลวง 
ไร้ตะเขบ็ ท้าด้วยเหล็กกล้าหรือ
เหล็กกล้าไมเ่ปน็สนมิส้าหรับปอ้งกนั
การพงัทลายของชั นดินในหลุมเจาะ
ปโิตรเลียม

7304.49
7304.90

142 Casing, steel, welded ทอ่ผนงับอ่ท้าด้วยเหล็กกล้า
ชนดิเชือ่มตะเขบ็

Steel pipe used to prevent 
hole from collapsing.

ทอ่กรุผนงับอ่ (เคสซิง) ชนดิ
เชือ่มตะเขบ็ท้าด้วยเหล็กส้าหรับ
ปอ้งกนัการพงัทลายของชั นดิน
ในหลุมเจาะปโิตรเลียม

7305.20

143 Drilling conductors, steel, 
welded

ทอ่น้าเจาะท้าด้วยเหล็กกล้า
ชนดิเชือ่มตะเขบ็

Large diameter pipes used at 
shallow depth to protect the 
loose formation from caving in.

ทอ่กรุผนงับอ่ (คอนดักเตอร์) ชนดิ
เชือ่มตะเขบ็ท้าด้วยเหล็กส้าหรับ
ปอ้งกนัการพงัทลายของชั นดิน
ในหลุมเจาะปโิตรเลียม

7305.20

144 Stainless steel welded pipe 
and tubes carbon steel welded 
pipe and tubes alloy steel 
welded pipe and tubes 

ทอ่และหลอดชนดิเชือ่มตะเขบ็ 
ท้าด้วยเหล็กกล้าไมเ่ปน็สนมิ  
เหล็กกล้าคาร์บอน และเหล็กกล้าเจอื

Pipes use for fabrication usually 
for rig maintenance i.e 
plumbing.

ทอ่หรือหลอดชนดิเชือ่มตะเขบ็
ส้าหรับใชง้านบนแทน่ขดุเจาะ
ปโิตรเลียม

7305.31

145 Carbon steel boiler tubes, 
welded Carbon steel heat-
exchanger tubes, welded.  
Alloy steel boiler tubes, 
welded.  Alloy steel heat-
exchanger tubes, welded 
Stainless steel boiler tubes, 
welded.  Stainless steel heat-
exchanger tubes, welded, 
Carbon steel welded

ทอ่บอยเลอร์ชนดิเชือ่มตะเขบ็ 
ทอ่แลกเปล่ียนความร้อนชนดิ
เชือ่มตะเขบ็ ท้าด้วยเหล็กกล้า
ไมเ่ปน็สนมิ หรือเหล็กกล้าคาร์บอน 
หรือเหล็กกล้าเจอื

Heating facilities and 
equipment for plant/process

ทอ่ใชติ้ดตั งในชดุอปุกรณ์แลกเปล่ียน
ความร้อน

7305.31

หนา้ 11 จาก 46



ล ำดบัที่ Description รำยกำร Detail Description/Usage ค ำอธบิำยเพ่ิมเตมิ/กำรใชง้ำน ประเภทยอ่ย
146 Circular hollow sections, steel, 

welded Flatoval hollow 
sections, steel, welded, 
Structural steel hollow 
sections, welded

หนา้ตัดขวางวงกลมกลวง 
หนา้ตัดขวางวงรีกลวง 
หนา้ตัดขวางโครงสร้างกลวง 
ชนดิเชือ่มตะเขบ็ ท้าด้วยเหล็กกล้า

For fabrication purposes. ทอ่ชนดิเชือ่มตะเขบ็มภีาคตัดขวาง
เปน็วงกลมท้าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าไมเ่จอืส้าหรับใชเ้ปน็
ส่ิงกอ่สร้างแทน่
ขดุเจาะปโิตรเลียมและแทน่ผลิต
ปโิตรเลียม

 7305.39

147 Steel rectangular hollow section หนา้ตัดขวางรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ากลวง 
ท้าด้วยเหล็กกล้า

Steel sections - Different type 
of metal bars for fabricating 
project on rig and platform.

ทอ่ชนดิเชือ่มตะเขบ็มภีาคตัดขวาง
เปน็รูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสหรือรูปส่ีเหล่ียม
ผืนผ้า ท้าด้วยเหล็กกล้าส้าหรับใช้
เปน็ส่ิงกอ่สร้างแทน่ขดุเจาะปโิตรเลียม
และแทน่ผลิตปโิตรเลียม

7306.61
7306.90

148 Steel square hollow sections หนา้ตัดขวางรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสกลวง 
ท้าด้วยเหล็กกล้า

Steel sections - Different type 
of metal bars for fabricating 
project on rig and platform.

ทอ่ชนดิเชือ่มตะเขบ็มภีาคตัดขวาง
เปน็รูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสหรือรูปส่ีเหล่ียม
ผืนผ้า ท้าด้วยเหล็กกล้าส้าหรับใช้
เปน็ส่ิงกอ่สร้างแทน่ขดุเจาะปโิตรเลียม
และแทน่ผลิตปโิตรเลียม

7306.61
7306.90

149 Tube and pipe fitting  (including 
all items listed under 
subheading no. 7307.11, 
7307.19, 7307.21, 7307.22, 
7307.23, 7307.29, 7307.91, 
7307.92, 7307.93, 7307.99)

อปุกรณ์ติดตั งของหลอดและทอ่ 
(รวมทกุชนดิทีอ่ยูใ่นประเภทยอ่ย 
7307.11  7307.19  7307.21  
7307.22  7307.23  7307.29  
7307.91  7307.92  7307.93 และ
7307.99)

Materials used for drilling and 
production installation

อปุกรณ์ติดตั งของหลอดหรือทอ่ 
(เชน่ ขอ้ต่อ ขอ้งอ ปลอกเล่ือน) 
ท้าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ส้าหรับ
ใชเ้ปน็ส่ิงกอ่สร้างแทน่ผลิตปโิตรเลียม

7307.11
7307.19
7307.21
7307.22
7307.23
7307.29
7307.91
7307.92
7307.93
7307.99

150 Tubing bleeders,  tubing drains 
& pressure operated tubing 
safety joints

ทอ่ระบาย ท้างานโดยแรงดัน 
ใชใ้นงานความปลอดภยั

7307.29
7307.99

151 Stainless steel washers แหวนรองท้าด้วยเหล็กกล้าไมเ่ปน็สนมิ For sealing purposes ใชส้้าหรับการซีล 7318.22
152 Fire fighting hose coupling 

(made of brass & stainless steel)
ขอ้ต่อส้าหรับสายฉดีดับเพลิง ท้า
ด้วยทองเหลือง และเหล็กกล้าไมเ่ปน็
สนมิ

Fire fighting equipment and 
accessories

ขอ้ต่อและอปุกรณ์ประกอบส้าหรับ
สายฉดีดับเพลิง ท้าด้วยทองเหลือง
หรือเหล็กกล้าไมเ่ปน็สนมิ

7307.29
7412.20

153 Safety joints ขอ้ต่อเพือ่ความปลอดภยั A special joint of pipe installed 
as part of the drill string which 
can be released from the lower 
part of the string.

ขอ้ต่อส้าหรับทอ่เจาะชนดิทีใ่ชใ้น
การเจาะน า้มนัหรือกา๊ซ

7307.29
7307.99

154 Pipeline bleeding devices อปุกรณ์ระบายความดันในทอ่ส่ง Valve installed on the pipeline 
which will be opened at a set 
pressure or manually opened.

วาล์วทีติ่ดตั งกบัทอ่ส่ง จะเปดิ
อตัโนมติัเมือ่ความดันในทอ่
ถงึจดุทีตั่ งไว ้หรือเปดิโดยใชค้น

8481.80

155 Pipeline receiving and 
launching traps quick-opening 
closures and accessories

ฝาปดิปลายทอ่และอปุกรณ์ประกอบ Pipeline facilities for launching 
a flowline cleaning device.

เปน็ส่วนประกอบของระบบทอ่ 
ใชส้้าหรับเปดิบรรจอุปุกรณ์เพือ่
ท้าความสะอาดภายในทอ่

7326.90
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156 Tube and pipe steel fitting less 

than 15 cm. in internal diameter
อปุกรณ์ติดตั งของหลอดและทอ่
มเีส้นผ่านศูนยก์ลางรอบในไมเ่กนิ 
15 เซนติเมตร

Including Bends, branches, 
bushings, caps, couplings, 
crosses, elbow, nipples, plugs, 
reducers, tees, unions, flanges, 
joints, stub-ends, adaptors, 
branch fittings, weldolets, 
elbolets, nipolets, couplings for 
casing and tubing, crossover 
joints, expansion

อปุกรณ์ติดตั งของหลอดหรือทอ่ 
(เชน่ ขอ้ต่อ ขอ้งอ ปลอกเล่ือน) 
ท้าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าส้าหรับ
ใชเ้ปน็ส่ิงกอ่สร้างแทน่ผลิตปโิตรเลียม

7307.11
7307.19
7307.99

157 Tubes & pipe fittings eg. joints 
elbows, unions, flanges etc. 
of iron or steel, various sizes, 
to oil industry standards.

อปุกรณ์ติดตั งของหลอดและทอ่ เชน่
 ขอ้ต่อ ขอ้งอ หนา้แปลน ขนาดต่างๆ 
ท้าจากเหล็กหรือเหล็กกล้า ทีใ่ชใ้น
อตุสาหกรรมปโิตรเลียม

7307.91

158 Drilling derricks and parts 
thereof

แทน่ขดุเจาะปโิตรเลียมและ
ส่วนประกอบ

8426.99

159 Reinforcements, derricks อปุกรณ์เสริมความแขง็แรงของ
กระโดงปัน้จัน่เหนอืหลุมเจาะ

Drilling Rig & Platform 
equipment

อปุกรณ์ใชบ้นแทน่เจาะและแทน่ผลิต 7308.20

160 Substructures for derricks, 
drawworks drive groups & 
drilling masts

โครงสร้างของกระโดงปัน้จัน่
เหนอืหลุมเจาะ กวา้นและตัวขบั

Drilling Rig & Platform 
equipment

อปุกรณ์ใชบ้นแทน่เจาะและแทน่ผลิต 7308.90

161 Tripods-derricks แทน่ขดุเจาะแบบสามขา Drilling Rig & Platform 
installation materials

อปุกรณ์ติดตั งบนแทน่เจาะ
และแทน่ผลิต

7308.90

162 Doors, door frames & window 
frames, of iron or steel, various 
sizes, to oil industry standards

ประตู กรอบของประตูและหนา้ต่าง 
ขนาดต่างๆ ท้าจากเหล็กหรือ
เหล็กกล้า ทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม
ปโิตรเลียม

Materials use for construction 
of living quarters.

วตัถใุชใ้นการกอ่สร้างแทน่ทีพ่กัอาศัย
นอกชายฝ่ัง

7308.30

163 Tank bottoms, tank roofs and 
tank supports

ถงัและองค์ประกอบถงักกัเกบ็ Crude oil & LPG storage tanks. ถงักกัเกบ็น า้มนัดิบและปโิตรเลียม
เหลว

7326.90

164 Oil catchers ภาชนะส้าหรับดักจบัน า้มนั Machinery accessory. เรเซอววัร์ แทง้ก ์แวต้และภาชนะ
ทีค่ล้ายกนัส้าหรับใชบ้รรจกุา๊ซอดั
หรือกา๊ซเหลว ท้าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าทีม่คีวามจเุกนิ 300 ลิตร 
จะบดุ้านในหรือหุม้ฉนวนความร้อน
หรือไมก่ต็าม แต่ต้องไมม่เีคร่ือง
อปุกรณ์กลหรือเคร่ืองอปุกรณ์ความ
ร้อนประกอบ
ติดอยูด้่วย

7309.00

165 Gas or  liquefied petroleum 
pressurized sample container

ภาชนะส้าหรับบรรจกุา๊ซอดัหรือ
กา๊ซเหลว

Pressurized sample container ภาชนะส้าหรับบรรจกุา๊ซอดัหรือ
กา๊ซเหลว ท้าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า

7311.00
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166 Wire rope, cordage and chain 

accessories (Incl. catline hooks, 
connector grips, pullback 
springs, catline and spinning 
line swivels, rotary tong 
counterweights.)

ลวดเกลียว โรป แถบถกั 
ส่วนประกอบของโซ่ เชน่ 
หวัตะขอโซ่ ตะขอยกของ 
ตัวจบัแบบหมนุรอบ
และตัวถว่งน า้หนกั

Lifting devices. ลวดเกลียว โรป เคเบลิ แถบถกั สลิง 
และของทีค่ล้ายกนั ท้าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้า หวัตะขอโซ่และ
ส่วนประกอบของโซ่ โซ่ยกของ 
ตะขอยกของ สะเกน็ มาสเตอร์ลิงค์ 
แฮมเมอร์ล็อค พร้อมทั งอปุกรณ์
เกีย่วกบัการยกของทกุชนดิ ท้าด้วย
เหล็กหรือเหล็กกล้า โซ่ชนดิใชข้อ้ต่อ 
(อาร์ทคิิวเลเต็ดลิงก์) ต่อกนัเปน็ขอ้ๆ 
และส่วนประกอบของของดังกล่าว

7312.10

167 Casing tool-joints and 
connectors

ขอ้ต่อทอ่กรุผนงับอ่ Appliance to joint together 
casing.

อปุกรณ์เพือ่เชือ่มทอ่กรุเขา้ด้วยกนั 7307.99

168 Wire ropes for oil field service 
to API or BS specifications

ลวดเกลียวโรปทีใ่ชใ้นภาคสนามของ
กจิการน า้มนัตามมาตรฐาน เอพไีอ 
หรือ บเีอส

Wire ropes used for sling, 
hoisting and pulling devices.

ลวดเกลียว โรป เคเบลิ แถบถกั สลิง 
และของทีค่ล้ายกนั ท้าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้า หวัตะขอโซ่และ
ส่วนประกอบของโซ่ ท้าด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้า โซ่ชนดิใชข้อ้ต่อ 
(อาร์ทคิิวเลเต็ดลิงก์) ต่อกนัเปน็ขอ้ๆ 
และส่วนประกอบของของดังกล่าว

7312.10

169 Heavy duty steel link chain and 
shackles and spinning chain for 
drilling

โซ่ชนดิต่อกนัเปน็ขอ้ๆ พร้อมทั ง
อปุกรณ์เกีย่วท้าด้วยเหล็กกล้าส้าหรับ
การใชง้านหนกั

For ship anchor and mooring 
system.

โซ่ชนดิต่อกนัเปน็ขอ้ๆ และ
ส่วนประกอบของโซ่ ตะขอยกของ 
สะเกน็ มาสเตอร์ลิงค์ แฮมเมอร์ล็อค
 พร้อมทั งอปุกรณ์เกีย่ว ท้าด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้า

7315.12

170 Bolts, nuts and studbolts, to oil 
industry standard (eg. ASTM, 
ANSI, ISO, BS)

สลักเกลียว แปน้เกลียว และสลัก
เกลียวปล่อย ตามมาตรฐาน
อตุสาหกรรมน า้มนั เชน่ เอเอสทเีอม็ 
เอเอน็เอสไอ ไอเอสโอ บเีอส

Including fluoro carbon coated 
and stand-Cote studbolts.- 
Spare parts for pipeline flanges

สต๊ัดโบล์ท สลักเกลียว และ
แปน้เกลียว ท้าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าตามมาตรฐานอตุสาหกรรม
น า้มนั

7318.15

171 Bearing, lock nuts and removal 
nuts

แบร่ิง แปน้เกลียวและแหวนรอง Spare parts for pipeline flanges. อปุกรณ์ใชก้บัขอ้ต่อหนา้แปลน 7318.16

172 Wire and helical, spring for 
machinery

ลวดสปริง และสปริงแบบกน้หอย 
ส้าหรับเคร่ืองจกัร

สปริงและแผ่นทีใ่ชเ้ปน็สปริง ท้าด้วย
เหล็กหรือเหล็กกล้าเหมาะส้าหรับ
เคร่ืองจกัร

7320.20

173 Mechanical seal parts, flexibox ตัวผนกึเชงิกล ส้าหรับเคร่ืองจกัร แมคเคอนคิอลซีล ส้าหรับเคร่ืองจกัร 7320.90
174 Steel grating, turnbuckles & 

wire clips to oil industry 
standards.

ฝาตะแกรงปดิชอ่งเปดิ เกลียวเร่ง 
และหวัยดึสลิง ท้าด้วยเหล็กกล้า 
ทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมน า้มนั

ฝาตะแกรงปดิชอ่งเปดิ เกลียวเร่ง 
และหวัยดึสลิง

7325.10
7326.90

175 Air baffles & breather valves; 
Drain fittings and valves; Gauge 
hole covers and slot dipping 
devices,Guide poles & gauge 
wells; Roof nozzles, for tanks

แอร์แบบ๊เฟล และ วาล์วระบาย
อากาศ

แผ่นหรือแถบกั น ใชเ้พือ่ควบคุม
ทศิทางการไหลของกา๊ซหรือของไหล
ในถงัอปุกรณ์การผลิต

 7326.90
8481.40

176 Circlips, carbon steel circlips & 
stainless steel

แหวนล็อก (circlips) ท้าด้วย
เหล็กกล้าหรือเหล็กกล้าไร้สนมิ

Device to hold a small subject 
in place to prevent it from 
moving.

แหวนปากงอ ท้าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าไร้สนมิ

7318.29

177 Geological hooks and 
connectors

ขอเกีย่วและตัวจบั อปุกรณ์ใชเ้กีย่วหรือต่อจบัลวดหรือ
สายสลิงซ่ึงหลุดอยูใ่นหลุมเจาะ

 7326.90
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178 Hoisting tools: elevator links อปุกรณ์ชกัรอก และขอ้ต่อแนวด่ิง Drilling (Derrick) equipment. อปุกรณ์ทีใ่ชเ้ชือ่มต่อส่วนประกอบ

ระบบชกัรอกส้าหรับงานเจาะหลุม
 7326.90

179 Protective caps for valves and 
fittings

ฝาปดิปอ้งกนัวาล์วและขอ้ต่อ Covers over valves and fitting 
to prevent damages.

ฝาปดิเพือ่ปอ้งกนัการกระแทก  7326.90

180 Steel wedges ล่ิมท้าด้วยเหล็กกล้า For jacket piles and tubulars - 
wedges use to prevent 
movement of tubulars

ล่ิมท้าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 7325.10

181 Fire-fighting equipment hose 
carrying equipment (reels and 
racks)                                                        

ล้อมว้นส้าหรับสายดับเพลิง
พร้อมโครงติดตั ง

Fire fighting equipment and 
accessories

ตู้และอปุกรณ์สายส่งน า้ดับเพลิง 7326.90

182 Heat-exchanger tubes, copper, 
finned

ทอ่แลกเปล่ียนความร้อนท้าด้วย
ทองแดงพร้อมครีบระบายความร้อน

Heating facilities หลอด ทอ่หรือแผงระบายความร้อน
ท้าด้วยทองแดง

7411.10

183 Copper-nickel tubes and pipes 
for heat-exchangers

หลอดและทอ่แลกเปล่ียนความร้อน
ท้าด้วยทองแดงผสมนกิเกลิ

Pipes used to circulate water 
around machinery for cooling 
purposes.

หลอด ทอ่หรือแผงระบายความร้อน
ท้าด้วยโลหะเจอืทีม่ทีองแดงและ
นกิเกลิเปน็หลัก

7411.22

184 Bronze castings อปุกรณ์ติดตั งของหลอดหรือทอ่ 
ท้าด้วยโลหะเจอืทีม่ทีองแดงและดีบกุ
เปน็หลัก (ทองบรอนซ์)

Bushings and cylinders. - 
Fittings used in fabrication using 
piping.

