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1704.90
9. อาหารว่างที่ท้าจากงาผสมน้้าผึ้งที่เรียกว่า “ฮาลวา” เป็น
ขนมท้ำจำกน้ำตำล (ชูกำร์คอนเฟกชั่นเนอรี่) ในลักษณะเป็น
เพสต์ได้จำกกำรผสมเมล็ดงำบดละเอียด (ร้อยละ 52) กับน้ำผึง
ธรรมชำติ (ร้อยละ 48) จัดท้ำขึนเพื่อกำรขำยปลีก

1704.90
9. Halva sesame snack with honey, a sugar
confectionery in the form of a paste, put up for retail
sale, obtained by mixing ground sesame seeds
(52 %) with natural honey (48 %).

ตามหลักเกณฑ์การตีความตามข้อ 1 และ 6
3004.90
2. ยารักษาหรือป้องกันโรค ในลักษณะเป็นเม็ดประกอบด้วย
สำรสกั ด จำกพื ช (รำกของต้ น วำเลเรี ย นและลู ก โคนฮอพ)
มอลโทเดกซ์ทริน สำรแต่งสี และส่ วนเติมเนือยำ ตำมฉลำก
ผลิตภัณฑ์ใช้เพื่อรักษำอำกำรกระสั บกระส่ ำย (2-4 แคปซูลต่อวัน)
หรื อ ควำมผิ ด ปกติ ข องกำรนอนหลั บ (1 แคปซู ล ต่ อ วั น )
ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสำรกระตุ้นในปริมำณที่เพียงพอส้ำหรับ
กำรรั กษำหรือป้ องกัน ผลที่เกิดจำกอำกำรผิ ดปกติ เช่น กำร
นอนไม่ห ลั บ บรรจุ ภ ำชนะเพื่ อกำรขำยปลี ก เช่น ขนำด 60
แคปซูล

Application of GIRs 1 and 6
3004.90
2. Medicament in the form of pills, consisting of
plant extracts (of valerian root and hop cones),
maltodextrin, colourings and excipients. According
to the label, the product is recommended to be
used as a remedy against agitation (two to four pills
daily) or sleep disorders (one pill daily). The product
contains a sufficient quantity of active ingredients to
provide curative or prophylactic effect against disorders
such as insomnia or sleeplessness. It is put up for retail
sale in packages of, e.g., 60 pills.

ตามหลักเกณฑ์การตีความตามข้อ 1 และ 6
6304.91
2. มุ้ง ผ้ำถักแบบวำร์พท้ำด้วยเส้นใยควบชนิดโพลิเอสเทอร์
ล้วน อำบซึมด้วยสำรฆ่ำแมลง (เดลต้ำเมทริน 55 มิลลิกรัมต่อ
ตำรำงเมตร) ใช้ไล่หรือฆ่ำยุงและแมลงอื่น ๆ

Application of GIRs 1 and 6
6304.91
2. Mosquito net of a warp knit fabric composed of
polyester multifilaments (100 %), impregnated with
an insecticide (55 mg/m² of deltamethrin), which
repels or kills mosquitos and other insects.

ตามหลักเกณฑ์การตีความตามข้อ 1, 3 (ข) และ 6
8415.10
1. เครื่องปรับอากาศระบบแยกส่วนแบบติดเพดาน
ประกอบด้วย
1. หน่วยภำยใน มีตัวแลกเปลี่ยนควำมร้อนและพัดลมขับด้วย
มอเตอร์ อ ยู่ ใ นตั ว เรื อ นเดี ย วกั น ออกแบบเพื่ อ ยึ ด ติ ด กั บ
เพดำน และ
2. หน่วยภำยนอก มีเครื่องอัดอำกำศชนิดท้ำควำมเย็นและตัว
แลกเปลี่ ย นควำมร้อนที่มีพัดลมขับ ด้วยมอเตอร์อยู่ในตัว

Application of GIRs 1, 3 (b) and 6
8415.10
1. A ceiling-type split-system air conditioning
machine consisting of :
(i) an indoor unit comprising a heat exchanger and a
motor driven fan in a single housing designed to be
fixed upon the ceiling; and
(ii) an outdoor unit comprising a refrigerant type
compressor and a heat exchanger with motorized

*คาแปลภาษาไทยเพื่อประโยชน์ในการทาความเข้าใจสาหรับข้าราชการกรมศุลกากร ไม่มผี ลผูกพันทางกฎหมาย

COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 50th Session)
22

ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ

เรือนเดียวกัน
fan in a single housing.
ทั งสองหน่ ว ยออกแบบเพื่ อ เชื่ อ มต่ อ กั น ด้ ว ยสำยไฟและท่ อ Both units are designed to be connected to each
ทองแดง
other by electrical wiring and copper tubing.
ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6
8419.89
3. เครื่องทดสอบการละลายตัว ประกอบด้วยชุดกวนสำร 7
ชุด ใช้ในกำรละลำยตัวยำเม็ดหรือยำแคปซูล และตัวยำจำก
แผ่นแปะผิวหนัง ในตัวกลำงท้ำละลำยที่เตรียมไว้โดยเฉพำะ
ภำยในช่วงระยะเวลำและภำยใต้ค่ำพำรำมิเตอร์ที่ก้ำหนด และ
ขดลวดไฟฟ้ ำ ที่ ใ ห้ ค วำมร้ อ นกั บ สำรละลำยเพื่ อ ให้ เ กิ ด กำร
ละลำยตัวของยำตำมอุณหภูมิที่ก้ำหนด เพื่อจ้ำลองอุณหภูมิ
ปกติของร่ำงกำยมนุษย์ระหว่ำงกระบวนกำรท้ำละลำย

Application of GIRs 1 and 6
8419.89
3. A dissolution testing unit that includes seven
stirrer stations used for dissolution of tablets or
capsules and drug release of transdermal patches in
a specially prepared dissolution medium within a
predetermined length of time and under the preset
operating parameters. It also includes an electrical
heating coil that heats the dissolution solution in
accordance with a predetermined temperature, in
order to simulate normal human body temperature
during the dissolution process.

แผงควบคุ ม ที่ติ ดกั บ ตัว เครื่ องสำมำรถตังค่ ำกำรท้ ำงำนของ
เครื่องทดสอบกำรละลำยตัวตำมต้องกำร เพื่อทดสอบกำรท้ำ
ละลำยหรื อทดสอบกำรปล่ อยตัว ยำ เช่น ที่อุณหภูมิ 20-60
องศำเซลเซียส ควำมเร็ว รอบของหัว กวนที่ 25-250 รอบต่อ
นำที วิธีกำรทดสอบ กำรป้อนเม็ดยำ เวลำที่ ใช้ทดสอบ เป็น
ต้น

A built-in control panel allows setting up of the
dissolution testing unit’s operating conditions
required for the particular dissolution or drug release
test, such as temperature (20 – 60 °C), speed of
stirrers (25 – 250 rpm), testing method, tablet
feeding, sampling time, etc.

เครื่องทดสอบกำรละลำยตัว ที่ไม่สำมำรถให้ผลกำรวิเครำะห์
สำมำรถเชื่อมต่อเข้ำกับเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ เช่น สเปกโทรโฟโต
มิเตอร์ เพื่อค้ำนวณปริมำณสำรออกฤทธิ์ที่ออกมำในตัวกลำง
ท้ำละลำย และสำมำรถเชื่อมต่อกับเครื่องประมวลผลข้อมูล
อัตโนมัติ

