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ล ำดับท่ี Description รำยกำร Detail Description/Usage ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม/กำรใช้งำน ประเภทย่อย

1 Ground oyster shells เปลือกหอยบดละเอียด Drilling mud additives - To be 

used to prevent loss of fluid 
downhole while drilling.

สารเติมแต่งน ้าโคลนเจาะ (เป็นวัสดุ

ใช้ผสมกับน ้าโคลนเพ่ือลดการ
สูญเสียน ้าโคลนในขณะท้าการเจาะ)

0511.91

2 Ground walnut shells เปลือกวอลนัทบดละเอียด Drilling mud additives สารเติมแต่งน ้าโคลนเจาะ (เป็นวัสดุ

ใช้ผสมกับน ้าโคลนเพ่ือลดการ
สูญเสียน ้าโคลนในขณะท้าการเจาะ)

1404.90

3 Sodium chloride โซเดียมคลอไรด์ Drilling mud additives - To be 

used with drilling mud to 
improve hole stability.

สารเติมแต่งน ้าโคลนเจาะ (เป็นวัสดุ

ใช้ผสมกับน ้าโคลนเพ่ือช่วยรักษา
เสถียรภาพหลุมเจาะ)

2501.00

4 Graphite powder (natural or 

artificial)

ผงกราไฟต์ธรรมชาติ หรือ

ผงกราไฟต์เทียม

Chemicals added to mud to 

lubricate drilling bit and string

สารเติมแต่งน ้าโคลนเจาะ -  สารเคมี

ของเหลวท่ีเติมลงในน ้าโคลนเพ่ือช่วย
หล่อล่ืนหัวเจาะและก้านเจาะ
ขณะเจาะหลุม

2504.10

3801.10

5 Ground silicon dioxide ซิลิคอนไดออกไซด์บดละเอียด Cement additive - Mix with 

cement to improve cement 
strength

สารเติมแต่งซีเมนต์ - ผสมกับซีเมนต์

เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงให้กับซีเมนต์

2505.10

6 Kaolin เคโอลิน Base clay materials for mixing 

water base drilling fluids

เป็นวัสดุประเภทคล้ายดินเหนียว

ใช้ผสมน ้าเพ่ือท้าเป็นน ้าโคลนเจาะ

2507.00

7 Bentonite เบนโทไนท์ Drilling mud additives สารเติมแต่งน ้าโคลนเจาะ 2508.10

8 Calcium sulphate hemihydrates 

(gypsum)/ plaster of paris 
(thixotropic agents)  

แคลเซียมซัลเฟต เฮมิไฮเดรต 

(ยิบซ่ัม)/ พลาสเตอร์ออฟปารีส 
(สารทิโซโทรพิค)

Cement additives - Chemicals 

used to increase the gelling 
parameters of cement.

สารเติมแต่งซีเมนต์ - ผสมกับซีเมนต์

เพ่ือเพ่ิมการยึดเกาะให้กับซีเมนต์

2520.10

9 Quick Lime ไลม์ (Lime) Drilling mud additives - Mix 

with drilling mud to improve 
hole stability.

สารเติมแต่งน ้าโคลนเจาะ (เป็นวัสดุ

ใช้ผสมกับน ้าโคลนเพ่ือช่วยรักษา
เสถียรภาพหลุมเจาะ)

2522.10

10 Well cement to API spec. ซีเมนต์ส้าหรับหลุมเจาะ 

ตามคุณสมบัติ เอพีไอ

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 ้าโคลนเจาะ - ปรับปรุง

และเติมลงในน ้าโคลนเจาะเพ่ือหยุด
การสูญเสียน ้าโคลนในหลุม

2524.10

2524.90

12 Crude mica, mica flakes                                                             ไมก้าหรือไมก้าแผ่น Drilling mud additives สารเติมแต่งน ้าโคลนเจาะ 2525.10

13 Mica powder ผงไมก้า Drilling mud additives สารเติมแต่งน ้าโคลนเจาะ 2525.20

14 Perlite (mineral ore) เพอร์ไลท์ (สินแร่) Cement additives to extend the 

yield of cement

สารเติมแต่งซีเมนต์เพ่ือเพ่ิม

ผลการท้างานให้กับซีเมนต์

2530.10

บัญชีท้ำยประกำศกระทรวงกำรคลัง

เร่ือง กำรยกเว้นอำกรส ำหรับของท่ีน ำเข้ำมำในพ้ืนท่ีพัฒนำร่วม

ลงวันท่ี  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2564
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15 Haematite เฮมาไทต์ Cement and drilling mud 

additives - Weighting materials 
added to mud or cement to 
increase hydrostatic column of 
fluid in hole.

สารเติมแต่งซีเมนต์และน ้าโคลนเจาะ -

วัสดุเพ่ิมน ้าหนักให้น ้าโคลนเจาะ
หรือซีเมนต์เพ่ือเพ่ิมความดัน (ไฮโดร
สแตติก) ของของไหลในหลุมเจาะ

2601.11

2601.12

16 Ilmenite อิลเมไนต์ Cement & drilling mud additives สารเติมแต่งน ้าโคลนเจาะและซีเมนต์ 2614.00

17 Specialised drilling lubricants สารหล่อล่ืนพิเศษส้าหรับ

งานเจาะหลุม

Drilling mud additives - To 

increase lubricity while drilling. 
Specialised drilling lubricants

สารเติมแต่งน ้าโคลนเจาะ - 

เพ่ือช่วยเพ่ิมคุณสมบัติการหล่อล่ืน
ให้แก่น ้าโคลนขณะเจาะ

2710.19

18 Mixture based on heavy 

aromatic naphtha

ของผสมท่ีมีเฮวีอะโรมาติกแนฟทา

เป็นหลัก

To be added to drilling mud to 

protect downhole tools from 
corrosive fluid and pipeline.

ใช้เติมลงในน ้าโคลนเจาะเพ่ือช่วย

ป้องกันการสึกกร่อนของอุปกรณ์
ในหลุมเจาะและท่อส่ง

2707.40

19 Kerosene based agent สารท่ีมีเคโรซีนเป็นหลัก Well stimulation chemicals. - 

Chemicals in oil solvent pump 
into the hole to remove 
plugging materials from the 
formation.

สารเคมีกระตุ้นหลุม - สารเคมีใน

ตัวท้าละลายน ้ามันท่ีสูบลงในหลุม
เพ่ือขจัดวัสดุอุดตันจากชั นหิน

2710.19

20 Drilling mud additives for bit 

lubrication based on gilsonite 
(asphalt) compounds 

สารเติมแต่งส้าหรับโคลนเจาะเพ่ือใช้

หล่อล่ืนหัวเจาะท่ีมีกิลโซไนท์ 
(แอสฟัลต์) เป็นหลัก

Drilling mud additives - Liquid 

chemicals added to mud to 
lubricide drilling bit and string 
while drilling.

สารเติมแต่งน ้าโคลนเจาะ -  สารเคมี

ของเหลวท่ีเติมลงในน ้าโคลนเพ่ือ
ช่วยหล่อล่ืนหัวเจาะและก้านเจาะ
ขณะเจาะหลุม

2714.90

21 Bituminous mixtures consisting 

of coal tar primer, coal tar 
enamel, asphalt primer, asphalt 
enamel and coating tar epoxy.

ของผสมบิทูมินัส ประกอบด้วย

ทาร์ไพรเมอร์ชนิดท่ีกล่ันจากถ่านหิน 
ทาร์อีนาเมลชนิดท่ีกล่ันจากถ่านหิน 
แอสฟัลต์ไพรเมอร์ แอสฟัลต์อีนาเมล 
ทาร์อีพ๊อกซ่ีแบบเคลือบ

ของผสมบิทูมินัส ส้าหรับ

งานเคลือบท่อในกิจการปิโตรเลียม

2715.00

22 35% hydrochloric acid aqeuous 

solution

สารละลายกรดเกลือ 35% ในน ้า Well stimulation chemicals. -

Concentrate Hydrochloric acid 
pumped into the hole to 
dissolve carbonate materials 
thus increasing the well 
productivity.

สารเคมีกระตุ้นหลุม - กรดเกลือ 

(กรดไฮโดรคลอริก) เข้มข้น
ท่ีสูบลงในหลุมเพ่ือละลายวัสดุหินปูน 
โดยจะเพ่ิมก้าลังการผลิตของหลุม

2806.10

23 Sodium hydroxide-Caustic Soda โซเดียมไฮดรอกไซด์ - โซดาไฟ 

(คอสติกโซดา)

Drilling mud additives - 

Chemicals added to mud for 
PH control.

สารเติมแต่งน ้าโคลนเจาะ -  สารเคมี

ใช้ผสมในน ้าโคลนเพ่ือควบคุม
ค่าความเป็นกรด-ด่าง

2815.11

2815.12

24 Potassium hydroxide โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ Drilling mud additives for pH 

control

สารเติมแต่งน ้าโคลนเจาะเพ่ือควบคุม

ค่าความเป็นกรด-ด่าง

2815.20

25 Lead oxide (PbO2) ตะก่ัวออกไซด์ Cement additive used to 

increase the density of the fluid

สารเติมแต่งซีเมนต์ใช้เพ่ิม

ความหนาแน่นของของไหล

2824.90

26 Calcium hydroxide แคลเซียมไฮดรอกไซด์ Chemical เป็นสารเคมี (ใช้ผสมในน ้าโคลน

เพ่ือควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่าง)

2825.90
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27 Chlorides (including magnesium 

and calcium)

คลอไรด์ (รวมถึงแมกนีเซียม และ

แคลเซียม)

Cement and drilling mud 

additives - Pallet salts for using 
low solid completion fluid.

สารเติมแต่งซีเมนต์และน ้าโคลนเจาะ -

เป็นเกลือท่ีใช้ผสมท้าเป็นของไหล
ส้าหรับเตรียมหลุมผลิตท่ีมีความแข็ง
ต้่า (ใช้เพ่ิมความสมดุลในหลุมเจาะ 
ป้องกันการกัดเซาะ)

2827.10

2827.20
2827.31
2827.32
2827.35
2827.39

28 Bromides (including zinc and 

calcium)

โบรไมด์ (รวมถึงสังกะสีและแคลเซียม) Cement and drilling mud 

additives - Salt for using heavy 
brine weight for testing on 
completion fluid.

สารเติมแต่งซีเมนต์และน ้าโคลนเจาะ -

เป็นเกลือท่ีใช้ผสมเพ่ือเพ่ิมน ้าหนัก
น ้าเกลือส้าหรับทดสอบของไหล
ส้าหรับเตรียมหลุมผลิต

2827.51

2827.59

29 Sodium sulphites โซเดียมซัลไฟต์ Oxygen scavengers for drilling 

mud and completion brines

สารดูดออกซิเจนส้าหรับ

น ้าโคลนเจาะและน ้าเกลือส้าหรับ
เตรียมหลุมผลิต

2832.10

30 Thiosulphates ไทโอซัลเฟต Oxygen scavengers for drilling 

mud and completion brines

สารดูดออกซิเจนส้าหรับ

น ้าโคลนเจาะและน ้าเกลือส้าหรับ
เตรียมหลุมผลิต

2832.30

31 Aluminium sulphate hydrate 

(thixotropic agents)

อะลูมิเนียมซัลเฟตไฮเดรต 

(สารทิโซโทรพิค)

Cement additives - Chemicals 

used to increase the gelling 
parameters of cement.

สารเติมแต่งซีเมนต์ - สารเคมีใช้เพ่ือ

เพ่ิมความเป็นเจลให้กับซีเมนต์

2833.22

32 Ammonium persulphate แอมโมเนียม เพอร์ซัลเฟต Drilling mud additives สารเติมแต่งน ้าโคลนเจาะ 2833.40

33 Nitrites and nitrates ไนไตรต์และไนเตรต Drilling mud additives สารเติมแต่งน ้าโคลนเจาะ 2834.10

2834.21
2834.29

34 Phosphites (hypophosphites) 

and phosphates                                                            

ฟอสไฟต์ (ไฮโปฟอสไฟต์) และ

ฟอสเฟต

Scaling inhibitor for drilling mud ตัวยับยั งการจับเป็นก้อนของ

น ้าโคลนเจาะ

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 ้าโคลนเจาะ -  

สารเคมีใช้เติมในน ้าโคลนเพ่ือ
ควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่าง

2836.20

2836.30
2836.99

36 Carbonates and bicarbonates 

(excluding sodium carbonates) 

คาร์บอเนตและไบคาร์บอเนต 

(ยกเว้นโซเดียมไบคาร์บอเนต)

Drilling mud additives and 

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

สารเติมแต่งน ้าโคลนเจาะและ

สารเคมีส้าหรับการผลิต - สารเคมี
ใช้ผสมของไหลส้าหรับเจาะ/
เตรียมหลุมผลิตเพ่ือควบคุม
ค่าความเป็นกรด-ด่าง
และความแข็งแรง

2836.40

2836.50
2836.60
2836.91
2836.92
2836.99

37 Sodium silicate โซเดียมซิลิเกต Cement additives สารเติมแต่งซีเมนต์ (สามารถละลาย

ในน ้าได้ดี ช่วยอุดรูร่ัวในก้านเจาะ )

2839.19
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38 Sodium borate/borax โซเดียมโบเรท/บอแร็กซ์ Drilling mud additives and 

production chemicals.

สารเติมแต่งน ้าโคลนเจาะและ

สารเคมีส้าหรับการผลิต 
(ช่วยท้าความสะอาดระบบท่อในหลุม)

2840.11

2840.19

39 Sodium tetraborate decahydrate โซเดียมเตตราบอเรต เดคาไฮเดรท Retarder สารหน่วง (ชะลอไม่ให้ซีเมนต์ใน

หลุมเจาะแข็งตัวเร็วเกินไป)

2840.19

40 Lignosulphonates (including 

chromates and dichromates 
salts)

ลิกโนซัลโฟเนต (รวมถึงเกลือโครเมต

และไดโครเมต)

Drilling mud additives สารเติมแต่งน ้าโคลนเจาะ 

(ช่วยเพ่ิมความแข็งแกร่งของซีเมนต์
ในหลุมเจาะ)

3804.00

41 Sodium lignosulphonates โซเดียมลิกโนซัลโฟเนต Drilling mud additives - 

Chemical addition added to 
drilling mud to improve shale 
stability.

สารเติมแต่งน ้าโคลนเจาะ - 

สารเคมีใช้เติมในน ้าโคลนเพ่ือ
ปรับปรุงเสถียรภาพของหินดินดาน

3804.00

42 Radioactive source - Plutonium 

(Pu)

พลูโตเนียม (Pu) ท่ีเป็นแหล่งก้าเนิด

กัมมันตภาพรังสี

Radioactive element for well 

testing and well logging

ธาตุกัมมันตรังสีส้าหรับใช้ในงาน

ทดสอบและงานหย่ังธรณีหลุมเจาะ

2844.20

43 Radioactive source consisting of 

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

แหล่งก้าเนิดกัมมันตภาพรังสี 

ท่ีประกอบด้วย ซีเซียม137 
อเมริกาเนียม 241 เบอริลเลียม 
โปตัสเซียม คาร์บอน เรเดียม 
โพโลเนียม

Radioactive element for well 

testing and well logging

ธาตุกัมมันตรังสีส้าหรับใช้ในงาน

ทดสอบและงานหย่ังธรณีหลุมเจาะ

2844.40

44 Isopropanol ไอโซโพรพานอล สารแอลกอฮอลล์ ใช้เป็นสารละลาย

ในการวิเคราะห์น ้าโคลนเจาะ

2905.12

45 Ethylene glycol เอทีลีน ไกลคอล Production chemicals สารเคมีส้าหรับการผลิต (ใช้ในท่อส่ง

ปิโตรเลียมเพ่ือป้องกันการกัดกร่อน
และการแข็งตัวจากความเย็น)

2905.31

46 Triethylene glycol ไตรเอทีลีน ไกลคอล Production chemicals สารเคมีส้าหรับการผลิต 

(ใช้ลดความชื นในก๊าซธรรมชาติ 
เพ่ือป้องกันการแข็งตัวจากความเย็น
ในท่อส่งก๊าซ)

2909.49

47 Aldehyde function bacteriocides แอลดีไฮด์ต้านแบคทีเรีย Drilling mud additives and 

production chemicals.

สารเติมแต่งน ้าโคลนเจาะและ

สารเคมีส้าหรับการผลิต

2912.19

48 Formic acid กรดฟอร์มิก Well stimulation & production 

chemicals

สารเคมีส้าหรับกระตุ้นหลุมและ

ส้าหรับการผลิต

2915.11

49 Acetic acid กรดอะซีติก Well stimulation & production 

chemicals - Organic acid pump 
into formation to increase 
production.

สารเคมีส้าหรับกระตุ้นหลุมและ

ส้าหรับการผลิต - กรดอินทรีย์
ท่ีสูบลงในชั นหินเพ่ือเพ่ิมการผลิต

2915.21

50 Aluminium tristeerate อะลูมิเนียม ไตรสเตียเรต Cement and drilling mud 

additives - Foam reducing agent 
for use with drilling mud.

สารเติมแต่งซีเมนต์และน ้าโคลนเจาะ 

- สารลดการเกิดฟองใช้ส้าหรับ
น ้าโคลนเจาะ

2915.70

51 Benzoic acid กรดเบนโซอิก Well stimulation & production 

chemicals

สารเคมีใช้ในงานกระตุ้นหลุมเจาะ

และการผลิต

2916.31
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52 Amine-function compound สารประกอบอะมีน-ฟังก์ชัน Well stimulation chemicals สารเคมีใช้ในงานกระตุ้นหลุมเจาะ 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 ้าโคลนเจาะ ใช้ส้าหรับ

ลดความเป็นกรดของน ้าโคลนเจาะ
ในกรณีท่ีน ้าโคลนสัมผัสกับซีเมนต์

2918.14

54 Calcium glucoheptonate แคลเซียม กลูโคเฮปโทเนท Retarder สารหน่วงปฏิกิริยา 2918.19

55 Potassium chloride โพแทสเซียมคลอไรด์ Drilling mud additives - Pallet 

salt added to mud for shale 
stability control.

สารเติมแต่งน ้าโคลนเจาะ - เม็ดเกลือ

ใช้เติมในน ้าโคลนเพ่ือปรับปรุง
เสถียรภาพของหินดินดาน

3104.20

56 Tannins and plant derivatives แทนนินและอนุพันธ์จากพืช Drilling mud additives สารเติมแต่งน ้าโคลนเจาะ 3201.10

3201.90

57 Glass flake เกล็ดแก้ว 3207.40

58 Non-standard heat and oil-

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

สารเคลือบหรือสีกันความร้อนและ

น ้ามันส้าหรับใช้ในงานพิเศษ เช่น 
เคลือบผิวโลหะท่ีอุณหภูมิใช้งาน

3208.10

3208.20
3208.90
3209.10
3209.90

59 Glazier's putty, grafting putty, 

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

พัตตี ส้าหรับยากระจก พัตตี ส้าหรับ

ยาแนวต่อ สีโป๊ ส่ิงปรุงแต่งชนิด
ไม่ทนไฟท่ีใช้ฉาบพื นผิว สต๊อปป้ิง
มาสติกและซีเมนต์ มาสติกและ
ซีเมนต์ส้าหรับอุดรอยร่ัว และ 
มาสติกและซีเมนต์ท่ีคล้ายกัน

For maintenance and repair on 

platform, rig or living quarters.

ใช้ส้าหรับซ่อมบ้ารุงและซ่อมแซม

แท่นผลิต แท่นเจาะ หรือ
แท่นท่ีพักอาศัย

3214.10

3214.90

60 Anionic surfactants สารลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออนิก Drilling mud additives สารเติมแต่งน ้าโคลนเจาะ 3402.11

61 Sodium lauryl sulphate or 

quaternary ammonium salt or 
ethoxylated fatty alcohol or 
mixture thereof

โซเดียมลอริลซัลเฟต หรือเกลือ

ควอทเทอร์นารี แอมโมเนียม หรือ
เอ็ดท็อกไซเลทแฟตตี แอลกอฮอลล์ 
หรือสารผสมของของดังกล่าว

Surface active agent  for drilling 

and production

สารลดแรงตึงผิวใช้ส้าหรับ

การเจาะหลุมหรือการผลิตปิโตรเลียม

3402.11

3402.12
3402.13
3402.90

62 Anionic surface active agents  

Cationic surface active agents     
 Non-ionic surface active agents

สารลดแรงตึงผิว ชนิดแอนไอออนิก 

ชนิดแคทไอออนิก และชนิด
น็อน-ไอออนิก

Well stimulation & production 

chemicals.

สารเคมีส้าหรับงานกระตุ้นหลุมเจาะ

และการผลิตปิโตรเลียม

3402.11

3402.12
3402.13

63 Emulsifiers, demulsifiers & 

emulsion preventatives and 
industrial fatty alcohol

อีมัลซิฟายเออร์ ดีมัลซิฟายเออร์ 

สารป้องกันการเกิดอิมัลช่ัน
และแฟตตี แอลกอฮอลล์
ท่ีใช้ทางอุตสาหกรรม

Drilling mud additives and 

production chemicals used for 
oil based mud.

สารเติมแต่งน ้าโคลนเจาะและสารเคมี

ใช้ในการผลิตปิโตรเลียม

3402.13

3402.19
3823.70

64 Mixture of chemicals based on 

hydrocarbon solvents or 
alcohol or glycol solvents and 
surface active agents

สารเคมีผสมซ่ึงประกอบด้วย

สารละลายไฮโดรคาร์บอนหรือ
แอลกอฮอล์หรือสารละลายไกลคอล
เป็นหลัก และสารลดแรงตึงผิว

Oil spill control ใช้ควบคุมน ้ามันร่ัวไหล 3402.90
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65 Corrosion inhibitor preparation 

based on hydrocarbon 
compounds.

สารปรุงแต่งยับยั งการสึกกร่อน 

ประกอบด้วยสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนเป็นหลัก

To be added to drilling mud to 

protect downhole tools from 
corrosive fluid and pipeline.

ใช้เติมลงในน ้าโคลนเจาะเพ่ือช่วย

ป้องกันการสึกกร่อนของอุปกรณ์
ในหลุมเจาะและท่อส่ง

3811.90

3403.19
3403.99

66 Modified starch โมดิไฟด์สตาร์ช Drilling mud additives สารเติมแต่งน ้าโคลนเจาะ  3505.10

67 Glue derivatives and guar gum กาวอนุพันธ์และกัวกัม Well stimulation chemicals. สารเคมีใช้ส้าหรับงานกระตุ้น

หลุมเจาะ

3505.20

1302.32

68 Enzyme derivatives เอนไซม์อนุพันธ์ Well stimulation chemicals สารเคมีใช้ส้าหรับงานกระตุ้น

หลุมเจาะ

3507.90

69 Explosives วัตถุระเบิด For drilling-perforation 

(Lowering in hole by wireline 
and detonated at surface for 
cutting the string above stuck 
point)

ส้าหรับงานยิงเจาะท่อกรุ  3602.00

70 Detonators, Detonating fuses, 

connecting wire and crimpere

เชื อปะทุส้าหรับจุดระเบิด 

ชนวนระเบิด ลวดต่อ

To be used for drilling 

operations

ใช้ในงานเจาะหลุม  3603.00

71 Safety Fuses and Detonating 

fuses

สายชนวนจุดระเบิด ชนวนระเบิด To be used for drilling 

operations

ใช้ในงานเจาะหลุม  3603.00

72 Pyrotechnic articles for life 

saving eg. Distress signals, signal 
flares, signal rockets.

ของจ้าพวกดอกไม้เพลิงส้าหรับ

ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น สัญญาณ
ขอความช่วยเหลือ พลุสัญญาณ 
จรวดสัญญาณ

 3604.90

73 Salt of ligsosulfonate เกลือลิกโซซัลโฟเนต Retarder สารหน่วงปฏิกิริยา  3804.00

74 Bacteriocides (excluding 

aldehyde function types)

สารฆ่าแบคทีเรีย (ไม่รวมอัลดีไฮล์) Drilling mud additives and 

production chemicals.

สารเติมแต่งน ้าโคลนเจาะและสารเคมี

ใช้ในการผลิตปิโตรเลียม

3808.59

3808.94

75 Pour point depressants สารลดอุณหภูมิจุดไหลเท Production chemicals - To 

decrease the temperature of 
crude when it start to solidify.

สารเคมีใช้ในงานผลิตปิโตรเลียม 3811.90

76 Foam making chemicals สารก่อโฟม Fire fighting and drilling mud 

additives.

ใช้ส้าหรับดับเพลิงและใช้เป็น

สารเติมแต่งน ้าโคลนเจาะ

 3813.00

77 Fire fighting chemicals (gases 

and powders)

สารดับเพลิง (ก๊าซและผงแป้ง) Fire fighting - safety ใช้ส้าหรับดับเพลิง  3813.00

78 Thixotropic agents สารทิโซโทรพิค Cement additives - Chemicals 

used to increase the gelling 
parameters of cement.

สารเติมแต่งซีเมนต์ ใช้ส้าหรับ

เพ่ิมคุณสมบัติเป็นเจลของซีเมนต์
3824.99

79 Mixture of Zinc compounds ของผสมสารประกอบสังกะสี Hydrogen sulphide scavenger 

for drilling fluid

กากไฮโดรเจนซัลไฟต์ส้าหรับน ้าโคลน 3824.99

80 Mixture of organic compounds ของผสมสารประกอบอินทรีย์ Retarder ตัวหน่วงปฏิกิริยา 3824.99

81 Mixture of organic compounds 

based on amine, phosphate, 
acids ester etc. 