อปุกรณ์ติดตั งของหลอดหรือทอ่ 
(เชน่ ขอ้ต่อ ขอ้งอ ปลอกเล่ือน) 
ท้าด้วยโลหะเจอืทีม่ทีองแดงและดีบกุ
เปน็หลัก (ทองบรอนซ์)

7411.29
7412.20

185 Tubes & Pipe of copper & 
copper alloy

หลอดและทอ่ ท้าด้วยทองแดงและ
ทองแดงเจอื

7411.10
7411.21
7411.22
7411.29

186 Tubes & pipe fittings of copper 
& copper alloy.

อปุกรณ์ติดตั งของหลอดและทอ่ 
ท้าด้วยทองแดงและทองแดงเจอื

7412.10
7412.20

187 Nickle alloy plates แผ่นโลหะท้าด้วยนกิเกลิเจอื Different type of metal bars for 
fabricating project on rig and 
platform.

แผ่นโลหะเจอืใชส้้าหรับประกอบท้า 
ถงัอดัแรงดัน อปุกรณ์แลกเปล่ียน
ความร้อน ทอ่ และอืน่ๆ

7506.20

188 Nickel and nickel alloy tubes 
for heat-exchangers

ทอ่ส้าหรับอปุกรณ์แลกเปล่ียน
ความร้อน ท้าด้วยนกิเกลิและ
นกิเกลิเจอื

Pipes used to circulate water 
around machinery for cooling 
purposes - Including inconel, 
incoloy and monel.

ทอ่ หลอด หรือแผงระบายความร้อน
ท้าด้วยนกิเกลิและนกิเกลิเจอืเปน็
วสัดุใชส้้าหรับประกอบงาน
โครงสร้างแทน่ผลิตปโิตรเลียม

7507.12

189 Aluminium and aluminium 
alloy shapes and sections, 
certified for use on aircraft / 
helicopters

รูปทรงและหนา้ตัดรูปต่างๆ ท้าด้วย
อะลูมเินยีมและอะลูมเินยีมเจอื ทีใ่ช้
บนอากาศยานหรือเฮลิคอปเตอร์

Aero nautical accessories. อะลูมเินยีมทีข่ึ นรูปเปน็รูปทรงและ
หนา้ตัดรูปต่างๆ

7604.10
7604.21
7604.29

190 Tubes and pipes of Aluminium. หลอดหรือทอ่ท้าด้วยอะลูมเินยีม หลอดหรือทอ่ท้าด้วยอะลูมเินยีม
ส้าหรับใชเ้ปน็ทอ่ส่งกา๊ซหรือ
ของเหลวในกระบวนการผลิต

7608.10

191 Aluminium and aluminium 
alloy tubes for heat-exchangers 

ทอ่ส้าหรับอปุกรณ์แลกเปล่ียน
ความร้อน ท้าด้วยอะลูมเินยีมและ
อะลูมเินยีมเจอื

Pipes used to circulate water 
around machinery for cooling 
purposes

ทอ่ หลอด หรือแผงระบายความร้อน
ท้าด้วยอะลูมเินยีมและอะลูมเินยีมเจอื

7608.20

192 Aluminium anodes ขั วแอโนดท้าด้วยอะลูมเินยีม Attached to steel which is 
submerged in water to prevent 
corrosion.

ใชติ้ดกบัเหล็กกล้าทีอ่ยูใ่นน า้
เพือ่ปอ้งกนัการผุกร่อน

7616.99
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193 Wrought bars, rods, angles, 

shapes & sections of lead wire
ตะกัว่ทีข่ึ นรูปเปน็ทอ่น เส้น รวมทั ง
มมุ รูปทรง และลวดหนา้ตัดรูปต่างๆ

ตะกัว่ทีข่ึ นรูปเปน็ทอ่น เส้น โพรไฟล์ 
รวมทั ง มมุ รูปทรง และลวดหนา้ตัด
รูปต่าง ๆ

7806.00

194 Wrought plates, sheets and 
strip of lead.

ตะกัว่ทีข่ึ นรูปเปน็แผ่น แผ่นบาง 
และแถบ

ตะกัว่ทีข่ึ นรูปเปน็แผ่น แผ่นบาง 
และแถบ

7804.11
7804.19

195 Tubes, pipes and pipe fittings 
of lead.

หลอด ทอ่ และอปุกรณ์ติดตั งของ
หลอดและทอ่ท้าด้วยตะกัว่

อปุกรณ์ติดตั งของหลอดหรือทอ่ 
(เชน่ ขอ้ต่อ ขอ้งอ ปลอกเล่ือน) 
ท้าด้วยตะกัว่

7806.00

196 Zinc anodes ขั วแอโนดท้าด้วยสังกะสี Attached to steel which is 
submerged in water to prevent 
corrosion.

ใชติ้ดกบัเหล็กกล้าทีอ่ยูใ่นน า้
เพือ่ปอ้งกนัการผุกร่อน

7907.00

197 Specialised hand tools for 
exclusive use on oil field 
equipment consisting of:- 
Cameron ring spanners, 
spanners for oilwell pump 
repair, piston &  piston rod 
pullers, valve seat drivers & 
pullers

เคร่ืองมอืทีใ่ชง้านด้วยมอืส้าหรับ
ใชง้านในแหล่งน า้มนั เชน่ ประแจ
ปากตายแหวน ประแจปากตายและ
ประแจเล่ือน

Used for BOP equipment & 
oilwell pumps.

ประแจปากตายและประแจเล่ือน
ทีใ่ชง้านด้วยมอื (รวมถงึประแจทอร์ก 
แต่ไมร่วมถงึด้ามจบัดอกกดัเกลียวใน) 
รวมทั งประแจบอ๊กซ์ชนดิถอด
สับเปล่ียนได้ มหีรือไมม่ด้ีามจบั

8204.11
8204.12

198 Special spanners ประแจแบบพเิศษ Rig tools, big size spanners ประแจปากตายและประแจเล่ือน
ทีใ่ชง้านด้วยมอื (รวมถงึประแจทอร์ก 
แต่ไมร่วมถงึด้ามจบัดอกกดัเกลียวใน) 
รวมทั งประแจบอ๊กซ์ชนดิถอด
สับเปล่ียนได้ มหีรือไมม่ด้ีามจบั

8204.20

199 Acidizing tools เคร่ืองมอืแอซิดไดซ์ซิง Pumping & mixing equipment 
for well stimulation work.

เคร่ืองมอืส้าหรับผสมและอดั
สารละลายกรดเพือ่กระตุ้น
อตัราการไหลจากหลุม

8413.50

200 Casing protectors installation 
tools

เคร่ืองมอืประกอบและขนัเกลียว
ทอ่กรุ

To assist in installation of 
protector on drill pipe

เคร่ืองมอืพเิศษทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม
กา๊ซและน า้มนั

8205.59

201 Cementing tools Cement heads เคร่ืองมอืการซีเมนต์หลุม 
(cementing tools) 
หวัฉดีซีเมนต์ (cement heads)

Cementing equipment. เคร่ืองมอืส้าหรับผสมและอดัซีเมนต์
ลงหลุม เพือ่ใหห้ลุมพร้อมใชง้าน

8413.40

202 Fishing and repair tools and 
impression blocks

อปุกรณ์กูช้ิ นส่วนในหลุม ซ่อมแซม
หลุม และตรวจสอบชิ นส่วนในหลุม

อปุกรณ์ใส่ลงไปในหลุมเพือ่ส้าหรับกู ้
หรือก้าจดัส่ิงกดีขวางในหลุม

8431.43

203 Specialised tools for exclusive 
use in oil field operations, 
consisting of coredrills drill 
stem, directional drilling tools,  
stabilizers, Drilling bits 
(including  polycrystalline 
diamond compact (PDC) bits), 
Fishing and repair tools, junk 
baskets, fish

เคร่ืองมอืพเิศษทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม
กา๊ซและน า้มนั

Tools used for specialised 
operations to suit downhole 
conditions.

เคร่ืองมอืพเิศษทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม
กา๊ซและน า้มนั ชนดิถอดสับเปล่ียนได้
ส้าหรับใชง้านด้วยมอืซ่ึงจะขบัด้วย
ก้าลังอยา่งอืน่หรือไมก่ต็าม หรือ
ส้าหรับเคร่ืองมอืกลและเคร่ืองมอื
ส้าหรับเจาะหนิหรือเจาะดิน

8207.19
8207.50
8207.90
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204 Derrick floor tools (Including 

thread lubricant applicators, 
mud saver buckets, surface 
casing cutters, drift mandrels, 
drill collar  lift units)

เคร่ืองมอืส้าหรับใชง้านบนแทน่
ขดุเจาะปโิตรเลียม

Accessories for rig floor 
equipment.

เคร่ืองมอืพเิศษทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม
กา๊ซและน า้มนั ชนดิถอดสับเปล่ียนได้ 
ส้าหรับใชง้านด้วยมอืซ่ึงจะขบัด้วย
ก้าลังอยา่งอืน่หรือไมก่ต็าม หรือ
ส้าหรับเคร่ืองมอืกลและเคร่ืองมอื
ส้าหรับเจาะหนิหรือเจาะดิน

8207.90

205 Derrick floor tools: Bushing, 
slips spiders and clamps, 
spinning tables & dressing tools

เคร่ืองมอืส้าหรับใชง้านบนแทน่
ขดุเจาะปโิตรเลียม

Used for securing pipe in the 
drilling floor.

เคร่ืองมอืพเิศษทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม
กา๊ซและน า้มนั ชนดิถอดสับเปล่ียนได้ 
ส้าหรับใชง้านด้วยมอืซ่ึงจะขบัด้วย
ก้าลังอยา่งอืน่หรือไมก่ต็าม หรือ
ส้าหรับเคร่ืองมอืกลและเคร่ืองมอื
ส้าหรับเจาะหนิหรือเจาะดิน

8207.90

206 Special machine tools for use 
in oil industry

เคร่ืองมอืพเิศษทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม
น า้มนั

Consisting of oilwell pump 
shop equipment, mechanical 
outters for casing/tubing/drill 
pipe, pipeline expanding and 
aligning machine.

อปุกรณ์ใชส้้าหรับงานปัม๊ งานตัด 
ขยายหรือแต่งทอ่ต่างๆ

8205.59

207 Tubing, stainless steel, flexible ทอ่ออ่นงอได้ท้าด้วยเหล็กกล้าไร้สนมิ Used in fabricating on platform, 
for repairs etc or building new 
installation.

8307.10

208 Flexible tubing and piping, of 
base metal

หลอดและทอ่ออ่น ทีง่อได้ ท้าด้วย
โลหะสามญั

ทอ่โลหะใชส้้าหรับหุม้หรือครอบ 
สายไฟฟา้ สายเคเบลิ ฯลฯ

8307.90

209 Wire, rods, tubes plates, 
electrodes , coated or cored 
with flux material (ISO, DIN, 
NEN or BS specifications)

ลวด เส้น หลอด แผ่น อเิล็กโทรด 
เคลือบหรือท้าแกนกลางด้วยวตัถุ
จากพวกฟลักซ์ (มาตรฐาน ไอเอสโอ 
ดีไอเอน็ เอน็อเีอน็ หรือ บเีอส )

Welding rods (excluding 
electrodes under specifications 
class E-6013 Grade 2 & 3 and 
Class E-7018)

ลวด เส้น หลอด แผ่น อเิล็กโทรดและ
ผลิตภณัฑ์ทีค่ล้ายกนั ท้าด้วยโลหะ
สามญัหรือโลหะคาร์ไบด์ เคลือบหรือ
ท้าแกนกลางด้วยวตัถจุากพวกฟลักซ์
ชนดิทีใ่ชใ้นการบดักรี เปา่แล่น เชือ่ม
หรือพอกโลหะหรือโลหะคาร์ไบด์ 
รวมทั งลวดและเส้นทีท่้าด้วยผงโลหะ
สามญัซ่ึงเกาะหรือติดรวมกนั ใชใ้น
การพน่โลหะ

 8311.10
 8311.20
8311.30

210 Wire, rods & similar products 
of  base metal or of metal 
carbides, of a kind used for 
soldering, brazing & welding to 
oil industry standards 
excl. coated electrode

ลวด เส้นและผลิตภณัฑ์ทีค่ล้ายกนั
รวมถงึอเิล็กโทรดทีเ่คลือบแล้ว 
ท้าด้วยโลหะสามญัหรือโลหะคาร์ไบน ์
ชนดิทีใ่ชใ้นการบดักรี เปา่แล่น 
และเชือ่ม เพือ่ใชใ้นอตุสาหกรรม
ปโิตรเลียม

 8311.20

211 Producer gas & water gas 
generator and parts.

เคร่ืองก้าเนดิโพรดิวเซอร์กา๊ซ และ
วอเตอร์กา๊ซ รวมถงึส่วนประกอบ
ของเคร่ืองดังกล่าว

 8405.10
8405.90

212 Marine propulsion engines 
for survival craft & capsules 
(for diesel)

เคร่ืองยนต์ทีใ่ชข้บัเคล่ือนเรือกูช้พี
และแพกูช้พี

Outboard motors. เคร่ืองยนต์ทีใ่ชข้บัเคล่ือนเรือกูช้พี
และแพกูช้พี

8408.10

213 Drive groups, single and  
multiple engine for drawwork 
and pumps

เคร่ืองยนต์ทีใ่ชข้บัเคล่ือนกวา้นและปัม๊  8408.90
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214 Engines, stationary for use on 

offshore installations or 
onshore terminals

เคร่ืองยนต์ทีติ่ดตั งอยูก่บัที ่ใชบ้นแทน่
นอกชายฝ่ังหรือสถานผีลิตบนฝ่ัง

Diesel, gas and oil driven. เคร่ืองยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ
ชนดิจดุระเบดิด้วยการอดั 
(เคร่ืองยนต์ดีเซลหรือกึง่ดีเซล) 
ทีใ่ชบ้นแทน่นอกชายฝ่ังหรือ
สถานผีลิตบนฝ่ัง

 8408.90

215 Engines, other than stationary  
for use on offshore installations 
or onshore terminals

เคร่ืองยนต์นอกจากชนดิทีติ่ดตั ง
อยูก่บัที ่ส้าหรับใชง้านบนแทน่ผลิต
ปโิตรเลียมนอกชายฝ่ังและสถานบีนฝ่ัง

Diesel, gas and oil driven. เคร่ืองยนต์ชนดิสันดาปภายใน
ทีจ่ดุระเบดิด้วยดีเซล กา๊ซ หรือน า้มนั

 8408.90

216 Parts for engines ส่วนประกอบส้าหรับใชก้บัเคร่ืองยนต์ Bearings, pump governors, fuel 
injection equipment, starting 
devices, hydraulic cylinders, 
injectors and ejectors, engine 
governors, piston rings and 
rotor seals.

คาร์บเูรเตอร์ แบร่ิง ปัม๊ หวัฉดี 
ชดุจดุระเบดิ เสื อสูบ หอ้งขอ้เหวีย่ง 
ปลอกสูบ ฝาสูบและฝาครอบราวลิ น 
ลูกสูบ แหวนลูกสูบและสลักลูกสูบ  
อืน่ ๆ

8409.99
8412.21
8413.91
8482.10
8482.20
8482.30
8482.40
8482.50
8482.80
8483.20
8483.30
8484.90
8487.90
8511.40
8511.80

217 Gas turbines เคร่ืองกงัหนักา๊ซ Including dual-fuel turbines 
e.g. gas and diesel.

เคร่ืองกงัหนัใบพดัใชเ้ชื อเพลิงร่วม
ดีเซลและ กา๊ซ

8411.81
8411.82

218 Parts for engines and gas 
turbines

ส่วนประกอบของเคร่ืองยนต์ และ
เคร่ืองกงัหนักา๊ซ

8411.99

219 Hydraulic power units for 
rodless well pumps

เคร่ืองใหก้้าลังทีใ่ชไ้ฮดรอลิกส้าหรับ
เคร่ืองสูบส้าหรับบอ่ทีไ่มม่กีา้นติดอยู่

เคร่ืองสูบของเหลว จะมอีปุกรณ์
ส้าหรับวดัติดอยูด้่วยหรือไมก่ต็าม 
รวมทั งเคร่ืองตักยกของเหลว

8412.29

220 Salt water pumping stations 
and parts thereof.

เคร่ืองสูบน า้ทะเลและส่วนประกอบ For fire fighting purposes. เคร่ืองสูบน า้ทะเลและส่วนประกอบ
ส้าหรับดับเพลิง

8413.19
8413.60
8413.70
8413.81
8413.82
8501.53

221 Hand-operated pumps for use 
offshore installations or 
onshore terminals

เคร่ืองสูบทีใ่ชง้านด้วยมอื ใชบ้นแทน่
นอกชายฝ่ังหรือสถานผีลิตบนฝ่ัง

For transferring small quantity 
of fluid e.g. from oil drums.

เคร่ืองสูบทีใ่ชง้านด้วยมอื ใชบ้นแทน่
นอกชายฝ่ังหรือสถานผีลิตบนฝ่ัง

8413.20

222 Pumping units, used in oil and 
gas drilling/production 
operations 

เคร่ืองสูบใชบ้นแทน่ขดุเจาะหรือ
แทน่ผลิตน า้มนัและกา๊ซ

All types of pump 8413.30
8413.40
8413.50
8413.60
8413.70
8413.81
8413.82
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223 Oilwell pumps and reciprocating เคร่ืองสูบบอ่น า้มนัแบบลูกสูบ

เคล่ือนตรง
Pumps used on the rig for 
circulating drilling fluid.

ใชบ้นแทน่เจาะเพือ่หมนุเวยีน
น า้โคลนเจาะ

8413.50

224 Reciprocating pumps incl. 
piston, plunger, boiler feed, 
slush, chemical injection & 
proportioning pumps.

เคร่ืองสูบแบบลูกสูบเคล่ือนตรง Pumps used on the rig for 
circulating drilling fluid. -

ใชบ้นแทน่เจาะเพือ่หมนุเวยีน
น า้โคลนเจาะ

 8413.50

225 Rotary & semi-rotary pumps for 
use offshore installations or 
onshore terminals

เคร่ืองสูบแบบหมนุหรือแบบกึง่หมนุ
ส้าหรับแทน่นอกชายฝ่ังหรือ
สถานผีลิตบนฝ่ัง

 8413.60

226 Centrifugal pumps เคร่ืองสูบแบบหมนุเหวีย่ง 
(เซนติฟวิกลั)

Horizontal pumps, vertical 
pumps, submersible pumps, 
sump pumps, firewater pumps, 
and crude transfer pumps. - 
Low pressure and small pumps.

เคร่ืองสูบขนาดเล็กและแรงดันต้่า  8413.70

227 Oilwell pumps & centrifugal เคร่ืองสูบบอ่น า้มนัแบบหมนุเหวีย่ง 
(เซนติฟวิกลั)

Pumps used on the rig for 
circulating drilling fluid.

ใชบ้นแทน่เจาะเพือ่หมนุเวยีน
น า้โคลนเจาะ

 8413.70

228 Water injection module, large 
scale pumping module

เคร่ืองสูบฉดีน า้ขนาดใหญ่ Unit used for pumping water 
downhole.

ใชเ้พือ่อดัน า้ลงหลุมเจาะ  8413.70

229 Oilwell pumps (including rod 
type, tubing type, rodless sonic 
type, differential type)

เคร่ืองสูบบอ่น า้มนั (แบบไมม่ี
อปุกรณ์กา้นติดอยูด้่วย แบบมี
อปุกรณ์กา้น
ติดอยูด้่วย)

Pumps used on the rig for 
circulating drilling fluid.

ใชบ้นแทน่เจาะเพือ่หมนุเวยีน
น า้โคลนเจาะ

8413.81

230 Other pumps used in oil / gas 
operations (incl. diaphragm 
pumps, gear pumps, wing 
pumps, fuel injection pumps, 
automatic float pumps, 
metering pumps, screw pumps, 
test pumps and fire hose test 
pumps)

เคร่ืองสูบชนดิต่างๆ ทีใ่ชใ้น
กระบวนการผลิตน า้มนัและกา๊ซ

Used in engines / machinery for 
transfer of fuel, oil etc for 
lubrication.

ใชก้บัเคร่ืองจกัรเคร่ืองยนต์เพือ่
ขนถา่ยน า้มนัและน า้มนัเชื อเพลิง

8413.81

231 Slush pumps units, for oil/gas 
drilling operations

เคร่ืองสูบน า้โคลนส้าหรับการขดุ
เจาะน า้มนัและกา๊ซ

Pumps used on the rig for 
circulating drilling fluid.

