COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 54th Session)
ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ

0303.90

0303.90

1. ไข่ปลาคาเปลิน แช่เย็นจนแข็ง อุณหภูมิ -18 องศา
เซลเซียส ที่มีปริมาณเกลือไม่เกินร้อยละ 1 โดยน้าหนัก
ท้าให้เป็นก้อนขนาด 6 ถึง 12 กิโลกรัม ผลิตภัณฑ์นีเจตนา
เพื่อแปรรูปก่อนการบริโภค

1. Capelin roe, frozen at -18 °C, with a salt
content not exceeding 1 % by weight, presented
in blocks of 6 to 12 kg. The product is intended
for further processing before consumption.

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

Application of GIRs 1 and 6.

0305.20

0305.20

1. ไข่ปลาลัมป์ ในน้าเกลือที่มีปริมาณเกลือร้อยละ 15
ถึง 18 โดยน้าหนัก น้าเข้าบรรจุถัง 105 กิโลกรัม เนื่องจาก
มีปริมาณเกลือสูง ผลิตภัณฑ์นีเจตนาเพื่อ แปรรูปก่อน
การบริโภค

1. Lumpfish roe, in brine, with a salt content
of 15 to 18 % by weight, presented in 105 kg
barrels. Due to the high salt content, the
product is intended for further processing
before consumption.
Application of GIRs 1 and 6.

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6
2009.90

2009.90

1. น้าผลไม้และน้าพืชผักผสมกันที่ไม่ได้หมักผสมเครื่องเทศ
(ขิง) ประกอบด้วยน้าแตงกวาร้อยละ 30 น้าขึนฉ่าย
ร้อยละ 20 น้าแอปเปิลร้อยละ 20 น้าผักโขมร้อยละ 20
น้าผักชีฝรั่งร้อยละ 4 น้ามะนาวร้อยละ 4 และขิงร้อยละ 2
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบรรจุขวด เพื่อการขายปลีก

1. Mixture of unfermented juices containing
spices (ginger), consisting of juice of cucumber
(30 %), juice of celery (20 %), juice of apple
(20 %), juice of spinach (20 %), juice of parsley
(4 %), juice of lemon (4 %) and ginger (2 %).
The product is ready-to-drink and is put up in
bottles for retail sale.

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

Application of GIRs 1 and 6.

*คาแปลภาษาไทยเพื่อประโยชน์ในการทาความเข้าใจสาหรับข้าราชการกรมศุลกากร ไม่มผี ลผูกพันทางกฎหมาย

COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 54th Session)
ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ

3923.10

3923.10

1. ภาชนะใส่ของแสดง ประกอบด้วยถาดพลาสติกและ 1. Display container consisting of a combination
ที่ปิดครอบทรงโคมท้าด้วยพลาสติก ส้าหรับใช้เพื่อแสดง of a tray of plastics and a dome lid of plastics,
บรรจุหรือขนส่งอาหาร ภาชนะชนิดนีมีหลากหลายรูปทรง used for the display, packing or transport of
food. This type of container can come in a
variety of shapes.
ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

Application of GIRs 1 and 6.

3923.10

3923.10

2. ภาชนะ ท้าด้วยพลาสติก ส้าหรับใช้เพื่อแสดง บรรจุ
หรือขนส่งอาหาร ภาชนะนีปิดตามแนวขอบด้านหนึ่งและ
เปิ ด ออกตามแนวขอบด้ า นที่ เ หลื อ ภาชนะชนิ ด นี
มีหลากหลายรูปทรง

2. Container, of plastics, used for the display,
packing or transport of food. It is closed along
one edge and open on the other edges. This type
of container can come in a variety of shapes.

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

Application of GIRs 1 and 6.

*คาแปลภาษาไทยเพื่อประโยชน์ในการทาความเข้าใจสาหรับข้าราชการกรมศุลกากร ไม่มผี ลผูกพันทางกฎหมาย

COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 54th Session)
ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ

3923.10

3923.10

3. กล่องส้าหรับไข่ไก่ ท้าด้วยพลาสติก ที่กดปิดตามแนว 3. Box for chicken eggs, of plastics. It is closed
ขอบด้านหนึ่งและเปิดออกตามแนวขอบด้านที่เหลืออีก along one edge and open on the other three
สามด้าน
edges.
ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

Application of GIRs 1 and 6.