ของผสมสารประกอบอินทรีย์ ท่ีมี 

เอมีน ฟอสเฟต แอซิดเอสเตอร์ ฯลฯ 
เป็นหลัก

To be added to drilling mud to 

protect downhole tools from 
corrosive fluid and pipeline.

ใช้เติมลงในน ้าโคลนเจาะเพ่ือช่วย

ป้องกันการสึกกร่อนของอุปกรณ์
ในหลุมเจาะและท่อส่ง

3824.99
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82 Demulsifiers based on 

polyglycol compounds 

ดีมัลซิฟายเออร์ซ่ึงมีสารประกอบ

โพลีไกลคอลเป็นหลัก

Chemicals to improve 

separation of oil & water

สารเคมีใช้ส้าหรับเพ่ิมประสิทธิภาพ

การแยกน ้ามันและน ้า
3824.99

83 Amine treated bentonite clay, 

amine treated hectorite clay

ดินเบนโทไนต์หรือดินเฮกโทไรท์

ท่ีผ่านกรรมวิธีใช้เอมีน

Base clay materials for mixing 

of drilling fluids

แร่ประกอบดินเป็นหลัก ใช้ส้าหรับ

ผสมน ้าโคลน

3802.90

84 Magnesium oxide based agents สารท่ีประกอบด้วยแมกนีเซียม

ออกไซด์เป็นหลัก

Chemicals used for well 

stimulation

สารเคมีใช้ในงานกระตุ้นหลุมเจาะ 3824.99

85 Salt of polyacrylic acid or 

polyacrylamide

เกลือของกรดโพลีอาคีริคหรือ

โพลีอาครีลเอมายด์

To prevent wax accumulation 

and defloculant (anti-coagulate)

ส้าหรับป้องกันการเกิดแว๊กซ  3906.90

86 Defoamer based on 

polyethylene glycol compounds 

สารลดโฟมประกอบด้วยสารประกอบ

โพลีเอธิลีนไกลคอลเป็นหลัก

To reduce bubble of drilling 

and production fluid

ใช้ลดการเกิดฟองอากาศในน ้าโคลน

และของเหลวในกระบวนการผลิต

 3907.20

87 Defoamer based on silicone 

compounds

สารลดโฟมประกอบด้วย

สารประกอบซิลิโคนเป็นหลัก

To reduce bubble of drilling 

and production fluid

ใช้ลดการเกิดฟองอากาศในน ้าโคลน

และของเหลวในกระบวนการผลิต

3910.00

88 Carboxymethyl cellulose (CMC) คาร์บ็อกซีเมททิวเซลลูโลส (ซีเอ็มซี) Drilling mud additives สารเติมแต่งในน ้าโคลนเจาะ  3912.31

89 Cellulose ether เซลลูโลส อีเทอร์ Retarder สารหน่วง (เพ่ือควบคุมความเข้มข้น

ของสารเคมีท่ีอัดลงในหลุม)

 3912.39

90 Cellophane เซลโลเฟน Drilling mud additives สารเติมแต่งน ้าโคลนเจาะ 3912.11

3912.12
3912.20
3912.31
3912.39
3912.90

91 Cellulose derivatives อนุพันธ์เซลลูโลส Drilling mud additives สารเติมแต่งน ้าโคลนเจาะ 3912.90

92 Specialised polymers สารโพลิเมอร์ชนิดพิเศษ Cement and drilling mud 

additives and production  
chemicals.

สารเติมแต่งน ้าโคลนเจาะและ

สารเคมีส้าหรับการผลิต 
(เพ่ือเคลือบด้านในของท่อ)

3913.90

93 Plastic pipe sections, insulation ท่อพลาสติกใช้เป็นฉนวน  3917.29

94 Polypropylene insulation 

blankets

แผ่นฉนวนโพลีโพไพลีน  3926.90

95 Latex based agents สารประกอบลาเท็กซ์ Cement additives สารเติมแต่งซีเมนต์  4005.20

96 Submarine hoses, strengthened 

rubber body, manufactured to 
oil industry standards

ท่อยางยืดสายส่งใต้น ้า ผลิตเพ่ือใช้ใน

อุตสาหกรรมปิโตรเลียม

Transport petroleum product ใช้ขนถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 4009.11

4009.12
4009.21
4009.22
4009.31
4009.32
4009.41
4009.42
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97 Rubber hoses for industrial use, 

manufactured to  oil industry 
standards whether reinforced 
or non-reinforced with other 
materials such as metal, 
textile, etc.

ท่อยางส้าหรับใช้ในอุตสาหกรรม

ปิโตรเลียม จะเสริมให้แข็งแรง
ด้วยวัตถุอ่ืน เช่น โลหะ เส้นใย ฯลฯ 
หรือไม่ก็ตาม

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.

ท่อยางเสริมความแข็งแรงด้วยส่ิงทอ

ผลิตเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
เพ่ือใช้ในการดับเพลิง

Fire fighting materials. ใช้ส้าหรับดับเพลิง 4009.31

4009.32

99 Divers outfits ชุดด้าน ้า Excluding frogmen's clothing 

and outfits.

 4015.90

100 Gaskets, rubber and neoprene ปะเก็นท้าจากยาง และนีโอพรีน  4016.93

101 Fibrous materials วัสดุไฟเบอร์ Drilling mud additives. สารเติมแต่งน ้าโคลน 4401.31

4401.39
4401.40

102 Life jacket เสื อชูชีพ For safety purposes อุปกรณ์ความปลอดภัย 6307.20

103 Life belts เข็มขัดชูชีพ For safety purposes อุปกรณ์ความปลอดภัย 6307.20

104 Downhole tools cutter อุปกรณ์ตัดเคร่ืองมือในหลุม Drilling tools used for cutting 

drilling pipe, casing & tubing

เคร่ืองมือเจาะใช้ส้าหรับตัดท่อเจาะ 

ท่อกรุ ท่อน้าปิโตรเลียม

8207.13

105 Mineral fibre block, insulation ก้อนเส้นใยแร่ Use to insulate pipeworks from 

heat or cold.

ใช้ส้าหรับเป็นฉนวนกันความร้อน

ความเย็นในงานวางท่อ

6806.10

106 Mineral wool insulation 

materials

วัสดุฉนวนใยแร่ Use to insulate pipeworks from 

heat or cold.

ใช้ส้าหรับเป็นฉนวนกันความร้อน

ความเย็นในงานวางท่อ

6806.90

107 High temperature insulation 

blocks /refractory blocks

แท่งฉนวนกันอุณหภูมิสูงและ

แท่งชนิดทนไฟ

Use to insulate pipeworks from 

heat or cold.

ใช้เป็นฉนวนกันความร้อนหรือ

ความเย็นส้าหรับงานท่อส่ง

6902.20

108 Asbestos wrapper วัสดุห่อหุ้มท้าด้วยแอสเบสทอส Fire proof wrapping for pipes. ใช้ส้าหรับห่อหุ้มท่อเพ่ือกันไฟ 6812.99

109 Asbestos pipe insulator ฉนวนหุ้มท่อท้าด้วยแอสเบสทอส Fire proof wrapping for pipes. ใช้ส้าหรับห่อหุ้มท่อเพ่ือกันไฟ 6812.93

110 Gask-O-Seal type gaskets ปะเก็นชนิดแกซโอซิล Seals used in pipe connection. ซีลใช้บริเวณข้อต่อท่อ 6812.99

111 Gaskets, asbestos ปะเก็นท้าด้วยแอสเบสทอส Seals used in pipe connection. ซีลใช้บริเวณข้อต่อท่อ 6812.99

112 Fire retradant bonded fabric 

based on asbestos

แผ่นกันไฟชนิดเส้นใยแอสเบสทอส Materials used for fire and heat 

protection in living quarters.

วัสดุป้องกันไฟและความร้อน

ในบริเวณท่ีพักอาศัย

6812.99

113 Friction clutches แผ่นครัตช์ Clutch to engage motor with 

machinery as per automobile.

6813.20

6813.89

หน้า 8 จาก 58



ล ำดับท่ี Description รำยกำร Detail Description/Usage ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม/กำรใช้งำน ประเภทย่อย

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.

วัตถุเสียดทานท่ีมีแอสเบสทอส หรือ

วัตถุจ้าพวกแร่อ่ืนๆ หรือเซลลูโลส
เป็นหลัก จะมีส่ิงทอหรือวัตถุอ่ืน
ประกอบอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 
ส้าหรับใช้ในงานนอกชายฝ่ัง

Segments, discs, washers, strips, 

sheets, plates, rolls, & the like

เซกเมนต์ จาน แหวนรอง แถบ 

แผ่นบาง จาน ม้วน และอ่ืนๆ 
ท่ีคล้ายกัน

6813.20

6813.89

115 Cement baskets, Cement plugs, 

Cement retainers and bridging 
plugs

ซีเมนตบาสเก็ต ซีเมนต์ปล๊ัก ซีเมนต์

รีเทนเนอร์ และบริดจ์ปล๊ัก

Cement accessories to hold 

cement in place.

อุปกรณ์เสริมในงานซีเมนต์ส้าหรับ

พยุงซีเมนต์ให้อยู่กับท่ี

4016.99

7326.90

116 Inflate plugs ปล๊ักแบบพองตัว ใช้ในงานเจาะส้าหรับอุดหลุมเจาะ 

กันโซนท่ีเป็นน ้าออกไปเพ่ือกันไม่ให้
น ้าเข้าหลุมหรือส้าหรับงานซ่อมแซม
หลุม สามารถใช้อุดหลุมถาวรในกรณี
การสละหลุมได้

4016.99

117 Fibreglass wrapping, insulation แผ่นใยแก้ว ใช้เป็นฉนวน Wrapping to protect pipe from 

cold or heat.

ใช้ห่อหุ้มเพ่ือป้องกันท่อจากความ

เย็นหรือความร้อน

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

118 Sheet, plates & coil of iron or 

non-alloy steel, hot-rolled or 
cold-rolled, various sizes 
manufactured to oil industry 
standards

แผ่น แผ่นบางและม้วนท้าด้วยเหล็ก

หรือเหล็กกล้าไม่เจือ ชนิดรีดร้อน
หรือรีดเย็น ขนาดต่างๆ ผลิตตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

Materials used for fabrication of 

offshore installation

วัสดุส้าหรับงานก่อสร้างส่ิงติดตั ง

นอกชายฝ่ัง
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119 Bulk angles and plates, steel 

sections marine

โลหะแผ่นและมุม ท้าด้วยเหล็กกล้า Different type of metal sheets 

for fabricating project on rig and 
platform

แผ่นโลหะชนิดต่างๆ ส้าหรับใช้ใน

งานก่อสร้างบนแท่นเจาะและแท่น
ผลิตปิโตรเลียม

7208.90

7209.90
7211.19
7211.23
7216.50
7301.20

120 Tank Shell Plates แผ่นเหล็กส้าหรับประกอบถัง Different type of metal bars for 

fabricating project on rig and 
platform.

ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท้าด้วยเหล็กหรือ

เหล็กกล้าไม่เจือส้าหรับประกอบ
แท่นขุดเจาะปิโตรเลียมและแท่น
ผลิตปิโตรเลียม

7208.90

7209.90
7211.90

121 Sheets and plates of iron or 

non-alloy steel manufactured 
to oil industry standards

แผ่นและแผ่นบาง ท้าจากเหล็กหรือ

เหล็กกล้าไม่เจือ ผลิตตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม

Materials used for fabrication of 

offshore installation

วัสดุส้าหรับงานก่อสร้างส่ิงติดตั ง

นอกชายฝ่ัง

7210.90

122 Hoop, strip of iron or non-alloy 

steel manufactured to oil 
industry standards

แถบชนิดฮู้ปและสตริป

ท้าจากเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ
ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม

Materials used for fabrication of 

offshore installation with the 
sizes of a width exceeding 
150 mm and a thickness of 
not less than 4 mm

วัสดุส้าหรับงานก่อสร้างส่ิงติดตั ง

นอกชายฝ่ัง มีความกว้างเกิน 
150 มิลลิเมตร และมีความหนา
ไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร

7211.13

123 Bars and rods of iron or 

non-alloy steel, Hot-rolled, 
forged, extruded, cold-formed 
or cold-finished, various sizes 
to oil industry standards.

เหล็กท่อนและเหล็กเส้นท่ีท้าจาก

เหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ ชนิดรีด
ร้อน ตี ดึง ขึ นรูปขณะเย็นหรือ
ตกแต่งขณะเย็น ขนาดต่างๆ ตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

7213.10

124 T-sections, steel and T-bars, 

steel

หน้าตัดรูปตัวที และท่อนรูปตัวที 

ท้าจากเหล็กกล้า

Steel sections - Different type 

of metal bars for fabricating 
project on rig and platform.

หน้าตัดโลหะ - แท่งโลหะแบบต่างๆ 

ส้าหรับใช้ในงานก่อสร้างบนแท่น
เจาะหรือแท่นผลิตปิโตรเลียม

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.

มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ 

ท้าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าท่ีได้จาก
การรีดร้อน ตี อัดรีด ขึ นรูปขณะเย็น
หรือตกแต่งขณะเย็นขนาดต่างๆ  
ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

7216.50

126 Piano wire for depth measuring ลวดเหล็กส้าหรับวัดระดับความลึก Small diameter wire used for 

measuring inside drillpipe when 
run in hole.

ลวดท้าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่

เจือส้าหรับวัดระดับความลึกของ
หลุมเจาะปิโตรเลียม

7217.30

127 Stainless steel sheets and 

plates

แผ่นเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม Different type of metal sheets 

for fabricating project on rig and 
platform

แผ่นโลหะชนิดต่างๆ ส้าหรับใช้ใน

งานก่อสร้างบนแท่นเจาะและแท่น
ผลิตปิโตรเลียม

7219.11

7220.90
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129 Stainless steel sections, 

stainless steel angles and 
stainless steel hollow sections

หน้าตัด  มุม และหน้าตัดกลวง 

ท้าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม

Different type of metal bars for 

fabricating project on rig and 
platform.

แผ่นโลหะชนิดต่างๆ ส้าหรับใช้ใน

งานก่อสร้างบนแท่นเจาะและแท่น
ผลิตปิโตรเลียม

7222.40

130 Stainless steel wire ลวดท้าด้วยโลหะไม่เป็นสนิม Used for measuring purposes ใช้เพ่ือจุดประสงค์ในการวัด  7223.00

131 Low alloy steel sheets, coils 

and plates manufactured to oil 
industry standards

เหล็กกล้าเจือ ชนิดแผ่น และม้วน 

ผลิตเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

Materials used for fabrication of 

offshore installation

วัสดุใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้าง

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.

หน้าตัดโลหะ - แท่งโลหะแบบต่างๆ 

ส้าหรับใช้ในงานก่อสร้างบนแท่น
เจาะหรือแท่นผลิตปิโตรเลียม

7301.20

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

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.

เหล็กกล้าเจือและเหล็กกล้าคาร์บอน

สูง รวมถึงเหล็กกล้าไม่เป็นสนิมหรือ
เหล็กกล้าทนความร้อน ในลักษณะ
เป็น แท่ง เส้น มุม รูปทรง หน้าตัด
รูปต่างๆ และแผ่น ขนาดต่างๆ กัน 
ผลิตเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

Materials used for fabrication of 

offshore installation

วัสดุใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้าง

นอกชายฝ่ัง
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133 Steel sections, mild steel 

sections angles, steel beams 
and joints universal columns 
steel and wide flance steel 
beams

หน้าตัดท้าด้วยเหล็กกล้า มุมหน้าตัด

ท้าด้วยเหล็กกล้าอ่อน คานและเสา
ข้อต่อยูนิเวอร์แซลท้าด้วยเหล็กกล้า 
และคานบ่ากว้าง ท้าด้วยเหล็กกล้า

Steel sections - Different type 

of metal shapes for fabricating 
project on rig and platform.

หน้าตัดโลหะ - แท่งโลหะแบบต่างๆ 

ส้าหรับใช้ในงานก่อสร้างบนแท่น
เจาะหรือแท่นผลิตปิโตรเลียม

7301.20

134 Marine steel angles มุมท้าด้วยเหล็กกล้า Materials used for fabrication of 

offshore installation

ท่อนเหล็กกล้าหน้าตัดรูปต่างส้าหรับ

ประกอบแท่นผลิตปิโตรเลียม

7216.91

7216.99
7301.20

135 Marine steel sections หน้าตัดท้าด้วยเหล็กกล้า Materials used for fabrication of 

offshore installation

ท่อนเหล็กกล้าหน้าตัดรูปต่างๆ 

ส้าหรับประกอบแท่นผลิตปิโตรเลียม

7216.91

7216.99
7301.20

136 Standpipe units, mudline ท่อถ่ายน ้าโคลน Drilling equipment (Drill floor 

and derrick equipment).

อุปกรณ์ใช้ในงานเจาะหลุม 7304.11

7304.19

137 Lined seamless pipe for 

process duties

ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ Used on platform for 

fabrication or repairs.

ใช้ในงานก่อสร้างหรือซ่อมแซมบน

แท่นผลิต

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 ท่อ และโพรไฟล์กลวงอ่ืนๆ 

ไร้ตะเข็บ ท้าจากเหล็กหรือเหล็กกล้า
รวมถึง ท่อท่ีได้มีการเจาะรู เจาะช่อง
ท่อทนแรงดันสูง ท่อไฮโดรอิเล็กทริก 
ท่อเหล็กกล้าไร้รอยต่อ ท่อน้าเจาะ
หลุมน ้ามัน ท้าด้วยเหล็กกล้า 
ท่อบอยเลอร์ท้าด้วยเหล็กกล้า
คาร์บอน ท่อแลกเปล่ียนความร้อน
ท้าด้วยเหล็กกล้าคาร์บอน

-   Used in order to allow 

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

ใช้ส้าหรับเป็นท่อให้ของไหลในชั นหิน

ไหลเข้าหลุมได้

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

139 Welded pipe including 

perforated and slotted pipe 
with external diameter 
exceeding 406.4 mm.

ท่อเช่ือม รวมถึงท่อท่ีเจาะรูและช่อง 

ท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
มากกว่า 406.4 มิลลิเมตร

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 

ท่อเหล็กกล้าใช้ส้าหรับป้องกัน

หลุมพัง ท่อเหล็กใช้ท่ีความลึก
ระดับตื น และท่อเหล็กใช้ใน
งานก่อสร้างแท่น

7305.11

7305.12
7305.19
7305.20
7305.31
7305.39
7305.90
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140 Welded pipe including 

perforated and slotted pipe.

ท่อเช่ือม รวมถึงท่อท่ีเจาะรูและช่อง Use in order to allow formation 

fluid to enter pipe through slot 
instead of perforating.

ใช้ส้าหรับเป็นท่อให้ของไหลในชั นหิน

ไหลเข้าหลุมได้ผ่านทางช่องเปิด

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

หลอดไร้ตะเข็บท้าด้วยเหล็กกล้า

คาร์บอน หรือเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม

Round pipes installed after the 

hole is drilled to prevent the 
wellbore from collapsing.

หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวง 

ไร้ตะเข็บ ท้าด้วยเหล็กกล้าหรือ
เหล็กกล้าไม่เป็นสนิมส้าหรับป้องกัน
การพังทลายของชั นดินในหลุมเจาะ
ปิโตรเลียม

7304.49

7304.90

142 Casing, steel, welded ท่อผนังบ่อท้าด้วยเหล็กกล้า

ชนิดเช่ือมตะเข็บ

Steel pipe used to prevent 

hole from collapsing.

ท่อกรุผนังบ่อ (เคสซิง) ชนิด

เช่ือมตะเข็บท้าด้วยเหล็กส้าหรับ
ป้องกันการพังทลายของชั นดิน
ในหลุมเจาะปิโตรเลียม

7305.20

143 Drilling conductors, steel, 

welded

ท่อน้าเจาะท้าด้วยเหล็กกล้า

ชนิดเช่ือมตะเข็บ

Large diameter pipes used at 

shallow depth to protect the 
loose formation from caving in.

ท่อกรุผนังบ่อ (คอนดักเตอร์) ชนิด

เช่ือมตะเข็บท้าด้วยเหล็กส้าหรับ
ป้องกันการพังทลายของชั นดิน
ในหลุมเจาะปิโตรเลียม

7305.20

144 Stainless steel welded pipe 

and tubes carbon steel welded 
pipe and tubes alloy steel 
welded pipe and tubes 

ท่อและหลอดชนิดเช่ือมตะเข็บ 

ท้าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  
เหล็กกล้าคาร์บอน และเหล็กกล้าเจือ

Pipes use for fabrication usually 

for rig maintenance i.e 
plumbing.

ท่อหรือหลอดชนิดเช่ือมตะเข็บ

ส้าหรับใช้งานบนแท่นขุดเจาะ
ปิโตรเลียม

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

ท่อบอยเลอร์ชนิดเช่ือมตะเข็บ 

ท่อแลกเปล่ียนความร้อนชนิด
เช่ือมตะเข็บ ท้าด้วยเหล็กกล้า
ไม่เป็นสนิม หรือเหล็กกล้าคาร์บอน 
หรือเหล็กกล้าเจือ

Heating facilities and 

equipment for plant/process

ท่อใช้ติดตั งในชุดอุปกรณ์แลกเปล่ียน

ความร้อน

7305.31
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146 Circular hollow sections, steel, 

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

หน้าตัดขวางวงกลมกลวง 

หน้าตัดขวางวงรีกลวง 
หน้าตัดขวางโครงสร้างกลวง 
ชนิดเช่ือมตะเข็บ ท้าด้วยเหล็กกล้า

For fabrication purposes. ท่อชนิดเช่ือมตะเข็บมีภาคตัดขวาง

เป็นวงกลมท้าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าไม่เจือส้าหรับใช้เป็น
ส่ิงก่อสร้างแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม
และแท่นผลิตปิโตรเลียม

 7305.39

147 Steel rectangular hollow section หน้าตัดขวางรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ากลวง 

ท้าด้วยเหล็กกล้า

Steel sections - Different type 

of metal bars for fabricating 
project on rig and platform.

ท่อชนิดเช่ือมตะเข็บมีภาคตัดขวาง

เป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสหรือรูปส่ีเหล่ียม
ผืนผ้า ท้าด้วยเหล็กกล้าส้าหรับใช้
เป็นส่ิงก่อสร้างแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม
และแท่นผลิตปิโตรเลียม

7306.61

7306.90

148 Steel square hollow sections หน้าตัดขวางรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสกลวง 

ท้าด้วยเหล็กกล้า

Steel sections - Different type 

of metal bars for fabricating 
project on rig and platform.

ท่อชนิดเช่ือมตะเข็บมีภาคตัดขวาง

เป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสหรือรูปส่ีเหล่ียม
ผืนผ้า ท้าด้วยเหล็กกล้าส้าหรับใช้
เป็นส่ิงก่อสร้างแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม
และแท่นผลิตปิโตรเลียม

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)

อุปกรณ์ติดตั งของหลอดและท่อ 

(รวมทุกชนิดท่ีอยู่ในประเภทย่อย 
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

อุปกรณ์ติดตั งของหลอดหรือท่อ 

(เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเล่ือน) 
ท้าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ส้าหรับ
ใช้เป็นส่ิงก่อสร้างแท่นผลิตปิโตรเลียม

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

ท่อระบาย ท้างานโดยแรงดัน 

ใช้ในงานความปลอดภัย

7307.29

7307.99

151 Stainless steel non-threaded 

washers

แหวนรองท่ีไม่มีเกลียว

ท้าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม

For sealing purposes ใช้ส้าหรับการซีล 7318.22

152 Fire fighting hose coupling 

(made of brass & stainless steel)

ข้อต่อส้าหรับสายฉีดดับเพลิง 

ท้าด้วยทองเหลือง และเหล็กกล้า
ไม่เป็นสนิม

Fire fighting equipment and 

accessories

ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบส้าหรับ

สายฉีดดับเพลิง ท้าด้วยทองเหลือง
หรือเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม

7307.29

7412.20

153 Safety joints ข้อต่อเพ่ือความปลอดภัย A special joint of pipe installed 

as part of the drill string which 
can be released from the lower 
part of the string.

ข้อต่อส้าหรับท่อเจาะชนิดท่ีใช้ใน

การเจาะน ้ามันหรือก๊าซ

7307.29

7307.99

154 Pipeline bleeding devices อุปกรณ์ระบายความดันในท่อส่ง Valve installed on the pipeline 

which will be opened at a set 
pressure or manually opened.

วาล์วท่ีติดตั งกับท่อส่ง จะเปิด

อัตโนมัติเม่ือความดันในท่อ
ถึงจุดท่ีตั งไว้ หรือเปิดโดยใช้คน

8481.80
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155 Pipeline receiving and 

launching traps quick-opening 
closures and accessories

ฝาปิดปลายท่อและอุปกรณ์ประกอบ Pipeline facilities for launching 

a flowline cleaning device.

