คำวินิจฉัยคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ครั้งที่ 21/2560
ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด
เครื่ อ งบดเมล็ ด กำแฟใช้ ใ นอุ ต สำหกรรม
โดยเฉพำะ
“SANTOS” (COFFEE GRINDER MODEL
01PS, 06, 06A, 06AC, 43)
ลักษณะสินค้ำ
เครื่องบดเมล็ดกาแฟ ยี่ห้อ “SANTOS” ใช้กับไฟ 220
- 240 V 50 Hz จานวน 5 รุ่น มีรายละเอียด ดังนี้
1.รุ่น 01PS
ทางานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า กาลังไฟ 600 W ความเร็ว
รอบ 1500 rpm ขนาดโถบรรจุเมล็ดกาแฟ 1 กก.
ขนาดเครื่อง 550x250x320 มม. น้าหนัก 15 กก.
2. รุ่น 06 รุ่น 06A รุ่น 06AC
ทางานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า กาลังไฟ 360 W ความเร็ว
รอบ 1500 rpm ขนาดโถบรรจุเมล็ดกาแฟ 1 กก.
ขนาดเครื่อง 570x230x350 มม. น้าหนัก 10 กก.
3. รุ่น 43 ใช้กับไฟ 220 - 240 V 50 Hz
ทางานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า กาลังไฟ 600 W ความเร็ว
รอบ 1500 rpm ขนาดโถบรรจุเมล็ดกาแฟ 1.7 กก.
ขนาดเครื่อง 690x190x355 มม. น้าหนัก 21 กก.

วินิจฉัย

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
- ส าหรับสิ นค้ ารายอุ ทธรณ์รายการที่ 1
8438.80.11
(COFFEE GRINDER MODEL 01PS, 06, 06A,
และ
06AC, 43) โดยเครื่องบดเมล็ดกาแฟรุ่น 01PS
8421.19.90
และ รุ่น 43 มีที่แขวนถุง (Bag Holder) เพื่อ
รองรับผงกาแฟที่ลูกค้าสั่งบด ซึ่งเหมาะสาหรับ กอ 215/2560/
การใช้งานตามร้านกาแฟทั่วไป และ รุ่น 06 รุ่น ป21/2560(3.1)
06A และ รุ่น 06AC มีการติดอุปกรณ์นับ
จานวนการใช้ผงกาแฟแต่ละครั้งที่ชง สามารถ
ปรับปริมาณ ผงกาแฟได้ ซึ่งเหมาะสาหรับการ
ใช้ งานตามร้ านกาแฟบดเพื่ อบรรจุ ถุ งเมล็ ด
กาแฟขาย
- ประกอบกับเอกสาร User and Maintenance
Manual ในหัวข้อ Improper Use ระบุว่า “Do
not use this appliance for grinding
anything other than roasted coffee bean
(ห้ามใช้บดของอย่างอื่น นอกจากเมล็ดกาแฟ)”
สินค้าทางานด้วยไฟฟ้า จึงมีลักษณะเป็นของที่
ตรงตามความของประเภทย่อย 8438.80.11 ใน
ฐานะเป็นเครื่องบดกาแฟให้ละเอียด ใช้ไฟฟ้า
- ดังนั้น เมื่อสิ นค้ารายอุทธรณ์จัดเป็นของ
ตามประเภท 84.38 แล้ว จึงมิอาจจัดเป็นของ
ตามประเภท 84.79 ในฐานะเป็ น เครื่ อ ง
เครื่องจักรและเครื่องใช้กลที่มีการทางานเป็น
เอกเทศ ที่ไม่ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้

รุ่น 01PS

- พิ จารณาแล้ ว เห็ นควรจั ดสิ นค้ าราย
อุ ท ธ ร ณ์ เ ค รื่ อ ง บ ด เ ม ล็ ด ก า แ ฟ ใ ช้ ใ น
อุ ตสาหกรรมโดยเฉพาะ ยี่ ห้ อ “SANTOS”
(COFFEE GRINDER MODEL 01PS, 06,
06A, 06AC, 43) เป็นของตามประเภทพิกัด
8438.80.11 ในฐานะเป็นเครื่องบดกาแฟให้
ละเอียด ชนิ ดใช้ไฟฟ้ า ตามหลั กเกณฑ์ การ
ตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6

รุ่น 06 /06A /06AC

รุ่น 43

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด

วินิจฉัย

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
1. เครื่องคั้นน้ำส้ม
1) เครื่องคั้นน้ำส้ม AUTOMATIC CITRUS
8435.10.10
AUTOMATIC CITRUS JUICER
JUICER (CITRUS JUICER WITH LEVER 10),
และ
(CITRUS JUICER WITH LEVER 10)
CITRUS JUICER (HIGH OUTPUT CITRUS
8438.90.12
2. เครื่องคั้นน้ำส้ม CITRUS JUICER
JUICER 52), CITRUS JUICER CHROMED
(HIGH OUTPUT CITRUS JUICER 52)
220-240V 50/60Hz) (CITRUS JUICER กอ 216/2560/
3. เครื่องคั้นน้ำส้ม CITRUS JUICER
38))
ป21/2560(3.2)
CHROMED 220 - 240V 50/60Hz
ตามที่ผู้ผลิตระบุในเอกสารเกี่ยวกับลักษณะ
(CITRUS JUICER 38)
สินค้าว่า
4. ส่วนประกอบของเครื่องบดเมล็ดกำแฟ
1) สินค้ามีลักษณะเป็นเครื่องคั้นน้าผลไม้
(SET OF 2 SANTOS GRINDING)
ตั ว เ ค รื่ อ ง ท า จ า ก ส แ ต น เ ล ส ห รื อ
อลู มิ เ นี ย มอั ล ลอยด์ ซึ่ ง มี ค วามที่ แ ข็ ง แรง
ลักษณะสินค้ำ
ทนทานท าให้ มี อ ายุ ก ารใช้ ง านนานกว่ า
รายละเอี ย ดของสิ น ค้ า ตามที่ บ ริ ษั ท ฯ ชี้ แ จง สินค้าที่ใช้ตามบ้านเรือนโดยทั่วไป
และจากข้อมูลของผู้ผลิต สามารถสรุปลักษณะ
2) สินค้าสามารถใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลา
ของสินค้าได้ ดังนี้
นานได้ และสามารถคั้นน้าผลไม้ได้ 20 - 40 ลิตร
1. เครื่องคั้นน้ำผลไม้
ต่อชั่วโมง
3) มีการชี้แจงจากผู้ผลิตว่า สินค้าเหมาะ
สาหรับร้านอาหาร ศูนย์อาหาร และสถานพักฟื้น
4) สินค้าได้รับมาตรฐาน EN 60335-264:2004 ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตสาหรับ
เครื่องมือในห้องครัวเชิงพาณิชย์ทาให้สินค้า
สามารถนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้
- CITRUS JUICER 38
- เมื่อพิจารณาตามหมายเหตุของตอนที่ 85
รำยละเอียด 1,500RPM, 130 Watt,
230V/50Hz/1Ph Volt ,170x303x350 mm., ข้อ 3 (ก) ให้จาแนกเครื่องใช้ไฟฟ้า ตาม
น้าหนัก 5 kg, ตัวเครื่องAluminum Alloy บ้านเรือนที่มีลักษณะเป็นเครื่องคั้นน้าผลไม้
ให้ จัดอยู่ในประเภทพิกัด 85.09 ประกอบ
30 L/Hr.
ลักษณะพิเศษ มีหัวคั้น 3 แบบ, ตัวเครื่องชุบ กับคาอธิบาย EN/HS 2007 ประเภทพิกัด
85.09 ระบุ ว่ า เครื่ อ งใช้ ต ามบ้ า นเรื อ น
โครเมียม
หมายถึง เครื่องใช้ที่โดยปกติใช้ ในบ้านเรือน
- CITRUS JUICER WITH LEVER 10
เครื่องใช้เหล่านี้สามารถบ่งชี้ได้ตามชนิดโดย
รำยละเอียด 1,500RPM, 230 Watt,
ลักษณะสาคัญที่ เช่น ขนาด รูปแบบ ความจุ
220V/50Hz/1Ph Volt , 200x300x380 mm.,
ปริมาตร โดยเกณฑ์ในการตัดสินคุณลักษณะ
น้าหนัก 9.5 kg, ตัวเครื่อง Stainless Steal
เฉพาะตัวเหล่านี้อยู่ตรงที่เครื่องใช้ที่พิจารณา
30 L/Hr.
นั้ น ต้ องไม่ ใช้ งานในระดั บที่ เกิ นกว่ าความ
ลักษณะพิเศษ หัวคั้นมาพร้อมกรอง, มีถาด
ต้องการที่ใช้ตามบ้านเรือน จากที่กล่าวข้างต้น
รองน้าหยดสามารถ, ถอดออกได้, มีฝาปิด
สิ น ค้ า มี ลั กษณะที่ ใช้ งานได้ เกิ นกว่ า ความ
หัวคั้น
ต้องการที่ใช้ตามบ้านเรือน จึงไม่สามารถจัด

- HIGH OUTPUT CITRUS JUICER 52
รำยละเอียด 1,500RPM, 230 Watt,
220V/50Hz/1Ph Volt , 205x305x490 mm.,
น้าหนัก 10 kg, ตัวเครื่อง Stainless Steal
40 L/Hr.
ลักษณะพิเศษ มีหัวคั้น 3 แบบ, ตัวเครื่องชุบ
โครเมียม, มีที่กั้น กันผลไม้กระจาย
2. ส่วนประกอบของเครื่องบดเมล็ดกำแฟ
(SET OF 2 SANTOS GRINDING)

ลั กษณะสิ นค้ าเป็ นแผ่ น Disc 2 ชิ้ น การ
นามาใช้จะนามาประกบกัน ใช้ใส่ในเครื่องบด
เมล็ดกาแฟ ยี่ห้อ SANTOS รุ่น 01PS โดย
สินค้าทามาจากโลหะสามัญ ลักษณะเป็นทรง
กลม แบน ขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง 63.5
มิลลิเมตร ทาหน้าที่เป็นฟันบดย่อยเมล็ดกาแฟ
ให้เป็นผงละเอียด ซึ่งเอกสารของผู้ผลิตได้ระบุ
ว่า สินค้ามีความทนทานสูง มีอายุการใช้งานที่
ยาวนาน เหมาะส าหรั บ การบดเมล็ ดกาแฟที่
ต้องการคุณภาพสูง
เครื่องบดเมล็ดกาแฟ SANTOS รุ่น 01PS มี
ขนาด W250 x D320 x H550 mm. น้าหนัก
15 กิโลกรัม ใช้กาลังไฟฟ้า 600 Watt โดยมีโถ
บรรจุเมล็ดกาแฟ 1 กิโลกรัม สามารถบดเมล็ด
กาแฟได้ 14 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ความเร็วรอบ
ของมอเตอร์ 1,500 รอบต่อนาที ใช้ไฟฟ้า 220
- 240/50Hz ตัวเครื่องมีที่แขวนถุงเพื่อบรรจุผง
กาแฟ เครื่องทางานโดยการเทเมล็ดกาแฟที่คั่ว
แล้วลงไปในภาชนะใส่เมล็ดกาแฟ เพื่อนาเมล็ด
กาแฟไหลลงสู่การทางานของเครื่อง (ผ่านไปยัง
ฟัน บดขับ เคลื่ อนโดยมอเตอร์ ) ซึ่งกาแฟที่บ ด
แล้ ว จะไหลลงมาสู่ ถุง ที่ติ ดกั บ ส่ ว นที่ ผ งกาแฟ
ออกมา