The dissolution testing unit, which does not carry out
any type of analysis, can be connected to an
apparatus such as a spectrophotometer for the
subsequent determination of the amount of
released active ingredient(s) in the dissolution
medium, and to an automatic data processing
machine.
ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6
Application of GIRs 1 and 6.
8471.30
8471.30
2. แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ออกแบบเพื่อใช้งำนด้วยหน้ำจอ 2. Tablet computer, designed to be primarily
สั มผั ส เป็ น หลั ก สำมำรถประมวลผลข้ อมูล ด้ ำเนินกำรตำม operated by using its touch screen. It can process
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ชุด ค้ำสั่ งและเชื่อมต่ออิน เตอร์ เนตผ่ ำนเครื อข่ำยไร้ส ำย เพื่อ
แลกเปลี่ยนและจัดกำรอีเมล แลกเปลี่ยนและถ่ำยแฟ้มข้อมูล
ถ่ำยชุดโปรแกรมส้ำเร็จรูป จัดกำรวิดีโอหรือสื่อสำรแบบวีโอไอ
พี (กำรสื่อสำรทำงเสียงผ่ำนอินเตอร์เน็ต) เป็นต้น
เครื่องมีคุณลักษณะหลักดังต่อไปนี :
ขนำด
241 x 186 x 9 มิลลิเมตร
น้ำหนัก
0.6 กิโลกรัม
จอแสดงผล :
- ขนำด (ตำมแนวขวำง)
25 เซนติเมตร (9.7 นิว)
- ควำมละเอียด
1024 x 768
- เทคโนโลยี
ไอพีเอส แอลซีดี
เทคโนโลยีรับเข้ำ
ควำมสำมำรถในกำรรับสัมผัส
หลำยต้ำแหน่ง
ซีพียู :
- สถำปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เออำร์เอ็ม
- ควำมถี่ (กิกะเฮิร์ตซ์)
1.0
- คอร์
2
ควำมจุหน่วยเก็บข้อมูล :
- ประเภท
เอสเอสดี
- ควำมจุ
16 / 32 / 64 กิกะไบท์
หน่วยควำมจ้ำ
0.5 กิกะไบท์
กำรเชื่อมต่อ :
- เครือข่ำยไร้สำย
802.11เอ/บี/จี/เอ็น
- บลูทูธ®
2.1+อีดีอำร์
- โทรศัพท์
ทำงเลือกเสริม 3G
(ยูเอ็มทีเอส/ เอชเอสดีพีเอ/
เอชเอสยูพีเอ (850, 900,
1900, 2100 เมกะเฮิร์ตซ์);
จีเอสเอ็ม/ เอด (850, 900,
1800, 1900 เมกะเฮิร์ตซ์))
จีพีเอส
ทำงเลือกเสริมสนับสนุนจีพีเอส
กล้อง
หน้ำและหลัง
แบตเตอรี่ :
- ประเภท
ลิเทียม-โพลิเมอร์
- อำยุกำรใช้งำน
ใช้ได้ถึง 10 ชั่วโมง
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data, execute programs, and connect to the Internet
via a wireless network in order to, for example,
exchange and manage e-mails, exchange or
download files, download software applications,
conduct video or VoIP ("Voice over Internet
Protocol") communications, etc.
The machine has the following main characteristics :
Dimensions
241 x 186 x 9 mm
Weight
0.6 kg
Display :
- Size (diagonal) 25 cm (9.7”)
- Resolution
1024 x 768
- Technology
IPS LCD
Input technology Capacitive Multi-touch
CPU :
- Architecture
- Frequency (GHz)
- Cores
Storage :
- Type
- Capacity
RAM
Connectivity :
- Wi-Fi
- Bluetooth®
- Cellular