เป็นส่วนประกอบของระบบท่อ 

ใช้ส้าหรับเปิดบรรจุอุปกรณ์เพ่ือ
ท้าความสะอาดภายในท่อ

7326.90

156 Tube and pipe steel fitting less 

than 15 cm. in internal diameter

อุปกรณ์ติดตั งของหลอดและท่อ

มีเส้นผ่านศูนย์กลางรอบในไม่เกิน 
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

อุปกรณ์ติดตั งของหลอดหรือท่อ 

(เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเล่ือน) 
ท้าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าส้าหรับ
ใช้เป็นส่ิงก่อสร้างแท่นผลิตปิโตรเลียม

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.

อุปกรณ์ติดตั งของหลอดและท่อ เช่น

 ข้อต่อ ข้องอ หน้าแปลน ขนาดต่างๆ 
ท้าจากเหล็กหรือเหล็กกล้า ท่ีใช้ใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม

7307.91

158 Drilling derricks and parts 

thereof

แท่นขุดเจาะปิโตรเลียมและ

ส่วนประกอบ

8426.99

159 Reinforcements, derricks อุปกรณ์เสริมความแข็งแรงของ

กระโดงป้ันจ่ันเหนือหลุมเจาะ

Drilling Rig & Platform 

equipment

อุปกรณ์ใช้บนแท่นเจาะและแท่นผลิต 7308.20

160 Substructures for derricks, 

drawworks drive groups & 
drilling masts

โครงสร้างของกระโดงป้ันจ่ัน

เหนือหลุมเจาะ กว้านและตัวขับ

Drilling Rig & Platform 

equipment

อุปกรณ์ใช้บนแท่นเจาะและแท่นผลิต 7308.90

161 Tripods-derricks แท่นขุดเจาะแบบสามขา Drilling Rig & Platform 

installation materials

อุปกรณ์ติดตั งบนแท่นเจาะ

และแท่นผลิต

7308.90

162 Doors, door frames & window 

frames, of iron or steel, various 
sizes, to oil industry standards

ประตู กรอบของประตูและหน้าต่าง 

ขนาดต่างๆ ท้าจากเหล็กหรือ
เหล็กกล้า ท่ีใช้ในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม

Materials use for construction 

of living quarters.

วัตถุใช้ในการก่อสร้างแท่นท่ีพักอาศัย

นอกชายฝ่ัง

7308.30

163 Tank bottoms, tank roofs and 

tank supports

ถังและองค์ประกอบถังกักเก็บ Crude oil & LPG storage tanks. ถังกักเก็บน ้ามันดิบและปิโตรเลียม

เหลว

7326.90

164 Oil catchers ภาชนะส้าหรับดักจับน ้ามัน Machinery accessory. เรเซอวัวร์ แท้งก์ แว้ตและภาชนะ

ท่ีคล้ายกันส้าหรับใช้บรรจุก๊าซอัด
หรือก๊าซเหลว ท้าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าท่ีมีความจุเกิน 300 ลิตร 
จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อน
หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเคร่ือง
อุปกรณ์กลหรือเคร่ืองอุปกรณ์
ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย

7309.00
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165 Gas or  liquefied petroleum 

pressurized sample container

ภาชนะส้าหรับบรรจุก๊าซอัดหรือ

ก๊าซเหลว

Pressurized sample container ภาชนะส้าหรับบรรจุก๊าซอัดหรือ

ก๊าซเหลว ท้าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า

7311.00

166 Wire rope, cordage and chain 

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

ลวดเกลียว โรป แถบถัก 

ส่วนประกอบของโซ่ เช่น 
หัวตะขอโซ่ ตะขอยกของ 
ตัวจับแบบหมุนรอบ
และตัวถ่วงน ้าหนัก

Lifting devices. ลวดเกลียว โรป เคเบิล แถบถัก สลิง 

และของท่ีคล้ายกัน ท้าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้า หัวตะขอโซ่และ
ส่วนประกอบของโซ่ โซ่ยกของ 
ตะขอยกของ สะเก็น มาสเตอร์ลิงค์ 
แฮมเมอร์ล็อค พร้อมทั งอุปกรณ์
เก่ียวกับการยกของทุกชนิด ท้าด้วย
เหล็กหรือเหล็กกล้า โซ่ชนิดใช้ข้อต่อ 
(อาร์ทิคิวเลเต็ดลิงก์) ต่อกันเป็นข้อๆ 
และส่วนประกอบของของดังกล่าว

7312.10

167 Casing tool-joints and 

connectors

ข้อต่อท่อกรุผนังบ่อ Appliance to joint together 

casing.

อุปกรณ์เพ่ือเช่ือมท่อกรุเข้าด้วยกัน 7307.99

168 Wire ropes for oil field service 

to API or BS specifications

ลวดเกลียวโรปท่ีใช้ในภาคสนามของ

กิจการน ้ามันตามมาตรฐาน เอพีไอ 
หรือ บีเอส

Wire ropes used for sling, 

hoisting, pulling, and releasing 
devices.

ลวดเกลียว โรป เคเบิล แถบถัก สลิง 

และของท่ีคล้ายกัน ท้าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้า หัวตะขอโซ่และ
ส่วนประกอบของโซ่ ท้าด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้า โซ่ชนิดใช้ข้อต่อ 
(อาร์ทิคิวเลเต็ดลิงก์) ต่อกันเป็นข้อๆ 
และส่วนประกอบของของดังกล่าว

7312.10

169 Heavy duty steel link chain and 

shackles, spinning chain for 
drilling, Chafe chain and 
Mooring Hawser for Floating, 
Storage and Offloading Vessel 
(FSO)

โซ่ชนิดต่อกันเป็นข้อๆ พร้อมทั ง

อุปกรณ์เก่ียว ท้าด้วยเหล็กกล้า
ส้าหรับการใช้งานหนัก โซ่ถ่วง
น ้าหนักและเชือกผูกเรือส้าหรับ FSO

For ship anchor and mooring 

system.

- โซ่ชนิดต่อกันเป็นข้อๆ และ

ส่วนประกอบของโซ่ ตะขอยกของ 
สะเก็น มาสเตอร์ลิงค์ แฮมเมอร์ล็อค
พร้อมทั งอุปกรณ์เก่ียว ท้าด้วยเหล็ก
หรือเหล็กกล้า
- เชือกขนาดใหญ่ ท้าด้วยส่ิงทอ 
ใช้ส้าหรับผูกเรือ

5607.50

7315.12

170 Bolts, nuts and studbolts, to oil 

industry standard (eg. ASTM, 
ANSI, ISO, BS)

สลักเกลียว แป้นเกลียว และสลัก

เกลียวปล่อย ตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมน ้ามัน เช่น เอเอสทีเอ็ม 
เอเอ็นเอสไอ ไอเอสโอ บีเอส

Including fluoro carbon coated 

and stand-Cote studbolts.- 
Spare parts for pipeline flanges

สต๊ัดโบล์ท สลักเกลียว และ

แป้นเกลียว ท้าด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
น ้ามัน

7318.15

7318.16

171 Bearing, lock nuts and removal 

nuts

แบร่ิง แป้นเกลียวและแหวนรอง Spare parts for pipeline flanges. อุปกรณ์ใช้กับข้อต่อหน้าแปลน 7318.16

172 Wire and helical, spring for 

machinery

ลวดสปริง และสปริงแบบก้นหอย 

ส้าหรับเคร่ืองจักร

สปริงและแผ่นท่ีใช้เป็นสปริง ท้าด้วย

เหล็กหรือเหล็กกล้าเหมาะส้าหรับ
เคร่ืองจักร

7320.20

173 Mechanical seal parts, flexibox ตัวผนึกเชิงกล ส้าหรับเคร่ืองจักร แมคเคอนิคอลซีล ส้าหรับเคร่ืองจักร 7320.90

174 Steel grating, turnbuckles & 

wire clips to oil industry 
standards.

ฝาตะแกรงปิดช่องเปิด เกลียวเร่ง 

และหัวยึดสลิง ท้าด้วยเหล็กกล้า 
ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมน ้ามัน

ฝาตะแกรงปิดช่องเปิด เกลียวเร่ง 

และหัวยึดสลิง

7325.10

7326.90
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175 Air baffles & breather valves; 

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

แอร์แบ๊บเฟล และ วาล์วระบาย

อากาศ

แผ่นหรือแถบกั น ใช้เพ่ือควบคุม

ทิศทางการไหลของก๊าซหรือของไหล
ในถังอุปกรณ์การผลิต

 7326.90

8481.40

176 Circlips, carbon steel circlips & 

stainless steel

แหวนล็อก (circlips) ท้าด้วย

เหล็กกล้าหรือเหล็กกล้าไร้สนิม

Device to hold a small subject 

in place to prevent it from 
moving.

แหวนปากงอ ท้าด้วยเหล็กหรือ

เหล็กกล้าไร้สนิม

7318.29

177 Geological hooks and 

connectors

ขอเก่ียวและตัวจับ อุปกรณ์ใช้เก่ียวหรือต่อจับลวดหรือ

สายสลิงซ่ึงหลุดอยู่ในหลุมเจาะ

 7326.90

178 Hoisting tools: elevator links อุปกรณ์ชักรอก และข้อต่อแนวด่ิง Drilling (Derrick) equipment. อุปกรณ์ท่ีใช้เช่ือมต่อส่วนประกอบ

ระบบชักรอกส้าหรับงานเจาะหลุม

 7326.90

179 Protective caps for valves and 

fittings

ฝาปิดป้องกันวาล์วและข้อต่อ Covers over valves and fitting 

to prevent damages.

ฝาปิดเพ่ือป้องกันการกระแทก  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)                                                        

ล้อม้วนส้าหรับสายดับเพลิง

พร้อมโครงติดตั ง

Fire fighting equipment and 

accessories

ตู้และอุปกรณ์สายส่งน ้าดับเพลิง 7326.90

182 Heat-exchanger tubes, copper, 

finned

ท่อแลกเปล่ียนความร้อนท้าด้วย

ทองแดงพร้อมครีบระบายความร้อน

Heating facilities หลอด ท่อหรือแผงระบายความร้อน

ท้าด้วยทองแดง

7411.10

183 Copper-nickel tubes and pipes 

for heat-exchangers

หลอดและท่อแลกเปล่ียนความร้อน

ท้าด้วยทองแดงผสมนิกเกิล

Pipes used to circulate water 

around machinery for cooling 
purposes.

หลอด ท่อหรือแผงระบายความร้อน

ท้าด้วยโลหะเจือท่ีมีทองแดงและ
นิกเกิลเป็นหลัก

7411.22

184 Bronze castings อุปกรณ์ติดตั งของหลอดหรือท่อ 

ท้าด้วยโลหะเจือท่ีมีทองแดงและดีบุก
เป็นหลัก (ทองบรอนซ์)

Bushings and cylinders. - 

Fittings used in fabrication using 
piping.

อุปกรณ์ติดตั งของหลอดหรือท่อ 

(เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเล่ือน) 
ท้าด้วยโลหะเจือท่ีมีทองแดงและดีบุก
เป็นหลัก (ทองบรอนซ์)

7411.29

7412.20

185 Tubes & Pipe of copper & 

copper alloy

หลอดและท่อ ท้าด้วยทองแดงและ

ทองแดงเจือ

7411.10

7411.21
7411.22
7411.29

186 Tubes & pipe fittings of copper 

& copper alloy.

อุปกรณ์ติดตั งของหลอดและท่อ 

ท้าด้วยทองแดงและทองแดงเจือ

7412.10

7412.20

187 Nickle alloy plates แผ่นโลหะท้าด้วยนิกเกิลเจือ Different type of metal bars for 

fabricating project on rig and 
platform.

แผ่นโลหะเจือใช้ส้าหรับประกอบท้า 

ถังอัดแรงดัน อุปกรณ์แลกเปล่ียน
ความร้อน ท่อ และอ่ืนๆ

7506.20
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188 Nickel and nickel alloy tubes 

for heat-exchangers

ท่อส้าหรับอุปกรณ์แลกเปล่ียน

ความร้อน ท้าด้วยนิกเกิลและ
นิกเกิลเจือ

Pipes used to circulate water 

around machinery for cooling 
purposes - Including inconel, 
incoloy and monel.

ท่อ หลอด หรือแผงระบายความร้อน

ท้าด้วยนิกเกิลและนิกเกิลเจือเป็น
วัสดุใช้ส้าหรับประกอบงาน
โครงสร้างแท่นผลิตปิโตรเลียม

7507.12

189 Aluminium and aluminium 

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

รูปทรงและหน้าตัดรูปต่างๆ ท้าด้วย

อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมเจือ ท่ีใช้
บนอากาศยานหรือเฮลิคอปเตอร์

Aero nautical accessories. อะลูมิเนียมท่ีขึ นรูปเป็นรูปทรงและ

หน้าตัดรูปต่างๆ

7604.10

7604.21
7604.29

190 Tubes and pipes of Aluminium. หลอดหรือท่อท้าด้วยอะลูมิเนียม หลอดหรือท่อท้าด้วยอะลูมิเนียม

ส้าหรับใช้เป็นท่อส่งก๊าซหรือ
ของเหลวในกระบวนการผลิต

7608.10

191 Aluminium and aluminium 

alloy tubes for heat-exchangers 

ท่อส้าหรับอุปกรณ์แลกเปล่ียน

ความร้อน ท้าด้วยอะลูมิเนียมและ
อะลูมิเนียมเจือ

Pipes used to circulate water 

around machinery for cooling 
purposes

ท่อ หลอด หรือแผงระบายความร้อน

ท้าด้วยอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมเจือ

7608.20

192 Aluminium anodes ขั วแอโนดท้าด้วยอะลูมิเนียม Attached to steel which is 

submerged in water to prevent 
corrosion.

ใช้ติดกับเหล็กกล้าท่ีอยู่ในน ้า

เพ่ือป้องกันการผุกร่อน

7616.99

193 Wrought bars, rods, angles, 

shapes & sections of lead wire

ตะก่ัวท่ีขึ นรูปเป็นท่อน เส้น รวมทั ง

มุม รูปทรง และลวดหน้าตัดรูปต่างๆ

ตะก่ัวท่ีขึ นรูปเป็นท่อน เส้น โพรไฟล์ 

รวมทั ง มุม รูปทรง และลวดหน้าตัด
รูปต่าง ๆ

7806.00

194 Wrought plates, sheets and 

strip of lead.

ตะก่ัวท่ีขึ นรูปเป็นแผ่น แผ่นบาง 

และแถบ

ตะก่ัวท่ีขึ นรูปเป็นแผ่น แผ่นบาง 

และแถบ

7804.11

7804.19

195 Tubes, pipes and pipe fittings 

of lead.

หลอด ท่อ และอุปกรณ์ติดตั งของ

หลอดและท่อท้าด้วยตะก่ัว

อุปกรณ์ติดตั งของหลอดหรือท่อ 

(เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเล่ือน) 
ท้าด้วยตะก่ัว

7806.00

196 Zinc anodes ขั วแอโนดท้าด้วยสังกะสี Attached to steel which is 

submerged in water to prevent 
corrosion.

ใช้ติดกับเหล็กกล้าท่ีอยู่ในน ้า

เพ่ือป้องกันการผุกร่อน

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

เคร่ืองมือท่ีใช้งานด้วยมือส้าหรับ

ใช้งานในแหล่งน ้ามัน เช่น ประแจ
ปากตายแหวน ประแจปากตายและ
ประแจเล่ือน

Used for BOP equipment & 

oilwell pumps.

ประแจปากตายและประแจเล่ือน

ท่ีใช้งานด้วยมือ (รวมถึงประแจทอร์ก 
แต่ไม่รวมถึงด้ามจับดอกกัดเกลียวใน) 
รวมทั งประแจบ๊อกซ์ชนิดถอด
สับเปล่ียนได้ มีหรือไม่มีด้ามจับ

8204.11

8204.12

198 Special spanners ประแจแบบพิเศษ Rig tools, big size spanners ประแจปากตายและประแจเล่ือน

ท่ีใช้งานด้วยมือ (รวมถึงประแจทอร์ก 
แต่ไม่รวมถึงด้ามจับดอกกัดเกลียวใน) 
รวมทั งประแจบ๊อกซ์ชนิดถอด
สับเปล่ียนได้ มีหรือไม่มีด้ามจับ

8204.20
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199 Acidizing tools เคร่ืองมือแอซิดไดซ์ซิง Pumping & mixing equipment 

for well stimulation work.

เคร่ืองมือส้าหรับผสมและอัด

สารละลายกรดเพ่ือกระตุ้น
อัตราการไหลจากหลุม

8413.50

200 Casing protectors installation 

tools

เคร่ืองมือประกอบและขันเกลียว

ท่อกรุ

To assist in installation of 

protector on drill pipe

เคร่ืองมือพิเศษท่ีใช้ในอุตสาหกรรม

ก๊าซและน ้ามัน

8205.59

201 Cementing tools Cement heads เคร่ืองมือการซีเมนต์หลุม 

(cementing tools) 
หัวฉีดซีเมนต์ (cement heads)

Cementing equipment. เคร่ืองมือส้าหรับผสมและอัดซีเมนต์

ลงหลุม เพ่ือให้หลุมพร้อมใช้งาน

8413.40

202 Fishing and repair tools and 

impression blocks

อุปกรณ์กู้ชิ นส่วนในหลุม ซ่อมแซม

หลุม และตรวจสอบชิ นส่วนในหลุม

อุปกรณ์ใส่ลงไปในหลุมเพ่ือส้าหรับกู้ 

หรือก้าจัดส่ิงกีดขวางในหลุม

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

เคร่ืองมือพิเศษท่ีใช้ในอุตสาหกรรม

ก๊าซและน ้ามัน

Tools used for specialised 

operations to suit downhole 
conditions.

เคร่ืองมือพิเศษท่ีใช้ในอุตสาหกรรม

ก๊าซและน ้ามัน ชนิดถอดสับเปล่ียนได้
ส้าหรับใช้งานด้วยมือซ่ึงจะขับด้วย
ก้าลังอย่างอ่ืนหรือไม่ก็ตาม หรือ
ส้าหรับเคร่ืองมือกลและเคร่ืองมือ
ส้าหรับเจาะหินหรือเจาะดิน

8207.19

8207.50
8207.90

204 Derrick floor tools (Including 

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

เคร่ืองมือส้าหรับใช้งานบนแท่น

ขุดเจาะปิโตรเลียม

Accessories for rig floor 

equipment.

เคร่ืองมือพิเศษท่ีใช้ในอุตสาหกรรม

ก๊าซและน ้ามัน ชนิดถอดสับเปล่ียนได้ 
ส้าหรับใช้งานด้วยมือซ่ึงจะขับด้วย
ก้าลังอย่างอ่ืนหรือไม่ก็ตาม หรือ
ส้าหรับเคร่ืองมือกลและเคร่ืองมือ
ส้าหรับเจาะหินหรือเจาะดิน

8207.90

205 Derrick floor tools: Bushing, 

slips spiders and clamps, 
spinning tables & dressing tools

เคร่ืองมือส้าหรับใช้งานบนแท่น

ขุดเจาะปิโตรเลียม

Used for securing pipe in the 

drilling floor.

เคร่ืองมือพิเศษท่ีใช้ในอุตสาหกรรม

ก๊าซและน ้ามัน ชนิดถอดสับเปล่ียนได้ 
ส้าหรับใช้งานด้วยมือซ่ึงจะขับด้วย
ก้าลังอย่างอ่ืนหรือไม่ก็ตาม หรือ
ส้าหรับเคร่ืองมือกลและเคร่ืองมือ
ส้าหรับเจาะหินหรือเจาะดิน

8207.90

206 Special machine tools for use 

in oil industry

เคร่ืองมือพิเศษท่ีใช้ในอุตสาหกรรม

น ้ามัน

Consisting of oilwell pump 

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

อุปกรณ์ใช้ส้าหรับงานป๊ัม งานตัด 

ขยายหรือแต่งท่อต่างๆ

8205.59

207 Tubing, stainless steel, flexible ท่ออ่อนงอได้ท้าด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม Used in fabricating on platform, 

for repairs etc or building new 
installation.

8307.10

208 Flexible tubing and piping, of 

base metal

หลอดและท่ออ่อน ท่ีงอได้ ท้าด้วย

โลหะสามัญ

ท่อโลหะใช้ส้าหรับหุ้มหรือครอบ 

สายไฟฟ้า สายเคเบิล ฯลฯ

8307.90
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209 Wire, rods, tubes plates, 

electrodes , coated or cored 
with flux material (ISO, DIN, 
NEN or BS specifications)

ลวด เส้น หลอด แผ่น อิเล็กโทรด 

เคลือบหรือท้าแกนกลางด้วยวัตถุ
จากพวกฟลักซ์ (มาตรฐาน ไอเอสโอ 
ดีไอเอ็น เอ็นอีเอ็น หรือ บีเอส )

Welding rods (excluding 

electrodes under specifications 
class E-6013 Grade 2 & 3 and 
Class E-7018)

ลวด เส้น หลอด แผ่น อิเล็กโทรดและ

ผลิตภัณฑ์ท่ีคล้ายกัน ท้าด้วยโลหะ
สามัญหรือโลหะคาร์ไบด์ เคลือบหรือ
ท้าแกนกลางด้วยวัตถุจากพวกฟลักซ์
ชนิดท่ีใช้ในการบัดกรี เป่าแล่น เช่ือม
หรือพอกโลหะหรือโลหะคาร์ไบด์ 
รวมทั งลวดและเส้นท่ีท้าด้วยผงโลหะ
สามัญซ่ึงเกาะหรือติดรวมกัน ใช้ใน
การพ่นโลหะ

 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 เส้นและผลิตภัณฑ์ท่ีคล้ายกัน

รวมถึงอิเล็กโทรดท่ีเคลือบแล้ว 
ท้าด้วยโลหะสามัญหรือโลหะคาร์ไบน์ 
ชนิดท่ีใช้ในการบัดกรี เป่าแล่น 
และเช่ือม เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม

 8311.20

211 Producer gas & water gas 

generator and parts.

เคร่ืองก้าเนิดโพรดิวเซอร์ก๊าซ และ

วอเตอร์ก๊าซ รวมถึงส่วนประกอบ
ของเคร่ืองดังกล่าว

 8405.10

8405.90

212 Marine propulsion engines 

for survival craft & capsules 
(for diesel)

เคร่ืองยนต์ท่ีใช้ขับเคล่ือนเรือกู้ชีพ

และแพกู้ชีพ

Outboard motors. เคร่ืองยนต์ท่ีใช้ขับเคล่ือนเรือกู้ชีพ

และแพกู้ชีพ

8408.10

213 Drive groups, single and  

multiple engine for drawwork 
and pumps

เคร่ืองยนต์ท่ีใช้ขับเคล่ือนกว้านและป๊ัม  8408.90

214 Engines, stationary for use on 

offshore installations or 
onshore terminals

เคร่ืองยนต์ท่ีติดตั งอยู่กับท่ี ใช้บนแท่น

นอกชายฝ่ังหรือสถานีผลิตบนฝ่ัง

Diesel, gas and oil driven. เคร่ืองยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ

ชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด 
(เคร่ืองยนต์ดีเซลหรือก่ึงดีเซล) 
ท่ีใช้บนแท่นนอกชายฝ่ังหรือ
สถานีผลิตบนฝ่ัง

 8408.90

215 Engines, other than stationary  

for use on offshore installations 
or onshore terminals

เคร่ืองยนต์นอกจากชนิดท่ีติดตั ง

อยู่กับท่ี ส้าหรับใช้งานบนแท่นผลิต
ปิโตรเลียมนอกชายฝ่ังและสถานีบนฝ่ัง

Diesel, gas and oil driven. เคร่ืองยนต์ชนิดสันดาปภายใน

ท่ีจุดระเบิดด้วยดีเซล ก๊าซ หรือน ้ามัน

 8408.90
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216 Parts for engines ส่วนประกอบส้าหรับใช้กับเคร่ืองยนต์ Bearings, pump governors, fuel 

injection equipment, starting 
devices, hydraulic cylinders, 
injectors and ejectors, engine 
governors, piston rings and 
rotor seals.

คาร์บูเรเตอร์ แบร่ิง ป๊ัม หัวฉีด 

ชุดจุดระเบิด เสื อสูบ ห้องข้อเหว่ียง 
ปลอกสูบ ฝาสูบและฝาครอบราวลิ น 
ลูกสูบ แหวนลูกสูบและสลักลูกสูบ  
อ่ืน 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 เคร่ืองกังหันก๊าซ Including dual-fuel turbines 

e.g. gas and diesel.

เคร่ืองกังหันใบพัดใช้เชื อเพลิงร่วม

ดีเซลและก๊าซ

8411.81

8411.82

218 Parts for engines and gas 

turbines

ส่วนประกอบของเคร่ืองยนต์ และ

เคร่ืองกังหันก๊าซ

8411.99

219 Hydraulic power units for 

rodless well pumps

เคร่ืองให้ก้าลังท่ีใช้ไฮดรอลิกส้าหรับ

เคร่ืองสูบส้าหรับบ่อท่ีไม่มีก้านติดอยู่

เคร่ืองสูบของเหลว จะมีอุปกรณ์

ส้าหรับวัดติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 
รวมทั งเคร่ืองตักยกของเหลว

8412.29

220 Salt water pumping stations 

and parts thereof.

เคร่ืองสูบน ้าทะเลและส่วนประกอบ For fire fighting purposes. เคร่ืองสูบน ้าทะเลและส่วนประกอบ

ส้าหรับดับเพลิง

8413.19

8413.60
8413.70
8413.81
8413.82
8501.53

221 Hand-operated pumps for use 

offshore installations or 
onshore terminals

เคร่ืองสูบท่ีใช้งานด้วยมือ ใช้บนแท่น

นอกชายฝ่ังหรือสถานีผลิตบนฝ่ัง

For transferring small quantity 

of fluid e.g. from oil drums.