3923.90

3923.90

2. ถาด ท้าด้วยพลาสติกแบ่งออกเป็นช่อง ภาชนะดังกล่าว 2. Tray, of plastics, with compartments to
ไม่มีฝาปิดและส้าหรับใช้บรรจุสินค้า เช่น ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ hold items fast. The article is without a lid
หรือชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
and used for packing, e.g., of hard disk drives
or electronic components.
ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

Application of GIRs 1 and 6.

*คาแปลภาษาไทยเพื่อประโยชน์ในการทาความเข้าใจสาหรับข้าราชการกรมศุลกากร ไม่มผี ลผูกพันทางกฎหมาย

COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 54th Session)
ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ

3923.90

3923.90

3. ถาด ท้าด้วยพลาสติกไม่มีฝาปิด ส้าหรับใช้บรรจุอาหาร 3. Tray, of plastics, without a lid, used for the
packing of food.
ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

Application of GIRs 1 and 6.

6106.20

6106.20

1. เสือผ้าแขนกุด ไม่มีปก ถักแบบนิต (ประกอบด้ว ย
ส่วนผสมของเส้นใยสันโพลิเอสเทอร์ร้อยละ 65 และฝ้าย
ร้อยละ 35) บริเวณคอเสือตกแต่งด้วยริบบิน และบริเวณ
ไหล่ของเสือมีจีบที่ช่องสอดแขนเสือ บริเวณด้านหลังของ
เสื อผ่า เปิด ออกบางส่ว นตรงบริเ วณคอเสื อซึ่ง ติด กลัด
ด้วยกระดุม

1. Knitted sleeveless garment without a collar
(65 % polyester staple fibres and 35 % cotton),
with a decorative ribbon at the neckline and
ruffled armholes at the shoulders. It has a
partial opening at the back starting at the
neckline that fastens with a button.

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

Application of GIRs 1 and 6.

*คาแปลภาษาไทยเพื่อประโยชน์ในการทาความเข้าใจสาหรับข้าราชการกรมศุลกากร ไม่มผี ลผูกพันทางกฎหมาย

COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 54th Session)
ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ

6109.90

6109.90

1. เสือผ้าของสตรีแขนกุด ไม่มีปก ถักแบบนิต (ประกอบ
ด้วยส่ว นผสมของไนลอนร้อ ยละ 92 และ สแปนเด็กซ์
(อีลาสเทน) ร้อยละ 8) บริเวณคอเสือ เป็นรูปครึ่งวงกลม
และมีสายรัดช่วงไหล่

1. Women’s knitted sleeveless garment
without a collar (92 % nylon and 8 % spandex
(elastane)), with a semi-round neckline and
shoulder straps.

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

Application of GIRs 1 and 6.

6110.20

6110.20

2. เสือกั๊กถักแบบนิต ผ้าชันนอกท้าจากฝ้ายล้วน ซับใน
ด้ว ยผ้า บุร องบางๆ (ไม่มีเจตนาเพื่อ ป้อ งกันจากสภาพ
ภูมิอ ากาศ) และรวมถึงผ้า บุด้า นในที่ท้า จากเส้นใยสั น
โพลิเอสเทอร์ร้อยละ 65 และฝ้ายร้อยละ 35 ตัวเสือเปิดออก
ทางด้านหน้า

2. Knitted waistcoat, with an outer surface
constructed from 100 % cotton. It is interlined
with a thin layer of padding (not intended to
provide protection from the weather), and
includes an inner lining fabric constructed from
65 % polyester staple fibres and 35 % cotton.
It has a full opening at the front.

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

Application of GIRs 1 and 6.

*คาแปลภาษาไทยเพื่อประโยชน์ในการทาความเข้าใจสาหรับข้าราชการกรมศุลกากร ไม่มผี ลผูกพันทางกฎหมาย

COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 54th Session)
ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ

6110.30
2. เสือผ้าของสตรีแขนสัน ถักแบบนิต (อะคริลิคล้วน)
ม้วนพับบริเวณคอเสือ ไม่มีการผ่าเปิดออก มีฝีเข็มเย็บ
โดยเฉลี่ยมากกว่า 10 ฝี เข็มต่อเซนติเมตรตามแนวยาว
ในแต่ละทิศทางซึ่งนับบนพืนที่อย่างน้อย 10 เซนติเมตร
x 10 เซนติเมตร

6110.30
2. Women’s knitted short-sleeved garment
(100 % acrylic), with roll-neck, without an
opening. It has an average of more than 10
stitches per linear centimetre in each direction
counted on an area measuring at least 10 cm
x 10 cm.