ใชบ้นแทน่เจาะเพือ่หมนุเวยีน
น า้โคลนเจาะ

8413.81

232 Parts & acc. for reciprocating, 
centrifugal and other pumps 
listed under heading No. 84.13 
above (Incl. bearings, seals, 
gaskets, plungers, packing, 0-
ring, impellers, shafts, bushings, 
wearrings, taper lock & glands)

ส่วนประกอบของเคร่ืองสูบแบบ
ลูกสูบเคล่ือนตรงหรือแบบหมนุเหวีย่ง 
(เซนติฟวิกลั)

Spare parts for efficient 
operation of oilwell pumps.

อะไหล่ส้าหรับปัม๊หลุมผลิตน า้มนั  8413.91
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233 Parts and accessories for 

mud/cement pumps (Including 
piston rods, gland packing, 
liners, liner packing, piston, 
pulsation dampeners and 
suction strainers)

ส่วนประกอบของเคร่ืองสูบโคลนและ
ซีเมนต์

Spare parts for efficient 
operation of oilwell pumps.

อะไหล่ส้าหรับปัม๊หลุมผลิตน า้มนั  8413.91

234 Parts and accessories for oil-
well pumps (Including plungers, 
liners, valve rods and pull 
tubes)

ส่วนประกอบของเคร่ืองสูบบอ่น า้มนั Spare parts for efficient 
operation of oilwell pumps.

อะไหล่ส้าหรับปัม๊หลุมผลิตน า้มนั  8413.91

235 Parts for pumps: pumping jacks 
and block stations

ชิ นส่วนส้าหรับซ่อมบ้ารุงปัม๊ (ปัม๊
แจค๊และบล๊อกสเตชัน่)

Spare parts for pumps 
maintenance.

ปัม๊ชกัส้าหรับติดตั งตรงปากหลุม  8413.91

236 Vacuum pumps เคร่ืองสูบสุญญากาศ เคร่ืองสูบลมหรือสูบสุญญากาศ 
เคร่ืองอดัลมหรืออดักา๊ซอืน่ ๆ และ
พดัลม รวมทั งเคร่ืองระบายอากาศ
หรือเคร่ืองหมนุเวยีนอากาศทีม่พีดั
ลมประกอบร่วมอยูด้่วย จะมตัีวกรอง
ติดอยูด้่วยหรือไมก่ต็าม

 8414.10

237 Air and steam ejectors เคร่ืองขบัอากาศและไอน า้ ใชส้้าหรับท้าใหเ้กดิสภาวะสุญญากาศ
ในกระบวนการผลิต

 8414.80

238 Air compressors 
Gas compressors

เคร่ืองอดัลมหรืออดักา๊ซ Centrifugal and reciprocating - 
Machine to compress air for rig 
use.

เคร่ืองอดัลมหรืออดักา๊ซ 8414.80

239 Parts for compressors ส่วนประกอบเคร่ืองอดัลมหรืออดักา๊ซ Spare parts for maintenance of 
air compressor.

อะไหล่ส้าหรับซ่อมแซมเคร่ืองอดัลม
หรืออดักา๊ซ

 8414.90

240 Parts for vacuum pumps ส่วนประกอบเคร่ืองสูบสุญญากาศ  8414.90
241 Air-conditioning, heating and 

ventilation (HVAC) equipment 
and  parts thereof. Explosion 
proof air-condition machines & 
parts for offshore use.

อปุกรณ์ระบบปรับอากาศ ระบาย
หมนุเวยีนอากาศและความร้อน 
พร้อมส่วนประกอบ และ
เคร่ืองปรับอากาศชนดิปอ้งกนั
การระเบดิและส่วนประกอบ 
ส้าหรับการใชง้านนอกชายฝ่ัง

Special air conditioning, heating 
and ventilation system for 
offshore use. Air-conditioning 
unit for platform, living quarters 
and rig use.

ระบบเคร่ืองปรับอากาศ 
เคร่ืองท้าความร้อนและ
เคร่ืองระบายอากาศพเิศษใชใ้นงาน
นอกชายฝ่ัง เคร่ืองปรับอากาศ
ส้าหรับใชบ้นแทน่ผลิต 
แทน่ทีพ่กัอาศัยและแทน่เจาะ

8415.10
8415.81
8415.82
8415.83
8415.90

242 Burners for flaring gas เคร่ืองพน่หรือฉดีเชื อเพลิงส้าหรับ
เผากา๊ซทิ ง

To burn excess hydrocarbon ใชส้้าหรับเผาไหมป้โิตรเลียมส่วนเกนิ 8416.20

243 Equipment for refrigerating 
system

เคร่ืองอปุกรณ์ส้าหรับระบบ
ท้าความเยน็ในกระบวนการผลิต

Refrigerating unit for platform, 
living quaters and rig use.

เคร่ืองท้าความเยน็ส้าหรับใชบ้น
แทน่ผลิต แทน่ทีพ่กัอาศัย และ
แทน่เจาะ

8419.50
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244 Dehydration equipment and oil 

heaters
เคร่ืองอปุกรณ์ระเหยน า้ และ
เคร่ืองอปุกรณ์ท้าใหน้ า้มนัร้อน

เคร่ืองจกัร เคร่ืองจกัรโรงงาน หรือ
เคร่ืองอปุกรณ์หอ้งปฏบิติัการ จะท้า
ความร้อนด้วยไฟฟา้หรือไมก่ต็าม  
ส้าหรับใชก้ระท้ากบัวตัถโุดยกรรมวธิี
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปล่ียนอณุหภมู ิ
เชน่ การท้าใหร้้อน การท้าใหสุ้ก 
การยา่ง การกล่ัน การกล่ันล้าดับส่วน 
การสเตอรีไลส์ การพาสเจอไรส์ 
การอบไอน า้ การท้าใหแ้หง้ 
การท้าใหร้ะเหย การท้าใหเ้ปน็ไอ 
การควบแนน่ หรือการท้าใหเ้ยน็ 
นอกจากเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองจกัร
โรงงานชนดิทีใ่ชต้ามบา้นเรือน 
เคร่ืองท้าน า้ร้อนแบบท้าน า้ร้อน
ชัว่ขณะหรือแบบท้าน า้ร้อนเกบ็สะสม
ทีไ่มใ่ชไ้ฟฟา้

8419.39

245 Oil/gas terminal stations สถานปีลายทางน า้มนัและกา๊ซ Plant and components สถานขีนถา่ยน า้มนันอกชายฝ่ัง 8907.90
246 Boiler & heaters for process use 

heating & cooling plant 
Machinery for above plant

บอยเลอร์และเคร่ืองท้าความร้อน
ส้าหรับใชใ้นกระบวนการผลิต

Including fuel gas heaters, 
condensate heaters Including 
air-cooled fin-fan coolers and 
heat-exchangers.

 8419.89

247 Gas processing plants & parts 
thereof. Gas compression 
plants & parts thereof. Gas 
stabilising plants & pares 
thereof. Hypochlorinator 
package & 
parts thereof. Dehydration 
plants and parts thereof.

หนว่ยกระบวนการผลิตกา๊ซ 
หนว่ยเพิม่แรงดันกา๊ซ หนว่ยรักษา
สภาพกา๊ซ หนว่ยลดคลอรีน 
หนว่ยก้าจดัความชื นในกา๊ซ

ใชเ้พือ่ใหก้า๊ซธรรมชาติได้คุณภาพ
ตามต้องการ

8421.39

248 Seawater vapour compression 
distilling plant (Water makers) 

หนว่ยกล่ันน า้ด้วยการอดัไอน า้ทะเล 
(เคร่ืองผลิตน า้)

เคร่ืองผลิตน า้ใชใ้นบริเวณทีพ่กัอาศัย
ในทะเล โดยใชห้ลักการรีเวอร์ส
ออสโมซีส เพือ่ท้าน า้ใหส้ะอาดและ
ลดปริมาณคลอรีน

8419.40

249 Sea water distillation plant and 
electorlytic chlorinator and 
parts

เคร่ืองจกัรโรงงานทีใ่ชใ้นการกล่ัน
น า้ทะเล

Water maker parts for platform 
and living quarters.

เคร่ืองจกัรโรงงานส้าหรับใชก้ระท้า
กบัวตัถโุดยกรรมวธิทีีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเปล่ียนอณุหภมู ิ เชน่ การท้า
ใหร้้อน การกล่ัน การกล่ันล้าดับส่วน 
การท้าใหร้ะเหย การท้าใหเ้ปน็ไอ 
การควบแนน่ หรือการท้าใหเ้ยน็

8419.40

250 Scrubber  columns ถงัสครับเบอร์ Equipment / vessel used for 
removing liquid droplets from 
the gas stream.

ถงัในกระบวนการผลิตกา๊ซใชส้้าหรับ
ก้าจดัละอองของเหลวทีเ่จอืปนในกา๊ซ

8421.39

251 Stabilizer columns & towers, 
Stripper columns, Vacuum 
columns

ถงัและหอคอยสเตบไิลเซอร์ 
สตริปเปอร์ และแวคคัม

อปุกรณ์แยกสกดักา๊ซในคอนเดนเสท 8421.39
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252 Parts for equipment listed 

under heading No. 84.19 above
ส่วนประกอบของเคร่ืองอปุกรณ์ 
ตามประเภทที ่84.19

Including bubble caps, trays, 
inlet diverters, mist extractors 
and elements.

เคร่ืองจกัรโรงงานส้าหรับใชก้ระท้า
กบัวตัถโุดยกรรมวธิทีีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเปล่ียนอณุหภมู ิ เชน่ การท้า
ใหร้้อน การกล่ัน การกล่ันล้าดับส่วน 
การท้าใหร้ะเหย การท้าใหเ้ปน็ไอ 
การควบแนน่ หรือการท้าใหเ้ยน็

 8419.90

253 Centrifuges, filtering & purifying 
machinery & apparatus for 
liquid or gases and parts.

เคร่ืองเซ็นตริฟวิจ ์เคร่ืองจกัรและ
เคร่ืองอปุกรณ์ทีใ่ชก้รองของเหลว
หรือกา๊ซหรือท้าใหข้องเหลวหรือ
กา๊ซบริสุทธิ ์และส่วนประกอบ

ใชใ้นกระบวนการแยกปโิตรเลียม 8421.19
8421.21
8421.29
8421.39
8421.91
8421.99

254 Oil and air filter ไส้กรองน า้มนัและไส้กรองอากาศ Oil and air filters used for 
internal combustion engines. 
(e.g Rolls Royce, Solar turbine, 
Ingersoll compressor etc.)

ไส้กรองน า้มนัและไส้กรองอากาศ
ส้าหรับเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน

 8421.23
8421.29
8421.31
8421.39

255 Glycol regenerators / 
dehydration units

หนว่ยบ้าบดัสารไกลคอล (สารดูด
ความชื น)/หนว่ยก้าจดัความชื น

8421.39

256 Filteration units เคร่ืองจกัรและเคร่ืองอปุกรณ์ทีใ่ช้
กรอง

เคร่ืองเซ็นตริฟวิจ ์รวมถงึ
เคร่ืองท้าใหแ้หง้โดยวธิหีมนุเหวีย่ง 
เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองอปุกรณ์
ทีใ่ชก้รองของเหลวหรือกา๊ซหรือ
ท้าใหข้องเหลวหรือกา๊ซบริสุทธิ์

8421.29
8421.39

257 Hydrocarbon oil/gas processing 
module

ชดุอปุกรณ์ในกระบวนการผลิตกา๊ซ/
น า้มนั

ได้แก ่เคร่ืองเปา่แหง้ เคร่ืองกรองหรือ
เคร่ืองจกัรก้าจดัสสารมลทนิต่างๆ

 8421.39

258 Strainers and screens for use 
in oil/gas processing

ตะแกรงหรืออปุกรณ์กรองเศษวตัถุ
ในกระบวนการผลิตน า้มนั/กา๊ซ

Device used to remove debris 
from mainstream flow.

ตะแกรงโลหะใชส้้าหรับกรองเพือ่
ก้าจดั
เศษวตัถใุนกระบวนการผลิต

7326.90

259 Water, peco, cuno and 
charcoal, filters

ไส้กรองชนดิต่างๆ 5911.90
8421.99

260 Perforation cleaners อปุกรณ์ใชส้้าหรับงานท้าความ
สะอาดหลุม หลังจากงานเจาะทะลุ
ชั นกกัเกบ็ (perforation)

ได้แกร่ะบบปัม๊สารเคมลีงไปในหลุม
เพือ่ละลายวตัถปุดิกั นต่างๆ เพือ่ให้
ปโิตรเลียมไหลจากชั นหนิกกัเกบ็
เขา้สู่หลุมเจาะได้สะดวกขึ น

8413.70

261 Corrugated plate interceptors 
(CPI) and tilted plate 
interceptors (TPI), separators 
and baffle plate for flow 
distribution 

แผ่นโลหะชนดิคอร์รูเกต 
(Corrugated plate interceptors 
(CPI)) และชนดิไตเติล (Tilted plate
 interceptors (TPI)) ส้าหรับติดตั ง
ในถงัแยกของเหลวในกระบวนการ
ผลิต

A device use to separate fluids 
with different density.

เปน็อปุกรณ์ใชส้้าหรับแยกของเหลว
โดยหลักการความแตกต่างของ
ความหนาแนน่ของของเหลว

 8421.99

262 BCF fire-fighting units for 
floating Roof tanks

สารเคมโีบโมโคโรไดฟรูโอโรเมเทน 
(บซีีเอฟ) ใชส้้าหรับดับเพลิง

Fire-fighting equipment อปุกรณ์ใชดั้บเพลิง  8424.10

263 BCF/BTM, carbon dioxide, 
aqueous film forming foam 
(AFFF) and water fog, for fire 
fighting installations

สารบซีีเอฟ/บทีเีอม็ 
คาร์บอนไดออกไซด์ โฟมชนดิฟล์ิมน า้ 
และวอเตอร์ฟอก ส้าหรับใชก้บั
ระบบปอ้งกนัเพลิง

Fire-fighting devices and 
accessories.

เคร่ืองมอืและอปุกรณ์เสริมใชดั้บเพลิง 8424.10
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264 Fire extinguishers for offshore 

and terminal use, fixed, 
wheeled and trailer mounted

เคร่ืองดับเพลิงส้าหรับใชใ้นกจิการ
ปโิตรเลียมนอกชายฝ่ังและสถานบีนฝ่ัง

Fire-fighting equipment - 
Transportable / mobile fire 
extinguisher.

เคร่ืองดับเพลิง  8424.10

265 Chemical foam making 
equipment and water & foam 
monitors, for fire fighting

เคร่ืองอปุกรณ์ใชส้้าหรับฉดีพน่
โฟมสารเคมหีรือน า้เพือ่ปอ้งกนั
หรือดับเพลิง

Fire-fighting devices and 
accessories.

เคร่ืองใชก้ลส้าหรับฉดีพน่ของเหลว
หรือผงใหพุ้ง่เปน็ล้า เปน็ฝอย หรือ
เปน็ละออง หวัฉดี และเคร่ืองใช้
ทีค่ล้ายกนั รวมทั งเคร่ืองพน่ไอน า้
หรือพน่สารเคม ีและเคร่ืองจกัร
ทีค่ล้ายกนัส้าหรับฉดีพุง่ใหเ้ปน็ล้า

 8424.10
 8424.20

266 Dispersant spraying equipment 
for oil spill control and removal

เคร่ืองอปุกรณ์ใชส้้าหรับฉดีพน่
น า้ยาเคมเีพือ่การควบคุมและ
การก้าจดัคราบน า้มนั

Equipment used to spray 
chemicals onto oil slick.

เคร่ืองใชก้ลส้าหรับฉดีพน่ของเหลว
หรือผงใหพุ้ง่เปน็ล้า เปน็ฝอย หรือ
เปน็ละออง หวัฉดี และเคร่ืองใช้
ทีค่ล้ายกนั รวมทั งเคร่ืองพน่ไอน า้
หรือพน่สารเคม ีและเคร่ืองจกัร
ทีค่ล้ายกนัส้าหรับฉดีพุง่ใหเ้ปน็ล้า

 8424.20

267 Fire fighting cleaning and 
winding machines

เคร่ืองจกัรและเคร่ืองอปุกรณ์
สายดับเพลิง

Fire fighting equipment เคร่ืองใชก้ลส้าหรับฉดีพน่ของเหลว
หรือผงใหพุ้ง่เปน็ล้า เปน็ฝอย หรือ
เปน็ละออง หวัฉดี และเคร่ืองใช้
ทีค่ล้ายกนั รวมทั งเคร่ืองพน่ไอน า้
หรือพน่สารเคม ีและเคร่ืองจกัร
ทีค่ล้ายกนัส้าหรับฉดีพุง่ใหเ้ปน็ล้า

8479.89

268 Spray gun for fire fighting 
devices, and sprinkler 
installations and fire fighting

หวัฉดีและระบบสปริงเกอร์ดับเพลิง Fire-fighting devices and 
accessories.

อปุกรณ์ดับเพลิงต่างๆ  8424.20
8424.89

269 Water sprinklers for storage 
tanks

ระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงส้าหรับ
ถงักกัเกบ็

Fire-fighting devices and 
accessories.

อปุกรณ์ดับเพลิงต่างๆ 8424.89

270 Parts for equipment listed 
under heading No. 84.24 above

ส่วนประกอบของเคร่ืองมอืทีร่ะบุ
ภายใต้พกิดั 84.24 (ระบบสปริงเกอร์
ดับเพลิง)

Fire-fighting equipment - Incl. 
fire hose positioners, suction 
strainers and hydrant valves.

อปุกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ได้แก ่
ตู้เกบ็สายดับเพลิง

8424.90
8481.80

271 Double drum hoists, Hoists, 
mast & tonging unit, hoists 
Torque convertor, Hand 
operated hoist, and parts.

เคร่ืองชกัรอกแบบดรัมคู่ 
เคร่ืองชกัรอก อปุกรณ์จบักา้นเจาะ 
เคร่ืองกวา้นแบบทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 
เคร่ืองกวา้นมอื และส่วนประกอบ

Brakes to stop the drawworks 
drum, including backup brakes.

อปุกรณ์ระบบเบรคส้าหรับใชง้าน
ในเคร่ืองผ่อนแรงทีใ่ชเ้คร่ืองชกัรอก 
ใชบ้นแทน่เจาะส้าหรับชกัดึงอปุกรณ์
ขึ นหรือลงหลุมเจาะ

8425.11
8425.19
8431.10
8483.40

272 Chain hoists and electrically 
driven 

เคร่ืองชกัรอกแบบโซ่
ทีไ่ด้ก้าลังจากมอเตอร์ไฟฟา้

Drill floor equipment for lifting. อปุกรณ์ระบบเบรคส้าหรับใชง้าน
ในเคร่ืองผ่อนแรงทีใ่ชเ้คร่ืองชกัรอก 
ใชบ้นแทน่เจาะส้าหรับชกัดึงอปุกรณ์
ขึ นหรือลงหลุมเจาะ

8425.11

273 Unitized hoists and trolleys, 
power driven

เคร่ืองชกัรอกทีไ่ด้ก้าลังจาก
มอเตอร์ไฟฟา้

Electrically driven. อปุกรณ์ระบบเบรคส้าหรับใชง้าน
ในเคร่ืองผ่อนแรงทีใ่ชเ้คร่ืองชกัรอก 
ใชบ้นแทน่เจาะส้าหรับชกัดึงอปุกรณ์
ขึ นหรือลงหลุมเจาะ

8425.11

274 Blocks, hooks and swivels อปุกรณ์เคร่ืองชกัรอก Drill floor equipment for 
hoisting pipe.

อปุกรณ์ระบบเบรคส้าหรับใชง้าน
ในเคร่ืองผ่อนแรงทีใ่ชเ้คร่ืองชกัรอก 
ใชบ้นแทน่เจาะส้าหรับชกัดึงอปุกรณ์
ขึ นหรือลงหลุมเจาะ

7325.99
7326.90
8483.50

275 Hay pulleys อปุกรณ์ชกัรอก Depth measuring accessories. - 
Drill floor equipment.

เปน็อปุกรณ์ใชบ้นแทน่เจาะส้าหรับ
ชกัดึงอปุกรณ์ขึ นหรือลงหลุมเจาะ

8483.50
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276 Hoisting tools: crown traveling 

and tubing blocks,Hoisting 
tools: unitized block and hook 
assemblies

อปุกรณ์เคร่ืองชกัรอก เชน่ 
ตะขอคล้อง

Drilling derrick equipment. อปุกรณ์ระบบเบรคส้าหรับใชง้าน
ในเคร่ืองผ่อนแรงทีใ่ชเ้คร่ืองชกัรอก 
ใชบ้นแทน่เจาะส้าหรับชกัดึงอปุกรณ์
ขึ นหรือลงหลุมเจาะ

8425.11
8425.19

277 Winches, hand operated.  
Winches, power driven

เคร่ืองกวา้นชนดิทีไ่ด้ก้าลังแรงมอื 
และแรงจากมอเตอร์ไฟฟา้

Manually operated winch and 
electrically operated winch.