GPS
Camera
Battery :
- Type
- Life

ARM
1.0
2
SSD
16 / 32 / 64 GB
0.5 GB
802.11a/b/g/n
2.1+EDR
Optional 3G (UMTS/HSDPA/HSUPA
(850, 900, 1900, 2100 MHz);
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900
MHz))
Optional Assisted GPS
Front and back
Lithium-polymer
Up to 10 h
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ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 (หมายเหตุข้อ 3 ของหมวด
16 และ หมายเหตุข้อ 5(ก) ของตอนที่ 84) และ 6
8471.30
3. แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ออกแบบเพื่อใช้งำนด้ ว ยหน้ำจอ
สั มผั ส เป็ น หลั ก สำมำรถประมวลผลข้ อมูล ด้ ำเนินกำรตำม
ชุด ค้ำ สั่ ง และเชื่อ มต่ อ อิน เตอร์ เนตผ่ ำนเครื อข่ ำยไร้ ส ำยเพื่ อ
แลกเปลี่ยนและจัดกำรอีเมล แลกเปลี่ยนและถ่ำยแฟ้มข้อมูล
ถ่ำยชุดโปรแกรมส้ำเร็จรูป จัดกำรวิดีโอหรือสื่อสำรแบบวีโอไอ
พี (กำรสื่อสำรทำงเสียงผ่ำนอินเตอร์เน็ต) เป็นต้น
เครื่องมีคุณลักษณะหลักดังต่อไปนี :
ขนำด
312 x 207 x 17 มิลลิเมตร
น้ำหนัก
1.16 กิโลกรัม
จอแสดงผล :
- ขนำด (ตำมแนวขวำง)
31 เซนติเมตร (12.1 นิว)
- ควำมละเอียด
1280 x 800
- เทคโนโลยี
ไอพีเอส แอลซีดี
เทคโนโลยีรับเข้ำ
ควำมสำมำรถในกำรรับสัมผัส
2 ต้ำแหน่ง ตัวแปลงเป็นดิจิทัล
ซีพียู :
- สถำปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เอ็กซ์86-64
- ควำมถี่ (กิกะเฮิรตซ์)
1.33, 1.86 เทอร์โบ บูธ
- คอร์
2
ควำมจุหน่วยเก็บข้อมูล :
- ประเภท
เอสเอสดี
- ควำมจุ
32 / 64 กิกะไบท์
กำรเพิ่มหน่วยควำมจ้ำ
เอ็มเอ็มซี / เอสดีเอ็กซ์ซี
หน่วยควำมจ้ำ
2 / 4 กิกะไบท์
กำรเชื่อมต่อ :
- เครือข่ำยไร้สำย
802.11บี/จี/เอ็น
- บลูทูธ®
3.0
กล้องหน้ำ
(2.0 เมกะพิกเซล)
แบตเตอรี่ :
- ประเภท
ลิเทียม-โพลิเมอร์
- อำยุกำรใช้งำน
4.5 ชั่วโมง
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Application of GIRs 1 (Note 3 to Section XVI and
Note 5 (A) to Chapter 84) and 6.
8471.30
3. Tablet computer, designed to be primarily
operated by using its touchscreen. It can process
data, execute programs, and connect to the
Internet via a wireless network in order to, for
example, exchange and manage e-mails, exchange
or download files, download software applications,
conduct video or VoIP ("Voice over Internet
Protocol") communications, etc.
The machine has the following main characteristics :
Dimensions
312 x 207 x 17 mm
Weight
1.16 kg
Display :
- Size (diagonal) 31 cm (12.1”)
- Resolution
1280 x 800
- Technology
IPS LCD
Input technology Capacitive dual-touch, digitizer
CPU :
- Architecture
x86-64
- Frequency (GHz) 1.33, 1.86 turbo boost
- Cores 2
Storage :
- Type
SSD
- Capacity
32 / 64 GB
Storage expansion MMC / SDXC
RAM
2 / 4 GB
Connectivity :
- Wi-Fi
802.11b/g/n
- Bluetooth®
3.0
Camera Front
(2.0 MP)
Battery :
- Type
Lithium-polymer
- Life
4.5 h
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ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 (หมายเหตุข้อ 3 ของหมวด
16 และ หมายเหตุข้อ 5(ก) ของตอนที่ 84) และ 6
8523.51
4. “มินิ” เอสดีการ์ด (รู้จักในฐำนะ "กำร์ดหน่วยควำมจ้ำ
แฟลช" หรือ "กำร์ดหน่วยเก็บอิเล็กทรอนิกส์แฟลช") กำร์ด
ประกอบด้วยสื่อไม่น้ำไฟฟ้ำ (มีหรือไม่มีแผงวงจร) รอยเส้น
ทองแดงน้ำไฟฟ้ำและแผ่นเชื่อมส้ำหรับเชื่อมต่อกับอินเตอร์เฟซ
หลัก ซึ่งติดกับ (1) หน่วยควำมจ้ำแฟลช ("แฟลชอีอีพรอม") ใน
รูปแผงวงจรรวม 1 ตัว, (2) ไมโครคอนโทรลเลอร์ในรูป
แผงวงจรรวม 1 ตัว และ (3) องค์ประกอบที่ไม่ท้ำปฏิกิริยำ
อื่นๆ อุปกรณ์มีขนำด 21.5 มิลลิเมตร x 20 มิลลิเมตร x 1.4
มิลลิเมตร
สำมำรถอ่ำนและเก็บข้อมูลไว้บนกำร์ดได้ทันทีเมื่อมีกำรเสียบ
กำร์ดเข้ำกับเครื่องใช้ เช่น เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์
บันทึกเสียง กล้องถ่ำยบันทึกภำพดิจิทัล เครื่องเก็บข้อมูล เครื่อง
วิดีโอเกมคอนโซล หรือเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ กำร์ด
ใช้พลังงำนจำกเครื่องใช้ที่เชื่อมต่อและไม่ต้องใช้แบตเตอรี่
ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 (หมายเหตุข้อ 4(ก) ของ
ตอนที่ 85) และ 6
8523.51
5. "ไมโคร" เอสดีการ์ด (รู้จักในฐำนะ "กำร์ดหน่วยควำมจ้ำ
แฟลช" หรือ "กำร์ดหน่วยเก็บอิเล็กทรอนิกส์แฟลช") กำร์ด
ประกอบด้ว ยสื่ อไม่น้ ำไฟฟ้ำ (มีห รื อไม่มีแผงวงจร) รอยเส้ น
ทองแดงน้ำไฟฟ้ำและแผ่นเชื่อมส้ำหรับเชื่อมต่อกับอินเตอร์เฟซ
หลั ก ซึ่ ง ติ ด กั บ (1) หน่ วยควำมจ้ ำแฟลช ("แฟลชอี อี พรอม")
ในรูปแผงวงจรรวม 1 ตัว, (2) ไมโครคอนโทรลเลอร์ในรูป
แผงวงจรรวม 1 ตัว และ (3) องค์ประกอบที่ไม่ท้ำปฏิกิริยำ
อื่นๆ อุปกรณ์มีขนำด 15 มิลลิเมตร x 11 มิลลิเมตร x
1.0 มิลลิเมตร

ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ

Application of GIRs 1 (Note 3 to Section XVI and
Note 5 (A) to Chapter 84) and 6."
8523.51
4. "Mini" SD (Secure Digital) card (known as "flash
memory card" or "flash electronic storage card"). It
consists of a non-conductive substrate (with or
without printed circuit board) with conductive
copper traces and a contact pad for connection to
the host interfaces, into which are mounted (i) one
flash memory ("FLASH E2PROM") in the form of an
integrated circuit, (ii) a microcontroller in the form of
an integrated circuit and (iii) passive elements. The
dimensions of the device are 21.5 mm x 20 mm x
1.4 mm.
Data can be read from and stored onto the card
once it has been inserted in a particular appliance,
such as printers, mobile phones, audio recording
apparatus, digital cameras, data collection terminals,
video game consoles or automatic data processing
machines. The card uses power from the appliances
to which it is connected and requires no battery.
Application of GIRs 1 (Note 4 (a) to Chapter 85)
and 6.
8523.51
5. "Micro" SD (Secure Digital) card (known as "flash
memory card" or "flash electronic storage card"). It
consists of a non-conductive substrate (with or
without printed circuit board) with conductive
copper traces and a contact pad for connection to
the host interfaces, into which are mounted (i) one
flash memory ("FLASH E2PROM") in the form of an
integrated circuit, (ii) a microcontroller in the form of
an integrated circuit and (iii) passive elements. The
dimensions of the device are 15 mm x 11 mm x 1.0
mm.
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สำมำรถอ่ำนและเก็บข้อมูลไว้บนกำร์ดได้ทันทีเมื่อมีกำรเสียบ
กำร์ดเข้ำกับเครื่องใช้ เช่น เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์
บั น ทึ ก เสี ย ง กล้ อ งถ่ ำ ยบั น ทึ ก ภำพดิ จิ ทั ล เครื่ อ งเก็ บ ข้ อ มู ล
เครื่องวิดีโอเกมคอนโซล หรือเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ
กำร์ดใช้พลังงำนจำกเครื่องใช้ที่เชื่อมต่อและไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

Data can be read from and stored onto the card
once it has been inserted in a particular appliance,
such as printers, mobile phones, audio recording
apparatus, digital cameras, data collection terminals,
video game consoles or automatic data processing
machines. The card uses power from the appliances
to which it is connected and requires no battery.

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 (หมายเหตุข้อ 4(ก) ของ
ตอนที่ 85) และ 6
8704.21
2. ยานยนต์ สามล้อ แบ่ งออกเป็ น ส่ ว นที่ใช้ใ นกำรขนส่ ง
เครื่ อ งดื่ ม และมี ห้ อ งคนขั บ (แค้ ป ) ประกอบร่ ว มอยู่ ด้ ว ย
ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยเครื่ อ งยนต์ 4 จั ง หวะ กระบอกสู บ เดี ย ว
เครื่องยนต์ชนิดจุดระเบิดด้วยกำรอัด มีควำมจุของกระบอกสูบ
395 ลูกบำศก์เซนติเมตร น้ำหนักบรรทุก 500 กิโลกรัม ใช้คัน
บังคับเลียวส้ำหรับบังคับทิศทำงล้อหน้ำ ยำนยนต์นีมีเฟืองท้ำย
กระปุกเกียร์ 4 ควำมเร็วพร้อมกับเกียร์ถอยหลัง เพลำส่งก้ำลัง
และดรัมเบรก ระบบกันสะเทือนหน้ำประกอบด้วย โช้กอับและ
สปริงขดแบบก้นหอย และระบบกันสะเทือนหลัง ประกอบไป
ด้วยแหนบเสริมด้วยโช้กแบบยืดหดได้ 2 กระบอก

Application of GIRs 1 (Note 4 (a) to Chapter 85)
and 6."
8704.21
2. Three-wheeled vehicle, enclosed for the
transport of beverages and incorporating a driver’s
cab, propelled by a four-stroke, single-cylinder,
compression-ignition engine with a cylinder capacity
of 395 cc. The load capacity is 500 kg. The front
wheel is steered using handlebars. The vehicle has a
differential, a four-speed gear box with a reverse
gear, a transmission shaft and drum brakes. The front
wheel suspension consists of shock-absorbers and
spiral springs, and the rear wheel suspension consists
of leaf springs assisted by two telescopic shockabsorbers.