สินค้าเข้าประเภทพิกัด 85.09
- ทั้ งนี้ พิ จารณาตามประเภทพิ กั ด 84.35
ประกอบกับคาอธิบาย EN/HS 2007 ระบุว่า
เครื่ องจั กรในที่ นี้ เป็ นเครื่องที่ นามาใช้ ทั้ งใน
เชิงเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เพื่อการทา
ไวน์ ไซเดอร์ น้าผลไม้หรือเครื่องดื่มอื่น ๆ โดย
เครื่ องจั กรที่ ใช้ ในการคั้ นน้ าผลไม้ ในที่ นี้ ให้
รวมถึงเครื่องที่ใช้แรงจากมือหรือแหล่งกาเนิด
พลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งน้า
ผลไม้ไม่นับรวมการหมัก ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
ลักษณะและการใช้งานของสินค้า พบว่า มี
ลั กษณะที่ ส อดคล้ องกั บประเภทพิ กั ดและ
คาอธิบาย EN/HS 2007
- ดังนั้น จึงเห็นควรให้สินค้าเครื่องคั้นน้าส้ม
ทั้ ง 3 รายการ จั ดเข้ าประเภ ทพิ กั ด
8435.10.10 ในฐานะเป็นเครื่องจักรใช้ในการ
คั้ นน้ าผลไม้ ใช้ ไฟฟ้ า ตามหลั กเกณฑ์ การ
ตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6
2) ส่วนประกอบของเครื่องบดเมล็ดกำแฟ
(SET OF 2 SANTOS GRINDING)
- เมื่อพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ ของเครื่องบด
เมล็ดกาแฟ SANTOS รุ่น 01PS พบว่า เครื่อง
บดเมล็ดกาแฟรุ่นดังกล่าว มีประสิทธิภาพใน
การทางานระดับที่เกินกว่าความต้องการที่ใช้
ตามบ้านเรือน คือ โถบรรจุเมล็ดกาแฟสามารถ
บรรจุได้ 1 กิโลกรัม สามารถบดเมล็ดกาแฟได้
14 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ชั่ ว โมง ความเร็ ว รอบของ
มอเตอร์ 1,500 รอบต่อนาที และตัวเครื่องมีที่
แขวนถุ งเพื่ อบรรจุ ผงกาแฟ ซึ่ งเป็ นการ
ออกแบบมาเพื่ อใช้ ในเชิ งพาณิ ชย์ ท าให้ ไม่
สามารถจัดเป็นของที่ใช้ตามบ้านเรือน
- ดังนั้น จึงเห็ นควรจัดเครื่องบดเมล็ดกาแฟ
SANTOS รุ่น 01PS เข้าประเภทพิกัด 8438.80.11
ในฐานะเป็นเครื่องบดกาแฟให้ละเอียด ใช้ไฟฟ้า
- เมื่อเครื่องบดเมล็ดกาแฟ SANTOS รุ่น 01PS
ถู กจั ดอยู่ ในประเภทพิ กั ด 8438.80.11
ในฐานะเป็นเครื่องบดกาแฟให้ละเอียด ใช้ไฟฟ้า
ทาให้สินค้าส่วนประกอบของเครื่องบดเมล็ด
กาแฟ (SET OF 2 SANTOS GRINDING) ซึ่ง

ทาหน้าที่เป็นฟันบดของเครื่องบดเมล็ดกาแฟ
SANTOS รุ่น 01PS เป็นของที่มีลักษณะเป็น
ส่วนประกอบของเครื่องบดกาแฟให้ละเอียด
ใช้ ไ ฟฟ้ า ซึ่ ง เป็ น ของตามประเภทพิ กั ด
8438.90.12 และเมื่ อสิ น ค้ า รายอุ ท ธรณ์
จั ดเป็ นของตามประเภทพิ กั ด 8438.90.12
แล้ ว จึงมิ อาจจั ดเป็ นของตามประเภทพิ กั ด
8421.91.90 และ ประเภทพิกัด 8509.90.20
เนื่ อ งจากมี ป ระเภทย่ อ ยอื่ น ระบุ ไ ว้ อ ย่ า ง
เฉพาะเจาะจงแล้ว
- ดังนั้น จึงเห็นควรจัดสินค้าสินค้าส่วนประกอบ
ของเครื่องบดเมล็ดกาแฟ (SET OF 2 SANTOS
GRINDING) เข้าประเภทพิกัด 8438.90.12
ในฐานะเป็ นส่ วนประกอบเครื่ องบดกาแฟ
ให้ ล ะเอี ย ด ใช้ ไ ฟฟ้ า ตามหลั ก เกณฑ์
การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด
เครื่องผสมอำหำร
(MINI MP 160 V.V., MINI MP 190 V.V., MINI
MP 240 V.V., MINI MP 190 C, MINI MP 240 C)

ลักษณะสินค้ำ
รายละเอียดของสินค้าตามที่บริษัทฯ ชี้แจง และ
จากข้ อมู ลของผู้ ผลิ ต สามารถสรุ ปลั กษณะของ
สินค้าได้ ดังนี้
- สินค้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า ด้านบนเป็นตัวเครื่อง
(Mixing Tool Housing) มีที่จับพร้อมมอเตอร์
และ สวิทซ์ เปิด - ปิด ให้เครื่องทางาน ปลายอีก
ด้านหนึ่งเป็นอุปกรณ์ผสมประกอบด้วยแกนหมุน
ใบมีด (Blade) ตัวครอบป้องกันใบมีด (Bell) และ
ที่ตี (Whisk)
- แกนหมุน ใบมีด (Blade) ตัวครอบป้องกันใบมีด
(Bell) และที่ตี (Whisk) ทามาจากสแตนเลส
- สินค้าถูกออกแบบมาเพื่อใช้สาหรับร้านอาหาร
ศูนย์อาหาร และสถานพักฟื้น
สินค้ำเครื่องผสมอำหำร (MINI MP 160
V.V., MINI MP 190 V.V., MINI MP 240
V.V.)

MINI MP 160 V.V.
ขนำด (mm.) A78xB430xC65xD160
น้ำหนัก (Kg.) 1.41
WATT
220
Amp.
230V/50Hz/1.1
จำนวนรอบ (rpm) 2,000 - 12,500
MINI MP 190 V.V.
ขนำด (mm.) A78xB470xC65xD190
น้ำหนัก (Kg.) 1.44
WATT
250
Amp.
230V/50Hz/1.3

วินิจฉัย

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
- สินค้าเครื่องผสมอาหาร (MINI MP 160 V.V.,
8509.40.00
MINI MP 190 V.V., MINI MP 240 V.V., MINI
MP 190 C, MINI MP 240 C) สามารถแบ่งออก กอ 217/2560/
ป21/2560(3.3)
ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มสินค้าที่มีหัวใช้สาหรับผสมอาหาร
(Mixer) เพียงอย่างเดียว (Mini MP 160 V.V.,
Mini MP 190 V.V., Mini MP 240 V.V.) และ
2) กลุ่มสินค้าที่มี 2 หัว คือ หัวสาหรับผสม
อาหาร (Mixer) และ หัวสาหรับการตี (Beat)
(Mini MP 190 C, Mini MP 240 C) สินค้าทั้ง
2 กลุ่มมีลักษณะเครื่องเป็นแกนยาว ส่วนบนติด
มอเตอร์ ปลายติ ดใบมี ดใช้ จุ่ มในหม้ อ หรื อ
ภาชนะที่ ใส่ ส่ วนผสม ผู้ ใช้ จะจับส่ วนบนของ
สินค้าในขณะที่เครื่องทางานหมุนหรือปั่นผสม
อาหาร และจากเอกสารของผู้ผลิตได้มีการระบุว่า
สินค้าถูกออกแบบมาเพื่อใช้สาหรับร้านอาหาร
ศูนย์อาหาร และสถานพักฟื้น
- เมื่อพิจารณาตามหมายเหตุของตอนที่ 85
ข้ อ 3 (ก) ให้ จ าแนกเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าตาม
บ้านเรือนที่มีลักษณะเป็นเครื่องบดและเครื่อง
ผสมอาหาร ให้จัดอยู่ในประเภทพิกัด 85.09
ประกอบกับ EN/HS 2007 ประเภทพิกัด
85.09 หน้า XVI-8509-1 ระบุว่า เครื่องใช้
ตามบ้ านเรื อน (Domestic Appliances)
หมายถึง เครื่องใช้ที่โดยปกติใช้ ในบ้านเรือน
เครื่องใช้เหล่านี้สามารถบ่งชี้ได้ตามชนิด โดย
ลักษณะสาคัญที่ เช่น ขนาด รูปแบบ ความจุ
ปริมาตร โดยเกณฑ์ในการตัดสินคุณลักษณะ
เฉพาะตัวเหล่านี้อยู่ตรงที่เครื่องใช้ที่พิจารณา
นั้ นต้ องไม่ ใช้ งานในระดั บที่ เกิ นกว่ าความ
ต้ องการที่ ใ ช้ ตามบ้ านเรื อ น เมื่ อ พิ จารณา
สินค้า พบว่า สินค้ามีลักษณะสาคัญ ดังนี้
- ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัด
- เป็นเครื่องผสมอาหารสามารถใช้กับ
ภาชนะขนาดเล็กภายในบ้านเรือนได้
- น้าหนักเครื่องอยู่ระหว่าง 1.41 - 1.98
กิโลกรัม

จำนวนรอบ (rpm) 2,000 - 12,500
MINI MP 240 V.V.
ขนำด (mm.) A78xB520xC65xD240
น้ำหนัก (Kg.) 1.47
WATT
270
Amp.
230V/50Hz/1.5
จำนวนรอบ (rpm) 2,000 - 12,500
สินค้ำเครื่องผสมอำหำร (MINI MP 190 C,
MINI MP 240 C)

