
ATG : อาเซียน

หน่วย
หน่วยละ

บาท

4001.10

4001.10.11
- - - สิ่งเข้มข้นที่ได้โดยวิธี

หมุนเหวี่ยง

ATIGA 

(New2017)
13/11/2560 เป็นต้นไป  ใบอนุญาต

4001.29

4001.29.10 - - - ยางแผ่นผึ่งแห้ง
ATIGA 

(New2017)
13/11/2560 เป็นต้นไป  ใบอนุญาต

4002.11.00 - - น้ํายาง
ATIGA 

(New2017)
13/11/2560 เป็นต้นไป -

4002.20

4002.20.10 - - ในลักษณะขั้นปฐม
ATIGA 

(New2017)
13/11/2560 เป็นต้นไป -

                       - ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (เอสบีอาร์) ยางคาร์บอกซิเลเต็ดสไตรีนบิวทาไดอีน (เอกซ์เอสบีอาร์)

- ยางบิวทาไดอีน (บีอาร์)

4002 ยางสังเคราะห์และแฟกติชที่ได้จาก

น้ํามัน ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็น

แผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ รวมทั้ง

ของผสมที่ได้จาก ผลิตภัณฑ์ใด ๆ 

ตามประเภท 40.01 ผสมกับ

ผลิตภัณฑ์ใดๆ ตามประเภทนี้ ใน

ลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่น

บาง หรือเป็นแถบ

อัตราอากรขาเข้าสินค้ากลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง

ประเภท รายการ (HS2017)