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

Application of GIRs 1 and 6
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8704.31
4. ยานยนต์สามล้อ ที่มีพืนที่เก็บของแบบเปิดอยู่ตอนท้ำย
ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยเครื่ อ งยนต์ 4 จั ง หวะ กระบอกสู บ เดี ย ว
เครื่ อ งยนต์ ช นิ ด จุ ด ระเบิ ด ด้ ว ยประกำยไฟ มี ค วำมจุ ข อง
กระบอกสู บ 175 ลู กบำศก์เซนติเมตร ยำนยนต์มีควำมยำว
2900 มิลลิ เมตร ควำมกว้ำง 1050 มิล ลิ เมตร และควำมสู ง
1250 มิลลิเมตร ขนำดพืนที่บรรทุกของ เท่ำกับ 1250 x 1000
x 280 มิลลิเมตร (ยำว x กว้ำง x สูง) ยำนยนต์มีน้ำหนักสุทธิ
260 กิโลกรัม และน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 230 กิ โลกรัม ใช้คัน
บังคับเลียวส้ำหรับบังคับทิศทำงล้อหน้ำ ยำนยนต์นีมีเฟืองท้ำย
กระปุกเกียร์ 4 ควำมเร็วพร้อมกับเกียร์ถอยหลัง เพลำส่งก้ำลัง
และดรัมเบรก เบรกถูกควบคุมกำรท้ำงำนผ่ำนคันบังคับเลียว
และคันเหยียบ ระบบกันสะเทือนหน้ำใช้กระบอกโช้ก และใช้
แหนบเป็นระบบกันสะเทือนหลัง

8704.31
4. Three-wheeled vehicle that features an open
rear cargo area, propelled by a four-stroke, singlecylinder, spark-ignition engine with a cylinder
capacity of 175 cc. The vehicle is 2900 mm long,
1050 mm wide and 1250 mm high. The dimensions
of the cargo area (L x W x H) are 1250 x 1000 x 280
mm. The vehicle has a net weight of 260 kg and a
maximum load capacity of 230 kg. The front wheel is
steered using handlebars. The vehicle has a
differential, a four-speed gear box with a reverse
gear, a transmission shaft and drum brakes. The
brakes are operated via the handlebars and by a
pedal. The front wheel has cylinder suspension, and
the rear wheels have leaf-spring suspension.

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

Application of GIRs 1 and 6

8704.31
5. ยานยนต์สามล้อ ที่มีห้องคนขับ (แค้ป) สร้ำงและติดตังใน
แบบห้ อ งยำนยนต์ แ ละพื นที่ เ ก็ บ ของแบบเปิ ด อยู่ ต อนท้ ำ ย
ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยเครื่ อ งยนต์ 4 จั ง หวะ กระบอกสู บ เดี ย ว
เครื่องยนต์ชนิดจุดระเบิดด้วยประกำยไฟ ควำมจุของกระบอก
สูบ 249 ลูกบำศก์เซนติเมตร ยำนพำหนะมีควำมยำว 3380

8704.31
5. Three-wheeled vehicle that features a driver’s
cab, constructed and fitted out in the manner of a
motor vehicle cab and an open rear cargo area. The
vehicle is propelled by a four-stroke, single-cylinder,
spark - ignition engine with a cylinder capacity of 249
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มิล ลิเมตร ควำมกว้ำง 1435 มิลลิ เมตร และควำมสู ง 1545
มิลลิเมตร ขนำดพืนที่บรรทุกของ เท่ำกับ 1530 x 1412 x
300 มิลลิเมตร (ยำว x กว้ำง x สูง) ใช้พวงมำลัยส้ำหรับ
ควบคุ ม ทิ ศ ทำง ยำนยนต์ นี มี เ ฟื อ งท้ ำ ย กระปุ ก เกี ย ร์ 4
ควำมเร็วพร้อมกับเกียร์ถอยหลังและสตำร์ทด้วยระบบไฟฟ้ำ

cc. It is 3380 mm long, 1435 mm wide and 1545 mm
high. The dimensions of the cargo area (L x W x H)
are 1530 x 1412 x 300 mm. The vehicle is steered
using a steering wheel. It has a differential, a fourspeed gear box with a reverse gear and an electric
starter.