อปุกรณ์ระบบเบรคส้าหรับใชง้าน
ในเคร่ืองผ่อนแรงทีใ่ชเ้คร่ืองชกัรอก 
ใชบ้นแทน่เจาะส้าหรับชกัดึงอปุกรณ์
ขึ นหรือลงหลุมเจาะ

8425.31
8425.39

278 Fixed cranes, travelling cranes 
and auxiliary cranes for 
offshore installations and 
onshore terminal and plant

เครนแบบติดตั งกบัทีบ่นแทน่ผลิต
ปโิตรเลียมนอกชายฝ่ังหรือ
สถานผีลิตบนฝ่ัง

Lifting device for oil & gas 
operation i.e. jib cranes, bridge 
cranes, derrick cranes, and 
revolving cranes.- i.e. overhead 
bridge cranes and gantry cranes

อปุกรณ์ระบบเบรคส้าหรับใชง้าน
ยก ขนยา้ย บรรทกุ หรือขนถา่ย 
บนแทน่ผลิตปโิตรเลียมนอกชายฝ่ัง
หรือสถานผีลิตบนฝ่ัง

8426.11
8426.12
8426.19
8426.30

279 Chain hoists and hand operated เคร่ืองชกัรอกแบบโซ่ทีไ่ด้ก้าลังจาก
แรงมอื

Manually operated hoist for 
lifting small items.

8425.11

280 Unitized hoists / trolleys, 
whether or not hand operated 

เคร่ืองชกัรอกทีไ่ด้ก้าลังจากแรงมอื Overhead movable winches. 8425.11

281 Geological crown & travelling 
blocks, Geological elevators, 
elevators links & hoisting flugs

ชดุอปุกรณ์ชกัรอก ชดุอปุกรณ์คล้อง 
ชดุอปุกรณ์ต่อหรือจบักา้นเจาะ

ใชใ้นงานเจาะบนแทน่เจาะ 7326.90
8431.10
8483.50

282 Air hoists เคร่ืองชกัรอกทีไ่ด้ก้าลังจาก
แรงอดัอากาศ

Air operated winches for 
hoisting.

8425.19

283 Hoisting tools; elevators, casing 
elevators, drill pipe sucker rods, 
drill pipe elevators, tubing 
elevators, drill collar lift system

อปุกรณ์เคร่ืองชกัรอกใชบ้นแทน่
เจาะส้าหรับชกัดึงอปุกรณ์ขึ นหรือลง
หลุมเจาะ

Drilling equipment used for 
hoisting drill pipe.

อปุกรณ์เคร่ืองชกัรอกแบบโซ่
ใชบ้นแทน่เจาะส้าหรับชกัดึงอปุกรณ์
ขึ นหรือลงหลุมเจาะ

 8428.90

284 Marine loading equipment เคร่ืองขนถา่ยส่ิงของทางทะเล For pipe laying and other work 
Barges.

ส้าหรับบนเรือวางทอ่และเรือ
สนบัสนนุ

 8428.90

285 Fire fighting ladders บนัไดหนไีฟ Fire fighting equipment and 
accessories

อปุกรณ์และอปุกรณ์เสริม
ใชใ้นการดับเพลิง

7326.90

286 Subsea wellhead assemblies ชดุอปุกรณ์ติดตั งทีป่ากหลุมใต้ทะเล Casing head housing installed 
at seabed

8430.49

287 Drilling rigs, land & fixed 
offshore installations

แทน่ขดุเจาะปโิตรเลียมนอกชายฝ่ัง
หรือบนฝ่ัง

All types 8430.49
8905.20

288 Geological rotary machines เคร่ืองจกัรชนดิหมนุส้าหรับใชง้าน
ด้านธรณีวทิยา

8431.43

289 Parts and accessories for 
equipment listed under 
heading Nos. 84.25, 84.26 and 
84.28 above

ส่วนประกอบและอปุกรณ์ประกอบ
อปุกรณ์ของของตามประเภทที ่
84.25  84.26  และ 84.28

Including crown block safety 
devices, coring blocks dead 
line stabilizers, wire line guides, 
wire line reel supports, sand 
line spoolers, hoisting tools, 
casing & tubing hooks, sucker 
rod hooks, angle & load 
indicators, loading troughs, 
power track for ov

8431.10
8431.31
8431.39
8431.49
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290 Drawwork accessories 

(hydromatic brakes, current 
brakes, dynamic brakes, 
catheads) Drawwork accessories 
(automatic drillers, drilling 
controls)

อปุกรณ์เสริมของกวา้น ได้แก ่
ชดุเบรกชนดิต่างๆ อปุกรณ์ควบคุม
การเจาะ

Main hoisting device on the rig 
floor.

เปน็ส่วนประกอบของเคร่ืองมอืชกัรอก
บนแทน่เจาะ

 8431.10

291 Drill stem materials (Including 
bit breakers, casing protectors, 
lifting plugs and nipples, wipers 
and accessories for drill pipe 
and tubing, wipers and 
accessories for kellies)

อปุกรณ์ประกอบกา้นเจาะต่างๆ 
ได้แก ่ตัวปอ้งกนัทอ่กรุ พล๊ัก ตัวกวาด 
และอืน่ๆ

Accessories used for drill pipe 
for lifting cleaning etc.

อปุกรณ์เสริมใชใ้นงานเจาะหลุม  8431.43

292 Automatic well purgers อปุกรณ์ไล่อากาศในหลุมอตัโนมติั Different sizes of valves ใชส้้าหรับก้าจดัอากาศทีติ่ดอยูใ่น
อปุกรณ์ต่างๆ ในงานเจาะ

8481.40

293 Casing packers แพกเกอร์ทอ่กรุ Rubber device installed on 
casing to isolate different zones

4016.99

294 Casing shoes, baffles, float 
collars

ชิ นส่วนปลาย แผ่นเหล็ก และขอ้ต่อ
ทอ่กรุ

Casing equipment one way 
valves

 8431.43

295 Casing whipstocks วปิสต๊อกทอ่กรุ Device installed in casing to 
allow drill string to be diverted 
through casing

อปุกรณ์ทีติ่ดตั งในทอ่กรุเพือ่ใช้
เปล่ียนทศิทางกา้นเจาะใหเ้จาะผ่าน
ทอ่กรุออกไป

 8431.43

296 Cementers and accessories 
(Incl. retrievable bridge plugs 
packers, Packer accessories 
tools)

อปุกรณ์อดัซีเมนต์และอปุกรณ์เสริม
ต่างๆ

Devices to isolate used 
different zone of well bore

ใชส้้าหรับจดัแยกชั นในหลุมเจาะ 8479.90

297 Centralizers and scratchers and 
accessories 

เซนทรัลไลเซอร์และสแครชเชอร์ Casing equipment to keep 
casing of wellbase

อปุกรณ์ใชก้บัทอ่กรุ 7326.90

298 Circulating subs ซับใชส้้าหรับหมนุเวยีนน า้โคลน Special joint of drill pipe with 
circulating devices

ขอ้ต่อพเิศษใชก้บักา้นเจาะและ
อปุกรณ์ในการหมนุเวยีน
น า้โคลนเจาะ

 8431.43

299 Components of wellhead and 
christmas tree (Excl. heads, 
casing & tubing spools, flanges, 
tees & crosses)

ส่วนประกอบของอปุกรณ์ปากหลุม
และคริสมาสทรี นอกจาก หวัหลุม 
ตัวยดึทอ่ปากหลุมและขอ้ต่อต่างๆ

Wellbase to control oil well ใชเ้ปน็อปุกรณ์ส้าหรับควบคุมอตัรา
การไหลของปโิตรเลียม ติดตั ง 
ณ ปากหลุม

 8481.80

300 Coring and swabbing units, 
wire line 

หนว่ยเกบ็ตัวอยา่งหนิและ
กวาดหลุมเจาะ รวมทั งวเิคราะห์
หลุมเจาะ

Wireline device used to remove 
fluid from pipe in hole to 
induce well flow.

อปุกรณ์ใชใ้นส่วนของการเจาะหลุม  8431.43

301 Directional drilling reamers 
and hole openers (excluding 
PDC bits)

หวัเจาะปรับทศิทางแบบรีมเมอร์และ
โอเพนเนอร์ (ไมร่วมถงึหวัเจาะพดีีซี)

Equipment used to change the 
direction of the well bore

อปุกรณ์ใชใ้นส่วนของการเจาะหลุม
ปโิตรเลียม

 8431.43

302 Drill collars and drill pipe.  Drill 
pipe back-off tools

ขอ้ต่อกา้นเจาะ กา้นเจาะและ
เคร่ืองมอืชว่ยการถอนกา้นเจาะ

7304.22
7304.23
8431.43

303 Drill stem substitutes ขอ้ต่อเปล่ียนขนาดทอ่เจาะ Small pieces of pipes used to 
connect different sizes of pipes 
together

 8431.43
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304 Drilling and prod. masts โครงสร้างเหล็กแทน่ขดุเจาะ

ปโิตรเลียม
 8431.43

305 Drilling materials (Incl. thread 
protectors for tool-joints / 
tubing & casing, connection 
clamps.)

วสัดุใชใ้นส่วนการเจาะหลุม ได้แก ่
ฝาครอบปลาย กา้นเจาะ ทอ่กรุ 
ขอ้ต่อกา้นเจาะ

Rubber protector for protecting 
the thread of the casing / pipe

4016.99
7326.90

306 Drilling strings, drill pipe, 
drill pipe nipples

กา้นเจาะ ขอ้ต่อกา้นเจาะ Steel pipe used to drill 
formation from drill rig

7304.23

307 Gas anchors สมอดักกา๊ซ เปน็อปุกรณ์ทอ่เจาะทะลุซ่ึงติดตั ง
ใต้ปัม๊คอมา้ชว่ยปอ้งกนัแอร์ล๊อค

 8431.43

308 Knuckle joints, directional 
drilling Knuckle joints, drift 
master

ขอ้ต่อแบบหมนุได้ต่างๆ ส้าหรับงาน
เจาะหลุมเอยีง

Moveable joints used to 
change direction of well bore

ขอ้ต่อแบบหมนุได้ใชเ้พือ่เปล่ียน
ทศิทางการเจาะหลุม

 8431.43

309 Lead plugs with mandrel อปุกรณ์ทีใ่ชส้้าหรับการอดุหลุม
ปโิตรเลียม

8431.43

310 Liner accessories (Incl. liner 
hangers, packers for liners, 
round hole perforated pipe, 
prepacked gravel liners)

อปุกรณ์เสริมของทอ่ลายเนอร์ ได้แก ่
ตัวจบัลายเนอร์ แพคเกอร์ใชส้้าหรับ
ลายเนอร์ ฯลฯ

Small diameter casing 
accessories when casing hung 
in well, not at surface

อปุกรณ์เสริมทอ่กรุขนาดเล็ก
ใชส้้าหรับแขวนทอ่กรุบนปากหลุม

 8431.43

311 Monel drill collars, 
non-magnetic. Drill collars, 
stainless steel, non-magnetic

กา้นถว่งน า้หนกัแบบต่างๆ ท้าจาก
โลหะผสมโมเนล คุณสมบติัแมเ่หล็ก
ดูดไมติ่ด และขอ้ต่อกา้นเจาะ ท้าด้วย
เหล็กกล้าไมเ่ปน็สนมิ คุณสมบติั
แมเ่หล็กดูดไมติ่ด

Heavy pipe used for directional 
drilling

ทอ่น า้หนกัใชใ้นการเจาะหลุมเอยีง 8431.43

312 Mudline suspension มดัไลน ์ซัสเพนชัน่ (อปุกรณ์แขวน
ทอ่กรุทีพ่ื นทะเล)

Special casing used by jack-up 
rigs only. It is recoverable from 
seabed

ทอ่กรุพเิศษใชส้้าหรับแทน่เจาะ
แบบสามขาหยัง่เทา่นั น สามารถ
น้ากลับจากพื นทะเลมาใชไ้ด้อกี

7306.21
7306.29

313 Multi stage cementing devices 
(Including collars & accessories)

อปุกรณ์ส้าหรับท้าซีเมนต์แบบ
หลายขั นตอน (รวมถงึ collars 
และอปุกรณ์เสริม)

Cement accessories as above 8479.89

314 Polished rods and accessories-
production materials (Incl. wire 
line clamps, carrier bars, rod 
grips, polished rod steps, 
stuffing boxes, pumping tees, 
sucker rod rotators & sucker 
rod shock absorbers)

กา้นปัม๊และอปุกรณ์เสริมของปัม๊
ส้าหรับใชใ้นการผลิตปโิตรเลียม 
ได้แก ่ตัวยดึสายสลิง ตัวยดึกา้นปัม๊ 
อปุกรณ์ปัม๊ปากหลุม

Sucker rod pumping equipment อปุกรณ์ส้าหรับปัม๊โยกคอมา้  8431.43

315 Power swivels ลูกเคล่ือนขอสับ Independent device to rotate 
pipe

เคร่ืองมอืใชใ้นการหมนุทอ่  8431.43
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316 Production tools: bailers & 

sand pumps, oil savers and 
wipers; Wire line, sucker rod 
strippers and wipers ; casing 
packers, paraffin removing 
tools, 
back pressure valve removing 
tools for casing & tubing head 
side

อปุกรณ์ใชใ้นส่วนการผลิตปโิตรเลียม 
ปัม๊และถงัตักทรายจากกน้หลุม 
ปัม๊โยกคอมา้ อปุกรณ์กวาดกา้นโยก
หวัมา้ เคร่ืองก้าจดัพาราฟนิ วาล์ว
แรงดันยอ้นกลับ และเคร่ืองมอืถอด
ส้าหรับทอ่กรุและหวัทอ่

Equipment used in production 
pumping devices

4016.99
8413.50
8413.70
8431.43

317 Rotary drive units Rotary 
machines/tables and rotary 
sprockets

เคร่ืองขบัและโต๊ะหมนุส้าหรับ
หมนุกา้นเจาะ

Device used to rotate pipe but 
driven by series of chains from 
drawwork

เคร่ืองมอืใชส้้าหรับหมนุกา้นเจาะ  8431.43
8483.90

318 Shoes, shotting &  swab stop ช ูชอ๊ตติ ง และ สวาปสต๊อป อปุกรณ์เสริมใชใ้นการเจาะหลุม  8431.43
319 Special wellhead and flow line 

fittings (Including mud 
lubricators, mud risers, drilling 
spools, flow line spools, riser 
nipples, wellhead connections)

อปุกรณ์ติดตั งพเิศษบริเวณปากหลุม
และทอ่ผิวดิน ได้แก ่อปุกรณ์หล่อล่ืน
น า้โคลนเจาะ ทอ่ส่งถา่ยน า้โคลนเจาะ 
ขอ้ต่อกา้นเจาะ ขอ้ต่อทอ่ผลิต 
ตัวต่ออปุกรณ์ปากหลุม

Used for entering well under 
pressure

ส้าหรับใชใ้นการท้างานกบัหลุม
ภายใต้แรงดัน

 8431.43

320 Straddle pack-off อปุกรณ์ปดิกั นในหลุมเจาะ Circular hollow pipe used to 
seal off open perforations 
downhole

ทอ่กลวงกลมใชเ้พือ่ปดิกั น
เมือ่มกีารยงิทอ่กรุในหลุม

8479.89

321 Sucker rods and accessories 
(Incl. automatic rod 
attachments on-or-off-
attachments, couplings, 
pony rods, sucker rod guides, 
paraffin scrappers, sand traps 
and weight compensators)

กา้นปัม๊โยกคอมา้และอปุกรณ์เสริม 
ได้แก ่ขอ้ต่อ ไกด์กา้นปัม๊ อปุกรณ์ขดุ
พาราฟนิ อปุกรณ์ดักทราย และ
อปุกรณ์ชดเชยน า้หนกั

Sucker rod pumping equipment อปุกรณ์ของปัม๊โยกคอมา้ 8431.43

322 Swivels and circulating / control 
head for drilling and production 

หวัของลูกเคล่ือนขอสับและอปุกรณ์
ควบคุมหมนุเวยีนน า้โคลน

Device installed on drillpipe to 
allow circulation of fluid

อปุกรณ์ติดตั งบนกา้นเจาะเพือ่
หมนุเวยีนน า้โคลนเจาะ

 8431.43

323 Tubing & control head packers 
non-retrievable packers retainer 
production packers & acc., 
Retrievable packer, multiple 
completion. Retrievable 
packers Inflate plugs 

แพก๊เกอร์ทอ่ ทั งแบบดึงกลับมา
ใชใ้หมไ่ด้ และแบบไมส่ามารถดึง
กลับขึ นมาใชไ้ด้

 8431.43

324 Turbodrills อปุกรณ์เจาะความเร็วสูง Downhole motors powered by 
mud fluid movement.

อปุกรณ์มอเตอร์ในหลุมท้างานด้วย
การเคล่ือนทีข่องน า้โคลนเจาะ

8431.43

325 Whipstocks, open hole & 
associated equipment

วปิสต๊อกและอปุกรณ์เสริมอืน่ๆ Device installed in casing to 
allow drill string to be diverted 
through casing

อปุกรณ์ทีติ่ดตั งในทอ่กรุเพือ่ใช้
เปล่ียนทศิทางกา้นเจาะใหเ้จาะผ่าน
ทอ่กรุออกไป

8431.43

326 Wire line units and accessories, 
whether in complete set or as 
separate unit

หนว่ยสายสลิงและอปุกรณ์เสริม Small diameter steel wire used 
for measuring inside drill pipe 
when in hole, complete set, 
other instruments

7312.10
9015.80
9031.80
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327 Pipe and kelly straighteners เคร่ืองดัดทอ่ใหต้รง Hydraulic press to straighten, 

bent objects.
เคร่ืองกดดัดไฮดรอลิกส้าหรับดัดทอ่
ใหต้รงหรือโค้ง

8462.29

328 Hose coupling binding machines เคร่ืองมอืประกอบและขนัเกลียวทอ่
สายยางกบัหวัฉดี

Machine for tighten & loosing 
fire fighting hose

เคร่ืองขนัและคลายเกลียวทอ่สาย
ดับเพลิง

8479.89

329 Derrick tools: rotary, tubing & 
power tongs, hydraulic power 
units for power tongs, sucker 
rod power wrenches, casing 
tongs and air-power spinning 
wrench

เคร่ืองมอืบนเดอริค ได้แก ่จานหมนุ 
พาวเวอร์ทอง หนว่ยไฮดรอลิกส้าหรับ
พาวเวอร์ทอง ปะแจขนักา้นปัม๊คอมา้
 ตัวจบัส้าหรับใชก้บัทอ่กรุ

Devices used to tighten pipe 
connections when screwing 
together

เคร่ืองมอืใชส้้าหรับขนัขอ้ต่อกา้นเจาะ
ใหแ้นน่

 8467.11
 8467.19
 8467.89

330 Data Processing module (Digital 
blending equipment & signal 
processing modules)

ชดุอปุกรณ์ใชส้้าหรับประมวลผล
ขอ้มลู (เคร่ืองประสมประสานขอ้มลู
อตัโนมติัและชดุอปุกรณ์ประมวลผล
สัญญาณ)