เคร่ืองสูบท่ีใช้งานด้วยมือ ใช้บนแท่น

นอกชายฝ่ังหรือสถานีผลิตบนฝ่ัง

8413.20

222 Pumping units, used in oil and 

gas drilling/production 
operations 

เคร่ืองสูบใช้บนแท่นขุดเจาะหรือ

แท่นผลิตน ้ามันและก๊าซ

All types of pump 8413.30

8413.40
8413.50
8413.60
8413.70
8413.81
8413.82

223 Oilwell pumps and reciprocating เคร่ืองสูบบ่อน ้ามันแบบลูกสูบ

เคล่ือนตรง

Pumps used on the rig for 

circulating drilling fluid.

ใช้บนแท่นเจาะเพ่ือหมุนเวียน

น ้าโคลนเจาะ

8413.50
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224 Reciprocating pumps incl. 

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

เคร่ืองสูบแบบลูกสูบเคล่ือนตรง Pumps used on the rig for 

circulating drilling fluid. -

ใช้บนแท่นเจาะเพ่ือหมุนเวียน

น ้าโคลนเจาะ

 8413.50

225 Rotary & semi-rotary pumps for 

use offshore installations or 
onshore terminals

เคร่ืองสูบแบบหมุนหรือแบบก่ึงหมุน

ส้าหรับแท่นนอกชายฝ่ังหรือ
สถานีผลิตบนฝ่ัง

 8413.60

226 Centrifugal pumps เคร่ืองสูบแบบหมุนเหว่ียง 

(เซนติฟิวกัล)

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 เคร่ืองสูบบ่อน ้ามันแบบหมุนเหว่ียง 

(เซนติฟิวกัล)

Pumps used on the rig for 

circulating drilling fluid.

ใช้บนแท่นเจาะเพ่ือหมุนเวียน

น ้าโคลนเจาะ

 8413.70

228 Water injection module, large 

scale pumping module

เคร่ืองสูบฉีดน ้าขนาดใหญ่ Unit used for pumping water 

downhole.

ใช้เพ่ืออัดน ้าลงหลุมเจาะ  8413.70

229 Oilwell pumps (including rod 

type, tubing type, rodless sonic 
type, differential type)

เคร่ืองสูบบ่อน ้ามัน (แบบไม่มี

อุปกรณ์ก้านติดอยู่ด้วย แบบมี
อุปกรณ์ก้านติดอยู่ด้วย)

Pumps used on the rig for 

circulating drilling fluid.

ใช้บนแท่นเจาะเพ่ือหมุนเวียน

น ้าโคลนเจาะ

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)

เคร่ืองสูบชนิดต่างๆ ท่ีใช้ใน

กระบวนการผลิตน ้ามันและก๊าซ

Used in engines / machinery for 

transfer of fuel, oil etc for 
lubrication.

ใช้กับเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต์

เพ่ือขนถ่ายน ้ามันและน ้ามันเชื อเพลิง

8413.81

231 Slush pumps units, for oil/gas 

drilling operations

เคร่ืองสูบน ้าโคลนส้าหรับการขุด

เจาะน ้ามันและก๊าซ

Pumps used on the rig for 

circulating drilling fluid.

ใช้บนแท่นเจาะเพ่ือหมุนเวียน

น ้าโคลนเจาะ

8413.81

232 Parts for reciprocating, 

centrifugal and other pumps 
listed under heading No. 84.13 
above

ส่วนประกอบของเคร่ืองสูบแบบ

ลูกสูบเคล่ือนตรงหรือแบบหมุนเหว่ียง 
(เซนติฟิวกัล)

Spare parts for efficient 

operation of oilwell pumps.

อะไหล่ส้าหรับป๊ัมหลุมผลิตน ้ามัน  8413.91

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.

อะไหล่ส้าหรับป๊ัมหลุมผลิตน ้ามัน  8413.91
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234 Parts and accessories for oil-

well pumps (Including plungers, 
liners, valve rods and pull 
tubes)

ส่วนประกอบของเคร่ืองสูบบ่อน ้ามัน Spare parts for efficient 

operation of oilwell pumps.

อะไหล่ส้าหรับป๊ัมหลุมผลิตน ้ามัน  8413.91

235 Parts for pumps: pumping jacks 

and block stations

ชิ นส่วนส้าหรับซ่อมบ้ารุงป๊ัม (ป๊ัม

แจ๊คและบล๊อกสเตช่ัน)

Spare parts for pumps 

maintenance.

ป๊ัมชักส้าหรับติดตั งตรงปากหลุม  8413.91

236 Vacuum pumps เคร่ืองสูบสุญญากาศ เคร่ืองสูบลมหรือสูบสุญญากาศ 

เคร่ืองอัดลมหรืออัดก๊าซอ่ืน ๆ และ
พัดลม รวมทั งเคร่ืองระบายอากาศ
หรือเคร่ืองหมุนเวียนอากาศท่ีมีพัด
ลมประกอบร่วมอยู่ด้วย จะมีตัวกรอง
ติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม

 8414.10

237 Air and steam ejectors เคร่ืองขับอากาศและไอน ้า ใช้ส้าหรับท้าให้เกิดสภาวะสุญญากาศ

ในกระบวนการผลิต

 8414.80

238 Air compressors 

Gas compressors

เคร่ืองอัดลมหรืออัดก๊าซ Centrifugal and reciprocating - 

Machine to compress air for rig 
use.

เคร่ืองอัดลมหรืออัดก๊าซ 8414.80

239 Parts for compressors ส่วนประกอบเคร่ืองอัดลมหรืออัดก๊าซ Spare parts for maintenance of 

air compressor.

อะไหล่ส้าหรับซ่อมแซมเคร่ืองอัดลม

หรืออัดก๊าซ

 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.

อุปกรณ์ระบบปรับอากาศ ระบาย

หมุนเวียนอากาศและความร้อน 
พร้อมส่วนประกอบ และ
เคร่ืองปรับอากาศชนิดป้องกัน
การระเบิดและส่วนประกอบ 
ส้าหรับการใช้งานนอกชายฝ่ัง

Special air conditioning, heating 

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

ระบบเคร่ืองปรับอากาศ 

เคร่ืองท้าความร้อนและ
เคร่ืองระบายอากาศพิเศษใช้ในงาน
นอกชายฝ่ัง เคร่ืองปรับอากาศ
ส้าหรับใช้บนแท่นผลิต 
แท่นท่ีพักอาศัยและแท่นเจาะ

8415.10

8415.81
8415.82
8415.83
8415.90

242 Burners for flaring gas เคร่ืองพ่นหรือฉีดเชื อเพลิงส้าหรับ

เผาก๊าซทิ ง

To burn excess hydrocarbon ใช้ส้าหรับเผาไหม้ปิโตรเลียมส่วนเกิน 8416.20

243 Equipment for refrigerating 

system

เคร่ืองอุปกรณ์ส้าหรับระบบ

ท้าความเย็นในกระบวนการผลิต

Refrigerating unit for platform, 

living quaters and rig use.

เคร่ืองท้าความเย็นส้าหรับใช้บน

แท่นผลิต แท่นท่ีพักอาศัย และ
แท่นเจาะ

8419.50
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244 Dehydration equipment and oil 

heaters

เคร่ืองอุปกรณ์ระเหยน ้า และ

เคร่ืองอุปกรณ์ท้าให้น ้ามันร้อน

เคร่ืองจักร เคร่ืองจักรโรงงาน หรือ

เคร่ืองอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ จะท้า
ความร้อนด้วยไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม  
ส้าหรับใช้กระท้ากับวัตถุโดยกรรมวิธี
ท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนอุณหภูมิ 
เช่น การท้าให้ร้อน การท้าให้สุก 
การย่าง การกล่ัน การกล่ันล้าดับส่วน 
การสเตอรีไลส์ การพาสเจอไรส์ 
การอบไอน ้า การท้าให้แห้ง 
การท้าให้ระเหย การท้าให้เป็นไอ 
การควบแน่น หรือการท้าให้เย็น 
นอกจากเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองจักร
โรงงานชนิดท่ีใช้ตามบ้านเรือน 
เคร่ืองท้าน ้าร้อนแบบท้าน ้าร้อน
ช่ัวขณะหรือแบบท้าน ้าร้อนเก็บสะสม
ท่ีไม่ใช้ไฟฟ้า

8419.39

245 Oil/gas terminal stations สถานีปลายทางน ้ามันและก๊าซ Plant and components สถานีขนถ่ายน ้ามันนอกชายฝ่ัง 8907.90

246 Boiler & heaters for process use 

heating & cooling plant 
Machinery for above plant

บอยเลอร์และเคร่ืองท้าความร้อน

ส้าหรับใช้ในกระบวนการผลิต

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.

หน่วยกระบวนการผลิตก๊าซ 

หน่วยเพ่ิมแรงดันก๊าซ หน่วยรักษา
สภาพก๊าซ หน่วยลดคลอรีน 
หน่วยก้าจัดความชื นในก๊าซ

ใช้เพ่ือให้ก๊าซธรรมชาติได้คุณภาพ

ตามต้องการ

8421.39

248 Seawater vapour compression 

distilling plant (Water makers) 

หน่วยกล่ันน ้าด้วยการอัดไอน ้าทะเล 

(เคร่ืองผลิตน ้า)

เคร่ืองผลิตน ้าใช้ในบริเวณท่ีพักอาศัย

ในทะเล โดยใช้หลักการรีเวอร์ส
ออสโมซีส เพ่ือท้าน ้าให้สะอาดและ
ลดปริมาณคลอรีน

8419.40

249 Sea water distillation plant and 

electorlytic chlorinator and 
parts

เคร่ืองจักรโรงงานท่ีใช้ในการกล่ัน

น ้าทะเล

Water maker parts for platform 

and living quarters.

เคร่ืองจักรโรงงานส้าหรับใช้กระท้า

กับวัตถุโดยกรรมวิธีท่ีเก่ียวข้องกับ
การเปล่ียนอุณหภูมิ  เช่น การท้า
ให้ร้อน การกล่ัน การกล่ันล้าดับส่วน 
การท้าให้ระเหย การท้าให้เป็นไอ 
การควบแน่น หรือการท้าให้เย็น

8419.40

250 Scrubber  columns ถังสครับเบอร์ Equipment / vessel used for 

removing liquid droplets from 
the gas stream.

ถังในกระบวนการผลิตก๊าซใช้ส้าหรับ

ก้าจัดละอองของเหลวท่ีเจือปนในก๊าซ

8421.39
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251 Stabilizer columns & towers, 

Stripper columns, Vacuum 
columns

ถังและหอคอยสเตบิไลเซอร์ 

สตริปเปอร์ และแวคคัม

อุปกรณ์แยกสกัดก๊าซในคอนเดนเสท 8421.39

252 Parts for equipment listed 

under heading No. 84.19 above

ส่วนประกอบของเคร่ืองอุปกรณ์ 

ตามประเภทท่ี 84.19

Including bubble caps, trays, 

inlet diverters, mist extractors 
and elements.

เคร่ืองจักรโรงงานส้าหรับใช้กระท้า

กับวัตถุโดยกรรมวิธีท่ีเก่ียวข้องกับ
การเปล่ียนอุณหภูมิ  เช่น การท้า
ให้ร้อน การกล่ัน การกล่ันล้าดับส่วน 
การท้าให้ระเหย การท้าให้เป็นไอ 
การควบแน่น หรือการท้าให้เย็น

 8419.90

253 Centrifuges, filtering & purifying 

machinery & apparatus for 
liquid or gases and parts.

เคร่ืองเซ็นตริฟิวจ์ เคร่ืองจักรและ

เคร่ืองอุปกรณ์ท่ีใช้กรองของเหลว
หรือก๊าซหรือท้าให้ของเหลวหรือ
ก๊าซบริสุทธ์ิ และส่วนประกอบ

ใช้ในกระบวนการแยกปิโตรเลียม 8421.19

8421.21
8421.23
8421.29
8421.31
8421.39
8421.91
8421.99

254 Glycol regenerators / 

dehydration units

หน่วยบ้าบัดสารไกลคอล (สารดูด

ความชื น)/หน่วยก้าจัดความชื น

8421.39

255 Filteration units เคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณ์ท่ีใช้

กรอง

เคร่ืองเซ็นตริฟิวจ์ รวมถึง

เคร่ืองท้าให้แห้งโดยวิธีหมุนเหว่ียง 
เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองอุปกรณ์
ท่ีใช้กรองของเหลวหรือก๊าซหรือ
ท้าให้ของเหลวหรือก๊าซบริสุทธ์ิ

8421.29

8421.39

256 Hydrocarbon oil/gas processing 

module

ชุดอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตก๊าซ/

น ้ามัน

ได้แก่ เคร่ืองเป่าแห้ง เคร่ืองกรองหรือ

เคร่ืองจักรก้าจัดสสารมลทินต่างๆ

 8421.39

257 Strainers and screens for use 

in oil/gas processing

ตะแกรงหรืออุปกรณ์กรองเศษวัตถุ

ในกระบวนการผลิตน ้ามัน/ก๊าซ

Device used to remove debris 

from mainstream flow.

ตะแกรงโลหะใช้ส้าหรับกรองเพ่ือ

ก้าจัด
เศษวัตถุในกระบวนการผลิต

7326.90

258 Water, peco, cuno and 

charcoal, filters

ไส้กรองชนิดต่างๆ 4812.00

5911.90
8421.99

259 Perforation cleaners อุปกรณ์ใช้ส้าหรับงานท้าความ

สะอาดหลุม หลังจากงานเจาะทะลุ
ชั นกักเก็บ (perforation)

ได้แก่ระบบป๊ัมสารเคมีลงไปในหลุม

เพ่ือละลายวัตถุปิดกั นต่างๆ เพ่ือให้
ปิโตรเลียมไหลจากชั นหินกักเก็บ
เข้าสู่หลุมเจาะได้สะดวกขึ น

8413.70
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260 Corrugated plate interceptors 

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

แผ่นโลหะชนิดคอร์รูเกต 

(Corrugated plate interceptors 
(CPI)) และชนิดไตเติล (Tilted plate
 interceptors (TPI)) ส้าหรับติดตั ง
ในถังแยกของเหลวในกระบวนการ
ผลิต

A device use to separate fluids 

with different density.

เป็นอุปกรณ์ใช้ส้าหรับแยกของเหลว

โดยหลักการความแตกต่างของ
ความหนาแน่นของของเหลว

 8421.99

261 Firefighting equipment and 

extinguisher for offshore

อุปกรณ์ใช้ดับเพลิงในกิจการ

ปิโตรเลียมนอกชายฝ่ัง

Firefighting equipment and 

extinguisher

อุปกรณ์ใช้ดับเพลิง  8424.10

262 Chemical foam making 

equipment and water & foam 
monitors, for fire fighting

เคร่ืองอุปกรณ์ใช้ส้าหรับฉีดพ่น

โฟมสารเคมีหรือน ้าเพ่ือป้องกัน
หรือดับเพลิง

Fire-fighting devices and 

accessories.

เคร่ืองใช้กลส้าหรับฉีดพ่นของเหลว

หรือผงให้พุ่งเป็นล้า เป็นฝอย หรือ
เป็นละออง หัวฉีด และเคร่ืองใช้
ท่ีคล้ายกัน รวมทั งเคร่ืองพ่นไอน ้า
หรือพ่นสารเคมี และเคร่ืองจักร
ท่ีคล้ายกันส้าหรับฉีดพุ่งให้เป็นล้า

 8424.10

 8424.20

263 Dispersant spraying equipment 

for oil spill control and removal

เคร่ืองอุปกรณ์ใช้ส้าหรับฉีดพ่น

น ้ายาเคมีเพ่ือการควบคุมและ
การก้าจัดคราบน ้ามัน

Equipment used to spray 

chemicals onto oil slick.

เคร่ืองใช้กลส้าหรับฉีดพ่นของเหลว

หรือผงให้พุ่งเป็นล้า เป็นฝอย หรือ
เป็นละออง หัวฉีด และเคร่ืองใช้
ท่ีคล้ายกัน รวมทั งเคร่ืองพ่นไอน ้า
หรือพ่นสารเคมี และเคร่ืองจักร
ท่ีคล้ายกันส้าหรับฉีดพุ่งให้เป็นล้า

 8424.20

264 Fire fighting cleaning and 

winding machines

เคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณ์

สายดับเพลิง

Fire fighting equipment เคร่ืองใช้กลส้าหรับฉีดพ่นของเหลว

หรือผงให้พุ่งเป็นล้า เป็นฝอย หรือ
เป็นละออง หัวฉีด และเคร่ืองใช้
ท่ีคล้ายกัน รวมทั งเคร่ืองพ่นไอน ้า
หรือพ่นสารเคมี และเคร่ืองจักร
ท่ีคล้ายกันส้าหรับฉีดพุ่งให้เป็นล้า

8479.89

265 Spray gun for fire fighting 

devices, and sprinkler 
installations and fire fighting

หัวฉีดและระบบสปริงเกอร์ดับเพลิง Fire-fighting devices and 

accessories.

อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ  8424.20

8424.89

266 Water sprinklers for storage 

tanks

ระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงส้าหรับ

ถังกักเก็บ

Fire-fighting devices and 

accessories.

อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ 8424.89

267 Parts for equipment listed 

under heading No. 84.24 above

ส่วนประกอบของเคร่ืองมือท่ีระบุ

ภายใต้พิกัด 84.24 (ระบบสปริงเกอร์
ดับเพลิง)

Fire-fighting equipment - Incl. 

fire hose positioners, suction 
strainers and hydrant valves.

อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ได้แก่ 

ตู้เก็บสายดับเพลิง

8424.90

8481.80

268 Double drum hoists, Hoists, 

mast & tonging unit, hoists 
Torque convertor, Hand 
operated hoist, and parts.

เคร่ืองชักรอกแบบดรัมคู่ 

เคร่ืองชักรอก อุปกรณ์จับก้านเจาะ 
เคร่ืองกว้านแบบทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 
เคร่ืองกว้านมือ และส่วนประกอบ

Brakes to stop the drawworks 

drum, including backup brakes.

อุปกรณ์ระบบเบรคส้าหรับใช้งาน

ในเคร่ืองผ่อนแรงท่ีใช้เคร่ืองชักรอก 
ใช้บนแท่นเจาะส้าหรับชักดึงอุปกรณ์
ขึ นหรือลงหลุมเจาะ

8425.11

8425.19
8431.10
8483.40

หน้า 26 จาก 58



ล ำดับท่ี Description รำยกำร Detail Description/Usage ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม/กำรใช้งำน ประเภทย่อย

269 Chain hoists and electrically 

driven 

เคร่ืองชักรอกแบบโซ่

ท่ีได้ก้าลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า

Drill floor equipment for lifting. อุปกรณ์ระบบเบรคส้าหรับใช้งาน

ในเคร่ืองผ่อนแรงท่ีใช้เคร่ืองชักรอก 
ใช้บนแท่นเจาะส้าหรับชักดึงอุปกรณ์
ขึ นหรือลงหลุมเจาะ

8425.11

270 Unitized hoists and trolleys, 

power driven

เคร่ืองชักรอกท่ีได้ก้าลังจาก

มอเตอร์ไฟฟ้า

Electrically driven. อุปกรณ์ระบบเบรคส้าหรับใช้งาน

ในเคร่ืองผ่อนแรงท่ีใช้เคร่ืองชักรอก 
ใช้บนแท่นเจาะส้าหรับชักดึงอุปกรณ์
ขึ นหรือลงหลุมเจาะ

8425.11

271 Blocks, hooks and swivels อุปกรณ์เคร่ืองชักรอก Drill floor equipment for 

hoisting pipe.

อุปกรณ์ระบบเบรคส้าหรับใช้งาน

ในเคร่ืองผ่อนแรงท่ีใช้เคร่ืองชักรอก 
ใช้บนแท่นเจาะส้าหรับชักดึงอุปกรณ์
ขึ นหรือลงหลุมเจาะ

7325.99

7326.90
8483.50

272 Hay pulleys อุปกรณ์ชักรอก Depth measuring accessories. - 

Drill floor equipment.

เป็นอุปกรณ์ใช้บนแท่นเจาะส้าหรับ

ชักดึงอุปกรณ์ขึ นหรือลงหลุมเจาะ

8483.50

273 Hoisting tools: crown traveling 

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

อุปกรณ์เคร่ืองชักรอก เช่น 

ตะขอคล้อง

Drilling derrick equipment. อุปกรณ์ระบบเบรคส้าหรับใช้งาน

ในเคร่ืองผ่อนแรงท่ีใช้เคร่ืองชักรอก 
ใช้บนแท่นเจาะส้าหรับชักดึงอุปกรณ์
ขึ นหรือลงหลุมเจาะ

8425.11

8425.19

274 Winches, hand operated.  

Winches, power driven

เคร่ืองกว้านชนิดท่ีได้ก้าลังแรงมือ 

และแรงจากมอเตอร์ไฟฟ้า

Manually operated winch and 

electrically operated winch.

อุปกรณ์ระบบเบรคส้าหรับใช้งาน

ในเคร่ืองผ่อนแรงท่ีใช้เคร่ืองชักรอก 
ใช้บนแท่นเจาะส้าหรับชักดึงอุปกรณ์
ขึ นหรือลงหลุมเจาะ

8425.31

8425.39

275 Fixed cranes, travelling cranes 

and auxiliary cranes for 
offshore installations and 
onshore terminal and plant

เครนแบบติดตั งกับท่ีบนแท่นผลิต

ปิโตรเลียมนอกชายฝ่ังหรือ
สถานีผลิตบนฝ่ัง

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

อุปกรณ์ระบบเบรคส้าหรับใช้งาน

ยก ขนย้าย บรรทุก หรือขนถ่าย 
บนแท่นผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝ่ัง
หรือสถานีผลิตบนฝ่ัง

8426.11

8426.12
8426.19
8426.30

276 Chain hoists and hand operated เคร่ืองชักรอกแบบโซ่ท่ีได้ก้าลังจาก

แรงมือ

Manually operated hoist for 

lifting small items.

8425.11

277 Unitized hoists / trolleys, 

whether or not hand operated 

เคร่ืองชักรอกท่ีได้ก้าลังจากแรงมือ Overhead movable winches. 8425.11

278 Geological crown & travelling 

blocks, Geological elevators, 
elevators links & hoisting flugs

ชุดอุปกรณ์ชักรอก ชุดอุปกรณ์คล้อง 

ชุดอุปกรณ์ต่อหรือจับก้านเจาะ

ใช้ในงานเจาะบนแท่นเจาะ 7326.90

8431.10
8483.50

279 Air hoists เคร่ืองชักรอกท่ีได้ก้าลังจาก

แรงอัดอากาศ

Air operated winches for 

hoisting.

8425.19

280 Hoisting tools; elevators, casing 

elevators, drill pipe sucker rods, 
drill pipe elevators, tubing 
elevators, drill collar lift system

อุปกรณ์เคร่ืองชักรอกใช้บนแท่น

เจาะส้าหรับชักดึงอุปกรณ์ขึ นหรือลง
หลุมเจาะ

Drilling equipment used for 

hoisting drill pipe.

อุปกรณ์เคร่ืองชักรอกแบบโซ่

ใช้บนแท่นเจาะส้าหรับชักดึงอุปกรณ์
ขึ นหรือลงหลุมเจาะ

 8428.90
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281 Marine loading equipment เคร่ืองขนถ่ายส่ิงของทางทะเล For pipe laying and other work 

Barges.

ส้าหรับบนเรือวางท่อและเรือ

สนับสนุน

 8428.90

282 Fire fighting ladders บันไดหนีไฟ Fire fighting equipment and 

accessories

อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริม

ใช้ในการดับเพลิง

7326.90

283 Subsea wellhead assemblies ชุดอุปกรณ์ติดตั งท่ีปากหลุมใต้ทะเล Casing head housing installed 

at seabed

8430.49

284 Drilling rigs, land & fixed 

offshore installations

แท่นขุดเจาะปิโตรเลียมนอกชายฝ่ัง

หรือบนฝ่ัง

All types 8430.49

8905.20

285 Geological rotary machines เคร่ืองจักรชนิดหมุนส้าหรับใช้งาน

ด้านธรณีวิทยา

8430.49

286 Parts and accessories for 

equipment listed under 
heading Nos. 84.25, 84.26 and 
84.28 above

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ

อุปกรณ์ของของตามประเภทท่ี 
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

287 Drawwork accessories 

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

อุปกรณ์เสริมของกว้าน ได้แก่ 

ชุดเบรกชนิดต่างๆ อุปกรณ์ควบคุม
การเจาะ

Main hoisting device on the rig 

floor.

เป็นส่วนประกอบของเคร่ืองมือชักรอก

บนแท่นเจาะ

 8431.10

288 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)

อุปกรณ์ประกอบก้านเจาะต่างๆ 

ได้แก่ ตัวป้องกันท่อกรุ พล๊ัก ตัวกวาด 
และอ่ืนๆ

Accessories used for drill pipe 

for lifting cleaning etc.