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

Application of GIRs 1 and 6.

*คาแปลภาษาไทยเพื่อประโยชน์ในการทาความเข้าใจสาหรับข้าราชการกรมศุลกากร ไม่มผี ลผูกพันทางกฎหมาย

COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 54th Session)
ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ

6110.30

6110.30

3. เสือผ้าของบุรุษแขนยาว ถักแบบนิต (ประกอบด้วย
ส่วนผสมของเส้นใยสันโพลิเอสเทอร์ร้อยละ 76 และฝ้าย
ร้อยละ 24) ไม่มีปกและผ้าซับในออกแบบเพื่อห่อหุ้ม
ส่วนบนของร่างกาย มีลักษณะปิดด้านหน้าโดยซ้ายทับขวา
และมีกระเป๋าที่บริเวณด้านล่าง

3. Men’s knitted long-sleeved garment (76%
polyester staple fibres and 24 % cotton), without
collar and unlined, designed to cover the upper
part of the body. The garment has a left over
right closure at the front and pockets at the
bottom.

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

Application of GIRs 1 and 6.

6114.30

6114.30

2. เสือผ้าของสตรีแขนสัน ถักแบบนิต (ประกอบด้วย
ส่วนผสมของเส้นใยสันโพลิเอสเทอร์ร้อยละ 68 และฝ้าย
ร้อยละ 32) ไม่มีการผ่าเปิดออก และตกแต่งด้วยริมระบาย
ใต้อก

2. Women’s knitted short-sleeved garment
(68 % polyester staple fibres and 32 % cotton),
without an opening. It is embellished with frills
under the bust.

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

Application of GIRs 1 and 6.

*คาแปลภาษาไทยเพื่อประโยชน์ในการทาความเข้าใจสาหรับข้าราชการกรมศุลกากร ไม่มผี ลผูกพันทางกฎหมาย

COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 54th Session)
ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ

6202.13

6202.13

1. เสือแขนยาว ท้าจากผ้าโพลีเอสเทอร์ทอ มีปกและกระเป๋า 1. Long-sleeved garment, made of woven
ตัวเสือยาวถึงกลางต้นขาและเปิดด้านหน้า ซึ่งผูกติดกัน polyester fabric, with a collar and pockets. It
แบบขวาทับซ้ายด้วยกระดุมและเข็มขัด
extends below mid-thigh and has a full opening
at the front that fastens right over left by means
of buttons and a belt.
ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

Application of GIRs 1 and 6.

*คาแปลภาษาไทยเพื่อประโยชน์ในการทาความเข้าใจสาหรับข้าราชการกรมศุลกากร ไม่มผี ลผูกพันทางกฎหมาย

COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 54th Session)
ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ

6202.93

6202.93

1. เสือกันหนาว ท้าจากผ้าโพลีเอสเตอร์ทอ ตัวเสือยาว
ต่้ากว่าเอว มีปก หมวกและกระเป๋าข้าง รูปแบบการตัด ชี
ได้ชัดว่าออกแบบมาส้าหรับสตรี แม้จะผูกติดกันแบบซ้าย
ทับขวาด้วยซิป กระดุมแบบปุ่มและเข็มขัด มีสายรัดเอว
และมีเชือกรูดเพื่อกระชับตัวเสือที่ด้านล่าง

1. Anorak-like garment, made of woven
polyester fabric, reaching down to below the
waist, with a collar, a hood and side pockets.
The cut of the garment clearly indicates that
it is designed for a woman despite that it fastens
left over right by means of a zip, press studs
and a belt. It has a ribbed waistband and a
drawstring to tighten the garment at the bottom.

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

Application of GIRs 1 and 6.