Used for interfacing control 
computer and field devices

ใชส้้าหรับเชือ่มต่อการส่ังงานระหวา่ง
คอมพวิเตอร์ควบคุมและเคร่ืองมอื
สนาม

9015.90

331 Computer Work station, 
peripheral, parts and accessories

คอมพวิเตอร์เวคิสเตชัน่ อปุกรณ์
ต่อพว่ง ส่วนประกอบและ
อปุกรณ์เสริมอืน่ๆ

Hardware and software to 
process geological & 
engineering data

ฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์ส้าหรับ
ประมวลผลขอ้มลูทางธรณีวทิยาและ
วศิวกรรม

8471.49
8471.90
8473.30

332 Process control and data 
module

ชดุอปุกรณ์ควบคุมการประมวลผล
ขอ้มลูและส่งผ่านขอ้มลู

Processing device control 
system e.g. Programmable 
Logic Control (PLC) and 
Distributed Control System 
(DCS)

ได้แกช่ดุอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ควบคุม
การประมวลผลต่างๆ เชน่ PCL และ
 DCS

 8537.10

333 Acidizing equipment for drilling 
/ production, fracturing outfits 
for drilling / production

เคร่ืองมอือดัฉดีกรดในการเจาะและ
ผลิตปโิตรเลียม

Storage Tank, Mixing Tank c/w 
steerer Pump (possitive 
displacement, Centrifugal 
pump / Air operated hydraulic 
pump), Seamless steel pipe 
(Cold roll / hot), Centrifugal 
pump, Hydraulic pump, 
Acidizing/Fracture tank

ถงักกัเกบ็ ถงัผสม ปัม๊ ทอ่เหล็กหรือ
ทอ่เหล็กกล้า

7304.41
7304.49
8413.70
8413.81
8479.82

334 Mud mixers, Mud agitators, 
Mud screens, Shakers for mud 
screens, Mud concentrators 
and desanders, Mud cyclones

เคร่ืองผสมน า้โคลน, เคร่ืองปัน่
ส่วนผสมของน า้โคลน, เคร่ืองกรอง
น า้โคลน, ตะแกรงส้าหรับกรอง
น า้โคลน, เคร่ืองวดัระดับ
ความเขม้ขน้น า้โคลนและเคร่ืองแยก
ตะกอนทราย, เคร่ืองแยกตะกอน
ทรายแบบอาศัยแรงเหวีย่ง

Drilling fluids mixing and 
cleaning equipment

8421.19
8421.99
8479.82
8479.89

335 Separators and separation units 
used in oil and gas processing 
operations both offshore and 
onshore

เคร่ืองแยกและหนว่ยแยกประเภท
ปโิตรเลียมใชใ้นกระบวนการผลิต
น า้มนัและกา๊ซธรรมชาติทั งในทะเล
และบนบก

Including pressure vessels, free 
water knockout vessels, gas 
scrubbers, emulsion

รวมไปถงึหมอ้ความดัน ถงัดักจบั
หยดน า้ เคร่ืองฟอกกา๊ซ ดักตะกอน

8421.39

336 Seperators-dual units ภาชนะส้าหรับใชแ้ยกสถานะ
ปโิตรเลียม

8421.29

337 Parts for equipment listed 
under subheading Nos. 
8421.29 above

ส่วนประกอบของเคร่ืองมอืทีร่ะบุ
ภายใต้ประเภทพกิดั 8421.29

8421.99
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338 Cement and production 

machinery
เคร่ืองจกัรส้าหรับซีเมนต์และการผลิต Cementing equipment เคร่ืองมอือดัซีเมนต์  8479.89

339 Machinery and equipment 
specially for use in pipeline 
installation in the oil and gas 
industry.

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เฉพาะส้าหรับ
ใชใ้นการติดตั งทอ่ส่งในอตุสาหกรรม
ปโิตรเลียม

Consisting of pipeline 
installation machinery, pipeline 
cleaning machines, pipe coating 
and wrapping equipment, pipe 
testing equipment, piston 
assembly applicators, tube 
bundle removing and inserting 
equipment, valve and pump 
servicing equipment. Other 
equipment, Pipe testing 
machine, Brush, Spray gun

เคร่ืองต่อทอ่ เคร่ืองท้าความสะอาด
ทอ่ เคร่ืองเคลือบหรือหุม้ทอ่ 
เคร่ืองทดสอบทอ่ ฯลฯ

8424.20
8479.89
9031.80
9603.90

340 Mixers, blenders, agitators and 
homogenisers

เคร่ืองผสม เคร่ืองประสาน 
เคร่ืองกวน และเคร่ืองท้าใหเ้ปน็
เนื อเดียว

e.g. for blending of oil and 
condensate

ส้าหรับผสมน า้มนัและคอนเดนเสท  8479.82

341 Mud coolers for drilling / 
production; Mud degassers

เคร่ืองปรับความเยน็น า้โคลน 
เคร่ืองก้าจดักา๊ซในน า้โคลนเจาะ

8419.50
8421.39

342 Oil spill control eqpt & material: เคร่ืองมอืและวสัดุควบคุมน า้มนัร่ัวไหล chemical & pneumatic barriers, 
oil stop booms, chemical 
absorbents, skimmers, 
degradation accelerators, 
burning promotors, dispersants 
and sinkants

วสัดุกดีขวางเคมแีละลม เคร่ืองกวาด
น า้มนัร่ัว วสัดุดูดซับสารเคม ีสารเคมี
เร่งปฎกิริิยา และสารเคมอีืน่ๆ ใชใ้น
การก้าจดัและแกไ้ขน า้มนัร่ัว

8907.90

343 Storage tanks, receivers and 
accummulators

ถงัเกบ็ ถงัพกัและถงัเกบ็สะสม
ปโิตรเลียม

Consisting of coalescers, flash 
vessels, vessels, flue gas 
holders, knockout drums and 
vessels, measuring vessels and 
settlers.

ประกอบด้วยถงัดักน า้ ถงัแยก 
ถงัเกบ็ ถงัพกักา๊ซเสีย ถงัดักจบั
หยดน า้ ถงัวดัปริมาณและตกตะกอน

7311.00

344 Ultrasonic Instrument Flow 
Meter

มาตรวดัการไหลแบบอลัตราโซนคิ Liquid / Gas   The instrument 
devices that measures the 
velocity of any liquid or gas 
through a pipe using ultrasonic 
transducers

อปุกรณ์ใชว้ดัความเร็วในการไหล
ของกา๊ซและของเหลวในทอ่
แบบอลัตร้าโซนคิ

9026.10

345 Well Logging Equipment and 
parts

อปุกรณ์หยัง่ธรณีหลุมเจาะและ
ส่วนประกอบ

For electrical logging and 
perforating operation

ส้าหรับการบนัทกึค่าทางไฟฟา้ของ
ชั นหนิและในการยงิทอ่กรุ (อปุกรณ์
เพือ่วดัค่าทางธรณีฟสิิกส์)

9027.80
9027.90

346 Mud Logging Unit and Parts ชดุอปุกรณ์ตรวจสอบน า้โคลนและ
ส่วนประกอบ

For mud Logging operation ส้าหรับบนัทกึค่าน า้โคลนเจาะ 
(เคร่ืองมอืบนัทกึและอา่นค่าชั นหนิ
จากน า้โคลนเจาะเพือ่ตรวจสอบและ
แยกประเภทของชั นหนิ)

9027.80
9027.90

347 Parts for the machines 
/equipment listed 
under subheading 
No. 8479.89 above

ส่วนประกอบส้าหรับเคร่ืองจกัร/
เคร่ืองมอืทีร่ะบภุายใต้พกิดั 8479.89

Consisting of cementing outfits, 
mud tanks & ditches, mud guns 
pipeline anchors, pig, spheres, 
pig signallers, sphere filling 
pumps

อปุกรณ์ใชใ้นงานอดัซีเมนต์ 
ถงัน า้โคลน อปุกรณ์ท้าความสะอาด
ทอ่ส่งปโิตรเลียม

8479.90
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348 Vacuum & pressure relief 

valves, differential by pass 
valves and internal safety 
valves, for tanks

รีลีฟวาล์วสุญญากาศและความดัน 
วาล์วบายพาส และวาล์วนริภยั
ด้านใน ส้าหรับถงัเกบ็ปโิตรเลียม

Valves ประเภทวาล์ว 8481.40

349 Iron, steel cocks, valves and 
parts

ค๊อก วาล์ว ท้าด้วยเหล็ก หรือ
เหล็กกล้า และส่วนประกอบ

Including check valves, globe 
valves, needle valves, plug 
valves, gate valves, ball valves, 
air traps, acid valves, boiler 
valves, butterfly valves, whitey 
valves, nupro valves, duo-
check valves, air & hydraulically 
operated valves, motor 
operated valves

รวมถงึวาล์วชนดิต่างๆ 8481.10
8481.20
8481.30
8481.40
8481.80
8481.90

350 Valves other than those listed 
under sub-heading No. 8481.10, 
8481.20, 8481.30, 8481.40, 
8481.80 and 8481.90 above 
of 2.5 cm or below in internal 
diameter and accessories

วาล์วอืน่นอกเหนอืจากทีร่ะบภุายใต้
ประเภทพกิดั 8481.10, 8481.20, 
8481.30, 8481.40 8481.80 และ 
8481.90 ทีม่ขีนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางภายในเทา่กบัหรือนอ้ยกวา่
 2.5 ซม และส่วนประกอบ

Incl. Bronze and copper alloy 
gate valves, cocks, check 
valves, ball valves, plug valve, 
needle valves, butterfly valves, 
diaphgram  valves and globe 
valves

รวมถงึวาล์วชนดิต่างๆ 8481.10
8481.20
8481.30
8481.40
8481.80
8481.90

351 Valves other than those listed 
under sub-heading No. 8481.10, 
8481.20, 8481.30, 8481.40 and 
8481.80 above, 
of over 2.5 cm in internal 
diameter and accessories

วาล์วอืน่นอกเหนอืจากทีร่ะบภุายใต้
ประเภทพกิดั 8481.10, 8481.20, 
8481.30, 8481.40 และ 8481.80 
ทีม่ขีนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางภายใน
มากกวา่ 2.5 ซม และส่วนประกอบ

Incl. Bronze and copper alloy 
gate valves, cocks, check 
valves, ball valves, plug valve, 
needle valves, butterfly valves, 
diaphgram valves and globe 
valves

รวมถงึวาล์วชนดิต่างๆ 8481.10
8481.20
8481.30
8481.40
8481.80
8481.90

352 Cocks and valves of other 
materials and accessories.

ค๊อก วาล์ว และส่วนประกอบ e.g. Aluminium, monel, 
aluminium bronze, hastelloy, 
antimonial lead, nickel, incoloy 
and inconel (incl. Ball valves, 
check valves, plug valves, 
gate valves, needle valves 
and globe valves)

8481.10
8481.20
8481.30
8481.40
8481.80

353 Mudline valves and fittings, 
mud manifolds, butterfly 
valves, pump suction valves, 
mudline quick opening valves 
and mudline check valves

มดัลายนว์าล์วและชดุติดตั ง 
และวาล์วชนดิอืน่ๆ

Valves 8481.30

354 Bottom hole tubing safety 
valves & circulating valves

วาล์วนริภยัในทอ่ผลิตกน้หลุม และ
เซอร์คูเลติ งวาล์ว

Valves, Safety valve 8481.40
8481.80

355 Control tool: blowout 
preventers & pressure 
operated drilling & flow line 
valves, tubing strippers, 
drilling choke control system

อปุกรณ์ควบคุม ได้แก ่เคร่ืองปอ้งกนั
การระเบดิพลุ่ง อปุกรณ์ควบคุม
ความดันในการเจาะ วาล์วทอ่ส่ง 
ระบบควบคุมโชค้การเจาะ

Well control equipment, 
Blowout preventer, Tubing 
strippers/Drilling choke.

8481.40
8481.80
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356 Gaslift materials and valves วสัดุและวาล์วส้าหรับกา๊ซลิฟท์ Installed on the prod., tubing 

testing to allow different 
amount of gas to be injected 
into the tubing

ติดตั งในทอ่หลุมผลิตเพือ่อดักา๊ซ
ปริมาณต่างๆ ลงในหลุม (อดักา๊ซ
ลงในหลุมเพือ่เพิม่การผลิตปโิตรเลียม)

8481.40

357 Safety valves for mud & 
cement pumps

วาล์วนริภยัส้าหรับอปุกรณ์
ปัม๊น า้โคลนและซีเมนต์

ท้าจากโลหะหรือโลหะคาร์บอน
เกรดสูง

8481.40

358 Cocks and gate valves with 
inlet or outlet of an internal 
diameter exceeding 5 cm. but 
not exceeding 40 cm.

ค๊อกและเกทวาล์วทีม่ทีอ่น้าเขา้
และออก ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง
ภายในมากกวา่ 5 ซม. แต่ไมเ่กนิ 
40 ซม.

Valves 8481.80

359 Control valves & accessory วาล์วควบคุมและอปุกรณ์ประกอบ Valves 8481.80
360 Fitting and accessories for 

manifolds
อปุกรณ์ติดตั งและอปุกรณ์ประกอบ
ส้าหรับทอ่รวม

Including plug valves, steel 
fitting, stainless steel, valve

7307.21
7307.22
7307.23
7307.29
7307.91
7307.93
7307.99

361 Miniature valves used in 
process instruments

วาล์วขนาดเล็กส้าหรับอปุกรณ์ใน
กระบวนการ

Valves 8481.80

362 Choke manifold valve, oil & gas 
manifold valve

วาล์วหลายทางแบบปรับขนาดได้
และวาล์วหลายทางส้าหรับน า้มนั
และกา๊ซ

Flow directional control ควบคุมทศิทางการไหล 8481.10

363 Bearings, for machinery and 
equipment used in petroleum 
operations

แบร่ิง ส้าหรับเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์
ทีใ่ชใ้นกจิการปโิตรเลียม

Including ball bearings, needle 
bearings, roller bearings, special 
bearings plumber blocks and 
housings, bearing units

รวมถงึบอลล์แบร่ิง แบร่ิงรูปเขม็และ
โรลเลอร์แบร่ิง ตลับแบร่ิงแบบพเิศษ
และชดุหุม้ ชดุตลับแบร่ิง

8482.10
8482.20
8482.30
8482.40
8482.50
8482.80

364 Parts for bearings listed under 
subheading No. 8482.10 above

ส่วนประกอบของแบร่ิงทีร่ะบภุายใต้
ประเภทพกิดั 8482.10

8482.91
8482.99

365 Transmissions: shafting and 
accessories for machinery/
equipment used in petroleum 
operations

เพลาส่งก้าลังและอปุกรณ์ประกอบ
ส้าหรับเคร่ืองจกัรเคร่ืองมอืทีใ่ชใ้น
กจิการปโิตรเลียม

 8483.10

366 Transmissions: Gears and 
sprockets for machinery/
equipment used in petroleum 
operations

เคร่ืองจกัรระบบส่งก้าลัง ได้แก ่เกยีร์
และเคร่ืองเกยีร์ ส้าหรับเคร่ืองจกัร
เคร่ืองมอืทีใ่ชใ้นกจิการปโิตรเลียม

เกยีร์และเคร่ืองเกยีร์ นอกจาก
ล้อเฟอืง ล้อเฟอืงขบัโซ่ และส่วนอืน่ๆ 
ของระบบส่งก้าลังทีแ่ยกน้าเขา้มา 
บอลล์สกรูหรือ โรลเลอร์สกรู กระปกุ
เกยีร์และเคร่ืองเปล่ียนความเร็วอืน่ๆ
 รวมถงึทอร์คคอนเวอร์เตอร์

8483.40
8483.90

367 Shaft, Gears, Pulley, Pulley 
Blocks, Shaft couplings and 
the parts for offshore use  

เพลา เกยีร์ พลูเลยบ์ล็อก 
ประกบัเพลา และส่วนประกอบ
ส้าหรับใชน้อกชายฝ่ัง

Parts ส่วนประกอบ  8483.10
8483.40
8483.50
8483.60
8483.90
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368 Transmissions pulleys and 

pulley blocks for machinery/
equipment used in petroleum 
operations

พลูเลยส่์งก้าลัง และพลูเลยบ์ล็อก
ส้าหรับเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์
ทีใ่ชใ้นกจิการปโิตรเลียม

Equipment used in petroleum 
operation for driving machinery

อปุกรณ์ใชใ้นกจิการปโิตรเลียม
เพือ่ขบัเคล่ือนเคร่ืองจกัร

8425.11

369 Transmissions: couplings and 
clutches for machinery / 
equipment used in petroleum 
operations

ประกบัเพลาและคลัตชส้์าหรับ
ส่งก้าลัง ใชใ้นเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์
ในกจิการปโิตรเลียม

8483.60

370 Parts for items listed under 
heading No. 84.83 above

ส่วนประกอบของอปุกรณ์ทีร่ะบุ
ภายใต้ประเภทพกิดั 84.83

8483.90

371 Low alloy steel gaskets, 
Stainless steel gaskets, 
Nickle and nickle alloy gaskets 
Copper, copper alloy and 
lead gaskets

ปะเกน็และแผ่นกนัร่ัวทีค่ล้ายกนั 
ท้าด้วยเหล็กกล้าเจอื เหล็กกล้า
ไมเ่ปน็สนมิ นกิเกลิและนกิเกลิเจอื 
ทองแดงและทองแดงเจอื และตะกัว่

Including  ring joint gaskets, 
spiral wound   gaskets, 
asbestos filled gaskets, monel 
gaskets. 