อุปกรณ์เสริมใช้ในงานเจาะหลุม  8431.43

289 Automatic well purgers อุปกรณ์ไล่อากาศในหลุมอัตโนมัติ Different sizes of valves ใช้ส้าหรับก้าจัดอากาศท่ีติดอยู่ใน

อุปกรณ์ต่างๆ ในงานเจาะ

8481.40

290 Casing packers แพกเกอร์ท่อกรุ Rubber device installed on 

casing to isolate different zones

4016.99

291 Casing shoes, baffles, float 

collars

ชิ นส่วนปลาย แผ่นเหล็ก และข้อต่อ

ท่อกรุ

Casing equipment one way 

valves

 8431.43

292 Casing whipstocks วิปสต๊อกท่อกรุ Device installed in casing to 

allow drill string to be diverted 
through casing

อุปกรณ์ท่ีติดตั งในท่อกรุเพ่ือใช้

เปล่ียนทิศทางก้านเจาะให้เจาะผ่าน
ท่อกรุออกไป

 8431.43
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293 Cementers and accessories 

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

อุปกรณ์อัดซีเมนต์และอุปกรณ์เสริม

ต่างๆ

Devices to isolate used 

different zone of well bore

ใช้ส้าหรับจัดแยกชั นในหลุมเจาะ 8479.90

294 Centralizers and Scratchers and 

accessories
(a) Made of iron or steel
(b) Made of aluminium

เซนทรัลไลเซอร์และ

สแครชเชอร์ และอุปกรณ์ประกอบ
(ก) ท้าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
(ข) ท้าด้วยอะลูมิเนียม

Casing equipment to keep 

casing of wellbase

อุปกรณ์ใช้กับท่อกรุ 7326.90

7616.99.90

295 Circulating subs ซับใช้ส้าหรับหมุนเวียนน ้าโคลน Special joint of drill pipe with 

circulating devices

ข้อต่อพิเศษใช้กับก้านเจาะและ

อุปกรณ์ในการหมุนเวียน
น ้าโคลนเจาะ

 8431.43

296 Components of wellhead and 

christmas tree (Excl. heads, 
casing & tubing spools, flanges, 
tees & crosses)

ส่วนประกอบของอุปกรณ์ปากหลุม

และคริสมาสทรี นอกจาก หัวหลุม 
ตัวยึดท่อปากหลุมและข้อต่อต่างๆ

Wellbase to control oil well ใช้เป็นอุปกรณ์ส้าหรับควบคุมอัตรา

การไหลของปิโตรเลียม ติดตั ง 
ณ ปากหลุม

 8481.80

297 Coring and swabbing units, 

wire line 

หน่วยเก็บตัวอย่างหินและ

กวาดหลุมเจาะ รวมทั งวิเคราะห์
หลุมเจาะ

Wireline device used to remove 

fluid from pipe in hole to 
induce well flow.

อุปกรณ์ใช้ในส่วนของการเจาะหลุม  8431.43

298 Directional drilling reamers 

and hole openers (excluding 
PDC bits)

หัวเจาะปรับทิศทางแบบรีมเมอร์และ

โอเพนเนอร์ (ไม่รวมถึงหัวเจาะพีดีซี)

Equipment used to change the 

direction of the well bore

อุปกรณ์ใช้ในส่วนของการเจาะหลุม

ปิโตรเลียม

 8431.43

299 Drill collars and drill pipe.  Drill 

pipe back-off tools

ข้อต่อก้านเจาะ ก้านเจาะและ

เคร่ืองมือช่วยการถอนก้านเจาะ

7304.22

7304.23
8431.43

300 Drill stem substitutes ข้อต่อเปล่ียนขนาดท่อเจาะ Small pieces of pipes used to 

connect different sizes of pipes 
together

 8431.43

301 Drilling and prod. masts โครงสร้างเหล็กแท่นขุดเจาะ

ปิโตรเลียม

 8431.43

302 Drilling materials (Incl. thread 

protectors for tool-joints / 
tubing & casing, connection 
clamps.)

วัสดุใช้ในส่วนการเจาะหลุม ได้แก่ 

ฝาครอบปลาย ก้านเจาะ ท่อกรุ 
ข้อต่อก้านเจาะ

Rubber protector for protecting 

the thread of the casing / pipe

4016.99

7326.90

303 Drilling strings, drill pipe, 

drill pipe nipples

ก้านเจาะ ข้อต่อก้านเจาะ Steel pipe used to drill 

formation from drill rig

7304.23

304 Gas anchors สมอดักก๊าซ เป็นอุปกรณ์ท่อเจาะทะลุซ่ึงติดตั ง

ใต้ป๊ัมคอม้าช่วยป้องกันแอร์ล๊อค

 8431.43

305 Knuckle joints, directional 

drilling Knuckle joints, drift 
master

ข้อต่อแบบหมุนได้ต่างๆ ส้าหรับงาน

เจาะหลุมเอียง

Moveable joints used to 

change direction of well bore

ข้อต่อแบบหมุนได้ใช้เพ่ือเปล่ียน

ทิศทางการเจาะหลุม

 8431.43
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306 Lead plugs with mandrel อุปกรณ์ท่ีใช้ส้าหรับการอุดหลุม

ปิโตรเลียม

8431.43

307 Liner accessories (Incl. liner 

hangers, packers for liners, 
round hole perforated pipe, 
prepacked gravel liners)

อุปกรณ์เสริมของท่อลายเนอร์ ได้แก่ 

ตัวจับลายเนอร์ แพคเกอร์ใช้ส้าหรับ
ลายเนอร์ ฯลฯ

Small diameter casing 

accessories when casing hung 
in well, not at surface

อุปกรณ์เสริมท่อกรุขนาดเล็ก

ใช้ส้าหรับแขวนท่อกรุบนปากหลุม

 8431.43

308 Monel drill collars, 

non-magnetic. Drill collars, 
stainless steel, non-magnetic

ก้านถ่วงน ้าหนักแบบต่างๆ ท้าจาก

โลหะผสมโมเนล คุณสมบัติแม่เหล็ก
ดูดไม่ติด และข้อต่อก้านเจาะ ท้าด้วย
เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม คุณสมบัติ
แม่เหล็กดูดไม่ติด

Heavy pipe used for directional 

drilling

ท่อน ้าหนักใช้ในการเจาะหลุมเอียง 8431.43

309 Mudline suspension มัดไลน์ ซัสเพนช่ัน (อุปกรณ์แขวน

ท่อกรุท่ีพื นทะเล)

Special casing used by jack-up 

rigs only. It is recoverable from 
seabed

ท่อกรุพิเศษใช้ส้าหรับแท่นเจาะ

แบบสามขาหย่ังเท่านั น สามารถ
น้ากลับจากพื นทะเลมาใช้ได้อีก

7306.21

7306.29

310 Multi stage cementing devices 

(Including collars & accessories)

อุปกรณ์ส้าหรับท้าซีเมนต์แบบ

หลายขั นตอน (รวมถึง collars 
และอุปกรณ์เสริม)

Cement accessories as above 8479.89

311 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)

ก้านป๊ัมและอุปกรณ์เสริมของป๊ัม

ส้าหรับใช้ในการผลิตปิโตรเลียม 
ได้แก่ ตัวยึดสายสลิง ตัวยึดก้านป๊ัม 
อุปกรณ์ป๊ัมปากหลุม

Sucker rod pumping equipment อุปกรณ์ส้าหรับป๊ัมโยกคอม้า  8431.43

312 Power swivels ลูกเคล่ือนขอสับ Independent device to rotate 

pipe

เคร่ืองมือใช้ในการหมุนท่อ  8431.43

313 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

อุปกรณ์ใช้ในส่วนการผลิตปิโตรเลียม 

ป๊ัมและถังตักทรายจากก้นหลุม 
ป๊ัมโยกคอม้า อุปกรณ์กวาดก้านโยก
หัวม้า เคร่ืองก้าจัดพาราฟิน วาล์ว
แรงดันย้อนกลับ และเคร่ืองมือถอด
ส้าหรับท่อกรุและหัวท่อ

Equipment used in production 

pumping devices

4016.99

8413.50
8413.70
8431.43

314 Rotary drive units Rotary 

machines/tables and rotary 
sprockets

เคร่ืองขับและโต๊ะหมุนส้าหรับ

หมุนก้านเจาะ

Device used to rotate pipe but 

driven by series of chains from 
drawwork

เคร่ืองมือใช้ส้าหรับหมุนก้านเจาะ  8431.43

8483.90

315 Shoes, shotting &  swab stop ชู ช๊อตติ ง และ สวาปสต๊อป อุปกรณ์เสริมใช้ในการเจาะหลุม  8431.43
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316 Special wellhead and flow line 

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

อุปกรณ์ติดตั งพิเศษบริเวณปากหลุม

และท่อผิวดิน ได้แก่ อุปกรณ์หล่อล่ืน
น ้าโคลนเจาะ ท่อส่งถ่ายน ้าโคลนเจาะ 
ข้อต่อก้านเจาะ ข้อต่อท่อผลิต 
ตัวต่ออุปกรณ์ปากหลุม

Used for entering well under 

pressure

ส้าหรับใช้ในการท้างานกับหลุม

ภายใต้แรงดัน

 8431.43

317 Straddle pack-off อุปกรณ์ปิดกั นในหลุมเจาะ Circular hollow pipe used to 

seal off open perforations 
downhole

ท่อกลวงกลมใช้เพ่ือปิดกั น

เม่ือมีการยิงท่อกรุในหลุม

8479.89

318 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)

ก้านป๊ัมโยกคอม้าและอุปกรณ์เสริม 

ได้แก่ ข้อต่อ ไกด์ก้านป๊ัม อุปกรณ์ขุด
พาราฟิน อุปกรณ์ดักทราย และ
อุปกรณ์ชดเชยน ้าหนัก

Sucker rod pumping equipment อุปกรณ์ของป๊ัมโยกคอม้า 8431.43

319 Swivels and circulating / control 

head for drilling and production 

หัวของลูกเคล่ือนขอสับและอุปกรณ์

ควบคุมหมุนเวียนน ้าโคลน

Device installed on drillpipe to 

allow circulation of fluid

อุปกรณ์ติดตั งบนก้านเจาะเพ่ือ

หมุนเวียนน ้าโคลนเจาะ

 8431.43

320 Tubing & control head packers 

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

แพ๊กเกอร์ท่อ ทั งแบบดึงกลับมา

ใช้ใหม่ได้ และแบบไม่สามารถดึง
กลับขึ นมาใช้ได้

 8431.43

321 Turbodrills อุปกรณ์เจาะความเร็วสูง Downhole motors powered by 

mud fluid movement.

อุปกรณ์มอเตอร์ในหลุมท้างานด้วย

การเคล่ือนท่ีของน ้าโคลนเจาะ

8431.43

322 Whipstocks, open hole & 

associated equipment

วิปสต๊อกและอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ Device installed in casing to 

allow drill string to be diverted 
through casing

อุปกรณ์ท่ีติดตั งในท่อกรุเพ่ือใช้

เปล่ียนทิศทางก้านเจาะให้เจาะผ่าน
ท่อกรุออกไป

8431.43

323 Wire line units and accessories, 

whether in complete set or as 
separate unit

หน่วยสายสลิงและอุปกรณ์เสริม Small diameter steel wire used 

for measuring inside drill pipe 
when in hole, complete set, 
other instruments

7312.10

9015.80
9031.80

324 Pipe and kelly straighteners เคร่ืองดัดท่อให้ตรง Hydraulic press to straighten, 

bent objects.

เคร่ืองกดดัดไฮดรอลิกส้าหรับดัดท่อ

ให้ตรงหรือโค้ง

8462.29

325 Hose coupling binding machines เคร่ืองมือประกอบและขันเกลียวท่อ

สายยางกับหัวฉีด

Machine for tighten & loosing 

fire fighting hose

เคร่ืองขันและคลายเกลียวท่อสาย

ดับเพลิง

8479.89
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326 Derrick tools: rotary, tubing & 

power tongs, hydraulic power 
units for power tongs, sucker 
rod power wrenches, casing 
tongs and air-power spinning 
wrench

เคร่ืองมือบนเดอริค ได้แก่ จานหมุน 

พาวเวอร์ทอง หน่วยไฮดรอลิกส้าหรับ
พาวเวอร์ทอง ปะแจขันก้านป๊ัมคอม้า
ตัวจับส้าหรับใช้กับท่อกรุ

Devices used to tighten pipe 

connections when screwing 
together

เคร่ืองมือใช้ส้าหรับขันข้อต่อก้านเจาะ

ให้แน่น

 8467.11

 8467.19
 8467.89

327 Data Processing module (Digital 

blending equipment & signal 
processing modules)

ชุดอุปกรณ์ใช้ส้าหรับประมวลผล

ข้อมูล (เคร่ืองประสมประสานข้อมูล
อัตโนมัติและชุดอุปกรณ์ประมวลผล
สัญญาณ)

Used for interfacing control 

computer and field devices

ใช้ส้าหรับเช่ือมต่อการส่ังงานระหว่าง

คอมพิวเตอร์ควบคุมและเคร่ืองมือ
สนาม

9015.90

328 Computer Work station, 

peripheral, parts and accessories

คอมพิวเตอร์เวิคสเตช่ัน อุปกรณ์

ต่อพ่วง ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ

Hardware and software to 

process geological & 
engineering data

ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ส้าหรับ

ประมวลผลข้อมูลทางธรณีวิทยาและ
วิศวกรรม

8471.49

8471.90
8473.30

329 Process control and data 

module

ชุดอุปกรณ์ควบคุมการประมวลผล

ข้อมูลและส่งผ่านข้อมูล

Processing device control 

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

ได้แก่ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ควบคุม

การประมวลผลต่างๆ เช่น PCL และ
DCS

 8537.10

330 Acidizing equipment for drilling 

/ production, fracturing outfits 
for drilling / production

เคร่ืองมืออัดฉีดกรดในการเจาะและ

ผลิตปิโตรเลียม

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

ถังกักเก็บ ถังผสม ป๊ัม ท่อเหล็กหรือ

ท่อเหล็กกล้า

7304.41

7304.49
8413.70
8413.81
8479.82

331 Mud mixers, Mud agitators, 

Mud screens, Shakers for mud 
screens, Mud concentrators 
and desanders, Mud cyclones

เคร่ืองผสมน ้าโคลน, เคร่ืองป่ัน

ส่วนผสมของน ้าโคลน, เคร่ืองกรอง
น ้าโคลน, ตะแกรงส้าหรับกรอง
น ้าโคลน, เคร่ืองวัดระดับ
ความเข้มข้นน ้าโคลนและเคร่ืองแยก
ตะกอนทราย, เคร่ืองแยกตะกอน
ทรายแบบอาศัยแรงเหว่ียง

Drilling fluids mixing and 

cleaning equipment

8421.19

8421.99
8479.82
8479.89

332 Separators and separation units 

used in oil and gas processing 
operations both offshore and 
onshore

เคร่ืองแยกและหน่วยแยกประเภท

ปิโตรเลียมใช้ในกระบวนการผลิต
น ้ามันและก๊าซธรรมชาติทั งในทะเล
และบนบก

Including pressure vessels, free 

water knockout vessels, gas 
scrubbers, emulsion

รวมไปถึงหม้อความดัน ถังดักจับ

หยดน ้า เคร่ืองฟอกก๊าซ ดักตะกอน

8421.39

333 Seperators-dual units ภาชนะส้าหรับใช้แยกสถานะ

ปิโตรเลียม

8421.29
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334 Parts for equipment listed 

under subheading No. 
8421.29 above

ส่วนประกอบของเคร่ืองมือท่ีระบุ

ภายใต้ประเภทพิกัด 8421.29

8421.99

335 Cement and production 

machinery

เคร่ืองจักรส้าหรับซีเมนต์และการผลิต Cementing equipment เคร่ืองมืออัดซีเมนต์  8479.89

336 Machinery and equipment 

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

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์เฉพาะส้าหรับ

ใช้ในการติดตั งท่อส่งในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม

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

เคร่ืองต่อท่อ เคร่ืองท้าความสะอาด

ท่อ เคร่ืองเคลือบหรือหุ้มท่อ 
เคร่ืองทดสอบท่อ ฯลฯ

8424.20

8479.89
9031.80
9603.90

337 Mixers, blenders, agitators and 

homogenisers

เคร่ืองผสม เคร่ืองประสาน 

เคร่ืองกวน และเคร่ืองท้าให้เป็น
เนื อเดียว

e.g. for blending of oil and 

condensate

ส้าหรับผสมน ้ามันและคอนเดนเสท  8479.82

338 Mud coolers for drilling / 

production; Mud degassers

เคร่ืองปรับความเย็นน ้าโคลน 

เคร่ืองก้าจัดก๊าซในน ้าโคลนเจาะ

8419.50

8421.39

339 Complete set of oil spill 

control equipment & its 
material

ชุดอุปกรณ์และวัสดุครบชุด ส้าหรับ

ควบคุมการร่ัวไหลของน ้ามัน

chemical & pneumatic barriers, 

oil stop booms, chemical 
absorbents, skimmers, 
degradation accelerators, 
burning promotors, dispersants 
and sinkants

อุปกรณ์กั นลม ทุ่นกักคราบน ้ามัน 

ตัวดูดซับสารเคมี เคร่ืองกวาดน ้ามัน
บนผิวน ้า สารเร่งการย่อยสลาย
น ้ามัน สารช่วยการเผาไหม้ 
สารช่วยกระจายตัว 
และสารช่วยให้จม

8907.90

340 Storage tanks, receivers and 

accummulators

ถังเก็บ ถังพักและถังเก็บสะสม

ปิโตรเลียม

Consisting of coalescers, flash 

vessels, vessels, flue gas 
holders, knockout drums and 
vessels, measuring vessels and 
settlers.

ประกอบด้วยถังดักน ้า ถังแยก 

ถังเก็บ ถังพักก๊าซเสีย ถังดักจับ
หยดน ้า ถังวัดปริมาณและตกตะกอน

7311.00

341 Ultrasonic Instrument Flow 

Meter

มาตรวัดการไหลแบบอัลตราโซนิค Liquid / Gas The instrument 

devices that measures the 
velocity of any liquid or gas 
through a pipe using ultrasonic 
transducers

อุปกรณ์ใช้วัดความเร็วในการไหล

ของก๊าซและของเหลวในท่อ
แบบอัลตร้าโซนิค

9026.10

342 Well Logging Equipment and 

parts

อุปกรณ์หย่ังธรณีหลุมเจาะและ

ส่วนประกอบ

For electrical logging and 

perforating operation

ส้าหรับการบันทึกค่าทางไฟฟ้าของ

ชั นหินและในการยิงท่อกรุ (อุปกรณ์
เพ่ือวัดค่าทางธรณีฟิสิกส์)

9027.80

9027.90
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343 Mud Logging Unit and Parts ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบน ้าโคลนและ

ส่วนประกอบ

For mud Logging operation ส้าหรับบันทึกค่าน ้าโคลนเจาะ 

(เคร่ืองมือบันทึกและอ่านค่าชั นหิน
จากน ้าโคลนเจาะเพ่ือตรวจสอบและ
แยกประเภทของชั นหิน)

9027.80

9027.90

344 Parts for the machines 

/equipment listed 
under subheading 
No. 8479.89 above

ส่วนประกอบส้าหรับเคร่ืองจักร/

เคร่ืองมือท่ีระบุภายใต้พิกัด 8479.89

Consisting of cementing outfits, 

mud tanks & ditches, mud guns 
pipeline anchors, pig, spheres, 
pig signallers, sphere filling 
pumps

อุปกรณ์ใช้ในงานอัดซีเมนต์ 

ถังน ้าโคลน อุปกรณ์ท้าความสะอาด
ท่อส่งปิโตรเลียม

8479.90

345 Vacuum & pressure relief 

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

รีลีฟวาล์วสุญญากาศและความดัน 

วาล์วบายพาส และวาล์วนิรภัย
ด้านใน ส้าหรับถังเก็บปิโตรเลียม

Valves ประเภทวาล์ว 8481.40

346 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

รวมถึงวาล์วชนิดต่างๆ 8481.10

8481.20
8481.30
8481.40
8481.80
8481.90

347 Valves other than those listed 

under sub-heading Nos. 
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

วาล์วอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุภายใต้

ประเภทพิกัด 8481.10, 8481.20, 
8481.30, 8481.40 8481.80 และ 
8481.90 ท่ีมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางภายในเท่ากับหรือน้อยกว่า
 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

รวมถึงวาล์วชนิดต่างๆ 8481.10

8481.20
8481.30
8481.40
8481.80
8481.90

348 Valves other than those listed 

under sub-heading Nos. 
8481.10, 8481.20, 8481.30, 
8481.40 and 8481.80 above, 
of over 2.5 cm in internal 
diameter and accessories

วาล์วอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุภายใต้

ประเภทพิกัด 8481.10, 8481.20, 
8481.30, 8481.40 และ 8481.80 
ท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
มากกว่า 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

รวมถึงวาล์วชนิดต่างๆ 8481.10

8481.20
8481.30
8481.40
8481.80
8481.90
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349 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

350 Mudline valves and fittings, 

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

มัดลายน์วาล์วและชุดติดตั ง 

และวาล์วชนิดอ่ืนๆ

Valves 8481.30

351 Bottom hole tubing safety 

valves & circulating valves

วาล์วนิรภัยในท่อผลิตก้นหลุม และ

เซอร์คูเลติ งวาล์ว

Valves, Safety valve 8481.40

8481.80

352 Control tool: blowout 

preventers & pressure 
operated drilling & flow line 
valves, tubing strippers, 
drilling choke control system

อุปกรณ์ควบคุม ได้แก่ เคร่ืองป้องกัน

การระเบิดพลุ่ง อุปกรณ์ควบคุม
ความดันในการเจาะ วาล์วท่อส่ง 
ระบบควบคุมโช้คการเจาะ

Well control equipment, 

Blowout preventer, Tubing 
strippers/Drilling choke.

8481.40

8481.80

353 Gaslift materials and valves วัสดุและวาล์วส้าหรับก๊าซลิฟท์ Installed on the prod., tubing 

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

ติดตั งในท่อหลุมผลิตเพ่ืออัดก๊าซ

ปริมาณต่างๆ ลงในหลุม (อัดก๊าซ
ลงในหลุมเพ่ือเพ่ิมการผลิตปิโตรเลียม)

8481.40

354 Safety valves for mud & 

cement pumps

วาล์วนิรภัยส้าหรับอุปกรณ์

ป๊ัมน ้าโคลนและซีเมนต์

ท้าจากโลหะหรือโลหะคาร์บอน

เกรดสูง

8481.40

355 Cocks and gate valves with 

inlet or outlet of an internal 
diameter exceeding 5 cm. but 
not exceeding 40 cm.

ค๊อกและเกทวาล์วท่ีมีท่อน้าเข้า

และออก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายในมากกว่า 5 ซม. แต่ไม่เกิน 
40 ซม.

Valves 8481.80

356 Control valves & accessory วาล์วควบคุมและอุปกรณ์ประกอบ Valves 8481.80

357 Fitting and accessories for 

manifolds

อุปกรณ์ติดตั งและอุปกรณ์ประกอบ

ส้าหรับท่อรวม

Including plug valves, steel 

fitting, stainless steel, valve

7307.21

7307.22
7307.23
7307.29
7307.91
7307.93
7307.99

358 Miniature valves used in 

process instruments

วาล์วขนาดเล็กส้าหรับอุปกรณ์ใน

กระบวนการ

Valves 8481.80
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359 Choke manifold valve, oil & gas 

manifold valve

วาล์วหลายทางแบบปรับขนาดได้

และวาล์วหลายทางส้าหรับน ้ามัน
และก๊าซ

Flow directional control ควบคุมทิศทางการไหล 8481.10

360 Bearings, for machinery and 

equipment used in petroleum 
operations

แบร่ิง ส้าหรับเคร่ืองจักรและอุปกรณ์

ท่ีใช้ในกิจการปิโตรเลียม

Including ball bearings, needle 

bearings, roller bearings, special 
bearings plumber blocks and 
housings, bearing units

รวมถึงบอลล์แบร่ิง แบร่ิงรูปเข็มและ

โรลเลอร์แบร่ิง ตลับแบร่ิงแบบพิเศษ
และชุดหุ้ม ชุดตลับแบร่ิง

8482.10

8482.20
8482.30
8482.40
8482.50
8482.80

361 Parts for bearings listed under 

subheading No. 8482.10 above

ส่วนประกอบของแบร่ิงท่ีระบุภายใต้

ประเภทพิกัด 8482.10

8482.91

8482.99

362 Transmissions: shafting and 

accessories for machinery/
equipment used in petroleum 
operations

เพลาส่งก้าลังและอุปกรณ์ประกอบ

ส้าหรับเคร่ืองจักรเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
กิจการปิโตรเลียม

 8483.10

363 Transmissions: Gears and 

sprockets for machinery/
equipment used in petroleum 
operations

เคร่ืองจักรระบบส่งก้าลัง ได้แก่ เกียร์

และเคร่ืองเกียร์ ส้าหรับเคร่ืองจักร
เคร่ืองมือท่ีใช้ในกิจการปิโตรเลียม

เกียร์และเคร่ืองเกียร์ นอกจาก

ล้อเฟือง ล้อเฟืองขับโซ่ และส่วนอ่ืนๆ 
ของระบบส่งก้าลังท่ีแยกน้าเข้ามา 
บอลล์สกรูหรือ โรลเลอร์สกรู กระปุก
เกียร์และเคร่ืองเปล่ียนความเร็วอ่ืนๆ
รวมถึงทอร์คคอนเวอร์เตอร์

8483.40

8483.90

364 Shaft, Gears, Pulley, Pulley 

Blocks, Shaft couplings and 
the parts for offshore use  

เพลา เกียร์ พูลเลย์บล็อก 

ประกับเพลา และส่วนประกอบ
ส้าหรับใช้นอกชายฝ่ัง

Parts ส่วนประกอบ  8483.10

8483.40
8483.50
8483.60
8483.90

365 Transmissions pulleys and 

pulley blocks for machinery/
equipment used in petroleum 
operations

พูลเลย์ส่งก้าลัง และพูลเลย์บล็อก

ส้าหรับเคร่ืองจักรและอุปกรณ์
ท่ีใช้ในกิจการปิโตรเลียม

Equipment used in petroleum 

operation for driving machinery

อุปกรณ์ใช้ในกิจการปิโตรเลียม

เพ่ือขับเคล่ือนเคร่ืองจักร

8425.11

366 Transmissions: couplings and 

clutches for machinery / 
equipment used in petroleum 
operations

ประกับเพลาและคลัตช์ส้าหรับ

ส่งก้าลัง ใช้ในเคร่ืองจักรและอุปกรณ์
ในกิจการปิโตรเลียม

8483.60

367 Parts for items listed under 

heading No. 84.83 above

ส่วนประกอบของอุปกรณ์ท่ีระบุ

ภายใต้ประเภทพิกัด 84.83

8483.90

368 Low alloy steel gaskets, 

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

ปะเก็นและแผ่นกันร่ัวท่ีคล้ายกัน 

ท้าด้วยเหล็กกล้าเจือ เหล็กกล้า
ไม่เป็นสนิม นิกเกิลและนิกเกิลเจือ 
ทองแดงและทองแดงเจือ และตะก่ัว

Including  ring joint gaskets, 

spiral wound gaskets, asbestos 
filled gaskets, monel gaskets. 