MINI MP 190 C
ขนำด (mm.) A78xB470xC65xD190x
E255xF100
น้ำหนัก (Kg.) 1.95
WATT
250
Amp.
230V/50Hz/1.3
จำนวนรอบ (rpm) 2,000 - 12,500 (Mixer)/
350 - 1,560 (Whisk)
MINI MP 240 C
ขนำด (mm.) A78xB520xC65xD240x
E255xF100
น้ำหนัก (Kg.) 1.98
WATT
270
Amp.
230V/50Hz/1.5
จำนวนรอบ (rpm) 2,000 - 12,500 (Mixer)/
350 - 1,560 (Whisk)
สินค้าเครื่องผสมอาหาร MINI MP 190 C, MINI
MP 240 C แตกต่างจากสินค้าเครื่องผสมอาหาร
MINI MP 160 V.V., MINI MP 190 V.V., MINI
MP 240 V.V. ตรงที่สามารถเปลี่ยนหัวเป็นหัวตี
ได้

- สามารถใช้มือเพียงข้างเดี ยวในการ
หยิบ จับ หรือยก เพื่อใช้งานเครื่องได้
- เมื่อพิจารณาถึงขอบข่ายของคาว่า เครื่องใช้
ตามบ้านเรือน (Domestic Appliances) ตาม
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ ที่ กอ 30/2549/ป.4(3พ)/
2549(3.5) ลงวันที่ 12 กันยายน 2549 คาว่า
“เค รื่ อง ใช้ ต ามบ้ านเ รื อน ( Domestic
Appliances)” มีความหมายกว้างกว่า คาว่า
“ของใช้ตามบ้านเรือน (Appliances Normally
Used In The Household)” ดังนั้น แม้
สิ น ค้ า ที่ จ ะถู ก ออกแบบมาเพื่ อ ใช้ ใ นเชิ ง
พาณิชย์ แต่หากความสามารถในการใช้งาน
ของสิ นค้าไม่เกินกว่าความต้องการที่ใช้ตาม
บ้ า นเรื อ น สิ น ค้ า จึ ง เป็ น เครื่ อ งใช้ ต าม
บ้านเรือนได้
- จากลักษณะสินค้ารายอุทธรณ์ ตัวเครื่องมี
ขนาดเล็ กและมี ความสามารถในการเตรี ยม
อาหารปริ มาณน้ อย เมื่ อเที ยบกั บสิ นค้ าใน
ชนิดเดียวกัน สินค้านี้จึงไม่ใช้งานในระดับที่
เกินกว่าความต้องการที่ใช้ตามบ้านเรือน ตาม
คาอธิบาย EN/HS 2007 ของประเภท 85.09
และเป็ นเครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ าตามบ้ านเรื อนที่ มี
ลักษณะเป็นเครื่องบดและเครื่องผสมอาหาร
จึงให้จัดอยู่ในประเภทพิกัด 85.09 ตามหมายเหตุ
ข้อ 3(ก) ของตอนที่ 85
- ดังนั้น จึงเห็นควรให้จัดสินค้าเครื่องผสม
อาหาร (MINI MP 160 V.V., MINI MP 190
V.V., MINI MP 240 V.V., MINI MP 190 C,
MINI MP 240 C) จัดเข้าประเภทพิกัด
8509.40.00 ในฐานะเป็ นเครื่ องผสมอาหาร
สาหรับใช้ตามบ้านเรือน ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าใน
ตัว ตามหลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด

วินิจฉัย

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)

1. เครื่องบดเมล็ดกำแฟ
1.1) GRINDER RR45-S/E GREY FP
V230/50/1
1.2) GRINDER RR45-PST GREY FP
V230/50/1
1.3) GRINDER RR55-OD COUNT GREY
FP V230/50/1
1.4) GRINDER MAC 64 GREY V230/50/1
1.5) MAC 64 OD BLACK V230/50/
2. ส่วนประกอบของเครื่องชงกำแฟ (โถบรรจุน้ำ)
(WATER CONTAINER CAPPUC)
3 . ส่ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง เ ค รื ่ อ ง ช ง ก ำ แ ฟ
(ชุดด้ำมอั ดกำแฟ)
(FILTER HOLDER ASS.WITH HANDLE
AND FILTER HOLDER ASSEMBLY)
4. ส่วนประกอบของเครื่องชงกำแฟ (โถใส่กำแฟ)
(COFFEE HOPPER ASSEMBLY)
5. ส่วนประกอบของเครื่องบดเมล็ดกำแฟ (ชุด
ฟันบดเมล็ดกำแฟ)
(MILLSTONE COUPLE RR45)

1) สินค้ำเครื่องบดเมล็ดกำแฟ (รำยกำรที่ 9
GRINDER RR45-S/E GREY FP V230/50/1,
รำยกำรที่ 10 GRINDER RR45-PST GREY FP
V230/50/1, รำยกำรที่ 11 GRINDER RR55-OD
COUNT GREY FP V230/50/1, รำยกำรที่ 12
GRINDER MAC 64 GREY V230/50/1 และ
รำยกำรที่ 13 MAC 64 OD BLACK V230/50/1)

8438.80.91
และ
8419.90.19
และ
8438.90.12

- สินค้ารายอุทธรณ์เครื่องบดเมล็ดกาแฟ ทั้ง
5 รายการ เห็นว่ามีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน ทั้ง
น้าหนักเครื่อง ขนาดโถ รวมถึงจากแคตตาล็อค
สินค้า ปริมาณกาแฟที่บดได้สาหรับการชงกาแฟ
คือ 1,280 - 2,800 ถ้วยต่อชั่วโมง โดยเครื่องบด
เมล็ ดกาแฟบางรุ่ นมี ลั กษณะเพิ่ มเติ ม โดย
สามารถนับหน่วยในการชง (รายการที่ 9 11
และ 13) และสามารถนั บการปั ดวาล์ ว ได้
(รายการที่ 13) ซึ่ งเป็ นลั กษณะที่ โดยทั่ วไป
ไม่ได้ใช้ตามบ้านเรือน

- พิ จ ารณาตามหมายเหตุ ข องตอนที่ 85
ข้อ 3 (ก) ให้จาแนกเครื่องกลไฟฟ้าชนิดที่
โดยทั่ ว ไปส าหรั บ ใช้ ต ามบ้ า นเรื อ นที่ เ ป็ น
เครื่องบดอาหารจะมีน้าหนักเท่าใดก็ตาม ให้
จัดอยู่ในประเภทพิกัด 85.09 ประกอบกับ
คาอธิบาย EN/HS 2007 ประเภทพิกัด
85.09 ระบุ ว่ า เครื่ อ งใช้ ต ามบ้ า นเรื อ น
(Domestic Appliances) หมายถึง เครื่องใช้ที่
GRINDER RR45-S/E GREY FP V230/50/1 โดยปกติ ใ ช้ ใ นบ้ า นเรื อ น เครื่ อ งใช้ เ หล่ า นี้
ขนำด (WxDxH)
190x360x565
สามารถบ่ ง ชี้ ไ ด้ ต ามชนิ ด โดยลั ก ษณะ
น้ำหนักเครื่อง (Kg.) 12
ส าคั ญ ที่ เช่ น ขนาด รู ป แบบ ความจุ
ควำมสำมำรถในกำรบดกำแฟ 9 Kg./hr. ป ริ ม า ต ร โ ด ย เ ก ณ ฑ์ ใ น ก า ร ตั ด สิ น
ขนำดโถบรรจุเมล็ดกำแฟ (kg.) 1.2
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะตั ว เหล่ า นี้ อ ยู่ ต รงที่
จำนวนกำแฟที่ชงได้ (ถ้วย) 1,280 - 1,800 /hr. เครื่ อ งใช้ ที่ พิ จ ารณานั้ น ต้ อ งไม่ ใ ช้ ง านใน
ขนำดแรงดันไฟฟ้ำ (Volt) 230V/50Hz
ระดั บ ที่ เ กิ น กว่ า ความต้ อ งการที่ ใ ช้ ต าม
ควำมเร็วรอบของมอเตอร์ (rpm) 1,380
บ้านเรือน เมื่อพิจารณาสินค้าพบว่า เครื่องบด
รัศมีชุดฟันบด (mm.)
63.5
เมล็ดกาแฟ ทั้ง 5 รุ่น พบว่า มีประสิทธิภาพ
ที่เก็บผงกำแฟ
มี
ในการทางานระดับที่เกินกว่าความต้องการ
เค้ำเตอร์นับหน่วย
มี
ที่ใช้ตามบ้านเรือน ทาให้ไม่สามารถจัดเป็น
ลักษณะสินค้ำ

กอ 218/2560/
ป21/2560(3.4)

ลักษณะอื่นๆ สามารถควบคุมก้านวาล์วได้ว่า ของที่ใช้ตามบ้านเรือนได้
ในแต่ละวันจะสามารถโยกก้านวาล์วได้กี่ครั้ง
- ดังนัน้ จึงเห็นควรให้จัดสินค้าเครื่องบดกาแฟ
ทั้ง 5 รุ่น เข้าประเภทพิกัด 8438.80.91 ในฐานะ
เป็นเครื่องจักรสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิต
อาหารหรื อเครื่ องดื่ ม อื่ น ๆ ใช้ ไฟฟ้ า ตาม
หลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6
2) สิ น ค้ ำ ส่ วนประกอบของเครื่ องชง
กำแฟ (รำยกำรที่ 26 WATER CONTAINER
CAPPUC รำยกำรที่ 42 FILTER HOLDER
FP ASS.WITH HANDLE และรำยกำรที่ 52
FILTER HOLDER ASSEMBLY))

GRINDER RR45-PST GREY
V230/50/1
ขนำด (WxDxH)
190x360x565
น้ำหนักเครื่อง (Kg.) 10.5
ควำมสำมำรถในกำรบดกำแฟ 9 Kg./hr.
ขนำดโถบรรจุเมล็ดกำแฟ (kg.) 1.2
จำนวนกำแฟที่ชงได้ (ถ้วย) 1,280 - 1,800 /hr.
ขนำดแรงดันไฟฟ้ำ (Volt) 230V/50Hz
ควำมเร็วรอบของมอเตอร์ (rpm) 1,380
รัศมีชุดฟันบด (mm.)
63.5
ที่เก็บผงกำแฟ
ไม่มี
เค้ำเตอร์นับหน่วย ไม่มี
ลักษณะอื่นๆ มีอุปกรณ์สาหรับหนีบปากถุง
ใส่กาแฟที่บดแล้ว