- น้ํายางธรรมชาติจะผ่านกรรมวิธี พรีวัลแคไนซ์เซชันหรือไม่ก็ตาม

ป.คลัง เริ่มใช้ สิ้นสุด ใบอนุญาตตามราคา

ร้อยละ

ตามสภาพ

อัตราอากร

ประเภทย่อย

4001 ยางธรรมชาติ บาลาตา กัตตาเปอร์

ชา กวายูล ชิเคิล และกัมธรรมชาติ

ที่คล้ายกัน ในลักษณะขั้นปฐม หรือ

เป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ

                      - - ปริมาณของแอมโมเนียเกิน ร้อยละ 0.5 โดยปริมาตร

                      - ยางธรรมชาติในลักษณะอื่น

ไม่ต้องเสียอากร

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

- - อื่น ๆ

รายการ

ยกเว้นอากร



หน่วย
หน่วยละ

บาท

ประเภท รายการ (HS2017) ป.คลัง เริ่มใช้ สิ้นสุด ใบอนุญาตตามราคา

ร้อยละ

ตามสภาพ

อัตราอากร

ประเภทย่อย รายการ

4003 ยางปรับสภาพ (รีเคลม) ในลักษณะ

ขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือ

เป็นแถบ 4003.00.00

ยางปรับสภาพ (รีเคลม) ใน

ลักษณะขั้นปฐม หรือเป็น

แผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ

ATIGA 

(New2017)
13/11/2560 เป็นต้นไป -

4004 เศษ เศษตัด และของทื่ใช้ไม่ได้ ที่

เป็นยาง (นอกจากยางแข็ง) รวมทั้ง

ผงและเม็ด ที่ได้จากสิ่งดังกล่าว 4004.00.00

เศษ เศษตัด และของทื่ใช้

ไม่ได้ ที่เป็นยาง (นอกจาก

ยางแข็ง) รวมทั้งผงและเม็ด 

ที่ได้จากสิ่งดังกล่าว

ATIGA 

(New2017)
13/11/2560 เป็นต้นไป -

4005.99

4005.99.10 - - - น้ํายาง
ATIGA 

(New2017)
13/11/2560 เป็นต้นไป  ใบอนุญาต

4006.90

- - ทําด้วยกัมธรรมชาติ

4006.90.11 - - - ของสําเร็จรูป
ATIGA 

(New2017)
13/11/2560 เป็นต้นไป -

4007 ด้ายและด้ายชนิดคอร์ด ทําด้วย

ยางวัลแคไนซ์
4007.00.00

ด้ายและด้ายชนิดคอร์ด ทํา

ด้วยยางวัลแคไนซ์

ATIGA 

(New2017)
13/11/2560 เป็นต้นไป -

                      - อื่น ๆ4005 ยางผสม (คอมพาวนด์) ชนิดอันวัล

แคไนซ ์ในลักษณะขั้นปฐมหรือเป็น

แผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ

4006 ยางอันวัลแคไนซ์ในลักษณะอื่น (เช่น

 เส้น หลอดหรือท่อ และรูปทรงโพร

ไฟล์) และที่เป็นของสําเร็จรูป (เช่น 

แผ่นกลมและวงแหวน)

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

- - อื่น ๆ

- อื่น ๆ



หน่วย
หน่วยละ

บาท

ประเภท รายการ (HS2017) ป.คลัง เริ่มใช้ สิ้นสุด ใบอนุญาตตามราคา

ร้อยละ

ตามสภาพ

อัตราอากร

ประเภทย่อย รายการ

4008

4008.21

4008.21.10

- - - ที่มีความหนาเกิน 5 

มิลลิเมตร ด้านหนึ่งบุด้วยผ้า

สิ่งทอ

ATIGA 

(New2017)
13/11/2560 เป็นต้นไป -

4009

4009.31

4009.31.10

- - - ท่ออ่อนสําหรับดูดและ

ปล่อยสารเหลวข้น จากการ

ทําเหมือง

ATIGA 

(New2017)
13/11/2560 เป็นต้นไป -

4009.42

4009.42.10

- - - ท่ออ่อนสําหรับดูดและ

ปล่อยสารเหลวข้น จากการ

ทําเหมือง

ATIGA 

(New2017)
13/11/2560 เป็นต้นไป -

4010.11.00
- - เสริมให้แข็งแรงด้วยโลหะ

เท่านั้น

ATIGA 

(New2017)
13/11/2560 เป็นต้นไป -

4011 ยางนอกชนิดอัดลมที่เป็นของใหม่

4011.10.00

- ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง 

(รวมถึงสเตชันแวกอน และ

รถแข่ง)

ATIGA 

(New2017)
13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

4011.20

                      - เสริมให้แข็งแรงหรือมีวัตถุอื่นอยู่ด้วย

- - มีอุปกรณ์ติดตั้ง

หลอดหรือท่อและท่ออ่อน ทําด้วย

ยางวัลแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง มี

หรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง (เช่น ข้อต่อ 

ข้องอ แป้นข้อต่อ)

แผ่น แผ่นบาง แถบ เส้น และรูปทรง

โพรไฟล์ ทําด้วยยางวัลแคไนซ์ 

นอกจากยางแข็ง

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

                      - ทําด้วยยางน็อนเซลลูลาร์

- - เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแถบ

                      - เสริมให้แข็งแรงหรือมีแต่วัตถุทออยู่ด้วยเท่านั้น

- - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง

                      - สายพานลําเลียงหรือของที่ใช้เป็นสายพานลําเลียง

ยกเว้นอากร

4010 สายพานลําเลียง สายพานส่งกําลัง 

หรือของที่ ใช้เป็นสายพาน ทําด้วย

ยางวัลแคไนซ์

- ชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก

ยกเว้นอากร



หน่วย
หน่วยละ

บาท

ประเภท รายการ (HS2017) ป.คลัง เริ่มใช้ สิ้นสุด ใบอนุญาตตามราคา

ร้อยละ

ตามสภาพ

อัตราอากร

ประเภทย่อย รายการ

4011.20.10
- - ที่มีความกว้างไม่เกิน 450

 มิลลิเมตร
13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

4011.20.90 - - อื่น ๆ 13/11/2560 เป็นต้นไป ใบอนุญาต

4012.20

4012.20.10

- - ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง 

(รวมถึงสเตชันแวกอน และ

รถแข่ง)