*คาแปลภาษาไทยเพื่อประโยชน์ในการทาความเข้าใจสาหรับข้าราชการกรมศุลกากร ไม่มผี ลผูกพันทางกฎหมาย

COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 54th Session)
ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ

7115.90

7115.90

1. ลูกกลมกลวงขนาดเล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า
0.05 มม. ได้จากการเคลือบเงินลงบนลูก กลมแก้วกลวง
ขนาดเล็ก โดยกระบวนการชุบโลหะด้วยเคมี มีส่วนประกอบ
เป็นเงินร้อยละ 20 หรือมากกว่าโดยน้าหนัก และส่วนประกอบ
เป็นแก้วไม่เกินร้อยละ 80 โดยน้าหนัก ใช้เป็นสารเติมเต็ม
ในการผลิตสีน้าไฟฟ้า

1. Hollow microspheres, of a diameter of
less than 0.05 mm, obtained by depositing a
silver coating on hollow glass microspheres
by means of a chemical plating process.
They have a silver content of 20 % or more
by weight, and a glass content not exceeding
80 % by weight. They are used as a conductive
filler in the manufacture of conductive paint.

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 (หมายเหตุข้อ 1 (ข) Application of GIRs 1 (Notes 1 (b) and 2 (A)
และ 2 (ก) ของตอนที่ 71) และ 6
to Chapter 71) and 6.
8431.49

8431.49

2. หม้อน้าอลูมิเนียม (985 มม x 530 มม x 145 มม)
ส้าหรับเครื่องขุด ถูกออกแบบเพื่อลดอุณหภูมิของน้าหล่อเย็น
ที่มาจากเครื่องยนต์ของเครื่องขุดโดยการถ่ายโอนความร้อน
ส่ ว นเกิ น จากน้ า หล่ อ เย็ น สู่ อ ากาศ จากนั นน้ า หล่ อ เย็ น
จะถูกส่งกลับไปที่เครื่องยนต์

2. Aluminium radiator (985 mm x 530 mm
x 145 mm) for an excavator. It is designed to
cool down the coolant fluid coming from the
engine of the excavator by transferring excess
heat from the coolant into the air. The coolant
is then returned back to the engine.

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 (หมายเหตุข้อ 2 (ข)
ของหมวด 16) และ 6

Application of GIRs 1 (Note 2 (b) to Section
XVI) and 6.

*คาแปลภาษาไทยเพื่อประโยชน์ในการทาความเข้าใจสาหรับข้าราชการกรมศุลกากร ไม่มผี ลผูกพันทางกฎหมาย

COMPENDIUM OF CLASSIFICATION OPINIONS (HSC 54th Session)
ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ

8433.90
1. ดรัมเฮาซิ่ง ส้าหรับเครื่องจักรที่มีทังเครื่องเก็บเกี่ยว
และเครื่องนวด ซึ่งเป็นเคสประกอบด้วย ดรัมจ้านวน 3 ตัว
ได้แก่ เครื่องป้อนที่เป็นใบพัด ดรัมส้าหรับนวด และเครื่องตี
ท้าให้เมล็ดพืชแยกออกจากรวงในกระบวนการนวด อุปกรณ์
ในส่ว นของการนวดนี ไม่มีร ะบบขับ เคลื่อ นของมัน เอง
แต่ขับเคลื่อนโดยระบบการท้างานของรอกและสายพาน
โดยเครื่องยนต์ดีเซลเดี่ยวของเครื่องจักรนี

8433.90
1. Drum housing for a combine harvester-thresher
consisting of a casing with three drums: a rotor
feeder; a threshing drum; and a beater, enabling
grain to be separated from the ears during the
threshing process. The threshing unit compartment
has no drive system of its own, but is driven by
a system of pulleys and belts by the combine’s
single diesel engine.

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 (หมายเหตุข้อ 2 (ข)
ของหมวด 16) และ 6

Application of GIRs 1 (Note 2 (b) to Section
XVI) and 6.