- สินค้ารายการที่ 26 WATER CONTAINER
CAPPUC จะถูกนาไปติดตั้งบริเวณด้านหลัง
ของเครื่องชงกาแฟ เมื่อเครื่องชงกาแฟทางาน
น้าที่อยู่ ด้านในโถบรรจุ จะถู กดึ งผ่ านปั้มน้ า
เพื่อให้น้าไหลเข้าไปในตัวเครื่องชงกาแฟแทน
น้าที่อยู่ในหม้อต้ม
- สินค้ารายการที่ 42 FILTER HOLDER
ASS.WITH HANDLE และ รายการที่ 52
FILTER HOLDER ASSEMBLY ทาหน้าที่เป็น
ด้ามอั ดผงกาแฟของเครื่ องชงกาแฟ และมี
ลักษณะเป็นส่วนประกอบที่เป็นสาระสาคัญ
ของเครื่องชงกาแฟ หากไม่มีด้ามอัดกาแฟ
ดังกล่าวแล้ว เครื่องชงกาแฟจะไม่สามารถ
ชงกาแฟได้

- พิจารณาลักษณะของสินค้าทั้ง 3 รายการ
ในฐานะส่ ว นประกอบของเครื่ องชงกาแฟ
Brasilia รุ่น Cappuccino และ Cappuccino
รุ่น Century หากไม่มีส่วนประกอบดังกล่าว
GRINDER RR55-OD COUNT GREY เครื่ องจะไม่ ส ามารถบดกาแฟได้ จึ งท าให้
FP V230/50/1
สินค้ารายอุทธรณ์ ทั้ง 3 รายการ เป็นของที่มี
ขนำด (WxDxH)
190x370x640
ลักษณะเป็นส่วนประกอบของเครื่องบดกาแฟ
น้ำหนักเครื่อง (Kg.) 10.5
ซึ่งมีลักษณะเป็นการใช้ในอุตสาหกรรมผลิต
ควำมสำมำรถในกำรบดกำแฟ 9 Kg./hr. อาหารหรือเครื่องดื่มโดยเฉพาะ จึงเห็นควร
ขนำดโถบรรจุเมล็ดกำแฟ (kg.) 1.2
ให้จัดเข้าประเภทพิกัด 8419.90.19 ในฐานะ
จำนวนกำแฟที่ชงได้ (ถ้วย) 1,280 - 1,800/hr. เป็นส่วนประกอบของเครื่องทาเครื่องดื่มร้อน
ขนำดแรงดันไฟฟ้ำ (Volt) 230/50Hz
ที่ใช้ไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1
ควำมเร็วรอบของมอเตอร์ (rpm) 1,400
และ ข้อ 6

รัศมีชุดฟันบด (mm.) 64
ที่เก็บผงกำแฟ
มี
เค้ำเตอร์นับหน่วย มี

GRINDER MAC 64 GREY V230/50/1
ขนำด (WxDxH)
220x420x640
น้ำหนักเครื่อง (Kg.) 13
ควำมสำมำรถในกำรบดกำแฟ 16 Kg./hr.
ขนำดโถบรรจุเมล็ดกำแฟ (kg.) 1.2
จำนวนกำแฟที่ชงได้ (ถ้วย) 2,285 - 3,200 /hr.
ขนำดแรงดันไฟฟ้ำ (Volt) 230V/50Hz
ควำมเร็วรอบของมอเตอร์ (rpm) 1,700
รัศมีชุดฟันบด (mm.) 64
ที่เก็บผงกำแฟ
มี
เค้ำเตอร์นับหน่วย ไม่มี

MAC 64 OD BLACK V230/50/1
ขนำด (WxDxH)
220x420x640
น้ำหนักเครื่อง (Kg.) 13
ควำมสำมำรถในกำรบดกำแฟ 14 Kg./hr.
ขนำดโถบรรจุเมล็ดกำแฟ (kg.) 1.2
จำนวนกำแฟที่ชงได้ (ถ้วย) 2,000 - 2,800 /hr.
ขนำดแรงดันไฟฟ้ำ (Volt) 230V/50Hz
ควำมเร็วรอบของมอเตอร์ (rpm) 1,400
รัศมีชุดฟันบด (mm.) 64
ที่เก็บผงกำแฟ
มี
เค้ำเตอร์นับหน่วย มี

3) สินค้ำโถบรรจุเมล็ดกำแฟและเครื่อง
บดเมล็ ด กำแฟ (รำยกำรที่ 86 COFFEE
HOPPER ASSEMBLY) และสินค้ำชุดฟันบด
ของเครื่ องบดเมล็ ดกำแฟ (รำยกำรที่ 89
MILLSTONE COUPLE RR45)
- สินค้ารายการที่ 86 COFFEE HOPPER
ASSEMBLY เป็นส่วนประกอบของเครื่องบด
เมล็ดกาแฟ เนื่องจากทาหน้าที่เป็นโถใส่เมล็ด
กาแฟ และมีลักษณะเป็นส่วนประกอบที่เป็น
สาระสาคัญของเครื่องบดเมล็ดกาแฟ หากไม่มี
โถดังกล่ าวจะไม่สามารถเก็ บและป้ อนเมล็ ด
กาแฟเข้าสู่เครื่องบดเมล็ดกาแฟได้
- สินค้ารายการที่ 89 MILLSTONE COUPLE
RR45 เป็นส่ วนประกอบของเครื่องบดเมล็ ด
กาแฟ ทาหน้าที่เป็นฟันบดเมล็ดกาแฟ และมี
ลักษณะเป็นส่วนประกอบที่เป็นสาระสาคัญ
ของเครื่ องบดเมล็ ดกาแฟ หากไม่ มี ฟั นบด
ดั ง กล่ า วจะไม่ ส ามารถบดเมล็ ด กาแฟให้
กลายเป็นผงได้
- พิจารณาลักษณะของสินค้าทั้ง 2 รายการ
ในฐานะส่ ว นประกอบของเครื่ องบดเมล็ ด
กาแฟ Brasilia รุ่น RR45-S/E GREY FP V230/50/1
และ รุ่น RR45-PST GREY FP V230/50/1
หากไม่มีส่วนประกอบดังกล่าว เครื่องจะไม่
สามารถบดกาแฟได้ จึงทาให้สินค้ารายอุทธรณ์
ทั้ ง 2 รายการ เป็ น ของที่ มี ลั ก ษณะเป็ น
ส่วนประกอบของเครื่องบดกาแฟ จึงเห็นควร
จั ดเข้ าประเภทพิ กั ด 8438.90.12 ในฐานะ
เป็นส่ วนประกอบของเครื่องบดกาแฟ ตาม
หลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6

2) ส่วนประกอบของเครื่องชงกำแฟ
- WATER CONTAINER CAPPUC

(BRASILIA CAPPUCINO 1 GROUP)
ลักษณะ : เป็น โถบรรจุน้ าของเครื่องชง
กาแฟ Brasilia รุ่น Cappuccino ซึ่งจะถูก
นาไปติดตั้งบริเวณด้านหลังของเครื่อง เมื่อ
เครื่องชงกาแฟทางาน น้าที่อยู่ด้านในโถบรรจุ
จะถู ก ดึ ง ผ่ า นปั้ ม น้ า เพื่ อ ให้ น้ าไหลเข้ า ไปใน
ตัวเครื่องชงกาแฟแทนน้าที่อยู่ในหม้อต้ม ซึ่งถูก
ใช้ในการชงกาแฟ
ควำมสำมำรถในกำรบรรจุน้ำ : 2 ลิตร
ขนำด : 19.5W x 6.5D x 25H cm.
ลักษณะอื่นๆ : ตรงกลางด้านบนของโถ
บรรจุน้ามีลักษณะเป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด 5.5 ซ.ม. สาหรับใส่น้า
เครื่ อ งชงกำแฟ Brasilia
รุ่ น
Cappuccino
ลักษณะ : เป็นเครื่องชงกาแฟที่มี 1 หัวชง
ต่อ น้ าประปาเข้า เครื่ อ งโดยตรง (ผ่ า นกรอง)
ด้านหน้าเครื่องมีแผงคาสั่งให้เลือก
Boiler : 2 ลิตร
ขนำดแรงดันไฟฟ้ำ (Volt) : 230V, 50Hz
Electronical Input : 6A
น้ำหนัก : 22 กิโลกรัม
3) ส่วนประกอบของเครื่องบดเมล็ดกำแฟ

COFFEE HOPPER ASSEMBLY

ลักษณะ : เป็นโถบรรจุเมล็ดกาแฟสาหรับ
เครื ่อ งบดกาแฟ Brasilia รุ่ น GRINDER
RR45-S/E GREY FP V230/50/1
ขนำด : 17.5 x 23.50 cm.
ควำมจุ : 1.2 กิโลกรัม
ส่วนประกอบ :
- ฝาปิดโถ
- โถ
- ชุดตัวล็อกกับเครื่องบดเมล็ดกาแฟ

COFFEE HOPPER ASSEMBLY
ลักษณะ : เป็นชุดฟันบดสาหรับเครื่องบด
เมล็ดกาแฟ ถูกนามาใช้สาหรับเครื่องบดเมล็ด
กาแฟ Brasilia รุ่น RR45
ขนำด :
- เส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก 63.5 มม.
- เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 37.00 มม.

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด
1. เครื่องผสมอำหำร
(MINI MP 160 VV และ MPC 450
ULTRA)
2. เครื่องหั่นผักใช้ในอุตสำหกรรมโดยเฉพำะ
(R401A 230/50/1, R402 230/50/1 AND
R201 ULTRA 230/50/1)
3. เครื่องปั่นสับอำหำรใช้ในอุตสำหกรรม
โดยเฉพำะ
(BLIXER 4A MONO 230/60/1, BLIXER 4VVA
230/50-60/1 AND R4A MONO 1500T
230/50/1)
4. ส่วนประกอบของเครื่องผสมอำหำร
(SUPPORT UNIVERSAL AND COMPLETE
FOOT ACC)
5. ส่วนประกอบของเครื่องหั่นผัก
(SLICER 4 R301, DICING EQUIP 10x10,
FRENCH FRY EQUIP,RADISH 1 R301 AND
SLICER 1 CL50)
6. ส่วนประกอบของเครื่องบดสับอำหำร
(COMPLETE LID ASS BLIXER, LID SCRAPER
BLIXER AND BLOW SCRAPER BLIXER)