ATIGA 

(New2017)
13/11/2560 เป็นต้นไป -

4012.90

4012.90.14

- - - ยางตันที่มี

เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก 

เกิน 250 มิลลิเมตร มีความ

กว้าง ไม่เกิน 450 มิลลิเมตร

ATIGA 

(New2017)
13/11/2560 เป็นต้นไป -

4013.10

4013.10.11

- - - ที่เหมาะสําหรบัติดตั้ง

กับยางนอกที่มีความกว้างไม่

เกิน 450 มิลลิเมตร

ATIGA 

(New2017)
13/11/2560 เป็นต้นไป -ยกเว้นอากร

                      - - ยางตัน

4012 ยางนอกชนิดอัดลมที่หล่อดอกใหม่

หรือที่ใช้แล้ว ยางตันหรือยางคูชัน 

ดอกยาง และยางรองยางใน

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

ATIGA 

(New2017)

- ยางนอกชนิดอัดลมที่ใช้แล้ว

- อื่น ๆ

- ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอน และรถแข่ง) รถบัสหรือรถบรรทุก

                      - - ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอน และรถแข่ง)

4013 ยางใน



หน่วย
หน่วยละ

บาท

ประเภท รายการ (HS2017) ป.คลัง เริ่มใช้ สิ้นสุด ใบอนุญาตตามราคา

ร้อยละ

ตามสภาพ

อัตราอากร

ประเภทย่อย รายการ

4014 ของใช้เพื่อการอนามัยหรือใช้ในทาง

เภสัชกรรม (รวมถึงหัวนม) ทําด้วย

ยางวัลแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง มี

หรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง ที่ทําด้วยยาง

แข็ง

4014.10.00 - ถุงยางคุมกําเนิด
ATIGA 

(New2017)
13/11/2560 เป็นต้นไป -

4015.11.00 - - ใช้ในทางศัลยกรรม
ATIGA 

(New2017)
13/11/2560 เป็นต้นไป  ใบอนุญาต

4015.19.00 - - อื่น ๆ
ATIGA 

(New2017)
13/11/2560 เป็นต้นไป -

4016 4016.10

4016.10.10

- - แผ่นนวมสําหรับเครื่อง

แต่งกาย หรือของที่ใช้

ประกอบกับเครื่องแต่งกาย

ATIGA 

(New2017)
13/11/2560 เป็นต้นไป -

4016.93

4016.93.20

- - - ปะเก็นและโอริง ชนิดที่

ใช้กับยานยนต์ ตามประเภท 

87.02 87.03 87.04 หรือ 

87.11

ATIGA 

(New2017)
13/11/2560 เป็นต้นไป -

ของอื่น ๆ ทําด้วยยางวัลแคไนซ์

นอกจากยางแข็ง

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

ยกเว้นอากร

                      - ถุงมือทุกชนิด4015 เครื่องแต่งกายและของที่ใช้

ประกอบกับ เครื่องแต่งกาย (รวมถึง

ถุงมือทุกชนิด) ใช้เพื่อวัตถุประสงค์

ใดก็ตาม ทําด้วยยางวัลแคไนซ์

นอกจากยางแข็ง

 - ทําด้วยยางเซลลูลาร์

                      - อื่น ๆ

- - ปะเก็น แหวนรอง และซีลอื่น ๆ

ยกเว้นอากร



หน่วย
หน่วยละ

บาท

ประเภท รายการ (HS2017) ป.คลัง เริ่มใช้ สิ้นสุด ใบอนุญาตตามราคา

ร้อยละ

ตามสภาพ

อัตราอากร

ประเภทย่อย รายการ

4017 ยางแข็ง (เช่น เอโบไนต์) ทุกลักษณะ

 รวมถึงเศษ และของที่ใช้ไม่ได้ และ

ของทําด้วยยางแข็ง
4017.00.10

- กระเบื้องปูพื้นและ

กระเบื้องติดผนัง

ATIGA 

(New2017)
13/11/2560 เป็นต้นไป -

หมายเหตุ: แสดงอัตราอากรเฉพาะรายการสินค้าที่มีปริมาณและมูลค่าการนําเข้าสูงในแต่ละประเภทสินค้า
ที่มา: สํานักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร

ยกเว้นอากร