1. ช่างส้าหรับป้อนใส่ มีอุปกรณ์ตัด
2. แพล็ตฟอร์มการท้างานมีฝาครอบ
3. ถังส้าหรับเก็บเมล็ด

4. แยกออกเพื่อคัดทิง
5. ท้าความสะอาด
6. เพลา

*คาแปลภาษาไทยเพื่อประโยชน์ในการทาความเข้าใจสาหรับข้าราชการกรมศุลกากร ไม่มผี ลผูกพันทางกฎหมาย
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8467.19
1. กรรไกรตัดแต่งกิ่งนิวเมติก มีลูกสูบและใบมีดอยู่บน
ด้ามจับประกอบร่วมอยู่ด้วย และท้างานด้วยการอัดอากาศ
ผ่านลูกสูบโดยผู้ใช้ใช้นิวหัวแม่มือและนิวชีบีบไก กรรไกร
ตั ด แต่ ง กิ่ ง นิ ว เมติ ก ออกแบบให้ ใ ช้ ถื อ อยู่ ใ นมื อ ระหว่ า ง
การใช้งานและสามารถน้ามาติดตังกับแท่งเสริมต่อ (แขนต่อ)
ซึ่ง อาจจะเป็น แบบเทเลสโคปิก ใช้ส้า หรับ การตัด แต่ง
กิ่งต้นไม้

8467.19
1. Pneumatic secateurs, incorporating a
piston and blades on a thick tube (handgrip)
and operated by compressed air triggered by
the user’s thumb and index finger via the
piston; they are designed to be held in the hand
during use and can be fitted to extension rods
(arms), which may be telescopic. They are used
for pruning trees.

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

Application of GIRs 1 and 6.

8517.70

8517.70

3. กระจกเทมเปอร์ ที่ปิดหน้าจอซึ่งเป็นตัวน้าไฟฟ้าใช้ใน 3. Electro-conductive tempered cover glass,
การผลิตโทรศัพท์มือถือหน้าจอสัมผัส มีขนาดดังต่อไปนี for the manufacture of a touchscreen mobile
(ยาว x กว้าง x สูง): 165 มม x 86 มม x 0.55 มม
phone, with the following dimensions (L x W
x H) : 165 mm x 86 mm x 0.55 mm.
นอกจากจะถูกท้าให้บางและตัดเพื่อให้ได้รูปร่าง (รวมถึง In addition to being tempered and cut to shape
เจาะรูและท้าให้ขอบโค้งมน) กระจกเทมเปอร์ต้องผ่าน (including holes punched and edges rounded),
กระบวนการพิมพ์ต่อไปนี
the glass is subjected to the following printing
process :
*คาแปลภาษาไทยเพื่อประโยชน์ในการทาความเข้าใจสาหรับข้าราชการกรมศุลกากร ไม่มผี ลผูกพันทางกฎหมาย
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(1) พิมพ์โลโก้ของบริษัทและจุดที่เป็นตัวน้าไฟฟ้า โดยใช้ (i) printing the company logo and electroหมึกพิมพ์ที่เป็นตัวน้าไฟฟ้า;
conductive dots using electro-conductive inks;
(2) พิมพ์บริเวณขอบด้านข้างที่ไม่เป็นตัวน้าไฟฟ้า โดยใช้ (ii) printing the non electro-conductive border
หมึกพิมพ์ที่ไม่เป็นตัวน้าไฟฟ้าและหมึกเคลือบชนิด
using non electro conductive and heatทนความร้อน เพื่อป้องกันการท้างานหน้าจอสัมผัส
resistant shielding ink, to prevent the
จากการท้างานที่ผิดพลาดหรือไม่สามารถท้างานได้
touchscreen operation from malfunctioning
และป้องกันแสงจากแบล็คไลท์ของแอลซีดี;
or failing to function and to block out the
(3) พิมพ์หมึกพิมพ์อินฟราเรด จ้านวน 2 จุด เมื่อโทรศัพท์
light from the backlighting unit of liquid
ประกอบเสร็จแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าแสงเดินทางไปยัง
crystal displays (LCDs);
เซ็นเซอร์อินฟราเรด และ
(iii) printing two infrared ink spots which, once
(4) พิมพ์เครื่องหมายแสดงปุ่ม สั มผัสโดยใช้หมึกพิมพ์
the telephone has been assembled, ensure
ที่ไม่เป็นตัวน้าไฟฟ้าและใช้หมึกทนความร้อน
the passage of light to the infrared sensor;
and
(iv) printing the touch icons, using non electroconductive and heat resistant ink.
ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 (หมายเหตุข้อ 2 (ข)
ของหมวด 16) และ 6

Application of GIRs 1 (Note 2 (b) to Section
XVI) and 6.