วินิจฉัย

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
8509.40.00
1) เครื่องผสมอำหำร (Mini MP 160 VV
8438.80.91
AND MPC 450 ULTRA)
8205.70.00
- พิ จารณาลั กษณะสิ นค้ า เป็ น เครื่ องผสม
8509.90.20
อาหาร มีการนาเข้า 2 รุ่น คือ 1) สินค้าที่มีหัว
8208.30.00
ใช้ ส าหรับผสมอาหาร (Mixer) เพียงอย่าง
8438.90.19
เดียว (Mini MP 160 VV) และ 2) สินค้าที่มี 2
และ
หั ว คือ หั วส าหรับผสมอาหาร (Mixer) และ
4016.99.59
หั วส าหรับการตี (Beat) (MPC 450 ULTRA)
สิ นค้ าทั้ งสองรุ่ นเป็ น สิ น ค้ า ส าหรั บ เตรี ย ม
อาหาร มีลักษณะเครื่องเป็นแกนยาว ส่วนบน กอ 219/2560/ป
ติดมอเตอร์ปลายติดใบมีดใช้ จุ่มในหม้อหรือ 21/2560(3.5)
ภาชนะที่ใส่ส่วนผสม ผู้ใช้จะจับส่วนบนของ
สิ นค้ า ในขณะที่ เครื่ องท างานหมุ นหรื อปั่ น
ผสมอาหาร สินค้าทั้ง 2 รุ่นมีขนาดที่แตกต่าง
กัน ทาให้มีกาลังการผลิตที่แตกต่างกันด้วย

- ทั้ งนี้ สิ นค้ ารายอุ ทธรณ์ เครื่ องผสมอาหาร
Mini MP 160 VV มีลักษณะเดียวกับสินค้า
เครื่องผสมอาหาร รุ่น MINI MP 160
ส าหรั บเครื่ องผสมอาหารรุ่ น MPC 450
ULTRA แม้จะมีการใช้งานในลักษณะเดียวกัน
แต่มีกาลังการผลิตจานวนมาก สามารถใช้กับ
ลักษณะสินค้ำ
ภาชนะได้ถึง 50 ลิตร จึงมีลักษณะการใช้งาน
รายละเอียดของสินค้าตามที่บริษัทฯ ชี้แจง และ เกินกว่าใช้งานตามบ้านเรือน ประกอบกับการ
จากการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม สามารถสรุ ป พิจารณาภาพถ่ายสินค้า พบว่าสินค้ารายอุทธรณ์
ทั้ง 2 รุ่น มีขนาดแตกต่างกันอย่างชัดเจน
ลักษณะสินค้าได้ ดังนี้
- ดังนั้น จึงเห็นควรให้สินค้าเครื่องผสมอาหาร
Mini MP 160 VV จัดเข้าประเภทพิกัด
8509.40.00 ในฐานะเป็น เครื่องผสมอาหาร
สาหรับใช้ตามบ้านเรือน ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว
อัตรา 30% ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อ ง
การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร
ตามมาตรา 12 แห่ ง พ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากร
พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตาม
MINI MP 160 VV 230/50
หลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6 และ
ลักษณะเครื่องเป็นแกนยาวส่วนบนติดมอเตอร์ ให้สินค้าเครื่องผสมอาหาร MPC 450 ULTRA
ปลายติดใบมีดหรือตะกร้อใช้จุ่มในหม้อหรือ
จัดเข้าประเภทพิกัด 8438.80.91 ในฐานะเป็น

ภาชนะที่ใส่ส่วนผสม ผู้ใช้จับส่วนบนขณะ
ทางานให้หมุนหรือปั่นผสมอาหาร

MPC 450 ULTRA 230/50
ลักษณะเครื่องเป็นแกนยาวส่วนบนติดมอเตอร์
ปลายติด ใบมีด หรื อตะกร้ อ ใช้ จุ่ ม ในหม้ อหรื อ
ภาชนะที่ ใ ส่ ส่ ว นผสม ผู้ ใ ช้ จั บ ส่ ว นบนขณะ
ทางานให้ ห มุน หรื อปั่ น ผสมอาหาร เครื่ อง
สามารถเปลี่ยนหัวปั่นผสม เป็นหัวตีได้

เครื่ องจั กรส าหรั บใช้ ในอุ ตสาหกรรม
ผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม อื่น ๆ ใช้ไฟฟ้า ตาม
หลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6
2) เครื่ องหั่ น ผั ก ใช้ ใ นอุ ตสำหกรรม
โดยเฉพำะ (R401A 230/50/1, R402
230/50/1 AND R201 ULTRA 230/50/1)
และ เครื่องปั่นสับอำหำรใช้ในอุตสำหกรรม
โดยเฉพำะ (BLIXER 4A MONO
230/60/1, BLIXER 4VVA 230/50-60/1
AND R4A MONO 1500T 230/50/1)

- พิจารณาสินค้าเครื่องหั่นผักและเครื่องปั่น
สับอาหาร ใช้ในอุตสาหกรรมเฉพาะ ทั้ง 6 รุ่น
นั้ น พบว่ า เครื่ องหั่ นผั ก รายการที่ 6 และ
รายการที่ 12 R401A 230/50/1 รายการที่
22 R402 230/50/1 และรายการที่ 26 R201
ULTRA 230/50/1 มีลักษณะการใช้งาน 2
ฟังก์ชัน คือเครื่องหั่นผักและโถปั่น ในขณะที่
เครื่ อ งปั่ น สั บ อาหารใช้ ใ นอุ ต สาหกรรม
โดยเฉพาะ รุ่ น BLIXER 4A MONO
230/60/1 รุ่น BLIXER 4VVA 230/50-60/1
และรุ่น R4A MONO 1500T 230/50/1
สามารถใช้ ง านเป็ นโถปั่ นอย่ างเดี ยว เมื่ อ
พิ จารณาขนาดความจุ โถ สิ นค้ าส่ วนใหญ่ มี
R401A
ขนาดโถ 4.5 ลิตร ยกเว้น รายการที่ 26 R201
เครื่องปั่น สับ บด ผสม นวดอาหาร และหั่นผัก โถ ULTRA 230/50/1 ที่มีขนาดโถ 2.9 ลิตร การ
ทามาจาก Stainless Steel มีชุดใบมีดสาหรับบด ใช้งานโดยทั่วไปใกล้ เคียงกัน ได้แก่ กาลั งไฟ
ความเร็ วรอบ และความสามารถในการเตรี ยม
สับอาหารและสามารถเปลี่ยนเป็นชุดใบมีด
อาหารที่ 20-100 จาน
สาหรับหั่นผัก ผลไม้ได้
- พิจารณาจากขนาดเครื่องใหญ่ รวมถึงขนาด
โถ และมี ก ารระบุ ว่ า ใช้ ในร้ า นอาหาร
โรงพยาบาล ประกอบกั บ สิ น ค้ า ประเภท
เดี ยวกั นนี้ เคยมี ผลค าวิ นิ จฉั ยการจ าแนก
ประเภทพิกัดจากองค์การศุลกากรโลกให้จัด
เข้าประเภทพิกัด 8438.80
- ดังนั้น จึงเห็นควรให้สินค้าเครื่องหั่นผักใช้
R402
(R401A
เครื่องปั่น สับ บด ผสม นวดอาหาร และหั่นผัก โถ ในอุ ต สาหกรรมโดยเฉพาะ
ทามาจาก Stainless Steel มีชุดใบมีดสาหรับบด 230/50/1, R402 230/50/1 AND R201
สับอาหาร และสามารถเปลี่ยนเป็นชุดใบมีดสาหรับ ULTRA 230/50/1) และ เครื่องปั่นสับอาหาร

หั่นผัก ผลไม้ได้

R201 ULTRA
เครื่องปั่น สับ บด ผสมอาหาร และหั่นผัก โถทา
มาจาก Stainless Steel มีชุดใบมีดสาหรับบด
สั บอาหาร และสามารถเปลี่ ย นเป็ น ชุด ใบมี ด
สาหรับหั่นผัก ผลไม้ได้

BLIXER 4VV A, BLIXER 4A

ใช้ ในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ (BLIXER 4A
MONO 230/60/1, BLIXER 4VVA 230/5060/1 AND R4A MONO 1500T 230/50/1)
จัดเข้าประเภทพิกัด 8438.80.91 ในฐานะเป็น
เครื่ องจั กรส าหรั บใช้ ในอุ ตสาหกรรมผลิ ต
อาหารหรื อเครื่ องดื่ ม อื่ น ๆ ใช้ ไฟฟ้ า ตาม
หลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และข้อ 6
3) ส่วนประกอบของเครื่องผสมอำหำร
(SUPPORT UNIVERSAL)
- สิ นค้ า SUPPORT UNIVERSAL เป็ น
อุ ปกรณ์ เสริ มของเครื่ อง ตี ผสม กวนอาหาร
Power Mixer ทามาจาก Stainless steel
โดยทาหน้าที่เป็นที่จับยึดระหว่างเครื่องตีผสม
กวนอาหาร กับขอบถังผสมทาให้ไม่ต้องยืนถือ
เครื่ องขณะเครื่ องท างาน เมื่ อพิ จารณาจาก
ลั กษณะการใช้ งานของสิ นค้ ารายอุ ทธรณ์ นี้
พบว่า สินค้าไม่เป็นส่วนประกอบของเครื่อง
ผสมอาหาร สิ นค้าเป็นเพียงอุปกรณ์ส าหรับ
อานวยความสะดวกสาหรับการใช้งานเครื่อง
ผสมอาหาร และหากไม่มีสินค้านี้เครื่องผสม
อาหารยั งคงสามารถนาไปใช้ ผสมอาหารได้
ดังนั้น จึงไม่สามารถจัดสินค้าเข้าประเภทพิกัด
84.38 ในฐานะเป็นส่วนประกอบของเครื่อง
ผสมอาหาร

เครื่ อ งปั่ น สั บ ผสมอาหาร มี ชุ ด ใบกวาดไม่ ใ ห้
วั ต ถุ ดิ บ ติ ด รอบโถและฝา โถท ามาจาก
Stainless Steel
- พิจารณาจากลั กษณะของสินค้า ซึ่งเป็น
วัสดุที่ทามาจาก Stainless Steel และ ทา
หน้ าที่ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ส าหรั บ จั บ ยึ ด พบว่ า
ลั ก ษณะดั ง กล่ า ว ตรงกั บ ของที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
ประเภทพิกัด 82.05 ที่จับยึดเมื่อพิจารณา
ประกอบกับคาอธิบาย EN/HS 2007 หน้า
XV-8205-3 ข้อ G ที่ระบุให้ของในประเภท
SUPPORT UNIVERSEL MP/CMP
พิกัด 82.05 คลุมถึงที่จับ (Clamps) ซึ่งทา
ลักษณะ : เป็นอุปกรณ์เสริมของเครื่องตี ผสม หน้าที่ในการจับยึดอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมอยู่ใน
กวนอาหาร (e.g. MINI MP 160 VV 230/50) ทา ประเภทนี้
มาจาก Stainless Steel โดยทาหน้าที่เป็นที่จับ - ดังนั้น จึงเห็นควรจัดสินค้าส่วนประกอบของ
ยึดระหว่ างเครื่ องกั บขอบถั งผสม ทาให้ ไม่ ต้อง เครื่องผสมอาหาร (SUPPORT UNIVERSAL)
เสียเวลาต้องยืนถือเครื่องขณะเครื่องทางาน
เข้าประเภทพิกัด 8205.70.00 ในฐานะเป็นที่
จับยึดทาด้วยโลหะสามัญ ตามหลักเกณฑ์

การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6
4) ส่ ว นประกอบของเครื่ องผสม
อำหำร (COMPLETE FOOT ACC)
COMPLETE FOOT ACC (27362)
ลักษณะ : เป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องผสม
อาหารให้ เป็ นเนื้ อเดียวกั น ของเครื่ องรุ่ น Mini
MP240 VV ทามาจาก Stainless Steel ความ
ยาว 275 มม. ด้ านในจะมี ใบมีดขนาดเล็ ก ท า
หน้าที่หมุนปั่น เพื่อการผสม

SLICER 4 R301 (27566)
ลักษณะ : เป็นส่วนประกอบของเครื่องบด สับ
อาหาร สาหรับการแปรรูปผักและผลไม้ ซึ่งทาให้
ผั กและผลไม้ ถู กหั่ นเป็ นแผ่ นหนาขนาด 4 มม.
ใช้สาหรับเครื่อง รุ่น R201 รุ่น R211 รุ่น R301
รุ่น R301 Ultra รุ่น 4301 รุ่น CL 20 และ รุ่น CL
25

DICING EQUIP 10x10 (27114)
ลักษณะ : เป็นส่วนประกอบของเครื่องบด สับ
อาหาร สาหรับการแปรรูปผักและผลไม้ ซึ่งทาให้
ผักและผลไม้ถูกหั่นเป็นทรงลูกบาศก์ ใช้สาหรับ
เครื่อง รุ่น R402 รุ่น R 402 VV และ รุ่น CL
30

- สินค้า COMPLETE FOOT ACC มีลักษณะ
เป็ น ส่ ว นประกอบของเครื่ อ งผสมอาหาร
ให้เป็นเนื้อเดียวกัน ของเครื่องรุ่น MINI MP
240 VV ทามาจาก Stainless Steel ความยาว
275 มม. ด้านในจะมีใบมีดขนาดเล็ก ทาหน้าที่
หมุ น ปั่ น เพื่ อ การผสม เมื่ อ พิ จ ารณาจาก
ลั กษณะการใช้ งานของสิ นค้ ารายอุ ทธรณ์ นี้
พบว่า สินค้าเป็นส่วนประกอบของเครื่องผสม
อาหาร หากไม่มีสินค้านี้เครื่องผสมอาหารจะไม่
สามารถนาไปใช้ผสมอาหารได้
- ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ควรจั ด สิ น ค้ า รายการ
ส่ ว นประกอบของเครื่ องผสมอาหาร
(COMPLETE FOOT ACC) เข้าประเภทพิกัด
8509.90.20 ในฐานะเป็นส่วนประกอบเครื่อง
ผสมอาหาร ส าหรั บใช้ ตามบ้ านเรื อน ที่ มี
มอเตอร์ไฟฟ้าในตัว ตามหลักเกณฑ์การตีความ
ข้อ 1 และ ข้อ 6
5) ส่วนประกอบของเครื่ องหั่ นผั ก
(SLICER 4 R301, DICING EQUIP 10x10,
FRENCH FRY EQUIP, RADISH 1 R301
AND SLICER 1 CL50)
- สินค้า SLICER 4 R301, DICING EQUIP
10x10, FRENCH FRY EQUIP และ
RADISH 1 R301 มีลักษณะเป็นแผ่นมีด
สาหรับหั่น รูปร่างเป็นวงกลม ซึ่งถูกนาไปใช้
กับเครื่องรุ่น R201 และ รุ่น R402 ซึ่งได้มี
ก า ร พิ จ า ร ณ า จั ด เ ข้ า ป ร ะ เ ภ ท พิ กั ด
8438.80.91 ตามข้อ 2) และ สินค้า SLICER
1 CL50 เป็นสินค้าลักษณะเดียวกัน แต่ถูก
นาไปใช้กับเครื่องบดสับอาหาร CL 50/
CL 52

FRENCH FRY EQUIP (27116)
ลักษณะ : เป็นส่วนประกอบของเครื่องบด สับ - พิจารณาจากลักษณะการใช้งานประกอบ
อาหาร สาหรับการแปรรูปผักและผลไม้ ซึ่งทาให้ กับคาอธิบาย EN/HS 2007 ตอนที่ 82 หน้า
ผักและผลไม้ถูกหั่นเป็นแท่งสี่เหลี่ยม ใช้สาหรับ XV-82-1 ข้อ C และ EN/HS 2007 ประเภท

เครื่อง รุ่น R402 รุ่น R 402 VV และ รุ่น CL 30

พิกัด 82.08 หน้า XV-8208-1 ข้อ 3 พบว่า
ของที่มีลักษณะเป็นมีดถูกออกแบบมาใช้สาหรับ
เครื่องจักรหรือเครื่องใช้กลในอุตสาหกรรมอาหาร
ให้จัดเข้าประเภทพิกัด 8208.30

RADISH 1 R301 (27079)
ลักษณะ : เป็นส่วนประกอบของเครื่องบด สับ
อาหาร สาหรับการแปรรูปผักและผลไม้ ซึ่งทาให้
ผักและผลไม้ถูกหั่น เป็ นเส้น ใช้สาหรั บเครื่ อง
รุ่น R201 รุ่น R211 รุ่น R301 รุ่น R301 Ultra
รุ่น 4301 รุ่น CL 20 และ รุ่น CL 25

- ดังนั้ น จึ งควรจัดสิ นค้ าส่ วนประกอบของ
เครื่องหั่นผัก (SLICER 4 R301, DICING EQUIP
10x10, FRENCH FRY EQUIP, RADISH 1 R301
และ SLICER 1 CL50) เข้าประเภทพิกัด
8208.30.00 ในฐานะเป็น มีดสาหรับใช้กับ
เครื่ องจั กรที่ ใช้ในอุ ตสาหกรรมอาหาร ทาด้ วย
โลหะสามัญตามหลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และ
ข้อ 6

SLICER 1 CL50 (28062)
ลักษณะ : เป็นส่วนประกอบของเครื่องบด สับ
อาหาร สาหรับการแปรรูปผักและผลไม้ ซึ่งทาให้
ผักและผลไม้ถูกหั่นเป็นแผ่นบาง ใช้สาหรับเครื่อง
รุ่น CL 50 รุ่น CL 50 Ultra และ รุ่น CL 52

6) ส่วนประกอบของเครื่องบดสับ
อำหำร (COMPLETE LID ASS
BLIXER)

- สินค้า COMPLETE LID ASS BLIXER เป็น
ชุดฝาปิดโถพร้อมชุดใบกวาดครบชุด ทาหน้าที่
ในการป้ องกั นเศษวั ตถุ ดิ บอาจจะกระเด็ น
ออกมาด้ านนอก ซึ่ งจะเป็ นอั นตรายต่ อผู้ ใช้
และกวาดเอาเศษวัตถุดิบที่ติดบริเวณฝาโถและ
ตัวโถออกขณะที่เครื่องกาลังทางาน ถูกนาไปใช้
กับเครื่องปั่น สับ หั่น รุ่น BLIXER 4A และ รุ่น
BLIXER 4 VVA ซึ่งได้มีการพิจารณาจัด
ป ร ะ เ ภ ท พิ กั ด ใ ห้ เ ข้ า ป ร ะ เ ภ ท พิ กั ด
COMPLETE LID ASS BLIXER
ลักษณะ : เป็นชุดฝาปิดโถพร้อมชุดใบกวาด 8438.80.91 ตามข้อ 2) ในฐานะเป็นเครื่องจักร
ครบชุดของเครื่องบดสับผสมอาหาร BLIXER ส าหรั บใช้ ในอุ ตสาหกรรมผลิ ตอาหารหรื อ
เครื่ องดื่ ม อื่ น ๆ ใช้ ไฟฟ้ า จากลั กษณะของ
4A และ BLIXER 4 VVA
สินค้าดังที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า สินค้าราย
อุ ทธรณ์ มี ลั กษณะเป็ นส่ วนประกอบที่ เป็ น
สาระสาคัญของเครื่องรุ่น BLIXER 4A และ รุ่น
BLIXER 4 VVA
- ดังนั้น จึงเห็นควรจัดสินค้าส่วนประกอบของ
เครื่องบดสับอาหาร (COMPLETE LID ASS BLIXER)
เข้ าประเภทพิ กั ด 8438.90.19 ในฐานะเป็ น
ส่ วนประกอบของเครื่ องจั กร ส าหรั บใช้ ใน
อุตสาหกรรมปรุงแต่งหรือผลิตอาหารที่ใช้ไฟฟ้า
ตามหลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6

BLOW SCRAPER
ลักษณะ : เป็นส่วนประกอบส่วนที่เป็นใบกวาด
ของชุดใบกวาดทามาจากยาง ซึ่งทาหน้าที่กวาด
วัตถุดิบไม่ให้ติดรอบโถ ใช้กับเครื่องรุ่น Blixer 4
การใช้ งานจะน าไปเสี ยบไว้ กั บฐานที่ จั ดท ามา
โดยเฉพาะ
LID SCRAPER
ลักษณะ : เป็นส่วนประกอบส่วนที่เป็นใบกวาด
ของชุ ดใบกวาด ท ามาจากยาง ซึ่ งท าหน้ าที่
กวาดวัตถุดิบไม่ให้ติดบริเวณฝาปิด ใช้กับเครื่อง
รุ่น Blixer 3 การใช้งานจะนาไปเสียบไว้กับฐานที่
จัดทามาโดยเฉพาะ