8484.10

372 Soft iron & mild steel gaskets ปะเกน็เหล็กออ่นและปะเกน็
เหล็กกล้าออ่น

8484.10

373 Gaskets and similar joints of 
metal sheeting combined with 
other materials e.g. asbestos, of 
laminated metal foil for 
engines, pipes or tubes

ปะเกน็และแผ่นเชือ่มต่อทีค่ล้ายกนั
ซ่ึงท้าด้วยแผ่นโลหะรวมกบัวสัดุอืน่
เชน่ แอสเบสทอส แผ่นฟอยล์โลหะ
ส้าหรับเคร่ืองยนต์และทอ่

8484.10

374 Oil seal rings, O-ring ซีลกนัน า้มนัชนดิวงแหวน, โอริง 8487.90
375 Mechanical seals ตัวผนกึเชงิกล Including crane type, flexibox 

type, cameron type &  pacific 
type

รวมไปถงึแบบปัน้จัน่ เฟล็กซ่ีบอกซ์ 
คาเมรอนและแปซิฟคิ

8484.20

376 Explosion proof universal 
(AC/DC) motors & parts thereof

มอเตอร์ยนูเิวอร์แซล (เอซี/ดีซี) 
แบบกนัระเบดิและส่วนประกอบ

Parts 8501.20
8503.00

377 Explosion proof DC motors & 
parts thereof

มอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรง
แบบกนัระเบดิและส่วนประกอบ

8501.31
8501.32
8501.33
8503.00

378 Electrical generators and 
generating sets 

เคร่ืองก้าเนดิไฟฟา้และ
ชดุเคร่ืองก้าเนดิไฟฟา้

Generating electricity for 
petroleum operations

เคร่ืองก้าเนดิไฟฟา้ส้าหรับกจิการ
ปโิตรเลียม

8501.31
8501.32
8501.33
8501.34
8501.61
8501.62
8501.63
8501.64
8502.11
8502.12
8502.13
8502.20
8502.31
8502.39
8502.40
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379 Power generating plants, and 

parts thereof Power distribution 
stations, and parts thereof, 
Transformer stations, and parts 
thereof 

โรงผลิตกระแสไฟฟา้และส่วนประกอบ
สถานจีา่ยกระแสไฟฟา้และ
ส่วนประกอบ สถานแีปลง
กระแสไฟฟา้และส่วนประกอบ

Power generating plants, and 
parts thereof, Power 
distribution stations, and parts 
thereof, Transformer stations, 
and parts thereof 

 8502.11
8502.12
8502.13
8502.20
8502.31
8502.39
8502.40
8503.00
8504.21
8504.22
8504.23
8504.31
8504.32
8504.33
8504.34
8504.90

380 Explosion proof AC generators 
& parts thereof

เคร่ืองก้าเนดิไฟฟา้กระแสสลับ
แบบกนัระเบดิและส่วนประกอบ

8501.61
8501.62
8501.63
8501.64
8503.00

381 Explosion proof rotary 
convertors & parts thereof

เคร่ืองเปล่ียนไฟฟา้ชนดิหมนุ
แบบกนัระเบดิและส่วนประกอบ

8502.40
8503.00

382 Static converters, rectifiers and 
rectifying apparatus, inverters

เคร่ืองเปล่ียนไฟฟา้ชนดิอยูค่งที ่
(สแตติกคอนเวอร์เตอร์) 
เคร่ืองกลับกระแสไฟฟา้ และอปุกรณ์
กลับกระแสไฟฟา้ เคร่ืองผกผัน 
(อนิเวอร์เตอร์)

8504.40

383 Transformer, static converters หมอ้แปลงไฟฟา้ เคร่ืองเปล่ียนไฟฟา้
ชนดิอยูค่งที ่(สแตติกคอนเวอร์เตอร์)

Electric power control 8504.21
8504.22
8504.23
8504.31
8504.32
8504.33
8504.34
8504.40

384 Explosion proof static 
convertors, rectifiers and 
rectifying apparatus and parts 
thereof

เคร่ืองเปล่ียนไฟฟา้ชนดิอยูค่งที ่
เคร่ืองกลับกระแสไฟฟา้ และ
เคร่ืองมอืส้าหรับกลับกระแสไฟฟา้ 
แบบกนัระเบดิ รวมทั งส่วนประกอบ
ของอปุกรณ์ทีร่ะบุ

8504.40
8504.90

385 Uninterrupted power supply 
(UPS with battery)

เคร่ืองจา่ยไฟส้ารอง (ยพูเีอส) Back up power system for 
drilling and production 
operations

8504.40

386 Inductors and induction coils ตัวเหนีย่วน้า (อนิดักเตอร์) และ
ขดลวดเหนีย่วน้า (อนิดักชัน่คอยล์)

8504.50
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387 Protective apparatus:  Reactors เคร่ืองปอ้งกนั ได้แก ่รีแอกเตอร์ Oil-immersed or air-cooled, 

low or high voltage
8504.50

388 Explosion proof inductors & 
parts thereof

ตัวเหนีย่วน้า (อนิดักเตอร์) 
แบบกนัระเบดิและส่วนประกอบ

8504.50

389 Parts and accessories for 
equipment listed under 
subheading Nos. 8502.40,  
8504.40 and 8504.50 above

ส่วนประกอบและอปุกรณ์เสริม
ส้าหรับเคร่ืองมอืเคร่ืองจกัรทีร่ะบุ
ภายใต้ประเภทพกิดั 8502.40  
8504.40 และ 8504.50

8503.00
8504.90

390 Battery banks & chargers, 
suitable for use in hazardous 
areas, in accordance with VDE 
or similar standards, and parts

หมอ้สะสมไฟฟา้และเคร่ืองชาร์จไฟ 
ส้าหรับใชใ้นพื นทีท่ีม่กีา๊ซหรือ
เส่ียงไฟติดได้ง่าย ระบตุามมาตรฐาน
วดีีอ ีหรือมาตรฐานอืน่ทีใ่กล้เคียง 
รวมทั งอปุกรณ์เสริม

Including nickel cadmium 
batteries, voltage rectifiers.

8504.40
8504.90
8507.30
8507.90

391 Air heaters, heating coils and 
elements, explosion-proof

เคร่ืองท้าความร้อนและ
ส่วนประกอบอืน่ๆ ชนดิทีส่ามารถ
ปอ้งกนัการระเบดิ

8419.89
8516.29

392 Explosion-proof and 
weatherproof telephone sets 

ชดุเคร่ืองโทรศัพทแ์บบกนัน า้และ
กนัระเบดิ

Communication device used for 
offshore operations

8517.11
8517.18

393 Teleprinters for offshore 
platforms and oil terminals

เคร่ืองโทรพมิพส้์าหรับแทน่หลุมผลิต
ในทะเลและสถานผีลิตน า้มนั

Communication device used for 
offshore operations

อปุกรณ์การส่ือสารส้าหรับ
การปฏบิติังานบนบกและในทะเล

8517.62

394 Telecommunication module ชดุอปุกรณ์ส่ือสาร Communication device used 
for offshore & onshore 
operations

อปุกรณ์การส่ือสารส้าหรับ
การปฏบิติังานบนบกและในทะเล

 8517.62

395 Explosion-proof automatic 
telephone exchanges

เคร่ืองโทรศัพทติ์ดต่อภายใน
แบบกนัระเบดิ

Incl. private automatic branch 
exchange (PABX), where used 
for communication in offshore 
and onshore operations

 8517.62

396 Parts for equipment listed 
under heading No. 85.17 above

ส่วนประกอบส้าหรับเคร่ืองมอื
เคร่ืองจกัรทีร่ะบภุายใต้ประเภทพกิดั
 85.17

 8517.70

397 Magnetic Recording equipment 
and parts

เคร่ืองบนัทกึชนดิทีใ่ชส่ื้อบนัทกึ
แมเ่หล็ก และส่วนประกอบ

For seismic & site survey เคร่ืองบนัทกึและเกบ็ขอ้มลูคล่ืน
ไหวสะเทอืนและส่วนประกอบ
โดยใชส่ื้อเทปแมเ่หล็ก

9015.80
9015.90

398 Magnetic data tapes, Magnetic 
disc & CD-ROM (unrecorded/
recorded) 

เทปขอ้มลูแมเ่หล็ก แผ่นดิสก์
แมเ่หล็กและซีดีรอมแมเ่หล็ก (แบบ
ยงัไมไ่ด้บนัทกึและบนัทกึแล้ว )

Data storage ส้าหรับเกบ็ขอ้มลู 8523.29
8523.41
8523.49

399 Wireless Telegraph/data 
transmission apparatus

เคร่ืองอปุกรณ์ส้าหรับการส่งโทรเลข
และขอ้มลูไร้สาย

Communication device used 
for offshore & onshore 
operations

 8517.62

400 Radio navigational aids. เคร่ืองวทิยชุว่ยการเดินเรือ Including radar, sonar depth 
recorders radio beacons, height 
beacons, radio navigation & 
positioning systems etc.

รวมถงึเรดาร์ เคร่ืองบนัทกึค่าความลึก
แบบโซนา่ เคร่ืองส่งสัญญาณวทิย ุ
เคร่ืองบอกความสูง ระบบน้าทาง
ด้วยสัญญาณวทิยแุละบอกต้าแหนง่ 
เปน็ต้น

8526.91

401 Satellite Navigation Equipment อปุกรณ์ส้าหรับชว่ยการเดินเรือด้วย
สัญญาณดาวเทยีม

For site survey and seismic 
survey operation

8526.91

402 Radio/Satellite positioning and 
navigator equipment

เคร่ืองอปุกรณ์วทิยบุอกต้าแหนง่และ
ชว่ยการเดินเรือผ่านดาวเทยีม

For rig positioning ส้าหรับบอกต้าแหนง่แทน่เจาะ 8526.91
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403 Radio/Satellite communication 

equipment & parts 
เคร่ืองอปุกรณ์วทิยส่ืุอสาร
ผ่านดาวเทยีม และส่วนประกอบ

For seismic, site surveys and rig 
positioning

8517.62
8517.70

404 Radio equipment-HF, VHF, SHF, 
UHF

เคร่ืองอปุกรณ์วทิยรุะบบเอช็เอฟ  
วเีอช็เอฟ เอสเอช็เอฟ และยเูอช็เอฟ

Incl. radios, receivers, 
preselectors, transmitters, 
transceivers, terminal, mobile 
units.

 8525.60

405 Parts of radio navigational aids, 
satellite communication 
equipment, radio/Satellite 
communication equipment and 
radio equipment HF, VHF, SHF, 
UHF

ส่วนประกอบของเคร่ืองวทิยุ
ชว่ยการเดินเรือ เคร่ืองอปุกรณ์
ส่ือสารผ่านดาวเทยีม เคร่ืองอปุกรณ์
วทิยส่ืุอสารผ่านดาวเทยีม และ
เคร่ืองอปุกรณ์วทิยรุะบบเอช็เอฟ  
วเีอช็เอฟ เอสเอช็เอฟ และยเูอช็เอฟ

Parts of navigation and 
communication equipment

8517.70
8529.10
8529.90

406 Alarm signal monitor modules 
and parts

ชดุตรวจสอบสัญญาณเตือนและ
ส่วนประกอบ

Safety warning signal for 
emergency purpose and 
process upset

สัญญาณเตือนเพือ่ความปลอดภยั
ในกรณีฉกุเฉนิ

8531.10
8531.90

407 Fire alarm pushbuttons, 
annunciator panels, warning 
systems, indicators

ปุม่กด แผงสัญญาณและ
เคร่ืองสัญญาณแจง้อคัคีภยั

Fire fighting equipment 8531.10

408 Electric sound or visual 
signaling apparatus such as 
indicator panels fire alarms, gas 
alarm, safety alarm and parts.

เคร่ืองอปุกรณ์ไฟฟา้ส้าหรับ
ใหสั้ญญาณเสียงหรือใหสั้ญญาณ
ทีเ่หน็ได้ เชน่ แผงสัญญาณ ไซเรน
เตือนไฟไหม ้กา๊ซร่ัว เคร่ืองสัญญาณ
แจง้เตือนความปลอดภยัต่างๆ 
รวมถงึส่วนประกอบของอปุกรณ์

Life saving equipment. 8531.10
8531.20
8531.80
8531.90

409 Gas alarms, safety อปุกรณ์นริภยัเตือนกา๊ซร่ัว Incl. accoustical leak detection 
systems and accessories.Fire 
fighting equipment

รวมถงึระบบสัญญาณเตือนกา๊ซร่ัว
ด้วยเสียงและส่วนประกอบ อปุกรณ์
ต้านอคัคีภยั

8531.10
 8531.80

410 Air-craft warning lights ไฟเตือนอากาศยาน Navigational aids ระบบชว่ยน้าทาง 8531.80
411 Obstruction warning lighting 

(navigational aids) suitable for 
use in division II hazardous 
areas, and parts and accessories

ระบบไฟเตือนปอ้งกนัการชน 
(ชว่ยน้าทาง) เหมาะส้าหรับใชใ้น
พื นทีเ่ส่ียงอนัตรายระดับ ๒ รวมถงึ
ส่วนประกอบและอปุกรณ์ประกอบ

Navigational aids ระบบชว่ยน้าทาง  8531.80

412 Capacitors, AC, liquid-
immersed, low 
voltageCapacitors, AC, air-
cooled, low voltage

ตัวเกบ็ประจไุฟฟา้ ชนดิกระแสสลับ 
แบบศักยต้่์า ระบายความร้อนโดย
ของเหลวและแบบแอร์คูล

Telecommunication equipment. อปุกรณ์ส่ือสาร  8532.29

413 Telecommunication capacitors ตัวเกบ็ประจไุฟฟา้ส้าหรับอปุกรณ์
ส่ือสาร

Telecommunication equipment อปุกรณ์ส่ือสาร 8532.10
8532.21
8532.22
8532.23
8532.24
8532.25
8532.29

414 Resistance boxes, resistors ตัวต้านทานไฟฟา้  8533.29
415 Resistors, low voltage and 

high voltage, air-cooled and 
oil-immersed

ตัวต้านทานไฟฟา้ แบบศักยต้่์าและ
ศักยสู์ง ระบายความร้อนโดยแอร์คูล
และแบบแชน่ า้มนั

Protective apparatus.  8533.29
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416 Electrical Apparatus (Switches, 

fuses, voltage limiters, surge 
suppressors, plugs, junction 
boxes, starter, circuit breakers, 
relay, auxiliary relay, protective 
relay and other apparatus), not 
exceeding 1,000 Volt; lightning 
arresters

เคร่ืองมอืทางไฟฟา้ (สวติช,์ ฟวิส์, 
อปุกรณ์จ้ากดัศักยไ์ฟฟา้, ตัวปอ้งกนั
ไฟกระชาก, ปล๊ัก, กล่องเชือ่มวงจร, 
สตาร์ทเตอร์, เซอร์กติเบรคเกอร์, 
รีเลย์, รีเลยช์ว่ย, รีเลยส้์าหรับ
ปอ้งกนัและอปุกรณ์อืน่) ส้าหรับ
แรงดันไฟฟา้ไมเ่กนิ 1,000 โวลต์ 
รวมถงึเคร่ืองปอ้งกนัฟา้ผ่า

Explosion proof Electrical 
instrument for petroleum 
operations

เคร่ืองมอืทางไฟฟา้แบบกนัระเบดิ
ส้าหรับกจิการปโิตรเลียม

8535.40
8536.10
8536.20
8536.30
8536.41
8536.49
8536.50
8536.61
8536.69
8536.90

417 Micro-switches ไมโครสวติช์ 8535.30
418 Switches, explosion-proof 

and/or high voltage  
High voltage circuit breakers

สวติชช์นดิกนัระเบดิ และ/หรือ 
ชนดิศักยสู์ง เซอร์กติเบรคเกอร์ศักยสู์ง

Including isolating switches, air-
break switches, oil-immersed 
switches. Including air-break 
and oil-immersed types.

8535.21
8535.30
8535.90
8536.20
8536.50
8536.90

419 Surge diverters (lighting 
arresters)

เซิร์จไดเวอร์เตอร์ (อปุกรณ์ล่อฟา้) 8535.40

420 Switches, complete with 
explosion-proof, Vacumm 
circuit breaker, Bushing 
assemblies and Tap changer 
assemblies (less than 1,000 volt 
/ higher than 1,000 volt)

สวติช ์ร่วมกบัชดุปอ้งกนัการระเบดิ 
เคร่ืองตัดวงจรชนดิสุญญากาศ 
บชุชงิแอสเซมบรี และแทป้เชนเจอร์
แอสเซมบรี (ส้าหรับศักยไ์ฟฟา้ต้่า
กวา่และสูงกวา่ 1,000 โวลต์)

Including isolating switches, air-
break switches, oil-immersed 
switches including air-break and 
oil-immersed types

8535.21
8535.29
8535.30
8535.90
8536.20
8536.50
8536.90

421 High voltage switches สวติชไ์ฟฟา้ศักยสู์ง Including isolating, air-break 
and oil-immersed types

8535.90

422 Instrument parts:  Relay/logic 
switches

ส่วนประกอบเคร่ืองมอื ได้แก ่
สวติชรี์เลยแ์ละสวติชล์อจกิ

Electrical instrument เคร่ืองมอืทางไฟฟา้ 8535.90

423 Limit switches for process 
instruments

สวติชแ์ยกวงจรส้าหรับอปุกรณ์ 
ในกระบวนการ

Electrical instrument เคร่ืองมอืทางไฟฟา้ 8535.30

424 Manual air switches สวติชล์มแบบไมอ่ตัโนมติั 8535.90
425 Solenoids ขดลวดโซลีนอย 8505.90
426 Receivers, switches (electrical) 

pneumatic, electric-analog or 
electric-digital input/output, 
not exceeding 1,000 Volt

ตัวรับสัญญาณ สวติชไ์ฟฟา้หรือ
สวติชล์ม แบบอนาล๊อกหรือดิจติอล 
ส้าหรับแรงดันไฟฟา้ไมเ่กนิ 1,000 
โวลต์

Electrical instrument เคร่ืองมอืทางไฟฟา้ 8536.50
8538.90

427 Valve position switches ANF 
limit switches

สวติชค์วบคุมวาล์ว สวติชจ์้ากดั
เอเอน็เอฟ

Electrical instrument 8536.50

428 Explosion-proof sockets and 
plugs

เต้ารับและปล๊ักไฟชนดิปอังกนั
การระเบดิ

 8535.90

429 High voltage cable sealing boxes กล่องชดุอปุกรณ์ส้าหรับเคเบลิศักยสู์ง 8538.10
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430 Machinery accessories อปุกรณ์ประกอบเคร่ืองจกัร Control boards and electric 

ancillaries, shut down devices, 
spark arrestors

8535.90
8536.10
8536.20
8536.30
8536.41
8536.49
8536.50
8536.61
8536.69
8536.70
8536.90
8537.10
8537.20
9032.89

431 Ring main units for power 
distribution, panel type, high 
voltage, exceeding 1,000 Volt

สวทิชตั์ดตอนไฟฟา้แรงสูง (ริงเมน
ยนูติ) ส้าหรับแรงดันไฟฟา้เกนิ 
1,000 โวลต์

8537.20

432 Auxiliary relays (incl. 
instantaneous delayed time)

รีเลยช์ว่ย  8536.41
 8536.49

433 Protective relays (Including 
over/ undercurrent / voltage, 
overload)                       

รีเลยป์อ้งกนั (รวมถงึการปอ้งกนั
กระแสไฟขาด/ไฟเกนิ)

 8536.41
 8536.49

434 Controllers and/or starters, 
DC or AC oil-immersed or 
air-break, high or low voltage 
(Starter Motor)

คอนโทรลเลอร์ และ/หรือ 
สตาร์ทเตอร์ ส้าหรับไฟกระแสตรง
หรือกระแสสลับ ไฟฟา้ศักยสู์งหรือต้่า
 (สตาร์ทเตอร์มอเตอร์)

For diesel driven engine on 
the rig and platforms. (Supply 
of electricity)

8511.40

435 Electric, hydraulic and 
air starters: Starter drive; 
engine starters

สตาร์ทเตอร์ไฟฟา้ ชนดิใชไ้ฮดรอลิก 
ใชล้ม ได้แก ่ตัวขบัสตาร์ทเตอร์และ
สตาร์ทเตอร์เคร่ืองยนต์

For diesel driven engine on 
the rig and platforms. (Supply 
of electricity)

8511.40

436 Explosion-proof contactors, 
air-break & oil-immersed types; 
Explosion-proof circuit breakers, 
air-break & oil-immersed types; 
Explosion-proof fuse boxes, 
chamber space boxes, 
connecting boxes, instrument 
boxes, offset boxes, terminal 
boxes, current trans

เคร่ืองอปุกรณ์ไฟฟา้ส้าหรับตัดต่อ
หรือปอ้งกนัวงจรไฟฟา้หรือส้าหรับ
ต่อกบัวงจรไฟฟา้หรือต่อภายใน
วงจรไฟฟา้แบบแชน่ า้มนั กล่องฟวิส์
แบบกนัระเบดิ กล่องแยกชอ่ง 
กล่องเชือ่มต่อ กล่องอปุกรณ์ 
กล่องชมุทาง ชนดิปอ้งกนัการระเบดิ

8535.10
8535.21
8535.30
8535.90
8536.20
8536.30
8537.10
8537.20

437 Safety ignition devices เคร่ืองจดุไฟนริภยั 8536.30
438 Bridges สะพานไฟ Admittance, alternating current 

capacitance, double, 
impedance, inductance, post 
office, thomson and Wheat-
stone

แอตมติแตนซ์, ตัวเกบ็ประจไุฟฟา้
กระแสสลับ และอืน่ๆ

 8536.90
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439 Cable glands and accessories ตัวต่อเคเบลิและอปุกรณ์ประกอบ Including shrounds, lead seals, 

locknuts and stuffing boxes - 
Electrical fabrication equipment

รวมถงึแผ่นประกบั ซีลน้า นอ๊ตขนั
บงัคับ ตลับอดักนัร่ัว - อปุกรณ์
ประกอบทางไฟฟา้

3926.90
4016.99
7419.99
7326.90

440 Explosion-proof cable couplers สายขั วต่อแบบปอังกนัการระเบดิ  8536.90
441 Earthing rods, clamps & plates สายดิน แทง่หรือแผ่นโลหะต่อลงดิน Electrical equipment to ensure 

that equipment is earthed
7419.99

442 Panels, boards and assemblies 
for electric measuring, 
metering, protecting, controlling 
and testing 

แปน้ แผง คอนโซล และชิ นส่วน 
ทีติ่ดตั งส้าหรับเคร่ืองวดัไฟฟา้ 
มเิตอร์ไฟฟา้ อปุกรณ์ความคุมไฟฟา้ 
และอปุกรณ์ทดสอบไฟฟา้อืน่ๆ