*คาแปลภาษาไทยเพื่อประโยชน์ในการทาความเข้าใจสาหรับข้าราชการกรมศุลกากร ไม่มผี ลผูกพันทางกฎหมาย
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8536.90

8536.90

2. แผงชุมสายสัญญาณ (50-พอร์ตวอยซ์), ออกแบบ
เพื่อให้ง่ายต่อการวางโครงสร้างของระบบสายสัญญาณ
ในเครือข่ายการสื่อสาร IP (อินเตอร์เน็ตโปโตคอล) หรือ
ระบบเครือข่ายเสียง (การสื่อสารทางโทรศัพท์) แผงชุมสาย
สัญ ญาณนี เป็น อุป กรณ์เ ชื่อ มต่อ ที่ไ ม่ไ ด้ท้า หน้า ที่ข ยาย
สร้างใหม่หรือปรับเปลี่ยนสัญญาณ แผงชุมสายสัญญาณมี
50 RJ 45พอร์ต แต่ละพอร์ตใช้ส้าหรับสถานีงานของผู้ใช้
แต่ละราย แผงนีช่วยให้ผู้ใช้แต่ละสถานีงานถูกเชื่อมต่อเข้า
กับสวิทซ์ ฮับ หรือเราต์เตอร์ ซึ่งเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่าย

2. Patch panel (50-port voice), designed to
simplify the structuring of cabling systems in IP
(Internet Protocol) communication networks
or voice communication networks (telephone
calls). This is an inactive connecting device
which does not amplify, regenerate or modify
the signal. It has 50 RJ45 ports, one for each
user workstation. The panel allows each user
workstation to be connected to the switch,
hub or router, linking it to the network.

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

Application of GIRs 1 and 6.

8714.10

8714.10

1. หม้อน้า อลูมิเ นียม (359 มม. x 181 มม.) ส้าหรับ
รถจักรยานยนต์ถูกออกแบบ เพื่อลดอุณหภูมิของน้าหล่อเย็น
ที่มาจากเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ โดยการถ่ายโอน
ความร้ อ นส่ ว นเกิ น จากน้ า หล่ อ เย็ น สู่ อ ากาศ จากนั น
น้าหล่อเย็นจะถูกส่งกลับไปที่เครื่องยนต์

1. Aluminium radiator (359 mm x 181 mm)
for a motorcycle. It is designed to cool down
the coolant fluid coming from the engine of
the motorcycle by transferring excess heat
from the coolant into the air. The coolant is
then returned back to the engine.

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

Application of GIRs 1 and 6.

*คาแปลภาษาไทยเพื่อประโยชน์ในการทาความเข้าใจสาหรับข้าราชการกรมศุลกากร ไม่มผี ลผูกพันทางกฎหมาย
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9403.20

9403.20

3. ตู้เหล็ก (ขนาด : สูง 2000 มม. (45 อาร์ยู -“แร็คยูนิค”) 3. Steel cabinet (dimensions (H x W x D) :
x กว้าง 600 มม. x หนา 600 มม.) ที่ออกแบบให้ตังอิสระ 2000 mm (45 RU – “Rack Unit”) x 600 mm x
และมีรายละเอียดดังต่อไปนี
600 mm), designed to be free-standing and
having the following specifications :
-

ประตูหน้าเป็นกระจกที่สามารถล็อคได้
ด้านหลังเปิด
ด้านล่างเปิด (ไม่มีฐานตู้)
ประตูเหล็กด้านข้างสองด้านล๊อคและถอดแยกได้ ช่วยให้
ตู้ที่วางต่อกันและอุปกรณ์ที่อยู่ข้างในเชื่อมต่อระหว่างกัน
เมื่อถอดประตูด้านที่ติดกันออก
- เสาเจาะเป็นรูส่ีต้นยึดติดที่ผนังด้านข้างตู้ด้วยสกรู ไว้
ส้าหรับใช้น็อตยึดอุปกรณ์ที่อยู่ในนัน

- lockable glass front door;
- open back;
- open base (no plinth);
- two steel side doors, lockable and removable,
allowing cabinets to be placed side by side
and the equipment therein to be interconnected
when the facing sides are removed; and
- four perforated posts screwed to the cabinet’s
side walls, to which the equipment
to be housed in it can be bolted on.