7) ส่วนประกอบของเครื่ องบดสับอำหำร
(LID SCRAPER BLIXER AND BLOW
SCRAPER BLIXER)
- สินค้า LID SCRAPER BLIXER และ BLOW
SCRAPER BLIXER เป็นของทามาจากยางวัล
แคไนซ์ เป็ นส่ วนประกอบที่ ถู กออกแบบมา
เฉพาะสาหรับใช้งานเป็นส่วนประกอบของฝา
โถของเครื่องปั่น สับ หั่น รุ่น BLIXER 3 และ
รุ่น BLIXER 4 โดยสินค้า BLOW SCRAPER
BLIXER เป็นส่วนประกอบส่วนที่เป็นใบกวาด
ของชุ ดใบกวาด ซึ่ งท าหน้ าที่ กวาดวั ตถุ ดิ บ
ไม่ให้ติดภายในโถ ใช้กับเครื่องรุ่น BLIXER 4A
และ รุ่น BLIXER 4 VVA ซึ่งได้มีการพิจารณา
จัดเข้าประเภทพิกัด 8438.80.91 ตามข้อ 2)
และสินค้า LID SCRAPER BLIXER เป็น
ส่ วนประกอบส่ วนที่ เป็ นใบกวาดของชุ ดใบ
กวาดซึ่ ง ท าหน้ า ที่ ก วาดวั ต ถุ ดิ บ ไม่ ใ ห้ ติ ด
บริเวณฝาโถ ใช้กับเครื่องรุ่น BLIXER 3 หมาย
เหตุของตอนที่ 16 ข้อ 1(ก) ระบุว่า หมวด 16
ไม่คลุ มถึงของอื่น ๆ ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักร
เครื่องใช้กล เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือใช้ประโยชน์
ทางเทคนิ ค อื่ น ๆ ท าด้ ว ยยางวั ล แคไนซ์
นอกจากยางแข็ง (ประเภท 40.16) ซึ่งสินค้า
รายอุทธรณ์ทาด้วยยางวัลแคไนซ์ ด้วยหมาย
เหตุของหมวด 16 ดังกล่าว จึงไม่อาจจัดสินค้า
รายอุทธรณ์ทั้ง 2 รายการ เข้าประเภทพิกัด
ในหมวด 16 (ตอนที่ 84 และ ตอนที่ 85) และ
เห็ นควรจั ดสิ นค้ ารายอุ ทธรณ์ เป็ นของตาม
ประเภท 40.16
- ดังนั้น จึงเห็นควรจัดสินค้าส่วนประกอบของ
เครื่องบดสับอาหาร (LID SCRAPER BLIXER)
และส่ วนประกอบของเครื่ องบดสั บอาหาร
(BLOW SCRAPER BLIXER) เข้าประเภทพิกัด
4016.99.59ในฐานะเป็ นของอื่ น ๆ ท าด้ วย
ยางวัลแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง ชนิดที่ใช้ ใน
เครื่องจักรหรือเครื่องใช้กล ตามหลักเกณฑ์การ
ตีความ ข้อ 1 และข้อ 6 และหมายเหตุของ
หมวด 16 ข้อ 1(ก)

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด

วินิจฉัย

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
1.เครื่ อ งบดสั บ อำหำรใช้ ใ นอุ ต สำหกรรม 1) เครื่ องบดสั บอำหำรใช้ ในอุ ตสำหกรรม
8438.80.91
โดยเฉพำะ
โดยเฉพำะ (รำยกำรที่ 14, 15, 16, 18, 19 และ
และ
1.1 C4 VV PESTO (BOWL CUTTER) 20)
8438.50.10
1.2 C4 VARIOTRONIC (BOWL CUTTER)
1.3 C6 CE 230/50/1 (BOWL CUTTER) - พิ จารณาลั กษณะสิ นค้ า พบว่ าสิ นค้ าราย กอ 220/2560/
1.4 C6 VARIOTRONIC (BOWL CUTTER) อุทธรณ์เป็นเครื่อง Bowl Cutter ซึ่งเป็น ป21/2560(3.6)
1.5 C6 VV PESTO (BOWL CUTTER) อุ ปกรณ์ แปรรู ปอาหาร สามารถบดสั บผสม
1.6 BOLLA BOL/D (BOWL CUTTER) (C4 เนื้ อสั ตว์ ผั ก และ สามารถใช้ นวดแป้ งโดได้
CE)
สิน ค้า สามารถแบ่ง ออกได้เ ป็น 3 กลุ ่ม
2. เครื่องบดเนื้อ
ตามความเร็วรอบมอเตอร์ คือ กลุ่มแรก 2800
(TC8 VEGAS REVERSE (MEAT MINCER)) rpm กลุ่มสอง 1,500-2,800 rpm และกลุ่มสาม
3. เครื่องสไลด์เนื้อ
500-2,500 rpm ทั้งนี้มีความแตกต่างระหว่าง
(MIRRA 275 C (SLICER))
เครื่องบดสับอาหารแต่ละรุ่นเพียงเล็กน้อย เช่น
รุ่น CE จะไม่มีปุ่มปรับความเร็ว หรือรุ่น C4
ลักษณะสินค้ำ
จะมีขนาดความจุโถที่ มีขนาดเล็ กกว่ ารุ่น C6
1) เครื่องบดสับอำหำรใช้ในอุตสำหกรรม รุ่ น C4 ขนาดความจุ โถ 3.3 กิ โลกรั ม และ
โดยเฉพำะ
รุ่น C6 ขนาดความจุโถ 5.3 กิโลกรัม)
- พิจารณาตามหมายเหตุของตอนที่ 85 ข้อ
3(ก) ให้ จ าแนกเครื่ อ งกลไฟฟ้ า ชนิ ด ที่
โดยทั่ ว ไปส าหรั บ ใช้ ต ามบ้ า นเรื อ นที่ มี
ลั ก ษณะเป็ น เครื่ อ งบดอาหารไม่ ว่ า จะมี
น้าหนั ก เท่ าใดก็ต าม ให้ จั ดอยู่ ใน ประเภท
พิกัด 85.09 ประกอบกับ คาอธิ บาย EN/HS
Cutter C4 CE
ขนำด (W x D x H) (mm.) 380 x 320 x 270 2007 ประเภทพิ กัด 85.09 ระบุ ว่า เครื่ องใช้
ตามบ้านเรือน (Domestic Appliances)
น้ำหนักเครื่อง (Kg.)
10
วัสดุ
Stainless Steal หมายถึง เครื่องใช้ที่โดยปกติใช้ในบ้านเรือน
ขนำดแรงดันไฟฟ้ำ (Volt) 230 V, 50/60Hz เครื่องใช้เหล่านี้สามารถบ่งชี้ได้ ตามชนิดโดย
ลั กษณะส าคั ญ เช่ น ขนาด รู ปแบบความจุ
กำลังไฟฟ้ำ (Watt)
350
ปริมาตร โดยเกณฑ์ในการตัดสินคุณลักษณะ
ควำมเร็วรอบของมอเตอร์ (rpm) 2,800
เฉพาะตัวเหล่านี้อยู่ตรงที่เครื่องใช้ที่พิจารณา
ปุ่มปรับควำมเร็ว
ไม่มี
จำนวนใบมีด (แฉก)
2
นั้น ต้องไม่ใช้งานในระดับที่เกินกว่าความ
ควำมจุโถ (Kg.)
3.3
ต้องการที่ใช้ตามบ้านเรือน
จำนวนกำรผลิตขั้นต่ำ(Kg.) 1.5
- สินค้ารายพิจารณา ใช้บดสับผสมเนื้อสัตว์
ผักในปริมาณมาก โดยดูจากจานวนการผลิต
ขั้นต่า และความจุโถ ซึ่งเป็นลักษณะการใช้
งานเกินกว่าสาหรับใช้ตามบ้านเรือนทั่วไป จึง
ไม่อาจจัดเข้าประเภทพิกัด 85.09 ได้

C4 VV PESTO
ขนำด (W x D x H) (mm.) 380 x 320 x 270
น้ำหนักเครื่อง (Kg.)
10
วัสดุ
Stainless Steal
ขนำดแรงดันไฟฟ้ำ (Volt) 230 V, 50/60Hz
กำลังไฟฟ้ำ (Watt)
350
ควำมเร็วรอบของมอเตอร์
1,500 - 2,800
(rpm)
ปุ่มปรับควำมเร็ว
มี
จำนวนใบมีด (แฉก)
4
ควำมจุโถ (Kg.)
3.3
จำนวนกำรผลิตขั้นต่ำ(Kg.) 1.5

- ดั งนั้ น จึ งเห็ นควรจั ดสิ นค้ าเครื่ องบดสั บ
อาหารใช้ ในอุ ตสาหกรรมโดยเฉพาะทั้ ง 6
รายการ เข้าประเภทพิกัด 8438.80.91 ในฐานะ
เป็น เครื่องจักรสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิต
อาหารหรือเครื่องดื่ม ใช้ไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์
การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6
2) เครื่องบดเนื้อ (รำยกำรที่ 25 TC8
VEGAS REVERSE (MEAT MINCER))
- พิจ ารณาลัก ษณะสิน ค้า รายอุท ธรณ์
เครื่องบดเนื้อ TC8 VEGAS REVERSE (MEAT
MINCER) ที่มีความสามารถในการบดเนื้อ
ต่อเนื่องได้ 70 กิโลกรัมต่อชั่วโมง มีลักษณะ
การใช้งานในเชิงพาณิชย์
- ดังนั้น จึงเห็นควรจัดสินค้าเครื่องบดเนื้อ
TC8 VEGAS REVERSE (MEAT MINCER)
เข้าประเภทพิกัด 8438.50.10 ในฐานะเป็น
เครื่องจักรสาหรับปรุงแต่งเนื้อสัตว์ ใช้ไฟฟ้า
ตามหลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6
3) เครื่ องสไลด์ เ นื้ อ (รำยกำรที่ 29
MIRRA 275 C (SLICER))

C4 VARIOTRONIC
ขนำด (W x D x H) (mm.)
น้ำหนักเครื่อง (Kg.)
วัสดุ
ขนำดแรงดันไฟฟ้ำ (Volt)
กำลังไฟฟ้ำ (Watt)
ควำมเร็วรอบของมอเตอร์ (rpm)
ปุ่มปรับควำมเร็ว
จำนวนใบมีด (แฉก)
ควำมจุโถ (Kg.)
จำนวนกำรผลิตขั้นต่ำ(Kg.)

380 x 320 x 270
10
Stainless Steal
230 V, 50/60Hz
350
500 – 2,500
มี
2
3.3
1.5

- พิจารณาลั กษณะสิ นค้ารายอุทธรณ์ เป็น
เครื่องสาหรับแล่เนื้อสัตว์ (Slicer) โดยการแล่
จะสามารถปรับระดับความหนาบางได้ตาม
ความต้องการ มีความแข็งแรง คงทน ขนาด
ใบมี ด ใหญ่ ขนาดถาดรั บ เนื้ อ ปริ มาณมาก
สามารถทางานได้ต่อเนื่อง ซึ่งสินค้าเหมาะกับ
การใช้ ง านในเชิ ง พาณิ ช ย์ ม ากกว่ า ใช้ ต าม
บ้านเรือน
- ดังนั้น จึงเห็นควรจัดสินค้าเครื่องสไลด์เนื้อ
(MIRRA 275 C (SLICER)) เข้าประเภทพิกัด
8438.50.10 ในฐานะเป็นเครื่องจักรสาหรับ
ปรุงแต่งเนื้อสัตว์ ใช้ไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์การ
ตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6

C6 CE
ขนำด (W x D x H) (mm.)
น้ำหนักเครื่อง (Kg.)
วัสดุ
ขนำดแรงดันไฟฟ้ำ (Volt)
กำลังไฟฟ้ำ (Watt)
ควำมเร็วรอบของมอเตอร์ (rpm)
ปุ่มปรับควำมเร็ว
จำนวนใบมีด (แฉก)
ควำมจุโถ (Kg.)
จำนวนกำรผลิตขั้นต่ำ(Kg.)