8484.10
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369 Gaskets made of iron or steel ประเก็นท้าจากเหล็กหรือเหล็กกล้า 7325.99

7326.90

370 Gaskets and similar joints of 

metal sheeting combined with 
other materials e.g. asbestos, of 
laminated metal foil for 
engines, pipes or tubes

ปะเก็นและแผ่นเช่ือมต่อท่ีคล้ายกัน

ซ่ึงท้าด้วยแผ่นโลหะรวมกับวัสดุอ่ืน
เช่น แอสเบสทอส แผ่นฟอยล์โลหะ
ส้าหรับเคร่ืองยนต์และท่อ

8484.10

371 Oil seal rings; O-ring ซีลกันน ้ามันชนิดวงแหวน, โอริง 4016.93

372 Mechanical Seals, Housing 

Seals, Repair Kits

ตัวผนึกเชิงกล ชุดซ่อมบ้ารุงของตัว

ผนึกเชิงกล  ซีลตัวเรือน 

Including crane type, flexibox 

type, cameron type & pacific 
type

รวมไปถึงแบบป้ันจ่ัน เฟล็กซ่ีบอกซ์ 

คาเมรอนและแปซิฟิค

8484.10

8484.20
8484.90

373 Explosion proof universal 

(AC/DC) motors & parts thereof

มอเตอร์ยูนิเวอร์แซล (เอซี/ดีซี) 

แบบกันระเบิดและส่วนประกอบ

Parts 8501.20

8503.00

374 Explosion proof DC motors & 

parts thereof

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

แบบกันระเบิดและส่วนประกอบ

8501.31

8501.32
8501.33
8503.00

375 Electrical generators and 

generating sets 

เคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้าและ

ชุดเคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้า

Generating electricity for 

petroleum operations

เคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้าส้าหรับกิจการ

ปิโตรเลียม

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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376 Power generating plants, 

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

โรงผลิตกระแสไฟฟ้า

และส่วนประกอบ
สถานีจ่ายกระแสไฟฟ้า
และส่วนประกอบ 
สถานีแปลงกระแสไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

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

377 Explosion proof AC generators 

& parts thereof

เคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

แบบกันระเบิดและส่วนประกอบ

8501.61

8501.62
8501.63
8501.64
8503.00

378 Explosion proof rotary 

convertors & parts thereof

เคร่ืองเปล่ียนไฟฟ้าชนิดหมุน

แบบกันระเบิดและส่วนประกอบ

8502.40

8503.00

379 Static converters, rectifiers and 

rectifying apparatus, inverters

เคร่ืองเปล่ียนไฟฟ้าชนิดอยู่คงท่ี 

(สแตติกคอนเวอร์เตอร์) 
เคร่ืองกลับกระแสไฟฟ้า และอุปกรณ์
กลับกระแสไฟฟ้า เคร่ืองผกผัน 
(อินเวอร์เตอร์)

8504.40

380 Transformer, static converters หม้อแปลงไฟฟ้า เคร่ืองเปล่ียนไฟฟ้า

ชนิดอยู่คงท่ี (สแตติกคอนเวอร์เตอร์)

Electric power control 8504.21

8504.22
8504.23
8504.31
8504.32
8504.33
8504.34
8504.40

381 Explosion proof static 

convertors, rectifiers and 
rectifying apparatus and parts 
thereof

เคร่ืองเปล่ียนไฟฟ้าชนิดอยู่คงท่ี 

เคร่ืองกลับกระแสไฟฟ้า และ
เคร่ืองมือส้าหรับกลับกระแสไฟฟ้า 
แบบกันระเบิด รวมทั งส่วนประกอบ
ของอุปกรณ์ท่ีระบุ

8504.40

8504.90
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382 Uninterrupted power supply 

(UPS with battery)

เคร่ืองจ่ายไฟส้ารอง (ยูพีเอส) Back up power system for 

drilling and production 
operations

8504.40

383 Inductors and induction coils ตัวเหน่ียวน้า (อินดักเตอร์) และ

ขดลวดเหน่ียวน้า (อินดักช่ันคอยล์)

8504.50

384 Protective apparatus:  Reactors เคร่ืองป้องกัน ได้แก่ รีแอกเตอร์ Oil-immersed or air-cooled, 

low or high voltage

8504.50

385 Explosion proof inductors & 

parts thereof

ตัวเหน่ียวน้า (อินดักเตอร์) 

แบบกันระเบิดและส่วนประกอบ

8504.50

386 Parts and accessories for 

equipment listed under 
subheading Nos. 8502.40,  
8504.40 and 8504.50 above

ส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริม

ส้าหรับเคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีระบุ
ภายใต้ประเภทพิกัด 8502.40  
8504.40 และ 8504.50

8503.00

8504.90

387 Battery banks & chargers, 

suitable for use in hazardous 
areas, in accordance with VDE 
or similar standards, and parts

หม้อสะสมไฟฟ้าและเคร่ืองชาร์จไฟ 

ส้าหรับใช้ในพื นท่ีท่ีมีก๊าซหรือเส่ียงไฟ
ติดได้ง่าย ระบุตามมาตรฐานวีดีอี 
หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีใกล้เคียง รวมทั ง
อุปกรณ์เสริม

Lead-acid batteries and 

nickel–cadmium batteries, 
voltages rectifiers for UPS 
system.

แบตเตอร่ีเลดแอซิด แบตเตอร่ี

นิกเกิลแคดเมียม เคร่ืองกลับ
กระแสไฟฟ้า ส้าหรับระบบจ่ายไฟ
ส้ารอง (ยูพีเอส)

8504.40

8504.90
8507.20
8507.30
8507.90

388 Air heaters, heating coils and 

elements, explosion-proof

เคร่ืองท้าความร้อนและ

ส่วนประกอบอ่ืนๆ ชนิดท่ีสามารถ
ป้องกันการระเบิด

8419.89

8516.29

389 Explosion-proof and 

weatherproof telephone sets 

ชุดเคร่ืองโทรศัพท์แบบกันน ้าและ

กันระเบิด

Communication device used for 

offshore operations

8517.11

8517.18

390 Teleprinters for offshore 

platforms and oil terminals

เคร่ืองโทรพิมพ์ส้าหรับแท่นหลุมผลิต

ในทะเลและสถานีผลิตน ้ามัน

Communication device used for 

offshore operations

อุปกรณ์การส่ือสารส้าหรับ

การปฏิบัติงานบนบกและในทะเล

8517.62

391 Telecommunication module ชุดอุปกรณ์ส่ือสาร Communication device used 

for offshore & onshore 
operations

อุปกรณ์การส่ือสารส้าหรับ

การปฏิบัติงานบนบกและในทะเล

 8517.62

392 Explosion-proof automatic 

telephone exchanges

เคร่ืองโทรศัพท์ติดต่อภายใน

แบบกันระเบิด

Incl. private automatic branch 

exchange (PABX), where used 
for communication in offshore 
and onshore operations

 8517.62

393 Parts for equipment listed 

under heading No. 85.17 above

ส่วนประกอบส้าหรับเคร่ืองมือ

เคร่ืองจักรท่ีระบุภายใต้ประเภทพิกัด
85.17

 8517.70

394 Magnetic Recording equipment 

and parts

เคร่ืองบันทึกชนิดท่ีใช้ส่ือบันทึก

แม่เหล็ก และส่วนประกอบ

For seismic & site survey เคร่ืองบันทึกและเก็บข้อมูลคล่ืน

ไหวสะเทือนและส่วนประกอบ
โดยใช้ส่ือเทปแม่เหล็ก

9015.80

9015.90

395 Magnetic data tapes, Magnetic 

disc & CD-ROM (unrecorded/
recorded) 

เทปข้อมูลแม่เหล็ก แผ่นดิสก์

แม่เหล็กและซีดีรอมแม่เหล็ก (แบบ
ยังไม่ได้บันทึกและบันทึกแล้ว )

Data storage ส้าหรับเก็บข้อมูล 8523.29

8523.41
8523.49
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396 Wireless Telegraph/data 

transmission apparatus

เคร่ืองอุปกรณ์ส้าหรับการส่งโทรเลข

และข้อมูลไร้สาย

Communication device used 

for offshore & onshore 
operations

 8517.62

397 Radio navigational aids. เคร่ืองวิทยุช่วยการเดินเรือ Including radar, sonar depth 

recorders radio beacons, height 
beacons, radio navigation & 
positioning systems etc.

รวมถึงเรดาร์ เคร่ืองบันทึกค่าความลึก

แบบโซน่า เคร่ืองส่งสัญญาณวิทยุ 
เคร่ืองบอกความสูง ระบบน้าทาง
ด้วยสัญญาณวิทยุและบอกต้าแหน่ง 
เป็นต้น

8526.91

398 Satellite Navigation Equipment อุปกรณ์ส้าหรับช่วยการเดินเรือด้วย

สัญญาณดาวเทียม

For site survey and seismic 

survey operation

8526.91

399 Radio/Satellite positioning and 

navigator equipment

เคร่ืองอุปกรณ์วิทยุบอกต้าแหน่งและ

ช่วยการเดินเรือผ่านดาวเทียม

For rig positioning ส้าหรับบอกต้าแหน่งแท่นเจาะ 8526.91

400 Radio/Satellite communication 

equipment & parts 

เคร่ืองอุปกรณ์วิทยุส่ือสาร

ผ่านดาวเทียม และส่วนประกอบ

For seismic, site surveys and rig 

positioning

8517.62

8517.70

401 Radio equipment-HF, VHF, SHF, 

UHF

เคร่ืองอุปกรณ์วิทยุระบบเอ็ชเอฟ  

วีเอ็ชเอฟ เอสเอ็ชเอฟ และยูเอ็ชเอฟ

Incl. radios, receivers, 

preselectors, transmitters, 
transceivers, terminal, mobile 
units.

 8525.60

402 Parts of radio navigational aids, 

satellite communication 
equipment, radio/Satellite 
communication equipment and 
radio equipment HF, VHF, SHF, 
UHF

ส่วนประกอบของเคร่ืองวิทยุ

ช่วยการเดินเรือ เคร่ืองอุปกรณ์
ส่ือสารผ่านดาวเทียม เคร่ืองอุปกรณ์
วิทยุส่ือสารผ่านดาวเทียม และ
เคร่ืองอุปกรณ์วิทยุระบบเอ็ชเอฟ  
วีเอ็ชเอฟ เอสเอ็ชเอฟ และยูเอ็ชเอฟ

Parts of navigation and 

communication equipment

8517.70

8529.10
8529.90

403 Alarm signal monitor modules 

and parts

ชุดตรวจสอบสัญญาณเตือนและ

ส่วนประกอบ

Safety warning signal for 

emergency purpose and 
process upset

สัญญาณเตือนเพ่ือความปลอดภัย

ในกรณีฉุกเฉิน

8531.10

8531.90

404 Fire alarm pushbuttons, 

annunciator panels, warning 
systems, indicators

ปุ่มกด แผงสัญญาณและ

เคร่ืองสัญญาณแจ้งอัคคีภัย

Fire fighting equipment 8531.10

405 Electric sound or visual 

signaling apparatus such as 
indicator panels fire alarms, gas 
alarm, safety alarm and parts.

เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าส้าหรับ

ให้สัญญาณเสียงหรือให้สัญญาณ
ท่ีเห็นได้ เช่น แผงสัญญาณ ไซเรน
เตือนไฟไหม้ ก๊าซร่ัว เคร่ืองสัญญาณ
แจ้งเตือนความปลอดภัยต่างๆ 
รวมถึงส่วนประกอบของอุปกรณ์

Life saving equipment. 8531.10

8531.20
8531.80
8531.90

406 Gas alarms, safety อุปกรณ์นิรภัยเตือนก๊าซร่ัว Incl. accoustical leak detection 

systems and accessories. Fire 
fighting equipment

รวมถึงระบบสัญญาณเตือนก๊าซร่ัว

ด้วยเสียงและส่วนประกอบ อุปกรณ์
ต้านอัคคีภัย

8531.10

 8531.80

407 Air-craft warning lights ไฟเตือนอากาศยาน Navigational aids ระบบช่วยน้าทาง 8531.80
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408 Obstruction warning lighting 

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

ระบบไฟเตือนป้องกันการชน 

(ช่วยน้าทาง) เหมาะส้าหรับใช้ใน
พื นท่ีเส่ียงอันตรายระดับ ๒ รวมถึง
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ

Navigational aids ระบบช่วยน้าทาง  8531.80

409 Capacitors, AC, liquid-

immersed, low voltage 
Capacitors, AC, air-cooled, low 
voltage

ตัวเก็บประจุไฟฟ้า ชนิดกระแสสลับ 

แบบศักย์ต้่า ระบายความร้อนโดย
ของเหลวและแบบแอร์คูล

Telecommunication equipment. อุปกรณ์ส่ือสาร  8532.29

410 Telecommunication capacitors ตัวเก็บประจุไฟฟ้าส้าหรับอุปกรณ์

ส่ือสาร

Telecommunication equipment อุปกรณ์ส่ือสาร 8532.10

8532.21
8532.22
8532.23
8532.24
8532.25
8532.29

411 Resistance boxes, resistors ตัวต้านทานไฟฟ้า  8533.29

412 Resistors, low voltage and 

high voltage, air-cooled and 
oil-immersed

ตัวต้านทานไฟฟ้า แบบศักย์ต้่าและ

ศักย์สูง ระบายความร้อนโดยแอร์คูล
และแบบแช่น ้ามัน

Protective apparatus.  8533.29

413 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

เคร่ืองมือทางไฟฟ้า (สวิตช์, ฟิวส์, 

อุปกรณ์จ้ากัดศักย์ไฟฟ้า, ตัวป้องกัน
ไฟกระชาก, ปล๊ัก, กล่องเช่ือมวงจร, 
สตาร์ทเตอร์, เซอร์กิตเบรคเกอร์, 
รีเลย์, รีเลย์ช่วย, รีเลย์ส้าหรับ
ป้องกันและอุปกรณ์อ่ืน) ส้าหรับ
แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์ 
รวมถึงเคร่ืองป้องกันฟ้าผ่า

Explosion proof Electrical 

instrument for petroleum 
operations

เคร่ืองมือทางไฟฟ้าแบบกันระเบิด

ส้าหรับกิจการปิโตรเลียม

8535.40

8536.10
8536.20
8536.30
8536.41
8536.49
8536.50
8536.61
8536.69
8536.90

414 Micro-switches ไมโครสวิตช์ 8535.30

415 Switches, explosion-proof 

and/or high voltage  
High voltage circuit breakers

สวิตช์ชนิดกันระเบิด และ/หรือ 

ชนิดศักย์สูง เซอร์กิตเบรคเกอร์ศักย์สูง

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

416 Surge diverters (lighting 

arresters)

เซิร์จไดเวอร์เตอร์ (อุปกรณ์ล่อฟ้า) 8535.40
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417 Switches, complete with 

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

สวิตช์ ร่วมกับชุดป้องกันการระเบิด 

เคร่ืองตัดวงจรชนิดสุญญากาศ 
บุชชิงแอสเซมบรี และแท้ปเชนเจอร์
แอสเซมบรี (ส้าหรับศักย์ไฟฟ้าต้่า
กว่าและสูงกว่า 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

418 High voltage switches สวิตช์ไฟฟ้าศักย์สูง Including isolating, air-break 

and oil-immersed types

8535.90

419 Instrument parts:  Relay/logic 

switches

ส่วนประกอบเคร่ืองมือ ได้แก่ 

สวิตช์รีเลย์และสวิตช์ลอจิก

Electrical instrument เคร่ืองมือทางไฟฟ้า 8535.90

420 Limit switches for process 

instruments

สวิตช์แยกวงจรส้าหรับอุปกรณ์ 

ในกระบวนการ

Electrical instrument เคร่ืองมือทางไฟฟ้า 8535.30

421 Manual air switches สวิตช์ลมแบบไม่อัตโนมัติ 8535.90

422 Solenoids ขดลวดโซลีนอย 8505.90

423 Receivers, switches (electrical) 

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

ตัวรับสัญญาณ สวิตช์ไฟฟ้าหรือ

สวิตช์ลม แบบอนาล๊อกหรือดิจิตอล 
ส้าหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 
โวลต์

Electrical instrument เคร่ืองมือทางไฟฟ้า 8536.50

8538.90

424 Valve position switches ANF 

limit switches

สวิตช์ควบคุมวาล์ว สวิตช์จ้ากัด

เอเอ็นเอฟ

Electrical instrument 8536.50

425 Explosion-proof sockets and 

plugs

เต้ารับและปล๊ักไฟชนิดป้องกัน

การระเบิด

 8535.90

426 High voltage cable sealing boxes กล่องชุดอุปกรณ์ส้าหรับเคเบิลศักย์สูง 8538.10

427 Machinery accessories อุปกรณ์ประกอบเคร่ืองจักร 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
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428 Ring main units for power 

distribution, panel type, high 
voltage, exceeding 1,000 Volt

สวิทช์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูง (ริงเมน

ยูนิต) ส้าหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน 
1,000 โวลต์

8537.20

429 Auxiliary relays (incl. 

instantaneous delayed time)

รีเลย์ช่วย  8536.41

 8536.49

430 Protective relays (Including 

over/ undercurrent / voltage, 
overload)                       

รีเลย์ป้องกัน (รวมถึงการป้องกัน

กระแสไฟขาด/ไฟเกิน)

 8536.41

 8536.49

431 Controllers and/or starters, 

DC or AC oil-immersed or 
air-break, high or low voltage 
(Starter Motor)

คอนโทรลเลอร์ และ/หรือ 

สตาร์ทเตอร์ ส้าหรับไฟกระแสตรง
หรือกระแสสลับ ไฟฟ้าศักย์สูงหรือต้่า
 (สตาร์ทเตอร์มอเตอร์)

For diesel driven engine on 

the rig and platforms. (Supply 
of electricity)

8511.40

432 Electric, hydraulic and 

air starters: Starter drive; 
engine starters

สตาร์ทเตอร์ไฟฟ้า ชนิดใช้ไฮดรอลิก 

ใช้ลม ได้แก่ ตัวขับสตาร์ทเตอร์และ
สตาร์ทเตอร์เคร่ืองยนต์

For diesel driven engine on 

the rig and platforms. (Supply 
of electricity)

8511.40

433 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

เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าส้าหรับตัดต่อ

หรือป้องกันวงจรไฟฟ้าหรือส้าหรับ
ต่อกับวงจรไฟฟ้าหรือต่อภายใน
วงจรไฟฟ้าแบบแช่น ้ามัน กล่องฟิวส์
แบบกันระเบิด กล่องแยกช่อง 
กล่องเช่ือมต่อ กล่องอุปกรณ์ 
กล่องชุมทาง ชนิดป้องกันการระเบิด

8535.10

8535.21
8535.30
8535.90
8536.20
8536.30
8537.10
8537.20

434 Safety ignition devices เคร่ืองจุดไฟนิรภัย 8536.30

435 Bridges สะพานไฟ Admittance, alternating current 

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

แอตมิตแตนซ์, ตัวเก็บประจุไฟฟ้า

กระแสสลับ และอ่ืนๆ

 8536.90

436 Cable glands and accessories ตัวต่อเคเบิลและอุปกรณ์ประกอบ Including shrounds, lead seals, 

locknuts and stuffing boxes - 
Electrical fabrication equipment

รวมถึงแผ่นประกับ ซีลน้า น๊อตขัน

บังคับ ตลับอัดกันร่ัว - อุปกรณ์
ประกอบทางไฟฟ้า

3926.90

4016.99
7419.99
7326.90
7616.99

437 Explosion-proof cable couplers สายขั วต่อแบบป้องกันการระเบิด  8536.90

438 Earthing rods, clamps & plates สายดิน แท่งหรือแผ่นโลหะต่อลงดิน Electrical equipment to ensure 

that equipment is earthed

7419.99
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439 Panels, boards and assemblies 

for electric measuring, 
metering, protecting, controlling 
and testing 

แป้น แผง คอนโซล และชิ นส่วน 

ท่ีติดตั งส้าหรับเคร่ืองวัดไฟฟ้า 
มิเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ความคุมไฟฟ้า 
และอุปกรณ์ทดสอบไฟฟ้าอ่ืนๆ

8538.10

440 Instrument parts; 

communication protocol 
equipment

ชิ นส่วนเคร่ืองมือท่ีใช้ส้าหรับระบบ

ส่ือสารและเช่ือมโยงเครือข่าย

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 นส่วนอุปกรณ์ควบคุมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในการเช่ือมโยง
เพ่ือแผ่ขยายระบบการควบคุม
เครือข่ายหรือระบบ SCADA (ระบบ
ควบคุมส่ังการและค้นหาข้อมูล) 
โดยการวัดและส่งข้อมูลทางไกล
ไปยังระบบหลัก

8517.62

441 Photo electric cells:  

Photo conducting cells, 
photo electrolytic cell and 
photo emissive cells

โฟโตอิเล็กทริกเซล 

โฟโตคอนดักติงเซล 
โฟโตอิเล็กโทรไลติกเซล 
และโฟโตอิมีซซีฟเซล

Battery  8541.40

442 Photocells and semiconductor 

devices for offshore use

โฟโตเซลล์และกลอุปกรณ์ก่ึงตัวน้า

ส้าหรับใช้ในการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมนอกชายฝ่ัง

 8541.40

443 Electro-pneumatic transducers อิเล็กโตรนิวเมติกทรานสดิวเซอร์ Electro-pneumatic signal 

converter

8543.70

444 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

ลวดและเคเบิลไฟฟ้าท่ีหุ้มด้วยฉนวน

พิเศษ ประกอบไปด้วย เคเบิลศักย์สูง
(มากกว่า 3.3 กิโลโวลต์) เคเบิล
ท่ีหุ้มด้วยฉนวนชนิดแร่ ชนิด
โพลีเอทีลีน และชนิดโลหะเบา

For electrical wiring on the rig 

and platform

8544.49

8544.60

445 Survival craft and capsules เรือชูชีพ ยานน ้าช่วยชีวิต Safety and survival equipment 8906.90

446 Marine drilling units and drilling 

rigs, all type

ชุดอุปกรณ์การเจาะในทะเลและ

แท่นเจาะ ทุกชนิด

Submersible, semisubmarsible, 

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

รวมถึงแท่นเจาะแบบใต้น ้า 

แบบก่ึงลอยน ้า แบบสามขาหย่ัง 
แบบเรือ แบบปรับระดับตัวเอง

 8905.20

447 Submersible derrick platforms แท่นเจาะหลุมปิโตรเลียมแบบใต้น ้า Drilling rig equipment อุปกรณ์แท่นเจาะ  8905.20

448 Working barge, accommodation 

barge, floating cranes and 
derricks

เรือแพท้างาน เรือแพพักอาศัย 

ป้ันจ่ันและกระโดงเรือเจาะลอยน ้า

Barges-crane, transportation, 

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

8905.90

449 Floating cranes and derricks ป้ันจ่ันแบบลอยน ้าและแท่นเจาะ Drilling rig equipment อุปกรณ์แท่นเจาะ  8905.90
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450 Geophysical survey vessels & 

equipment

เรือและอุปกรณ์ส้ารวจธรณีฟิสิกส์ For site survey and seismic 

survey operation.