*คาแปลภาษาไทยเพื่อประโยชน์ในการทาความเข้าใจสาหรับข้าราชการกรมศุลกากร ไม่มผี ลผูกพันทางกฎหมาย
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ตู้น้าเข้ามาพร้อมกับแผงชุมสายสัญญาณ (50-พอร์ตวอยซ์)
ที่ออกแบบให้พอดีกับ ภายในตู้แต่ถอดแยกออกจากกัน
เพื่อความสะดวกในการขนส่ง เครื่องมือและอุปกรณ์อื่น ๆ
ได้แก่ อุปกรณ์ตัดวงจร แผงซ่อมบ้ารุง ปลั๊กตัวเมีย แผงยึด
สายไฟ สายพ่วงและเราต์เตอร์ ที่ไม่น้าเข้ามาพร้อมกับตู้
จะได้รับการติดตังทีต่ ้ใู นภายหลัง

The cabinet is presented together with patch
panels (50-port voice), which are designed to
be fitted to the cabinet interior but are supplied
unassembled for ease of shipping. Other
apparatus and equipment, namely a circuit
breaker, a service board, power sockets, jumper
bars/cable holders and a router, not presented
together with the cabinet, will be fitted to
the cabinet interior later.

แผงชุมสายสัญญาณที่น้าเข้ามาพร้อมกับตู้ให้จ้าแนกประเภท The patch panels presented together with
พิกัดของแต่ละสินค้าแยกกัน
the cabinet are classified separately.
ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

Application of GIRs 1 and 6.

*คาแปลภาษาไทยเพื่อประโยชน์ในการทาความเข้าใจสาหรับข้าราชการกรมศุลกากร ไม่มผี ลผูกพันทางกฎหมาย
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9403.20

9403.20

4. ตู้เหล็ก (ขนาด : สูง 605 มม. (12 อาร์ยู -“แร็คยูนิค”) 4. Steel cabinet (dimensions (H x W x D) :
x กว้าง 600 มม. x หนา 600 มม.) ที่ออกแบบแขวนผนัง 605 mm (12 RU – “Rack Unit”) x 600 mm x
และมีรายละเอียดดังต่อไปนี
600 mm), designed to be wall-mounted and
having the following specifications :
- ประตูหน้าเป็นกระจกที่สามารถล็อคได้
- ด้านหลังเปิด (ด้านหลังยึดติดกับผนัง)
- เสาเจาะเป็นรูสองต้นยึดติดที่ผนังด้านข้างตู้ด้วยสกรู
ไว้ส้าหรับใช้น็อตยึดอุปกรณ์ที่อยู่ในนัน
- เจาะรูด้านบนและด้านล่างเพื่อระบายอากาศได้ดี
- จัดเตรียมพืนที่พิเศษ (ช่องว่าง) ที่ด้านล่างของตู้ส้าหรับ
สายเคเบิลเชื่อมต่อ

- lockable glass front door;
- open back (back is fixed to the wall);
- two perforated posts screwed to the cabinet’s
side walls, to which the equipment to be
housed therein can be bolted on;
- perforated top and bottom to facilitate air
flow; and
- special provision (space) at the bottom of the
cabinet for connecting cables.

แผงชุมสายสั ญญาณที่ ไม่น้ าเข้ามาพร้ อมกับ ตู้ จะได้รับ
การติดตังที่ตู้ในภายหลัง อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะทาง
เทคนิค ท้าให้สามารถติดตังฮาร์ดแวร์ ของเครือข่ายอื่น ๆ
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์จ่ายสัญญาณ

Patch panels, which are not presented
together with the cabinet, will be fitted to
the cabinet interior later. However, its technical
characteristics also allow for the installation
of other networking hardware, electrical feed
and distribution equipment.

ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 (หมายเหตุข้อ 2 (ก)
ของตอนที่ 94) และ 6

Application of GIRs 1 (Note 2 (a) to
Chapter 94) and 6.

*คาแปลภาษาไทยเพื่อประโยชน์ในการทาความเข้าใจสาหรับข้าราชการกรมศุลกากร ไม่มผี ลผูกพันทางกฎหมาย