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

Application of GIRs 1 and 6

9018.90
2. ห้องบ้าบัดร่างกายด้วยความเย็นจัด ส้ำหรับกำรบ้ำบัดหรือ
รักษำโรค เช่น โรคผิ ว หนั ง โรคข้ออักเสบหรื อโรครูมำติก มี
องค์ป ระกอบแยกเป็ น แต่ล ะส่ วน น้ ำเข้ำมำพร้ อมกันและยัง
ไม่ได้ประกอบเข้ำด้วยกัน ดังนี

9018.90
2. Total body cryotherapy chamber for the
treatment of, e.g., skin diseases, joint inflammations
or rheumatic illnesses, consisting of the following
separate basic parts, which are presented together
and unassembled:

(i) Cryotherapy chamber consisting of a pre(1) ห้องบ้ำบัดด้วยควำมเย็น จัด ประกอบด้วย ห้องก่อนกำร
บ้ำบัด (อุณหภูมิ -60 องศำเซลเซียส) และห้องบ้ำบัด (อุณหภูมิ chamber (-60 °C) and a therapy chamber
(approximately -110 °C) which are connected by a
-110 องศำเซลเซียสโดยประมำณ) โดยมีประตูเชื่อมถึงกัน
door.
ห้องบ้ ำบั ดด้ว ยควำมเย็ น จั ด ท้ำ ด้ว ยวัส ดุ ที่เป็น ฉนวน ขนำด The cryotherapy chamber is made up of insulating
ภำยนอกของห้ อ งมี ค วำมกว้ ำ ง 2400 มิ ล ลิ เ มตร ควำมยำว elements. The external dimensions of the chamber
4200 มิลลิเมตร ควำมสูง 2550 มิลลิเมตร ขนำดภำยในของ are 2400 mm (W) x 4200 mm (L) x 2550 mm (H). The
ห้ อ งก่ อ นกำรบ้ ำบั ด มี ค วำมกว้ ำ ง 1600 มิ ล ลิ เ มตร ควำมสู ง internal dimensions of the pre-chamber are 1600
2250 มิลลิเมตร ควำมลึก 1760 มิลลิเมตร และห้องบ้ำบัดมี mm (W) x 2250 mm (H) x1760 mm (D) and of the
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ขนำดควำมกว้ำง 2100 มิลลิเมตร ควำมสูง 2250 มิลลิเมตร
และควำมลึ ก 1700 มิล ลิ เมตร ห้ องทังสองติดตังพรมทนน้ำ
ชนิ ดพิเศษที่พืน ประตูทำงเข้ำ หน้ ำต่ำง โคมไฟ ล้ ำโพง ปุ่ม
สั ญ ญำณฉุ ก เฉิ น อุ ป กรณ์ ป รั บ สมดุ ล ควำมดั น พร้ อ มด้ ว ย
อีแวโพเรเตอร์ ซึ่งอีแวโพเรเตอร์มีพัดลมติดตังชนิดถำวรสำม
ตัว เพื่อหมุนเวียนอำกำศและอุปกรณ์ละลำยน้ำแข็ง ประกอบ
อยู่ ร่ ว มกั น ห้ อ งบ้ ำ บั ด ติ ด ตั งรำวจั บ ตลอดทั งสำม ด้ ำ น
ไมโครโฟนและระบบเฝ้ำสังเกตด้วยวิดีโอ

therapy chamber are 2100 mm (W) x 2250 mm (H) x
1700 mm (D). Both the pre-chamber and the therapy
chamber are equipped with a special water resistant carpet on the floor, entrance doors,
windows, lighting, loudspeakers, emergency signal
switches, pressure balance elements, and with
evaporators. The evaporators have three built-in fans
enabling the air circulation and integrated defrostheating device. The therapy chamber is further
equipped with an inside handrail along three sides, a
microphone and a video monitoring system.

(2) เครื่องท้ำควำมเย็น
เครื่องท้ำควำมเย็นเป็นระบบระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศ 3
ระดับ ติดตังภำยในตัวเรือนเครื่องจักรแบบปิด เครื่องท้ำควำม
เย็นนีตังอยู่ในห้องอื่นที่ไม่ใช่ห้องบ้ำบัด ร่วมกับอีแวโพเรเตอร์
เพื่ อ ลดอุ ณ หภู มิ ห้ อ งบ้ ำ บั ด ที่ อุ ณ หภู มิ -110 องศำเซลเซี ย ส
ขนำดเครื่ อ งท้ ำ ควำมเย็ น กว้ ำ ง 1600 มิ ล ลิ เ มตร สู ง 1700
มิลลิเมตร ลึก 800 มิลลิเมตร

(ii) Refrigeration machine.
The refrigeration machine is an air-cooled 3-level
cascade system installed in a closed machine
housing. The machine is located in a room other
than the cryotherapy chamber, and together with
the evaporator, it brings down the temperature in
the chamber to -110 °C. The dimensions of the
refrigeration machine are 1600 mm (W) x 1700 mm
(H) x 800 mm (D).