ส้าหรับการส้ารวจเพ่ือการวางแท่น

และการส้ารวจคล่ืนไหวสะเทือน

8906.90

451 Life raft แพยางชูชีพ For safety and rescue mission ส้าหรับภารกิจด้านความปลอดภัย

และการช่วยเหลือ

 8907.10

452 Derrick foundations ฐานแท่นเจาะปิโตรเลียม Drilling rig equipment 7308.90

453 Skidding systems for offshore 

rigs

ระบบเคล่ือนย้ายอุปกรณ์บนแท่นเจาะ Drilling rig equipment อุปกรณ์แท่นเจาะ 8428.90

454 Bottom hole cameras กล้องถ่ายรูปก้นหลุมเจาะ Diving support & Drilling survey 

equipment

8525.80

455 Free point indicators อุปกรณ์บอกต้าแหน่งอิสระในหลุม

เจาะ

Drilling survey equipment อุปกรณ์ส้ารวจในการเจาะ 

(ใช้ตรวจสอบหาต้าแหน่งในกรณีท่ีมี
เคร่ืองมือติดอยู่ภายในหลุมเจาะ)

9031.80

456 Inclinometers and directional 

survey instruments (including 
deviation recording instruments)

เคร่ืองมือส้ารวจส้าหรับวัดมุมเอียง

และทิศทางของหลุมเจาะปิโตรเลียม

Drilling survey equipment อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ในการส้ารวจ 

(รวมถึงการส้ารวจโดยวิธีการถ่ายรูป)
 ใช้ในทางอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ 
อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา หรือทาง
ธรณีฟิสิกส์ (ไม่รวมถึงเข็มทิศ) รวมทั ง
เคร่ืองหาพิสัย

9014.80

457 Fathometer and Doppler Sonar เคร่ืองหย่ังความลึกน ้าและ

เคร่ืองตรวจสอบวัตถุใต้น ้า

For site survey ส้าหรับการส้ารวจเพ่ือการวางแท่น 9014.80

458 Onboard navigation processing 

and quality control surveying 
system

ระบบประมวลผลช่วยน้าทางและ

ควบคุมคุณภาพการส้ารวจ

Hardware and software for 

seismic and site survey

ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ส้าหรับ

การส้ารวจเพ่ือการวางแท่น
และการส้ารวจคล่ืนไหวสะเทือน

8526.91

459 Onboard seismic data 

processing and quality control 
surveying system

ระบบประมวลผลข้อมูลคล่ืน

ไหวสะเทือนและควบคุมคุณภาพ
การส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์

Hardware and software. For 

seismic and site survey

ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ส้าหรับ

การส้ารวจเพ่ือการวางแท่น
และการส้ารวจคล่ืนไหวสะเทือน

9015.90

460 High Resolution seismic survey 

recording equipment and parts

เคร่ืองบันทึกข้อมูลส้ารวจคล่ืน

ไหวสะเทือนความละเอียดสูง 
และส่วนประกอบ

For seismic and site survey ส้าหรับการส้ารวจคล่ืนไหวสะเทือน

และการส้ารวจเพ่ือการวางแท่น

9015.80

9015.90

461 Gravity Recording equipment 

and parts

อุปกรณ์และส่วนประกอบ

ใช้ในการบันทึกค่าแรงโน้มถ่วงโลก

For site survey อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ในการส้ารวจ 

(รวมถึงการส้ารวจโดยวิธีการถ่ายรูป)
 ใช้ในทางอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ 
อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา หรือทาง
ธรณีฟิสิกส์ (ไม่รวมถึงเข็มทิศ) รวมทั ง
เคร่ืองหาพิสัย

9015.80

9015.90

462 Seismic acquisition, data 

collection & recording 
equipment & parts 

เคร่ืองบันทึกและเก็บข้อมูลคล่ืน

ไหวสะเทือนและส่วนประกอบ

For seismic and site survey ส้าหรับการส้ารวจคล่ืนไหวสะเทือน

และการส้ารวจเพ่ือการวางแท่น

 9015.80

 9015.90
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463 Depth measuring devices and 

accessories

เคร่ืองมือส้ารวจส้าหรับวัดความลึก

ของหลุมเจาะปิโตรเลียมและอุปกรณ์
ประกอบ

Device use for directional and 

surveying while drilling

อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ในการส้ารวจ 

(รวมถึงการสารวจโดยวิธีการถ่ายรูป)
 ใช้ในทางอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ 
อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา หรือทาง
ธรณีฟิสิกส์ (ไม่รวมถึงเข็มทิศ) รวมทั ง
เคร่ืองหาพิสัย

9015.80

9015.90

464 Mud pit level recorders เคร่ืองบันทึกค่าระดับในบ่อน ้าโคลน 9026.80

465 Site survey vessel and 

equipment

เคร่ืองมือเก็บตัวอย่างหินธรณีวิทยา For site survey 8907.90

466 Vertical seismic profiling (VSP) 

recording equipment

อุปกรณ์บันทึกค่าธรณีฟิสิกส์

ในหลุมเจาะ

For seismic and site survey ส้าหรับการส้ารวจคล่ืนไหวสะเทือน

และการส้ารวจเพ่ือการวางแท่น

9015.80

467 Seabed coring & sampling 

equipment and parts

อุปกรณ์และส่วนประกอบ

ใช้ในการเก็บตัวอย่างดินพื นทะเล

For site survey and EIA work. อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ในการส้ารวจ 

(รวมถึงการส้ารวจโดยวิธีการถ่ายรูป)
 ใช้ในทางอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ 
อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา หรือทาง
ธรณีฟิสิกส์ (ไม่รวมถึงเข็มทิศ) รวมทั ง
เคร่ืองหาพิสัย

8430.49

468 Seabed survey & imaging 

equipment and parts

อุปกรณ์ใช้ในการส้ารวจและ

ถ่ายภาพพื นทะเลและส่วนประกอบ

For site survey ส้าหรับการส้ารวจเพ่ือการวางแท่น 9015.80

9015.90

469 Hydrographic survey equipment 

for pipeline laying

เคร่ืองมือส้ารวจอุทกศาสตร์ส้าหรับ

การวางท่อ

 9015.80

470 Mud testing equipment field 

cabinets 

กล่องชุดอุปกรณ์ทดสอบน ้าโคลน 9027.80

471 Rathole finder, new direction 

tools

เคร่ืองตรวจสอบต้าแหน่งก้นหลุม 

เคร่ืองค้นหาทิศทาง

Equipment used to change the 

direction of the well bore

อุปกรณ์ใช้ในการเปล่ียนทิศทางของ

หลุมเจาะ

7326.90

472 Seismic instruments 

Geomagnetic instruments, 
Geological and geophysical 
electric instruments

อุปกรณ์ส้าหรับเคร่ืองวัดคล่ืน

ไหวสะเทือน เคร่ืองวัดสนาม
แม่เหล็กโลก เคร่ืองมือวัดทาง
ธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์

Survey instrument used when 

taking seismic survey and / or 
during surveying while drilling

เคร่ืองมือใช้ในการส้ารวจวัดคล่ืน

ไหวสะเทือน และ/หรือ ระหว่างท่ีมี
การส้ารวจเม่ือมีการเจาะ

9015.80

473 Gravimetric instruments เคร่ืองมือวัดความโน้มถ่วง Drilling survey equipment อุปกรณ์ส้ารวจในการเจาะ 9015.80

474 Drill pipe gauges, drill collar 

gauges, tool joint gauges

เกจของก้านเจาะ เกจของคอลล่าร์ 

และเกจของข้อต่อก้านเจาะ

Gauges for drill pipe make-up 

etc.

เกจวัดส้าหรับประกอบกับก้านเจาะ 9031.80

475 Diving appliances and 

equipment

อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์

ส้าหรับด้าน ้า

Including safety equipment but 

excluding frogmens appliance 
and equipment

6307.20

6307.90
9020.00

476 Mechanotherapy appliances, 

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

เคร่ืองใช้ส้าหรับการบ้าบัดด้วย

พลังกล อุปกรณ์ช่วยหายใจหรือ
เคร่ืองมือท่ีคล้ายกัน รวมไปถึง
หน้ากากกันก๊าซและเคร่ือง
ช่วยหายใจท่ีคล้ายกัน ส้าหรับ
การด้าน ้าและการปฐมพยาบาล

Excluding frogmens appliances 

& equipment.

9020.00
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477 Radiography equipment & 

parts thereof

เคร่ืองอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแผ่เอกซเรย์

ส้าหรับตรวจสอบการเช่ือมแผงวงจร

9022.19

9022.90

478 Temperature instruments, 

dial thermometers, 
glass thermometers

เคร่ืองมือวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์

แบบเข็ม เทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้ว

Including indicators, recorders, 

controllers  transmitters and 
converters

รวมถึงเคร่ืองอ่านค่า เคร่ืองบันทึก 

เคร่ืองควบคุม เคร่ืองส่งข้อมูล
และคอนเวอร์เตอร์

9025.19

9025.80

479 Sight flow indicators เคร่ืองบอกอัตราการไหล Measurement apparatus อุปกรณ์ส้าหรับการวัด 9013.80

480 Flow analyser/turbine for 

drilling/production

เคร่ืองมือวิเคราะห์การไหลของ

ของไหลในงานเจาะหรือผลิต
ปิโตรเลียม

Drilling fluid control equipment เคร่ืองมือควบคุมของไหลในงานเจาะ  9026.10

481 Gravel pack outfits for 

drilling/production

ชุดอุปกรณ์กันทรายส้าหรับการเจาะ

และการผลิต

Gravel packing equipment. เคร่ืองมือควบคุมของไหลในงานเจาะ 8479.89

482 Gun perforating outfits for 

drilling/production

ชุดอุปกรณ์การยิงท่อกรุส้าหรับ

การเจาะและการผลิต

Perforating equipment 9303.90

483 Level gauges & accessories เกจวัดระดับและอุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์ส้าหรับการวัดหรือตรวจสอบ

ความดัน

9026.10

9026.90

484 Oil level indicators with alarm 

contact

เคร่ืองแสดงระดับน ้ามันพร้อม

สัญญานเตือน

9026.10

485 Oil level regulators and oil 

coolers

เคร่ืองควบคุมระดับและเคร่ือง

ระบายความร้อน

Measurement apparatus 9026.10

486 Velocity and forge type flow 

instruments

อุปกรณ์วัดการไหลและความเร็วของ

ของไหล

Including velocity meters รวมถึงมาตรวัดความเร็ว 9026.10

487 Fluid level finders, 

depthographs, echometers, 
wellsounders, back pressure 
regulators

เคร่ืองวัดระดับการไหล 

เคร่ืองเด็บโธกราฟ 
เคร่ืองวัดระยะด้วยเสียง 
ตัวควบคุมความดันย้อนกลับ

Measurement apparatus / 

Indicators for drilling fluid

เคร่ืองมือส้าหรับวัดน ้าโคลนเจาะ 8481.10

9026.10

488 Subsurface flow meters, 

electric pilot

เคร่ืองวัดการไหลภายในหลุมเจาะ Testing measurement apparatus เคร่ืองมือส้าหรับการทดสอบ 9026.10

489 Pressure gauges เกจวัดความดัน อุปกรณ์ส้าหรับการวัดหรือตรวจสอบ

ความดัน

9026.20

490 Drill stem tools:  Testing devices เคร่ืองอุปกรณ์ส้าหรับทดสอบหลุม Including blowout preventer 

tester, test plugs for X-mas 
tree, tubing and casing testing 
tools

รวมถึงเคร่ืองป้องกันการระเบิดพลุ่ง 

ปล๊ักทดสอบส้าหรับคริสมาสทรีและ
อุปกรณ์ทดสอบท่อผลิตและท่อกรุ

9026.20

491 Flow instruments, 

differential pressure type. 
Flow instruments, 
variable area type

อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์ส้าหรับ

วัดหรือตรวจสอบการไหลของ
ของเหลว ชนิดวัดจากความต่างของ
ความดันหรือชนิดวัดจากความต่าง
ของพื นท่ี

Including indicators, integrators, 

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

 9026.10

492 Pressure gauges for mud, slush 

and cement pumps

เกจวัดความดันส้าหรับป๊ัมน ้าโคลน

และซีเมนต์

Measurement apparatus for 

mud & cementing equipment

เคร่ืองมือส้าหรับวัดน ้าโคลนและ

ซีเมนต์

9026.20
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493 Pressure regulators and 

controllers, level controllers

เร็กกูเลเตอร์และอุปกรณ์ควบคุม

ปรับความดันและระดับความสูง
ของเหลว

อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์ส้าหรับ

วัดหรือตรวจสอบการไหล ระดับ 
ความดัน หรือตัวแปรอ่ืนๆ ของ
ของเหลวหรือก๊าซ (เช่น เคร่ืองวัด
การไหล เกจระดับ มาโนมิเตอร์ 
เคร่ืองวัดความร้อน)

8481.80

494 Pressure test equipment เคร่ืองมือทดสอบความดัน Flash test equipment  9026.20

495 Pressure volume temperature 

(PVT) apparatus for drilling/ 
production 

เคร่ืองมือทดสอบและวิเคราะห์

คุณสมบัติของปิโตรเลียม (PVT test)

Well testing equipment and 

measurement apparatus

 9026.80

496 Tank gauging devices, gauges 

and thief hatches

เคร่ืองมือวัดระดับ มาตรวัดระดับ 

และช่องปิดเปิดส้าหรับเก็บตัวอย่าง
ของเหลวจากถังเก็บ

8309.90

9026.10
9026.80

497 Gas flow meters อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์ส้าหรับวัด

อัตราการไหลของก๊าซ ชนิดใช้ไฟฟ้า
หรือไม่ใช้ไฟฟ้า

 9026.80

498 Mud gas analysers and 

detectors

เคร่ืองวิเคราะห์และเคร่ืองตรวจจับ

ก๊าซในน ้าโคลน

ใช้ตรวจจับก๊าซท่ีมากับน ้าโคลน

ในระหว่างการเจาะหลุมปิโตรเลียม

9027.10

499 Chromatographs โครมาโตกราฟ อุปกรณ์ส้าหรับการแยกองค์ประกอบ

ในก๊าซธรรมชาติออกจากกัน
โดยอาศัยคุณสมบัติการกระจายตัว
ของสาร

9027.20

500 Lux meters, light meters เคร่ืองวัดความเข้มของแสง, 

เคร่ืองวัดระดับแสง

เป็นอุปกรณ์วัดความเข้มของแสง

มีหน่วยเป็นลักซ์ และอุปกรณ์วัด
ระดับของแสง

 9027.50

501 Noise level indicators เคร่ืองบอกระดับเสียง Sound measurement device อุปกรณ์ส้าหรับตรวจวัดเสียง  9027.80

502 Conductivity analysers เคร่ืองวิเคราะห์ค่าการน้าไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบความสามารถ

ในการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้า

 9027.80

503 Explosion meters and gas 

detectors

อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซและการระเบิด

แบบมีกล่องครอบป้องกันการระเบิด

อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซแบบป้องกัน

การระเบิดท่ีใช้รังสีทางแสง (รังสี
อัลตราไวโอเลต) หรือรังสีท่ีมองเห็น
ได้ (รังสีอินฟราเรด)

9027.80

504 Flame, heat and smoke 

detectors

อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ ความร้อน

และควัน

8536.50

9027.10
9027.80

505 Gas detectors/indicators เคร่ืองตรวจจับและเคร่ืองบ่งชี ก๊าซ อุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัย 

ใช้ส้าหรับตรวจสอบการร่ัวของก๊าซ
ในพื นท่ีปฏิบัติงาน

 9027.10

506 Gas samplers อุปกรณ์เก็บตัวอย่างก๊าซ 8479.89

507 Mud indicating and recording 

devices

อุปกรณ์บ่งชี และบันทึกข้อมูลน ้าโคลน 9026.10
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508 Oil detectors เคร่ืองตรวจจับน ้ามันร่ัวไหล  9027.80

509 Pipeline sampling apparatus อุปกรณ์เก็บตัวอย่างจากท่อ pipeline sampling apparatus 7310.29

7311.00
8481.80

510 Process analysers เคร่ืองวิเคราะห์ก๊าซในกระบวนการ

ผลิต

เคร่ืองวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน

โดยโครมาโตกราฟและเคร่ือง
อิเล็กโทรโฟรีซีส

9027.80

511 Tension indicators เคร่ืองบอกแรงตึง Drilling instruments & anchor 

handling device

เคร่ืองมือในการเจาะและ

การจัดการสมอ

9027.80

512 Vapour pressure analysers เคร่ืองวิเคราะห์ความดันไอ 9026.20

513 Gas, liquid & electricity meters 

& calibrating meters

เคร่ืองวัดอัตราการไหลของก๊าซหรือ

ของเหลวและเคร่ืองมือสอบเทียบ
เคร่ืองวัด

9028.10

9028.20
9028.30

514 Metering facilities module ชุดอุปกรณ์ส้าหรับระบบมาตรวัด 8537.10

515 Reduced voltage 

electromagnetic meters

เคร่ืองวัดศักย์แม่แหล็กไฟฟ้า 9030.89

516 Current meter and tide gauge เคร่ืองอุปกรณ์วัดกระแสน ้า For site survey and EIA work 9015.80

517 Circulation rate indicators เคร่ืองแสดงผลอัตราการไหลของ

ของไหล

9028.20

518 Turbine meters มาตรวัดแบบใบพัด Measurement apparatus อุปกรณ์ส้าหรับการวัด 9026.10

519 Volume meters and mass 

meters

เคร่ืองอุปกรณ์ส้าหรับวัดปริมาตร

และมวลสาร

Measurement apparatus เคร่ืองนับรอบ เคร่ืองนับผลผลิต 

มิเตอร์ ไมลีโอมิเตอร์ เคร่ืองนับก้าว 
และท่ีคล้ายกัน เคร่ืองบอกความเร็ว 
เคร่ืองวัดรอบ เคร่ืองวัดปริมาณ
การจ่ายหรือการผลิตก๊าซ ของเหลว 
หรือไฟฟ้า รวมถึงคาลิเบรติ งมิเตอร์
ของเคร่ืองดังกล่าว

9029.10

520 Oil samplers & meters for 

drilling/production

อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน ้ามัน

จากการเจาะและผลิตปิโตรเลียม
ท่ีมีเคร่ืองวัดติดอยู่

To pump the oil sample into 

the bottle/container. It is a part 
of well testing equipment and 
measurement apparatus

ท้าหน้าท่ีเก็บตัวอย่างน ้ามันลงใน

ขวดหรือภาชนะอ่ืนโดยการสูบ 
ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์
ท่ีใช้ในการทดสอบและเคร่ืองอุปกรณ์
การวัดค่าตัวอย่างท่ีได้จากหลุมเจาะ

8413.19

521 Tachometers เคร่ืองวัดรอบ เคร่ืองส้าหรับวัดความเร็วรอบ

เคร่ืองยนต์

 9029.20

522 Transmission:  Speed 

regulators, variable speed 
drives, variable gear units

เกียร์ อุปกรณ์ควบคุมรอบ

เคร่ืองยนต์หรือความเร็ว ตัวขับ
ความเร็วผันแปร หน่วยเกียร์ผันแปร

8483.40
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523 Metering skids, meter provers, 

accessories and parts for the 
metering of oil, gas and 
condensate

อุปกรณ์วัด อุปกรณ์ปรับเทียบ และ

ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบ
ส้าหรับวัดอัตราการไหลของน ้ามัน 
ก๊าซและคอนเดนเสท

Including instrumentation and 

controls

อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์ส้าหรับวัด

หรือตรวจสอบการไหล ระดับ
ความดัน หรือตัวแปรอ่ืน ๆ
ของของเหลวหรือก๊าซ (เช่น
เคร่ืองวัดการไหล เกจระดับ 
มาโนมิเตอร์ เคร่ืองวัดความร้อน)

9026.80

524 Field radiation meters เคร่ืองวัดหรือตรวจหาการแผ่รังสี  9030.10

525 Infra-red analysers อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์อ่ืน ๆ 

ส้าหรับวัดหรือตรวจหารังสีอินฟราเรด

 9027.30

526 Radiation monitors (geiger 

counters)

อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์ ส้าหรับ

วัดหรือตรวจหาการแผ่รังสีท่ีท้าให้เกิด
ไอออไนเซชัน

 9030.10

527 Ultra-violet analysers เคร่ืองวิเคราะห์หารังสีอัลตราไวโอเล็ต  9027.50

528 Eddy current technique testers เคร่ืองทดสอบแบบกระแสไหลวน 

(Eddy current)

เคร่ืองตรวจสอบหาจุดบกพร่อง

บนผิววัสดุด้วยวิธีกระแสไฟฟ้าไหลวน

9030.89

529 Electrical resistance testers เคร่ืองส้าหรับวัดหรือตรวจสอบ

ความต้านทานไฟฟ้า

9030.31

9030.32
9030.33
9030.39

530 Level instruments, radioactive 

radiation type

เคร่ืองวัดระดับของเหลวแบบ

ตรวจวัดการแผ่รังสี

Including probes, sensing 

elements and transmitters

9026.10

531 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

ส่วนประกอบของอุปกรณ์ท่ีระบุ

ภายใต้ประเภทพิกัด 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

ส่วนประกอบของอุปกรณ์ท่ีใช้ใน

กิจการปิโตรเลียม

8543.90

9015.90
9025.90
9026.90
9028.90
9029.90
9031.90
9033.00

532 Flux leakage testers เคร่ืองทดสอบการร่ัวไหลของเส้นแรง

แม่เหล็ก

เคร่ืองมือตรวจสอบหาบริเวณผุ

กร่อนของโครงสร้างโลหะ เช่น ท่อส่ง
ก๊าซหรือถังเก็บปิโตรเลียม

9030.89

533 Testing instruments, magnetic, 

electronic and/or sonic for 
sucker rods

อุปกรณ์ทดสอบป๊ัมโยกคอม้า 

(sucker rod) ระบบแม่เหล็ก 
อิเล็กทรอนิกส์และ/หรือคล่ืนเสียง

Directional survey equipment 9031.80

534 Supervision control & 

data acquisition system, 
signal processing units, 
for offshore use

ระบบควบคุมส่ังการ รับ-ส่งข้อมูล 

หน่วยประมวลผลสัญญาณต่างๆ 
ส้าหรับใช้งานนอกชายฝ่ัง

Automatic regulating, 

controlling or monitoring 
instrument and apparatus

8537.10
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535 Jars, jar testing tools, bumper 

subs down hole heave 
compensators, fluid accelerators

เคร่ืองมือส้าหรับท่ีใช้งานเจาะ 

กระแทก และเร่งความเร็วเคร่ืองมือ
ในหลุมเจาะปิโตรเลียม

Drill string assembly 8431.43

536 Operating units for blowout 

preventers

หน่วยปฏิบัติการส้าหรับเคร่ือง

ป้องกันการระเบิดพลุ่ง

Surface control equipment for 

item above

อุปกรณ์ส้าหรับควบคุมท่ีบริเวณ

ปากหลุมเจาะ

9032.89

537 Rotary drive torque gauges, 

indicators and recorders

เกจวัดแบบโรตาร่ีไดรฟ์ทอร์ก 

เคร่ืองบอก และเคร่ืองบันทึกค่า

Gauges and measurement 

apparatus

เกจและอุปกรณ์ส้าหรับการวัด  9031.80

538 Weight indicators for drilling/ 

production

เคร่ืองบอกน ้าหนักส้าหรับการเจาะ

และการผลิต

Measurement apparatus อุปกรณ์ส้าหรับการวัด (เป็นมาตรวัด

น ้าหนักอุปกรณ์ท่ีส่งลงในหลุมเจาะ)

9031.80

539 Bottom hole pressure and 

temperature recorders

เคร่ืองบันทึกความดันและอุณหภูมิ

ก้นหลุม

Measurement apparatus อุปกรณ์ส้าหรับการวัด  9026.20

540 Bottom hole samplers อุปกรณ์เก็บตัวอย่างก้นหลุม Apparatus used for collecting 

downhole sample during 
drilling operations

อุปกรณ์เพ่ือเก็บตัวอย่างขณะ

ท้าการเจาะ

7325.99

7326.90
8479.89

541 Controllers and pressure 

recorders for drilling

อุปกรณ์ควบคุมและบันทึกค่า

ความดันส้าหรับงานเจาะ

Measurement apparatus อุปกรณ์ส้าหรับการวัด  9033.00

542 Dynamometers, dynagraphs, 

weightometers for drilling/ 
production

ไดนาโมมิเตอร์ ไดนากราฟ 

มาตรวัดน ้าหนักส้าหรับการเจาะ
และผลิต

Measurement apparatus อุปกรณ์ส้าหรับการวัด 9031.80

543 Level instruments, float type; 

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

อุปกรณ์วัดระดับของเหลวแบบต่างๆ

 แบบลูกลอย แบบตรวจจับ
การแผ่รังสี แบบกระตุ้นจักรกล

Measurement apparatus อุปกรณ์ส้าหรับการวัด 9026.10

544 Level instruments differential 

pressure type

อุปกรณ์ใช้วัดระดับ 

แบบใช้ความแตกต่างแรงดัน

Including indicators, recorders, 

controllers and transmitters

9026.20

545 Pressure instruments เคร่ืองมือวัดความดัน Including indicators, recorders, 

controllers and transmitters

รวมถึงเคร่ืองอ่านค่า เคร่ืองบันทึก 

เคร่ืองควบคุมและเคร่ืองส่งข้อมูล

9026.20

546 Tong torque instruments for 

drilling/production

อุปกรณ์คีมจับส้าหรับ

การเจาะและผลิต

For casing / tubing handling and 

running

8467.11

8467.19
8467.89

547 Air driven reel packages รีลแพคเกจชนิดป้ัมลม 8425.39

548 Fuel injection equipment อุปกรณ์ฉีดเชื อเพลิงเข้าระบบ Gas Turbine ส้าหรับเคร่ืองกังหันใบพัด 8413.19

549 Formation testers เคร่ืองมือทดสอบชั นหิน อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ตรวจวัดค่าก๊าซ

ในชั นหินรวมทั งเก็บตัวอย่างก๊าซ
ในหลุมเจาะ

9026.20

550 Hot wire anemometers เคร่ืองวัดความเร็วลมร้อน (ฮอตไวร์) เคร่ืองวัดความเร็วลมในท่อส่งลม 9026.80

551 Wellhead control systems for 

safety valves

ระบบควบคุมการท้างานของ

วาล์วฉุกเฉิน

8537.10
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552 Weatherproof lamp-fitting, 

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

หลอดไฟกันน ้าและอุปกรณ์ประกอบ

ใช้ส้าหรับพื นท่ีเส่ียงอันตราย

Device to protect lamps from 

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

9405.40

553 Explosion proof spotlights หลอดไฟส่องสว่างแบบกันการระเบิด  9405.40

554 Explosion proof lamp & lamp 

fittings for indoor and outdoor 
use.