8538.10

443 Instrument parts; 
communication protocol 
equipment

ชิ นส่วนเคร่ืองมอืทีใ่ชส้้าหรับระบบ
ส่ือสารและเชือ่มโยงเครือขา่ย

Control electronic devices that 
interface objects to a 
distributed control system or 
SCADA (supervisory control and 
data acquisition) system by 
transmitting telemetry data to a 
master system

ชิ นส่วนอปุกรณ์ควบคุมทาง
อเิล็กทรอนกิส์ทีใ่ชใ้นการเชือ่มโยง
เพือ่แผ่ขยายระบบการควบคุม
เครือขา่ยหรือระบบ SCADA (ระบบ
ควบคุมส่ังการและค้นหาขอ้มลู) 
โดยการวดัและส่งขอ้มลูทางไกล
ไปยงัระบบหลัก

8517.62

444 Photo electric cells:  
Photo conducting cells, 
photo electrolytic cell and 
photo emissive cells

โฟโตอเิล็กทริกเซล 
โฟโตคอนดักติงเซล 
โฟโตอเิล็กโทรไลติกเซล 
และโฟโตอมิซีซีฟเซล

Battery  8541.40

445 Photocells and semiconductor 
devices for offshore use

โฟโตเซลล์และกลอปุกรณ์กึง่ตัวน้า
ส้าหรับใชใ้นการประกอบกจิการ
ปโิตรเลียมนอกชายฝ่ัง

 8541.40

446 Electro-pneumatic transducers อเิล็กโตรนวิเมติกทรานสดิวเซอร์ Electro-pneumatic signal 
converter

8543.70

447 Special insulated electric 
wire and cable, consisting of:-  
High voltage cable (greater 
than 3.3 KV), Mineral insulated 
cable Cross-linked 
polyethylene  (XLPE)  insulated 
cable,  Continuous lightweight 
exterior metal covered cable 
(CLX-MC).  Fire

ลวดและเคเบลิไฟฟา้ทีหุ่ม้ด้วยฉนวน
พเิศษ ประกอบไปด้วย เคเบลิศักยสู์ง
 (มากกวา่ 3.3 กโิลโวลต์) เคเบลิ
ทีหุ่ม้ด้วยฉนวนชนดิแร่ ชนดิ
โพลีเอทลีีน และชนดิโลหะเบา

For electrical wiring on the rig 
and platform

8544.49
8544.60

448 Survival craft and capsules เรือชชูพี ยานน า้ชว่ยชวีติ Safety and survival equipment 8906.90
449 Marine drilling units and drilling 

rigs, all type
ชดุอปุกรณ์การเจาะในทะเลและ
แทน่เจาะ ทกุชนดิ

Submersible, semisubmarsible, 
jack-up, floating workover, 
drilling tenders/barges, self-
elevating rigs

รวมถงึแทน่เจาะแบบใต้น า้ 
แบบกึง่ลอยน า้ แบบสามขาหยัง่ 
แบบเรือ แบบปรับระดับตัวเอง

 8905.20

450 Submersible derrick platforms แทน่เจาะหลุมปโิตรเลียมแบบใต้น า้ Drilling rig equipment อปุกรณ์แทน่เจาะ  8905.20
451 Working barge, accommodation 

barge, floating cranes and 
derricks

เรือแพท้างาน เรือแพพกัอาศัย 
ปัน้จัน่และกระโดงเรือเจาะลอยน า้

Barges-crane, transportation, 
derrick, pipe-laying, 
accommodation, 
work/maintenance barge for 
petroleum operations

8905.90

หนา้ 38 จาก 46



ล ำดบัที่ Description รำยกำร Detail Description/Usage ค ำอธบิำยเพ่ิมเตมิ/กำรใชง้ำน ประเภทยอ่ย
452 Floating cranes and derricks ปัน้จัน่แบบลอยน า้และแทน่เจาะ Drilling rig equipment อปุกรณ์แทน่เจาะ  8905.90
453 Geophysical survey vessels & 

equipment
เรือและอปุกรณ์ส้ารวจธรณีฟสิิกส์ For site survey and seismic 

survey operation.
ส้าหรับการส้ารวจเพือ่การวางแทน่
และการส้ารวจคล่ืนไหวสะเทอืน

8906.90

454 Life raft แพยางชชูพี For safety and rescue mission ส้าหรับภารกจิด้านความปลอดภยั
และการชว่ยเหลือ

 8907.10

455 Derrick foundations ฐานแทน่เจาะปโิตรเลียม Drilling rig equipment 7308.90
456 Skidding systems for offshore 

rigs
ระบบเคล่ือนยา้ยอปุกรณ์บนแทน่เจาะ Drilling rig equipment อปุกรณ์แทน่เจาะ 8428.90

457 Bottom hole cameras กล้องถา่ยรูปกน้หลุมเจาะ Diving support & Drilling survey 
equipment

8525.80

458 Free point indicators อปุกรณ์บอกต้าแหนง่อสิระในหลุม
เจาะ

Drilling survey equipment อปุกรณ์ส้ารวจในการเจาะ 
(ใชต้รวจสอบหาต้าแหนง่ในกรณีทีม่ี
เคร่ืองมอืติดอยูภ่ายในหลุมเจาะ)

9031.80

459 Inclinometers and directional 
survey instruments (including 
deviation recording instruments)

เคร่ืองมอืส้ารวจส้าหรับวดัมมุเอยีง
และทศิทางของหลุมเจาะปโิตรเลียม

Drilling survey equipment อปุกรณ์และเคร่ืองใชใ้นการส้ารวจ 
(รวมถงึการส้ารวจโดยวธิกีารถา่ยรูป)
 ใชใ้นทางอทุกศาสตร์ สมทุรศาสตร์ 
อทุกวทิยา อตุุนยิมวทิยา หรือทาง
ธรณีฟสิิกส์ (ไมร่วมถงึเขม็ทศิ) รวมทั ง
เคร่ืองหาพสัิย

9014.80

460 Fathometer and Doppler Sonar เคร่ืองหยัง่ความลึกน า้และ
เคร่ืองตรวจสอบวตัถใุต้น า้

For site survey ส้าหรับการส้ารวจเพือ่การวางแทน่ 9014.80

461 Onboard navigation processing 
and quality control surveying 
system

ระบบประมวลผลชว่ยน้าทางและ
ควบคุมคุณภาพการส้ารวจ

Hardware and software for 
seismic and site survey

ฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์ส้าหรับ
การส้ารวจเพือ่การวางแทน่
และการส้ารวจคล่ืนไหวสะเทอืน

8526.91

462 Onboard seismic data 
processing and quality control 
surveying system

ระบบประมวลผลขอ้มลูคล่ืน
ไหวสะเทอืนและควบคุมคุณภาพ
การส้ารวจทางธรณีฟสิิกส์

Hardware and software. For 
seismic and site survey

ฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์ส้าหรับ
การส้ารวจเพือ่การวางแทน่
และการส้ารวจคล่ืนไหวสะเทอืน

9015.90

463 High Resolution seismic survey 
recording equipment and parts

เคร่ืองบนัทกึขอ้มลูส้ารวจคล่ืน
ไหวสะเทอืนความละเอยีดสูง 
และส่วนประกอบ

For seismic and site survey ส้าหรับการส้ารวจคล่ืนไหวสะเทอืน
และการส้ารวจเพือ่การวางแทน่

9015.80
9015.90

464 Gravity Recording equipment 
and parts

อปุกรณ์และส่วนประกอบ
ใชใ้นการบนัทกึค่าแรงโนม้ถว่งโลก

For site survey อปุกรณ์และเคร่ืองใชใ้นการส้ารวจ 
(รวมถงึการส้ารวจโดยวธิกีารถา่ยรูป)
 ใชใ้นทางอทุกศาสตร์ สมทุรศาสตร์ 
อทุกวทิยา อตุุนยิมวทิยา หรือทาง
ธรณีฟสิิกส์ (ไมร่วมถงึเขม็ทศิ) รวมทั ง
เคร่ืองหาพสัิย

9015.80
9015.90

465 Seismic acquisition, data 
collection & recording 
equipment & parts 

เคร่ืองบนัทกึและเกบ็ขอ้มลูคล่ืน
ไหวสะเทอืนและส่วนประกอบ

For seismic and site survey ส้าหรับการส้ารวจคล่ืนไหวสะเทอืน
และการส้ารวจเพือ่การวางแทน่

 9015.80
 9015.90

466 Depth measuring devices and 
accessories

เคร่ืองมอืส้ารวจส้าหรับวดัความลึก
ของหลุมเจาะปโิตรเลียมและอปุกรณ์
ประกอบ

Device use for directional and 
surveying while drilling

อปุกรณ์และเคร่ืองใชใ้นการส้ารวจ 
(รวมถงึการสารวจโดยวธิกีารถา่ยรูป)
 ใชใ้นทางอทุกศาสตร์ สมทุรศาสตร์ 
อทุกวทิยา อตุุนยิมวทิยา หรือทาง
ธรณีฟสิิกส์ (ไมร่วมถงึเขม็ทศิ) รวมทั ง
เคร่ืองหาพสัิย

9015.80
9015.90

467 Mud pit level recorders เคร่ืองบนัทกึค่าระดับในบอ่น า้โคลน 9026.80
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468 Site survey vessel and 

equipment
เคร่ืองมอืเกบ็ตัวอยา่งหนิธรณีวทิยา For site survey 8907.90

469 Vertical seismic profiling (VSP) 
recording equipment

อปุกรณ์บนัทกึค่าธรณีฟสิิกส์
ในหลุมเจาะ

For seismic and site survey ส้าหรับการส้ารวจคล่ืนไหวสะเทอืน
และการส้ารวจเพือ่การวางแทน่

9015.80

470 Seabed coring & sampling 
equipment and parts

อปุกรณ์และส่วนประกอบ
ใชใ้นการเกบ็ตัวอยา่งดินพื นทะเล

For site survey and EIA work. อปุกรณ์และเคร่ืองใชใ้นการส้ารวจ 
(รวมถงึการส้ารวจโดยวธิกีารถา่ยรูป)
 ใชใ้นทางอทุกศาสตร์ สมทุรศาสตร์ 
อทุกวทิยา อตุุนยิมวทิยา หรือทาง
ธรณีฟสิิกส์ (ไมร่วมถงึเขม็ทศิ) รวมทั ง
เคร่ืองหาพสัิย

8430.49

471 Seabed survey & imaging 
equipment and parts

อปุกรณ์ใชใ้นการส้ารวจและ
ถา่ยภาพพื นทะเลและส่วนประกอบ

For site survey ส้าหรับการส้ารวจเพือ่การวางแทน่ 9015.80
9015.90

472 Hydrographic survey equipment 
for pipeline laying

เคร่ืองมอืส้ารวจอทุกศาสตร์ส้าหรับ
การวางทอ่

 9015.80

473 Mud testing equipment field 
cabinets 

กล่องชดุอปุกรณ์ทดสอบน า้โคลน 9027.80

474 Rathole finder, new direction 
tools

เคร่ืองตรวจสอบต้าแหนง่กน้หลุม 
เคร่ืองค้นหาทศิทาง

Equipment used to change the 
direction of the well bore

อปุกรณ์ใชใ้นการเปล่ียนทศิทางของ
หลุมเจาะ

7326.90

475 Seismic instruments 
Geomagnetic instruments, 
Geological and geophysical 
electric instruments

อปุกรณ์ส้าหรับเคร่ืองวดัคล่ืน
ไหวสะเทอืน เคร่ืองวดัสนาม
แมเ่หล็กโลก เคร่ืองมอืวดัทาง
ธรณีวทิยาและธรณีฟสิิกส์

Survey instrument used when 
taking seismic survey and / or 
during surveying while drilling

เคร่ืองมอืใชใ้นการส้ารวจวดัคล่ืน
ไหวสะเทอืน และ/หรือ ระหวา่งทีม่ี
การส้ารวจเมือ่มกีารเจาะ

9015.80

476 Gravimetric instruments เคร่ืองมอืวดัความโนม้ถว่ง Drilling survey equipment อปุกรณ์ส้ารวจในการเจาะ 9015.80
477 Drill pipe gauges, drill collar 

gauges, tool joint gauges
เกจของกา้นเจาะ เกจของคอลล่าร์ 
และเกจของขอ้ต่อกา้นเจาะ

Gauges for drill pipe make-up 
etc.

เกจวดัส้าหรับประกอบกบักา้นเจาะ 9031.80

478 Diving appliances and 
equipment

อปุกรณ์และเคร่ืองอปุกรณ์
ส้าหรับด้าน า้

Including safety equipment but 
excluding frogmens appliance 
and equipment

6307.20
6307.90
9020.00

479 Mechanotherapy appliances, 
artificial respiration or similar 
apparatus, 
Breathing appliances; incl. 
Gas mask & similar respirators 
for diving & first aid use

เคร่ืองใชส้้าหรับการบา้บดัด้วยพลัง
กล 
อปุกรณ์ชว่ยหายใจหรือเคร่ืองมอื
ทีค่ล้ายกนั รวมไปถงึหนา้กาก
กนักา๊ซและเคร่ืองชว่ยหายใจ
ทีค่ล้ายกนั ส้าหรับการด้าน า้และ
การปฐมพยาบาล

Excluding frogmens appliances 
& equipment.

9020.00

480 Radiography equipment & 
parts thereof

เคร่ืองอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการแผ่เอกซเรย์
ส้าหรับตรวจสอบการเชือ่มแผงวงจร

9022.19
9022.90

481 Temperature instruments, 
dial thermometers, 
glass thermometers

เคร่ืองมอืวดัอณุหภมู ิเทอร์โมมเิตอร์
แบบเขม็ เทอร์โมมเิตอร์แบบแทง่แกว้

Including indicators, recorders, 
controllers  transmitters and 
converters

รวมถงึเคร่ืองอา่นค่า เคร่ืองบนัทกึ 
เคร่ืองควบคุม เคร่ืองส่งขอ้มลู
และคอนเวอร์เตอร์

9025.19
9025.80

482 Sight flow indicators เคร่ืองบอกอตัราการไหล Measurement apparatus อปุกรณ์ส้าหรับการวดั 9013.80
483 Flow analyser/turbine for 

drilling/production
เคร่ืองมอืวเิคราะหก์ารไหลของ
ของไหลในงานเจาะหรือผลิต
ปโิตรเลียม

Drilling fluid control equipment เคร่ืองมอืควบคุมของไหลในงานเจาะ  9026.10

484 Gravel pack outfits for 
drilling/production

ชดุอปุกรณ์กนัทรายส้าหรับการเจาะ
และการผลิต

Gravel packing equipment. เคร่ืองมอืควบคุมของไหลในงานเจาะ 8479.89

485 Gun perforating outfits for 
drilling/production

ชดุอปุกรณ์การยงิทอ่กรุส้าหรับ
การเจาะและการผลิต

Perforating equipment 9303.90
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486 Level gauges & accessories เกจวดัระดับและอปุกรณ์ประกอบ อปุกรณ์ส้าหรับการวดัหรือตรวจสอบ

ความดัน
9026.10
9026.90

487 Oil level indicators with alarm 
contact

เคร่ืองแสดงระดับน า้มนัพร้อม
สัญญานเตือน

9026.10

488 Oil level regulators and oil 
coolers

เคร่ืองควบคุมระดับและเคร่ือง
ระบายความร้อน

Measurement apparatus 9026.10

489 Velocity and forge type flow 
instruments

อปุกรณ์วดัการไหลและความเร็วของ
ของไหล

Including velocity meters รวมถงึมาตรวดัความเร็ว 9026.10

490 Fluid level finders, 
depthographs, echometers, 
wellsounders, back pressure 
regulators

เคร่ืองวดัระดับการไหล 
เคร่ืองเด็บโธกราฟ 
เคร่ืองวดัระยะด้วยเสียง 
ตัวควบคุมความดันยอ้นกลับ

Measurement apparatus / 
Indicators for drilling fluid

เคร่ืองมอืส้าหรับวดัน า้โคลนเจาะ 8481.10
9026.10

491 Subsurface flow meters, 
electric pilot

เคร่ืองวดัการไหลภายในหลุมเจาะ Testing measurement apparatus เคร่ืองมอืส้าหรับการทดสอบ 9026.10

492 Pressure gauges เกจวดัความดัน อปุกรณ์ส้าหรับการวดัหรือตรวจสอบ
ความดัน

9026.20

493 Drill stem tools:  Testing devices เคร่ืองอปุกรณ์สาหรับทดสอบหลุม Including blowout preventer 
tester, test plugs for X-mas 
tree, tubing and casing testing 
tools

รวมถงึเคร่ืองปอ้งกนัการระเบดิพลุ่ง 
ปล๊ักทดสอบส้าหรับคริสมาสทรีและ
อปุกรณ์ทดสอบทอ่ผลิตและทอ่กรุ

9026.20

494 Flow instruments, 
differential pressure type. 
Flow instruments, 
variable area type

อปุกรณ์และเคร่ืองอปุกรณ์ส้าหรับ
วดัหรือตรวจสอบการไหลของ
ของเหลว 
ชนดิวดัจากความต่างของความดัน
หรือชนดิวดัจากความต่างของพื นที่

Including indicators, integrators, 
recorders & controllers 
Including indicators, rotameters, 
integrators, recorders and 
controllers

 9026.10

495 Pressure gauges for mud, slush 
and cement pumps

เกจวดัความดันส้าหรับปัม๊น า้โคลน
และซีเมนต์

Measurement apparatus for 
mud & cementing equipment

เคร่ืองมอืส้าหรับวดัน า้โคลนและ
ซีเมนต์

9026.20

496 Pressure regulators and 
controllers, level controllers

เร็กกเูลเตอร์และอปุกรณ์ควบคุม
ปรับความดันและระดับความสูง
ของเหลว

อปุกรณ์และเคร่ืองอปุกรณ์ส้าหรับ
วดัหรือตรวจสอบการไหล ระดับ 
ความดัน หรือตัวแปรอืน่ๆ ของ
ของเหลวหรือกา๊ซ (เชน่ เคร่ืองวดั
การไหล เกจระดับ มาโนมเิตอร์ 
เคร่ืองวดัความร้อน)

8481.80

497 Pressure test equipment เคร่ืองมอืทดสอบความดัน Flash test equipment  9026.20
498 Pressure volume temperature 

(PVT) apparatus for drilling/ 
production 

เคร่ืองมอืทดสอบและวเิคราะห์
คุณสมบติัของปโิตรเลียม (PVT test)

Well testing equipment and 
measurement apparatus

 9026.80

499 Tank gauging devices, gauges 
and thief hatches

เคร่ืองมอืวดัระดับ มาตรวดัระดับ 
และชอ่งปดิเปดิส้าหรับเกบ็ตัวอยา่ง
ของเหลวจากถงัเกบ็

8309.90
9026.10
9026.80

500 Gas flow meters อปุกรณ์และเคร่ืองอปุกรณ์ส้าหรับวดั
อตัราการไหลของกา๊ซ ชนดิใชไ้ฟฟา้
หรือไมใ่ชไ้ฟฟา้

 9026.80

501 Mud gas analysers and 
detectors

เคร่ืองวเิคราะหแ์ละเคร่ืองตรวจจบั
กา๊ซในน า้โคลน

ใชต้รวจจบักา๊ซทีม่ากบัน า้โคลน
ในระหวา่งการเจาะหลุมปโิตรเลียม

9027.10
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502 Chromatographs โครมาโตกราฟ อปุกรณ์ส้าหรับการแยกองค์ประกอบ

ในกา๊ซธรรมชาติออกจากกนั
โดยอาศัยคุณสมบติัการกระจายตัว
ของสาร

9027.20

503 Lux meters, light meters เคร่ืองวดัความเขม้ของแสง, 
เคร่ืองวดัระดับแสง

เปน็อปุกรณ์วดัความเขม้ของแสง
มหีนว่ยเปน็ลักซ์ และอปุกรณ์วดั
ระดับของแสง

 9027.50

504 Noise level indicators เคร่ืองบอกระดับเสียง Sound measurement device อปุกรณ์ส้าหรับตรวจวดัเสียง  9027.80
505 Conductivity analysers เคร่ืองวเิคราะหค่์าการน้าไฟฟา้ เปน็อปุกรณ์ตรวจสอบความสามารถ