(3) ตู้ระบบสวิตช์
ตู้ระบบสวิตช์ที่มีระบบสวิตช์ไฟฟ้ำประกอบร่วมอยู่ด้วยส้ำหรับ
ควบคุมระบบทังหมดของห้องบ้ำบัดด้วยควำมเย็นจัด ตู้สวิตช์นี
จะตังไว้ ในห้องเดียวกันกับ เครื่องท้ำควำมเย็น มีขนำด กว้ำง
1000 มิลลิเมตร สูง 2000 มิลลิเมตร ลึก 500 มิลลิเมตร

(iii) Switching cabinet.
The switching cabinet incorporates an electric
switching system which is necessary for operating the
total body cryotherapy chamber as a whole. The
cabinet is placed in the same room as the abovementioned refrigeration machine. Its dimensions are
1000 mm (W) x 2000 mm (H) x 500 mm (D).

(4) โต๊ะควบคุม
โต๊ะควบคุมประกอบด้วยเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ ที่
ติ ด ตั ง ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง น ำ โ น เ ซิ ร์ ฟ เ ว อ ร์ ข น ำ ด 15 นิ ว
(38.1 เซนติ เมตร) หน้ ำ จอสั ม ผั ส ชนิ ด ที เอฟที อิ นเตอร์ โ ฟน
ล้ำโพง 2 ตัว ไมโครโฟน เครื่องเล่นซีดี และสวิตช์หยุดฉุกเฉิน
องค์ ป ระกอบเหล่ ำ นี ติ ด ตั งรวมอยู่ ใ นตั ว เรื อ นเดี ย วกั น

(iv) Control desk.
The control desk includes an automatic data
processing machine equipped with nano-servers, a
15 inch (38.1 cm) TFT display with touch screen, an
interphone, two loudspeakers, a microphone, a CD
player and an emergency stop switch. All these
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กำรควบคุมโดยใช้หน้ำจอระบบสัมผัสในกำรปรับเปลี่ยนและ
ตังค่ำ
โต๊ะควบคุมมีขนำด กว้ำง 600 มิลลิเมตร สูง 980 มิลลิเมตร
ลึก 400 มิลลิเมตร แยกอยู่ต่ำงหำกจำกห้องบ้ำบัด

components are integrated into the same housing.
Using the touch screen, an operator can control all
functions, adjustments and machine values.
The desk has dimensions of 600 mm (W) x 980 mm
(H) x 400 mm (D) and is separate from the
cryotherapy chamber.

(5) คอนเดนเซอร์
คอนเดนเซอร์ ป ระกอบด้ว ยตัว แลกเปลี่ ย นควำมร้ อนที่ มีท่ อ
แบบครอสซิ่งทวินริบส์ และเครื่องระบำยอำกำศที่มีมอเตอร์
ไฟฟ้ำกระแสสลับชนิด 3 เฟส คอนเดนเซอร์ติดตังภำยนอก
ห้องบ้ำบัดตังอยู่ เป็นตัวน้ำส่งควำมเย็นเพื่อลดอุณหภูมิใน
ห้องบ้ำบัด

(v) Condenser.
The condenser consists of a heat exchanger with
crossing twin ribs and ventilators with three-phase
motors. The condenser is located outside the
building where the cryotherapy chamber is placed
and it contributes to lowering the temperature in the
chamber.

อุปกรณ์ต่ำงๆ ข้ำงต้นเชื่อมต่อด้วยท่อทองแดงเพื่อให้สำรท้ำ All above-mentioned units are connected by copper
tubes, through which the coolant circulates, and by
ควำมเย็นไหลเวียน และเชื่อมต่อด้วยสำยไฟฟ้ำ
electrical cables.
ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 (หมายเหตุข้อ 3 ของตอนที่ Application of GIRs 1 (Note 3 to Chapter 90 and
Note 4 to Section XVI) and 6
90 และ หมายเหตุข้อ 4 ของหมวด 16) และ 6

*คาแปลภาษาไทยเพื่อประโยชน์ในการทาความเข้าใจสาหรับข้าราชการกรมศุลกากร ไม่มผี ลผูกพันทางกฎหมาย