หลอดไฟแบบกันระเบิดและชุด

อุปกรณ์เช่ือมต่อส้าหรับใช้ภายนอก/
ในอาคาร

Emergency lamp for rig, 

platform and living quarters use

หลอดไฟฉุกเฉินบนแท่นเจาะ 

แท่นหลุมผลิตและแท่นท่ีพักอาศัย

9405.10

555 Lab container (lab cabin) ห้องแลปแบบเคล่ือนย้ายได้ Lab used well testing, wireline 

& mud logging, MWD, LWD, 
production testing, 
environmental testing on rig 
and platform

9406.10

9406.90

556 Booster Compressor Platform 

and Parts

แท่นเคร่ืองอัดก๊าซและส่วนประกอบ Compressor and parts                   7308.90

8414.80
8414.90

557 Catalyst คะตะไลส์ 3815.90

558 Pre-Treatment Absorbents and 

Mercury Removal Absorbents

สารดูดซับและสารดูดซับปรอท Mercury Removal Absorbents สารดูดซับปรอท 3824.99

3824.99.99

559 - Filter Elements made of 

textile, for technical use
- Filter elements solely used 
for filtering apparatus

- ไส้กรอง ท้าด้วยส่ิงทอเพ่ือใช้

ทางเทคนิค
- ไส้กรองใช้เฉพาะส้าหรับ
เคร่ืองอุปกรณ์ท่ีใช้กรอง

5911.90

8421.99

560 Ceramic balls and Alumino-

Silicate Ceramic Support Balls

ลูกบอลเซรามิกและลูกบอลเซรามิก

อะลูมิโนซิลิเกต

Others for Ceramic wares for 

laboratory, chemical or other 
technical uses. To support and 
hold down applications in 
reactors in conjunction with 
catalysts and absorbents. 
The ceramic support ball is 
inert. It does not have any 
chemical reaction with the feed 
gas or Mercury Removal 
Absorbents

ผลิตภัณฑ์เซรามิกส้าหรับใช้ตาม

ห้องปฏิบัติการ ใช้ในทางเคมีหรือใช้
ในทางเทคนิคอ่ืน ๆ โดยท้าหน้าท่ี
สนับสนุนและชะลอการเกิดปฏิกิริยา
ของคะตะไลส์และสารดูดซับ 
มีคุณสมบัติเฉ่ือยและไม่เกิดปฏิกิริยา
ทางเคมีกับก๊าซธรรมชาติและ
สารดูดซับปรอท

6909.19

6909.19.00

561 De-sanding and De - oiling 

Cyclone Element

ตัวเหว่ียงแบบไซโคลน ส้าหรับ

การแยกทราย และน ้ามัน

6909.19

8421.99

562 Crane Assisted Passenger 

Transfer Device

อุปกรณ์เคล่ือนย้ายบุคคล 

ใช้งานร่วมกับป้ันจ่ัน

9401.79

9401.80
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563 Dump Bailer ดัมพ์ 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

ท่อนเหล็กรูปทรงกระบอกท่ีมี

เคร่ืองมือปล่อยวัตถุซ่ึงปกติจะเป็น
แบบดิสก์หรือแฟลปเปอร์ติดอยู่ด้วย 
ใช้เพ่ือปล่อยหรือก้าหนดจุดท่ีจะ
ปล่อยวัตถุ ยกตัวอย่างเช่น การเท
ซีเมนต์ ณ ต้าแหน่งก้นหลุม เป็นต้น

7326.90

564 Gas Generator Lube Oil 

Selector Valve

วาล์วส้าหรับน ้ามันหล่อล่ืนท่ีใช้กับ

เคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้า

To provide the lube oil as per 

the required flow to Gas 
Turbine Engine for Gas 
Compressor Package

ใช้ในการปรับอัตราการไหลของ

น ้ามันหล่อล่ืนท่ีจะเข้าไปยัง
เคร่ืองยนต์กังหันก๊าซซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของชุดเคร่ืองคอมเพรสเซอร์

8481.80

565 Corrosometer Transmitter เคร่ืองส่งสัญญาณส้าหรับวัดอัตรา

การกัดกร่อนโลหะ

Transmitter for Corrosion Meter เคร่ืองส่งสัญญาณส้าหรับวัดอัตรา

การกัดกร่อนโลหะ

8517.62

566 Moisture Sensor / Sample 

Conditioning System

อุปกรณ์วัดความชื น / 

วัดสภาวะของสารตัวอย่าง
ในระบบ

The moisture sensor 

equipment used to detect the 
moisture content of water in oil

อุปกรณ์วัดปริมาณความชื น

ท่ีปนอยู่ในน ้ามัน

9025.80

567 Spill Containment Pallet 

with Drain

ฐานท้าด้วยพลาสติกส้าหรับรองรับ

ภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีอันตราย 
เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

Use for spill containment of 

harzadous materials

ใช้เพ่ือป้องกันการหกร่ัวไหลของ

วัตถุอันตรายท่ีเป็นของเหลว

3926.90

568 Flame Arrestor อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟย้อนกลับ An equipment used to prevent 

the fire from travelling back 
into the oil storage tank, 
separator, etc.

อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟไหลย้อนกลับ

เข้าไปในถังเก็บน ้ามัน , 
ถังแยกสถานะ ฯลฯ

7326.90

7616.99

569 Baracarb (All Grades) ผงหินอ่อนใช้เป็นสารเพ่ิมการยึด

เกาะของน ้าโคลนในกระบวนการเจาะ
ชั นดินหรือหิน

Bridging materials used in 

drilling fluids and in lost 
circulation treatments

สารเพ่ิมแรงยึดเกาะและลด

การสูญหายของน ้าโคลนในระหว่าง
การเจาะผ่านชั นหิน

2517.41

570 D-Air 3000 Cement Additive ส่ิงปรุงแต่งผงซิลิกาในตัวท้าละลาย

อินทรีย์ท่ีได้จากปิโตรเลียม 
ใช้เป็นสารลดการเกิดฟอง

Defoamer (cementing additive 

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

สารลดการเกิดฟอง (สารเติมแต่ง

เพ่ือใช้เพ่ิมคุณสมบัติในซีเมนต์ 
มีส่วนผสมของอัลคีน (สารละลาย
น ้ามัน) และซิลิกา, อะมอฟัส 
พรีซิปพิเตท)

3824.40

571 Gasket made of Graphite ปะเก็นท้าจากกราไฟต์ Material used to seal two 

essential stationary surfaces

วัสดุท่ีใช้กั นระหว่างหน้าสัมผัสของ

วัสดุสองชิ นท่ีจะน้ามาประกบติดกัน

6815.10

572 Groove Pin and Shear Pin 

specific used for Oil and Gas 
Industry

สลักแบบมีช่องกลาง สลักรับแรง

เฉือน ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

A pin used for fitting and 

mounting equipment for drilling 
and production

สลักใช้ส้าหรับยึดอุปกรณ์ท่ีใช้ใน

การขุดเจาะและการผลิต

7318.24

573 High Voltage Flame Proof Motor มอเตอร์ไฟฟ้าแรงดันสูงทนเปลวไฟ High voltage flameproof motors มอเตอร์ไฟฟ้าแรงดันสูงทนเปลวไฟ 8501.53

574 Bushing Bearing บุชชิง แบร่ิง Parts used for reciprocating, 

centrifugal and other pumps

ส่วนประกอบของเคร่ืองสูบแบบ

ลูกสูบเคล่ือนตรง แบบหมุนเหว่ียง 
และแบบอ่ืนๆ

6815.10
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575 Bladder for Accumulator, 

Pulsation Damper

ถุงลมยางส้าหรับใส่ในถังความดัน To maintain hydraulic oil 

pressure in Waste Heat 
Recovery Unit

ใช้เพ่ือรักษาแรงดันของน ้ามัน

ไฮดรอลิกในระบบจัดการความร้อน

4016.99

576 Vibration Measuring Instrument เคร่ืองมือวัดการส่ันสะเทือน To measure and convert the 

instrumentation signal

ใช้วัดและแปลงสัญญาณจาก

เคร่ืองมือวัด

9031.80

577 Sponge Media สปอนจ์ มีเดีย Blasting media for 

coating/painting removal

วัสดุท่ีใช้พ่นเพ่ือลอกสีหรือลอกวัสดุ

เคลือบผิวโลหะ

3824.99

578 Metal Seal for Christmas Tree 

and wellhead

ซีลโลหะส้าหรับชุดวาล์วปากหลุม 

(คริสมาสทรี และอุปกรณ์ปากหลุม)

Made from high alloy steel. It 

functions as a seal to prevent 
hydrocarbon leak by providing 
metal to metal seal at 
Christmas Tree and wellhead

ท้าจากเหล็กกล้าเจือ ท้าหน้าท่ี

ป้องกันการร่ัวไหลของไฮโดรคาร์บอน
โดยมีซีลโลหะปิดกั น ท่ีชุดวาล์ว
ปากหลุม (คริสมาสทรี และอุปกรณ์
ปากหลุม)

7326.90

579 Coiled Tubing Package อุปกรณ์ท่อขดลวดและกลไก 

(คอยล์ทิวบิ ง) ครบชุดสมบูรณ์ ใช้ใน
การท้างานร่วมกับหลุมปิโตรเลียม

Complete set of coiled tubing 

unit consist of Control Cabin 
c/w Equipment, Hose Reel, 
Power Pack, Hydraulic Coiled 
Tubing Reel, Hydraulic Jacking 
Frame, Injector Head, 
Gooseneck / Guide Arch, 
Nitrogen Converter, Blowout 
Preventer (BOP), and Stripper. 
Use for intervention and well 
service activities in oil and gas 
wells. 

ชุดคอยล์ทิวบิ งพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

ประกอบด้วย ห้องควบคุมพร้อม
เคร่ืองอุปกรณ์ครบชุด เคร่ืองม้วน
ท่อยางไฮดรอลิก ป๊ัมไฮดรอลิก
ท่ีส่งก้าลังไปยังอุปกรณ์คอยล์ทิวบิ ง 
เคร่ืองม้วนท่อขดลวดคอยล์ทิวบิ ง 
เคร่ืองยกระบบไฮดรอลิก อุปกรณ์
หัวฉีด โครงน้าทางพร้อมลูกกลิ ง 
เคร่ืองปรับเปล่ียนไนโตรเจน 
เคร่ืองป้องกันการพลุ่งของของไหล 
และสตริปเปอร์ ใช้ส้าหรับการซ่อม
บ้ารุงหลุมเจาะในอุตสาหกรรมน ้ามัน
และก๊าซ

8428.90

1) Control Cabin c/w Equipment ห้องควบคุมพร้อมเคร่ืองอุปกรณ์

ครบชุด

The control cabin will be 

electrically powered by 
generator. The usage is to 
control, regulate and monitor 
all coiled tubing equipment 
during operation.

ห้องควบคุมได้รับก้าลังไฟจาก

เคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้า ใช้ประโยชน์ใน
การควบคุม บังคับ และติดตาม
การท้างานของเคร่ืองอุปกรณ์
คอยล์ทิวบิ งทั งหมด

8537.10

2) Hose Reel เคร่ืองม้วนท่อยาง ไฮดรอลิก The hose reel provides storage 

for hydraulic hoses which will 
be connected to coiled tubing 
equipment.

ใช้ส้าหรับม้วนเก็บสายไฮดรอลิกท่ีจะ

น้าไปต่อกับอุปกรณ์คอยล์ทิวบิ งต่างๆ

     2.1) Mechanical control 

complete set

ชุดควบคุมเคร่ืองม้วนด้วยระบบ

เคร่ืองกล

Complete set of hose reel skid 

including reels and hoses which 
are mechanically operated.

อุปกรณ์เคร่ืองม้วนท่อยางไฮดรอลิก 

ครบชุด ประกอบด้วยแกนม้วนและ
ท่อยางไฮดรอลิก ท่ีควบคุมด้วยระบบ
เคร่ืองกล

8479.89
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     2.2) Manual control 

complete set

ท่อยางไฮดรอลิก พร้อมชุดแกนม้วน

แบบใช้มือหมุน

Complete set of hose reel skid 

including reels and hoses which 
are manually operated.

ท่อยางไฮดรอลิก พร้อมชุดแกนม้วน

แบบใช้มือหมุน

4009.22

4009.32
4009.42

     2.3) Rubber hose ท่อยาง Reinforced rubber hoses with 

fittings that are used for coiled 
tubing operation to transfer 
hydraulic power from power 
pack to coiled tubing 
equipment.

ท่อยางเสริมแรงท่ีมีอุปกรณ์ติดตั ง

ส้าหรับใช้ในระบบส่งก้าลังไฮดรอลิก 
จากเคร่ืองส่งก้าลังไปยังอุปกรณ์
คอยล์ทิวบิ ง

4009.22

4009.32
4009.42

     2.4) Mechanical Reel แกนม้วนท่อยางไฮดรอลิกท่ีควบคุม

ด้วยระบบกลไก

Mechanical-controlled reel แกนม้วนท่อยางไฮดรอลิกท่ีควบคุม

ด้วยระบบกลไก

8479.89

     2.5) Manual Reel แกนม้วนท่อยางไฮดรอลิก 

แบบควบคุมด้วยมือ

Manual-controlled reel แกนม้วนท่อยางไฮดรอลิก 

แบบควบคุมด้วยมือ

7326.90

3) Power Pack ป๊ัมไฮดรอลิกท่ีส่งก้าลังไปยังอุปกรณ์

คอยล์ทิวบิ ง

To provide hydraulic power to 

coiled tubing equipment.

ป๊ัมไฮดรอลิกท่ีส่งก้าลังไปยังอุปกรณ์

คอยล์ทิวบิ ง

8413.50

4) Hydraulic Coiled Tubing Reel เคร่ืองม้วนท่อขดลวดคอยล์ทิวบิ ง Hydraulically operated coiled 

tubing reel that used to 
manage and store coiled tubing 
string.

เคร่ืองม้วนท่อขดลวดคอยล์ทิวบิ ง

ใช้เพ่ือจัดการและม้วนเก็บท่อขดลวด
คอยล์ทิวบิ ง

     4.1) Complete set with 

drum & string

อุปกรณ์ม้วนท่อขดลวดคอยล์ทิวบิ ง 

ท่ีมีทั งแกนและท่อขดลวดคอยล์ทิวบิ ง

Complete set of coiled tubing 

reel including drum and coiled 
tubing string.

อุปกรณ์ม้วนท่อขดลวดคอยล์ทิวบิ ง

ครบชุด ประกอบด้วยแกน และท่อ
ขดลวดคอยล์ทิวบิ ง

8479.89

     4.2) Empty Drum แกนเปล่าของท่อขดลวดคอยล์ทิวบิ ง Specifically designed to store 

coiled tubing string for safe and 
ease of transportation to 
remote location.

แกนเก็บสายท่ีออกแบบเป็นพิเศษ

เพ่ือเก็บท่อขดลวดคอยล์ทิวบิ ง 
เพ่ือความปลอดภัยและง่าย
ต่อการขนส่ง

7326.90

     4.3) Coiled Tubing String 

c/w drum

ท่อขดลวดคอยล์ทิวบิ ง พร้อมแกน Coiled tubing string stored in 

drum for well intervention 
activities.

ท่อขดลวดคอยล์ทิวบิ งท่ีเก็บอยู่ใน

แกน พร้อมใช้ส้าหรับการปฏิบัติงาน
ท่ีปากหลุม

7306.50

5) Hydraulic Jacking Frame เคร่ืองยกระบบไฮดรอลิก Structure designed to provide 

stability to the well control 
equipment, support the 
injector head and provide a 
means for raising and lowering 
the injector. Consisting of 
hydraulic hoses and elevated 
jacking floor and legs.

โครงสร้างท่ีออกแบบเพ่ือจับยึด

อุปกรณ์ปากหลุม และเป็นตัวช่วยใน
การยกหรือหย่อนอุปกรณ์หัวฉีด 
ประกอบด้วยท่อยางไฮดรอลิก 
พื น และขาตั งแม่แรง ท่ียกขึ นลงได้

8425.42

6) Injector Head อุปกรณ์หัวฉีด Consists of chains, gripper box 

and hydraulic motor to pull 
and push coiled tubing string 
into the well.

ประกอบด้วย สายโซ่ อุปกรณ์ท่ีใช้ยึด

จับ และมอเตอร์ไฮดรอลิก ส้าหรับดึง
และผลักท่อขดลวดคอยล์ทิวบิ ง 
ขึ น-ลงจากหลุม

8479.89
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7) Gooseneck / Guide Arch โครงน้าทางพร้อมลูกกลิ ง Consisting of metal guide and 

rollers to help directing 
direction of coiled tubing into 
the injector head.

ประกอบไปด้วยโครงน้าทางท้าด้วย

โลหะ และลูกกลิ ง เพ่ือช่วยก้าหนด
ทิศทางของท่อขดลวดคอยล์ทิวบิ ง
ไปยังอุปกรณ์หัวฉีด

7326.90

8) Nitrogen Converter เคร่ืองปรับเปล่ียนไนโตรเจน To convert liquid nitrogen into 

high pressure nitrogen gas by 
utilizing heat from jacket 
cooling water and hydraulic 
heat loads systems.

ใช้ส้าหรับปรับเปล่ียนไนโตรเจนเหลว

ให้เป็นก๊าซไนโตรเจนแรงดันสูง 
โดยใช้ความร้อนจากน ้าและระบบ
ท้าความร้อนด้วยไฮดรอลิก

8419.89

9) Blowout Preventer (BOP) เคร่ืองป้องกันการพลุ่งของของไหล Complete set of blowout 

preventers used to prevent the 
uncontrolled release of 
wellbore fluids during coiled 
tubing operations.

ชุดเคร่ืองป้องกันการพลุ่งของ

ของไหล (ครบชุด) ใช้เพ่ือป้องกัน
การร่ัวไหลของของไหลจากภายใน
หลุมเจาะสู่ภายนอก ขณะอุปกรณ์
คอยล์ทิวบิ งท้างาน

8481.80

     9.1) Ram (Shear, Blind, Slip 

& Seal/Pipe) with seals

แรม (เชียร์แรม บลายด์แรม 

สลิปแรม และ ซีลแรม/ไปป์แรม) 
ท่ีมาพร้อมซีล

Spare parts for blowout 

preventer c/w seals. Shear ram 
used to cut the coiled tubing 
string. Blind ram used to isolate 
the wellbore pressure. Slip ram 
used to grip coiled tubing 
string. Seal/Pipe ram used to 
seal pressure around coiled 
tubing string.

อุปกรณ์ส้าหรับเคร่ืองป้องกัน

การพลุ่งของของไหล (เชียร์แรม 
บลายด์แรม สลิปแรม และ
ซีลแรม/ไปป์แรม)

8481.90

     9.2) Rubber Seals for rams ส่วนประกอบท้าด้วยยางส้าหรับแรม Rubber parts for rams 

specifically designed for all 
types of coiled tubing BOP.

ส่วนประกอบท้าด้วยยางส้าหรับแรม

ท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะเพ่ือใช้กับ
เคร่ืองป้องกันการพลุ่งของของไหล
ส้าหรับอุปกรณ์คอยล์ทิวบิ ง

4016.99

     9.3) Slip Insert สลิปอินเสิร์ท Metal gripper block used inside 

slip ram.

ตัวบล็อกส้าหรับยึดจับท้าจากโลหะ 

อยู่ภายในสลิปแรม

8481.90

     9.4) Shear Blade เชียร์เบลด Metal blade installed in shear 

rams that used to cut coiled 
tubing string during well control 
emergency.

ใบมีดท้าจากโลหะติดไว้ในเชียร์แรม 

เพ่ือใช้ตัดท่อขดลวดคอยล์ทิวบิ ง 
กรณีมีเหตุฉุกเฉินในการควบคุม
หลุมเจาะ

8208.10
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10) Stripper (Complete Unit) 

and Rubber Seal for Stripper

สตริปเปอร์ (ครบชุด) และ

ส่วนประกอบท้าด้วยยางส้าหรับ
สตริปเปอร์

- Consists of rubber seal with 

metal casing. It acts as active 
well control barrier by applying 
hydraulic pressure to pack and 
seal around moving coiled 
tubing string.
- Rubber parts specifically 
designed for coiled tubing 
stripper.

- อุปกรณ์ท้าจากโลหะท่ีมี

ส่วนประกอบท้าด้วยยางประกอบอยู่
ด้านใน ท้าหน้าท่ีป้องกันแรงดันใน
หลุมเจาะ โดยการปิดรอบท่อขดลวด
คอยล์ทิวบิ งท่ีก้าลังท้างาน
- ส่วนประกอบท้าด้วยยาง 
ท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะส้าหรับ
สตริปเปอร์ของคอยล์ทิวบิ ง

4016.99

8428.90

580 Rupture Disc รัปเจอร์ดิสก์ To provide a pressure relief 

opening and designed to burst 
at a specified pressure and 
temperature, thereby relieving 
excess pressure or preventing 
excessive vacuum in a system.

ท้าหน้าท่ีระบายแรงดันและออกแบบ

มาเพ่ือระเบิดท่ีความดันและ
อุณหภูมิท่ีก้าหนด เพ่ือช่วยระบาย
แรงดันส่วนเกินหรือป้องกันไม่ให้มี
ความดันสุญญากาศในระบบมาก
เกินไป

7326.90.99

581 Ventilation Blower Fan เคร่ืองเป่าลม Enclosure ventilation blower 

fan complete set with motor. 
To pull air from outside 
towards the engine to provide 
positive pressure (cooling) of 
turbine generator site and 
engine / combustion side. 
To ensure adequate airflow is 
circulated through the 
enclosure. To prevent presence 
of explosive gas from entering
into turbine enclosure.

เคร่ืองเป่าลมครบชุดสมบูรณ์พร้อม

มอเตอร์ ท้าหน้าท่ีดึงอากาศจาก
ภายนอกเข้ามาในเคร่ืองจักรเพ่ือ
ระบายความร้อนของเคร่ืองก้าเนิด
ไฟฟ้าและส่วนของเคร่ืองจักร/ห้อง
เผาไหม้ เพ่ือให้มีอากาศหมุนเวียน
เพียงพอในพื นท่ีปิด เพ่ือป้องกันการ
ระเบิดของก๊าซท่ีเข้ามาภายในเคร่ือง
ก้าเนิดไฟฟ้า

8414.59.30

582 Fan Installation Kit

(a) With Protective Screen
(b) Without Protective Screen

ชุดติดตั งพัดลมระบายความร้อน

(ก) มีตะแกรงป้องกัน
(ข) ไม่มีตะแกรงป้องกัน

To provide cooling for electrical 

device at turbine starter 
system. Fan installation kit 
work as air forced cooling for 
VFD cubicle/panels due to heat 
generated.

เพ่ือระบายความร้อนให้กับอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ในตู้/แผง VFD ของ
ระบบเทอร์ไบน์สตาร์ทเตอร์

8414.59.41

8414.59.49

583 Bearing Cover ฝาครอบแบร่ิง Part of the bearing housing use 

in the pump. To prevent 
unwanted particles i.e. dirt 
from entering into the place 
where the rolling element 
bearings are contained. Also, to 
ensure lube oil is contained 
inside and not leaked to 
outside.

ส่วนประกอบของตุ๊กตาท่ีใช้ใน

เคร่ืองสูบ ท้าหน้าท่ีป้องกันวัตถุ
ไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น ฝุ่นท่ีจะเข้า
ไปในโรลเลอร์แบร่ิง และกัน
น ้ามันหล่อล่ืนภายในแบร่ิงไม่ให้ไหล
ออกมาด้านนอก

8483.90.99
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584 Fan Cooler Set ชุดพัดลมระบายความร้อน To cool down and remove 

heat of the closed-loop 
circulated barrier fluid from the 
seal system that was used as 
part of API 53B seal system 
design.

ท้าหน้าท่ีลดและระบายความร้อน

ของของเหลวท่ีหมุนเวียนในระบบซีล 
โดยอุปกรณ์นี ออกแบบมาส้าหรับ
ใช้เฉพาะกับระบบซีลตามมาตรฐาน 
API 53B

8414.59.41
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