ในการไหลผ่านของกระแสไฟฟา้
 9027.80

506 Explosion meters and gas 
detectors

อปุกรณ์ตรวจจบักา๊ซและการระเบดิ
แบบมกีล่องครอบปอ้งกนัการระเบดิ

อปุกรณ์ตรวจจบักา๊ซแบบปอ้งกนั
การระเบดิทีใ่ชรั้งสีทางแสง (รังสี
อลัตราไวโอเลต) หรือรังสีทีม่องเหน็
ได้ (รังสีอนิฟราเรด)

9027.80

507 Flame, heat and smoke 
detectors

อปุกรณ์ตรวจจบัเปลวไฟ ความร้อน
และควนั

8536.50
9027.10
9027.80

508 Gas detectors/indicators เคร่ืองตรวจจบัและเคร่ืองบง่ชี กา๊ซ อปุกรณ์ทางด้านความปลอดภยั 
ใชส้้าหรับตรวจสอบการร่ัวของกา๊ซ
ในพื นทีป่ฏบิติังาน

 9027.10

509 Gas samplers อปุกรณ์เกบ็ตัวอยา่งกา๊ซ 8479.89
510 Mud indicating and recording 

devices
อปุกรณ์บง่ชี และบนัทกึขอ้มลูน า้โคลน 9026.10

511 Oil detectors เคร่ืองตรวจจบัน า้มนัร่ัวไหล  9027.80
512 Pipeline sampling apparatus อปุกรณ์เกบ็ตัวอยา่งจากทอ่ pipeline sampling apparatus 7310.29

7311.00
8481.80

513 Process analysers เคร่ืองวเิคราะหก์า๊ซในกระบวนการ
ผลิต

เคร่ืองวเิคราะหก์า๊ซหรือควนั
โดยโครมาโตกราฟและเคร่ือง
อเิล็กโทรโฟรีซีส

9027.80

514 Tension indicators เคร่ืองบอกแรงตึง Drilling instruments & anchor 
handling device

เคร่ืองมอืในการเจาะและ
การจดัการสมอ

9027.80

515 Vapour pressure analysers เคร่ืองวเิคราะหค์วามดันไอ 9026.20
516 Gas, liquid & electricity meters 

& calibrating meters
เคร่ืองวดัอตัราการไหลของกา๊ซหรือ
ของเหลวและเคร่ืองมอืสอบเทยีบ
เคร่ืองวดั

9028.10
9028.20
9028.30

517 Metering facilities module ชดุอปุกรณ์ส้าหรับระบบมาตรวดั 8537.10
518 Reduced voltage 

electromagnetic meters
เคร่ืองวดัศักยแ์มแ่หล็กไฟฟา้ 9030.89

519 Current meter and tide gauge เคร่ืองอปุกรณ์วดักระแสน า้ For site survey and EIA work 9015.80
520 Circulation rate indicators เคร่ืองแสดงผลอตัราการไหลของ

ของไหล
9028.20

521 Turbine meters มาตรวดัแบบใบพดั Measurement apparatus อปุกรณ์ส้าหรับการวดั 9026.10
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522 Volume meters and mass 

meters
เคร่ืองอปุกรณ์ส้าหรับวดัปริมาตร
และมวลสาร

Measurement apparatus เคร่ืองนบัรอบ เคร่ืองนบัผลผลิต 
มเิตอร์ ไมลีโอมเิตอร์ เคร่ืองนบักา้ว 
และทีค่ล้ายกนั เคร่ืองบอกความเร็ว 
เคร่ืองวดัรอบ เคร่ืองวดัปริมาณ
การจา่ยหรือการผลิตกา๊ซ ของเหลว 
หรือไฟฟา้ รวมถงึคาลิเบรติ งมเิตอร์
ของเคร่ืองดังกล่าว

9029.10

523 Oil samplers & meters for 
drilling/production

เคร่ืองเกบ็ตัวอยา่งและวดัค่าน า้มนั
ส้าหรับการเจาะและผลิตปโิตรเลียม

Well testing equipment and 
measurement apparatus

8413.19

524 Tachometers เคร่ืองวดัรอบ เคร่ืองส้าหรับวดัความเร็วรอบ
เคร่ืองยนต์

 9029.20

525 Transmission:  Speed 
regulators, variable speed 
drives, variable gear units

เกยีร์ อปุกรณ์ควบคุมรอบ
เคร่ืองยนต์หรือความเร็ว ตัวขบั
ความเร็วผันแปร หนว่ยเกยีร์ผันแปร

8483.40

526 Metering skids, meter provers, 
accessories and parts for the 
metering of oil, gas and 
condensate

อปุกรณ์วดั อปุกรณ์ปรับเทยีบ และ
ส่วนประกอบ และอปุกรณ์ประกอบ
ส้าหรับวดัอตัราการไหลของน า้มนั 
กา๊ซและคอนเดนเสท

Including instrumentation and 
controls

อปุกรณ์และเคร่ืองอปุกรณ์ส้าหรับวดั
หรือตรวจสอบการไหล ระดับ
ความดัน หรือตัวแปรอืน่ ๆ ของ
ของเหลวหรือกา๊ซ (เชน่ เคร่ืองวดั
การไหล เกจระดับ มาโนมเิตอร์ 
เคร่ืองวดัความร้อน)

9026.80

527 Field radiation meters เคร่ืองวดัหรือตรวจหาการแผ่รังสี  9030.10
528 Infra-red analysers อปุกรณ์และเคร่ืองอปุกรณ์อืน่ ๆ 

ส้าหรับวดัหรือตรวจหารังสีอนิฟราเรด
 9027.30

529 Radiation monitors (geiger 
counters)

อปุกรณ์และเคร่ืองอปุกรณ์ ส้าหรับ
วดัหรือตรวจหาการแผ่รังสีทีท่้าใหเ้กดิ
ไอออไนเซชนั

 9030.10

530 Ultra-violet analysers เคร่ืองวเิคราะหห์ารังสีอลัตราไวโอเล็ต  9027.50
531 Eddy current technique testers เคร่ืองทดสอบแบบกระแสไหลวน 

(Eddy current)
เคร่ืองตรวจสอบหาจดุบกพร่อง
บนผิววสัดุด้วยวธิกีระแสไฟฟา้ไหลวน

9030.89

532 Electrical resistance testers เคร่ืองส้าหรับวดัหรือตรวจสอบ
ความต้านทานไฟฟา้

9030.31
9030.32
9030.33
9030.39

533 Level instruments, radioactive 
radiation type

เคร่ืองวดัระดับของเหลวแบบ
ตรวจวดัการแผ่รังสี

Including probes, sensing 
elements and transmitters

9026.10

534 Parts and accessories for 
equipment listed under 
subheading Nos. 
8543.70, 9015.80, 9025.11, 
9025.19, 9026.10, 9026.20, 
9026.80, 9028.10, 9028.30, 
9029.10, 9029.20, 9029.90, 
9031.80

ส่วนประกอบของอปุกรณ์ทีร่ะบุ
ภายใต้ประเภทพกิดั 8543.70, 
9015.80, 9025.11, 9025.19,  
9026.10, 9026.20, 9026.80, 
9028.10, 9028.30, 9029.10, 
9029.20, 9029.90 และ 9031.80

Parts and accessories for 
equipment and instrument 
used for petroleum operations

ส่วนประกอบของอปุกรณ์ทีใ่ชใ้น
กจิการปโิตรเลียม

8543.90
9015.90
9025.90
9026.90
9028.90
9029.90
9031.90
9033.00

535 Flux leakage testers เคร่ืองทดสอบการร่ัวไหลของเส้นแรง
แมเ่หล็ก

เคร่ืองมอืตรวจสอบหาบริเวณผุ
กร่อนของโครงสร้างโลหะ เชน่ ทอ่ส่ง
กา๊ซหรือถงัเกบ็ปโิตรเลียม

9030.89
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536 Testing instruments, magnetic, 

electronic and/or sonic for 
sucker rods

อปุกรณ์ทดสอบปัม๊โยกคอมา้ 
(sucker rod) ระบบแมเ่หล็ก 
อเิล็กทรอนกิส์และ/หรือคล่ืนเสียง

Directional survey equipment 9031.80

537 Supervision control & 
data acquisition system, 
signal processing units, 
for offshore use

ระบบควบคุมส่ังการ รับ-ส่งขอ้มลู 
หนว่ยประมวลผลสัญญาณต่างๆ 
ส้าหรับใชง้านนอกชายฝ่ัง

Automatic regulating, 
controlling or monitoring 
instrument and apparatus

8537.10

538 Jars, jar testing tools, bumper 
subs down hole heave 
compensators, fluid accelerators

เคร่ืองมอืส้าหรับทีใ่ชง้านเจาะ 
กระแทก และเร่งความเร็วเคร่ืองมอื
ในหลุมเจาะปโิตรเลียม

Drill string assembly 8431.43

539 Operating units for blowout 
preventers

หนว่ยปฏบิติัการส้าหรับเคร่ือง
ปอ้งกนัการระเบดิพลุ่ง

Surface control equipment for 
item above

อปุกรณ์ส้าหรับควบคุมทีบ่ริเวณ
ปากหลุมเจาะ

9032.89

540 Rotary drive torque gauges, 
indicators and recorders

เกจวดัแบบโรตาร่ีไดรฟท์อร์ก 
เคร่ืองบอก และเคร่ืองบนัทกึค่า

Gauges and measurement 
apparatus

เกจและอปุกรณ์ส้าหรับการวดั  9031.80

541 Weight indicators for drilling/ 
production

เคร่ืองบอกน า้หนกัส้าหรับการเจาะ
และการผลิต

Measurement apparatus อปุกรณ์ส้าหรับการวดั (เปน็มาตรวดั
น า้หนกัอปุกรณ์ทีส่่งลงในหลุมเจาะ)

9031.80

542 Bottom hole pressure and 
temperature recorders

เคร่ืองบนัทกึความดันและอณุหภมูิ
กน้หลุม

Measurement apparatus อปุกรณ์ส้าหรับการวดั  9026.20

543 Bottom hole samplers อปุกรณ์เกบ็ตัวอยา่งกน้หลุม Apparatus for collecting 
samples while drilling

อปุกรณ์เพือ่เกบ็ตัวอยา่งขณะ
ท้าการเจาะ

8479.89

544 Controllers and pressure 
recorders for drilling

อปุกรณ์ควบคุมและบนัทกึค่าความ
ดันส้าหรับงานเจาะ

Measurement apparatus อปุกรณ์ส้าหรับการวดั  9033.00

545 Dynamometers, dynagraphs, 
weightometers for drilling/ 
production

ไดนาโมมเิตอร์ ไดนากราฟ 
มาตรวดัน า้หนกัส้าหรับการเจาะ
และผลิต

Measurement apparatus อปุกรณ์ส้าหรับการวดั 9031.80

546 Level instruments, float type; 
Level instruments, redioactive; 
Radiation type Level 
instruments, mechanically 
actuated type

อปุกรณ์วดัระดับของเหลวแบบต่างๆ
 แบบลูกลอย แบบตรวจจบัการแผ่
รังสี 
แบบกระตุ้นจกัรกล

Measurement apparatus อปุกรณ์ส้าหรับการวดั 9026.10

547 Level instruments differential 
pressure type

อปุกรณ์ใชว้ดัระดับ 
แบบใชค้วามแตกต่างแรงดัน

Including indicators, recorders, 
controllers and transmitters

9026.20

548 Pressure instruments เคร่ืองมอืวดัความดัน Including indicators, recorders, 
controllers and transmitters

รวมถงึเคร่ืองอา่นค่า เคร่ืองบนัทกึ 
เคร่ืองควบคุมและเคร่ืองส่งขอ้มลู

9026.20

549 Tong torque instruments for 
drilling/production

อปุกรณ์คีมจบัส้าหรับ
การเจาะและผลิต

For casing / tubing handling and 
running

8467.11
8467.19
8467.89

550 Air driven reel packages รีลแพคเกจชนดิปัม้ลม 8425.39
551 Fuel injection equipment อปุกรณ์ฉดีเชื อเพลิงเขา้ระบบ Gas Turbine ส้าหรับเคร่ืองกงัหนัใบพดั 8413.19
552 Formation testers เคร่ืองมอืทดสอบชั นหนิ อปุกรณ์ไฟฟา้ใชต้รวจวดัค่ากา๊ซ

ในชั นหนิรวมทั งเกบ็ตัวอยา่งกา๊ซ
ในหลุมเจาะ

9026.20

553 Hot wire anemometers เคร่ืองวดัความเร็วลมร้อน (ฮอตไวร์) เคร่ืองวดัความเร็วลมในทอ่ส่งลม 9026.80
554 Wellhead control systems for 

safety valves
ระบบควบคุมการท้างานของ
วาล์วฉกุเฉนิ

8537.10
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555 Weatherproof lamp-fitting, 

suitable for use in division I & II 
hazardous areas, lamp-fitting 
with increased safely 
design to VDE 0171

หลอดไฟกนัน า้และอปุกรณ์ประกอบ
ใชส้้าหรับพื นทีเ่ส่ียงอนัตราย

Device to protect lamps from 
inclement weather and water 
intrusion. 
(Note: standard lamp-fitting for 
use in safe areas are excluded)

9405.40

556 Explosion proof spotlights หลอดไฟส่องสวา่งแบบกนัการระเบดิ  9405.40
557 Explosion proof lamp & lamp 

fittings for indoor and outdoor 
use.

หลอดไฟแบบกนัระเบดิและชดุ
อปุกรณ์เชือ่มต่อส้าหรับใชภ้ายนอก/
ในอาคาร

Emergency lamp for rig, 
platform and living quarters use

หลอดไฟฉกุเฉนิบนแทน่เจาะ 
แทน่หลุมผลิตและแทน่ทีพ่กัอาศัย

9405.10

558 Lab container (lab cabin) หอ้งแลปแบบเคล่ือนยา้ยได้ Lab used well testing, wireline 
& mud logging, MWD, LWD, 
production testing, 
environmental testing on rig 
and platform

9406.10
9406.90

Compressor with auxillary 
equipment                          

8414.80

Jacket 7308.90
560 Catalyst คะตะไลส์ 3815.90
561 Pre-Treatment Absorbent สารดูดซับ 3824.99
562 Filter Elements ไส้กรอง 5911.90
563 Ceramic Balls ลูกบอลเซรามกิ 6909.19
564 De-sanding and De - oiling 

Cyclone Element
ตัวเหวีย่งแบบไซโคลน ส้าหรับ
การแยกทราย และน า้มนั

6909.19
8421.99

565 Crane Assisted Passenger 
Transfer Device

อปุกรณ์เคล่ือนยา้ยบคุคล 
ใชง้านร่วมกบัปัน้จัน่

9401.79
9401.80

566 Dump Bailer ดัมพ ์เบเลอร์ A bailing device with a release 
equipment, usually of the disk 
or flapper type, used to place, 
or spot materials (such as 
cementing slurry) at the 
bottom of the well

ทอ่นเหล็กรูปทรงกระบอกทีม่ี
เคร่ืองมอื
ปล่อยวตัถซ่ึุงปกติจะเปน็แบบดิสก์
หรือ
แฟลปเปอร์ติดอยูด้่วย ใชเ้พือ่ปล่อย
หรือก้าหนดจดุทีจ่ะปล่อยวตัถ ุ
ยกตัวอยา่งเชน่ การเทซีเมนต์ 

7326.90

567 Gas Generator Lube Oil 
Selector Valve

วาล์วส้าหรับน า้มนัหล่อล่ืนทีใ่ชก้บั
เคร่ืองก้าเนดิไฟฟา้

To provide the lube oil as per 
the required flow to Gas 
Turbine Engine for Gas 
Compressor Package

ใชใ้นการปรับอตัราการไหลของ
น า้มนัหล่อล่ืนทีจ่ะเขา้ไปยงั
เคร่ืองยนต์กงัหนักา๊ซซ่ึงเปน็ส่วนหนึง่
ของชดุเคร่ืองคอมเพรสเซอร์

8481.80

568 Corrosometer Transmitter เคร่ืองส่งสัญญาณส้าหรับวดัอตัรา
การกดักร่อนโลหะ

Transmitter for Corrosion Meter เคร่ืองส่งสัญญาณส้าหรับวดัอตัรา
การกดักร่อนโลหะ

8517.62

569 Moisture Sensor / Sample 
Conditioning System

อปุกรณ์วดัความชื น / 
วดัสภาวะของสารตัวอยา่ง
ในระบบ

The moisture sensor 
equipment used to detect the 
moisture content of water in oil

อปุกรณ์วดัปริมาณความชื น
ทีป่นอยูใ่นน า้มนั

9025.80

570 Spill Containment Pallet 
with Drain

ฐานท้าด้วยพลาสติกส้าหรับรองรับ
ภาชนะทีบ่รรจสุารเคมอีนัตราย 
เพือ่ความปลอดภยัในการปฏบิติังาน

Use for spill containment of 
harzadous materials

ใชเ้พือ่ปอ้งกนัการหกร่ัวไหลของ
วตัถอุนัตรายทีเ่ปน็ของเหลว

3926.90

571 Flame Arrestor อปุกรณ์ปอ้งกนัเปลวไฟยอ้นกลับ An equipment used to prevent 
the fire from travelling back 
into the oil storage tank, 
separator, etc.

อปุกรณ์ปอ้งกนัเปลวไฟไหลยอ้นกลับ
เขา้ไปในถงัเกบ็น า้มนั , ถงัแยกสถานะ
 ฯลฯ

7326.90
7616.99

Booster Compressor Platform 
complete with accessories

แทน่เคร่ืองอดักา๊ซพร้อมอปุกรณ์
ประกอบ

559
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572 Baracarb (All Grades) ผงหนิออ่นใชเ้ปน็สารเพิม่การยดึ

เกาะของน า้โคลนในกระบวนการเจาะ
ชั นดินหรือหนิ

Bridging materials used in 
drilling fluids and in lost 
circulation treatments

สารเพิม่แรงยดึเกาะและลด
การสูญหายของน า้โคลนในระหวา่ง
การเจาะผ่านชั นหนิ

2517.41

573 D-Air 3000 Cement Additive ส่ิงปรุงแต่งผงซิลิกาในตัวท้าละลาย
อนิทรียท์ีไ่ด้จากปโิตรเลียม 
ใชเ้ปน็สารลดการเกดิฟอง

Defoamer (cementing additive 
composed of Alkenes 
(Petroleum Solvent) and Silica, 
amorphous precipitated)

สารลดการเกดิฟอง (สารเติมแต่ง
เพือ่ใชเ้พิม่คุณสมบติัในซีเมนต์
มส่ีวนผสมของอลัคีน (สารละลาย
น า้มนั) และซิลิกา, อะมอฟสั 
พรีซิปพเิตท)

3824.40

574 Gasket (made of Graphite) ปะเกน็ท้าจากกราไฟต์ Material used to seal two 
essential stationary surfaces

วสัดุทีใ่ชก้ั นระหวา่งหนา้สัมผัสของ
วสัดุสองชิ นทีจ่ะน้ามาประกบติดกนั

6815.10

575 Groove Pin and Shear Pin 
specific used for Oil and Gas 
Industry

สลักแบบมชีอ่งกลาง สลักรับแรง
เฉอืน ใชใ้นอตุสาหกรรมปโิตรเลียม

A pin used for fitting and 
mounting equipment for drilling 
and production

สลักใชส้้าหรับยดึอปุกรณ์ทีใ่ชใ้น
การขดุเจาะและการผลิต

7318.24

576 High Voltage Flame Proof Motor มอเตอร์ไฟฟา้แรงดันสูงทนเปลวไฟ High voltage flameproof motors มอเตอร์ไฟฟา้แรงดันสูงทนเปลวไฟ 8501.53

หนา้ 46 จาก 46