380 x 320 x 320
11
Stainless Steal
230 V, 50/60Hz
350
2,800
ไม่มี
2
5.3
3.1

C6 VARIOTRONIC
ขนำด (W x D x H) (mm.)
น้ำหนักเครื่อง (Kg.)
วัสดุ
ขนำดแรงดันไฟฟ้ำ (Volt)
กำลังไฟฟ้ำ (Watt)
ควำมเร็วรอบของมอเตอร์ (rpm)
ปุ่มปรับควำมเร็ว
จำนวนใบมีด (แฉก)
ควำมจุโถ (Kg.)
จำนวนกำรผลิตขั้นต่ำ(Kg.)

380 x 320 x 320
11
Stainless Steal
230 V, 50/60Hz
350
500 - 2,500
มี
2
5.3
3.1

C6 VV PESTO
ขนำด (WxDxH) (mm.)
น้ำหนักเครื่อง (Kg.)
วัสดุ
ขนำดแรงดันไฟฟ้ำ (Volt)
กำลังไฟฟ้ำ (Watt)
ควำมเร็วรอบของมอเตอร์ (rpm)
ปุ่มปรับควำมเร็ว
จำนวนใบมีด (แฉก)
ควำมจุโถ (Kg.)
จำนวนกำรผลิตขั้นต่ำ(Kg.)

380 x 320 x 320
11
Stainless Steal
230 V, 50/60Hz
350
1,500 - 2,800
มี
4
5.3
3.1

3. เครื่ องสไลด์ เ นื้อ (MIRRA
(SLICER))

275

C

MIRRA 275 (SLICER) เป็นเครื่องสไลด์
เนื้อสั ตว์ โดยจะหั่ น ออกมาเป็น แผ่ น หนาบาง
ตามความต้ องการ เช่ น หั่ นแฮม ไส้ กรอก ชี ส
ปลา เป็นต้น
ขนำด : W560 x D570 x H475 mm.
มอเตอร์ : 147W
เส้นผ่ำศูนย์กลำงของใบมีด : 275 mm.
สไลด์บำงสุด : 13 mm.
ฐำนรองรับเคลื่อนที่ได้ในระยะ : 245 mm.
ขนำดถำดที่รับเนื้อ : 230 x 230 mm.
วัสดุตัวเครื่อง : Aluminum Alloy
น้ำหนักสุทธิ : 17 Kg.

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
1. เครื่ องท ำขนมวำฟเฟอร์ ใช้ ในอุ ตสำหกรรม 1) สิ นค้ ำเครื่ องท ำขนมวำฟเฟอร์ ใช้ ใน
8419.89.19
โดยเฉพำะ
อุตสำหกรรมโดยเฉพำะ (WAFFLE IRON GES
(WAFFLE IRON GES 10 AND WAFFLE MAKER 10) และเครื่ องท ำขนมวำฟเฟอร์ ใช้ ใน กอ 221/2560/
“LOLLY ON A STICK”)
อุตสำหกรรมโดยเฉพำะ (WAFFLE MAKER ป21/2560(3.7)
2. เครื่องทำเครป
“LOLLY ON A STICK”)
(OKTA CREPES)
- พิ จ ารณาเครื่ อ งท าขนมวาฟเฟอร์ ใ ช้ ใ น
ลักษณะสินค้ำ
รายละเอี ย ดของสิ น ค้ า ตามที่ บ ริ ษั ท ฯ ชี้ แ จง
ข้อมูลของ สพศ.3 สพก. และ จากการสืบค้น
ข้อมูล เพิ่มเติม สามารถสรุป ลักษณะสิน ค้าได้
ดังนี้
1) เครื่องทำขนมวำฟเฟอร์ใช้ในอุตสำหกรรม
โดยเฉพำะ (WAFFLE IRON GES 10 และ
WAFFLE MAKER “LOLLY ON A STICK”)

WAFFLE IRON GES 10
ขนำด (W x D x H)
น้ำหนักเครื่อง (Kg.)
ขนำดแรงดันไฟฟ้ำ
(Volt)
กำลังไฟฟ้ำ (Watt)
ควำมสำมำรถในกำรผลิต
ลักษณะอื่นๆ

305 x 440 x 230 mm.
19
230
1.6 Kw
48 แผ่น/ชั่วโมง
- แม่พิมพ์เคลือบเทปล่อน
- ปรับความสูงของขา
เครื่องได้
- มีปุ่มปรับระดับความร้อน

วินิจฉัย

อุตสาหกรรมโดยเฉพาะ (WAFFLE IRON
GES 10 และ WAFFLE MAKER “LOLLY
ON A STICK”) พบว่า สินค้ารายอุทธรณ์
รุ่น WAFFLE IRON GES 10 สามารถผลิต
วาฟเฟิล ได้ 48 แผ่น/ชั่ว โมง และรุ่น
WAFFLE MAKER “LOLLY ON A STICK”
สามารถผลิตวาฟเฟิล ได้ 240 ไม้/ ชั่ว โมง
ซึ่ ง เกิ น กว่ า การเป็ น เครื่ อ งใช้ ใ นบ้ า นเรื อ น
ตามประเภทพิ กัด 85 จึ งเห็ นว่ าเครื่อ งท า
วาฟเฟิลดังกล่าวมีประสิทธิภาพเกินกว่าการ
เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน
- ดังนั้ น จึงเห็ นควรให้ สิ นค้ าเครื่องท าขนม
วาฟเฟอร์ ใ ช้ ใ นอุ ต สาหกรรมโดยเฉพาะ
รายการที่ 4 WAFFLE IRON GES 10 และ
เครื่ องท าขนมวาฟเฟอร์ ใช้ ในอุ ตสาหกรรม
โดยเฉพาะ WAFFLE MAKER “LOLLY ON A
STICK” จัดเข้าประเภทพิกัด 8419.89.19 ใน
ฐานะเป็ นเครื่ องจั กรอื่ น ๆ ที่ ใช้ ไฟฟ้ า ตาม
หลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6
2) สินค้ำเครื่องทำเครป (OKTA CREPES)
- พิจารณาเครื่องทาเครป (OKTA CREPES)
พบว่า สินค้ารายอุทธรณ์มีความสามารถผลิต
เครปได้ 168 แผ่น/ชั่วโมง ซึ่งปริมาณการผลิต
ดั ง กล่ า วเกิ น กว่ า ความต้ อ งการบริ โ ภคใน
ครัวเรือน อีกทั้ง เมื่อพิจารณากาลังไฟฟ้าของ
เครื่องทาเครป (OKTA CREPES) ที่ 32 KW
แล้ ว พบว่ า มี ข นาดใช้ ไ ฟฟ้ า เกิ น กว่ า ใช้ ใ น
ครัวเรือน

- ดังนั้น จึงเห็ นควรจั ดสิ นค้าเครื่องทาเครป
(OKTA CREPES) เข้าประเภทพิกัด 8419.89.19
ในฐานะเป็ น เครื่ อ งจั ก รอื่ น ๆ ที่ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า
ตามหลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6

WAFFLE MAKER “LOLLY ON A STICK
ขนำด (W x D x H)
น้ำหนักเครื่อง (Kg.)
ขนำดแรงดันไฟฟ้ำ
(Volt)
กำลังไฟฟ้ำ (Watt)
ควำมสำมำรถในกำรผลิต
ลักษณะอื่นๆ

310 x 340 x 250 mm.
14
230
2.2 Kw
240 ไม้/ชัว่ โมง
- แม่พิมพ์อลูมิเนียม
- สามารถทาได้ 4 ไม้
พร้อมกัน
- มีปุ่มปรับระดับความร้อน

2) เครื่องทำเครป (OKTA CREPES)

ขนำด (ØxH)
400 x 140 mm.
น้ำหนักเครื่อง (Kg.) 14
ขนำดแรงดันไฟฟ้ำ (Volt) 230
กำลังไฟฟ้ำ (Watt) : 3.2 Kw
ควำมสำมำรถในกำรผลิต 168 แผ่น/ชั่วโมง
ลักษณะอื่นๆ
- กระทะ Stainless Steal
- ปรับความสูงของขาเครื่องได้

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด

วินิจฉัย

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
- สิ นค้ ารายอุทธรณ์ เป็นหุ่ นยนต์แขนกล ชนิ ด
8428.90.90
ติ ดตั้ งด้ านบนรู ปแบบเดลต้ าหรื อสามเหลี่ ยม
ออกแบบมาสาหรับงานประเภทหยิบจับและวาง กอ 222/2560/
ทั้ งนี้ จากการสื บค้ นข้ อมู ลโฆษณาหุ่ นยนต์ ป21/2560(3.8)
อุตสาหกรรม รุ่น IRB 360 ในเว็บ ไซต์
พบว่ า มี วี ดี โอแสดงการใช้ งานของหุ่ นยนต์
ดังกล่ าว ที่นาไปใช้ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร
เช่น การหยิบจับแพนเค้ก

1. หุ่นยนต์ทั่วไปพร้อมอุปกรณ์ครบชุดสมบูรณ์
(แขนกลสำหรับใช้จับชิ้นงำน)
(IRB 360 M2004)
2. หุ่นยนต์ ที่ใช้ในอุตสำหกรรมพร้ อมอุปกรณ์
ครบชุดสมบูรณ์
(5MTH001612 PET FOOD POUCH ROBOTICS
PICKING SYSTEM ROBOT MODEL: IRB 3601130/1KG CONTROLLER, MODEL: IRC 5
SINGEL CONTROLLER)
- เมื่อพิจารณาสินค้าขณะนาเข้า ถึงแม้ว่าจะไม่มี
ลักษณะสินค้ำ
หัวจับหรืออุปกรณ์หยิบจับ (Gripper) เข้ามาด้วย
1. IRB 360 M2004 หุ่นยนต์ทั่วไปพร้อมอุปกรณ์ ก็ตาม แต่หุ่นยนต์รายพิจารณามีสาระสาคัญเป็น
ครบชุดสมบูรณ์ (แขนกลสำหรับใช้จับชิ้นงำน) ของที่ครบสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์การตีความ
ข้อ 2(ก) แล้ว
เป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรม รุ่น IRB 360 สภาพ
- ดังนั้น จึงเห็นควรจัดสินค้าหุ่นยนต์ทั่วไปพร้อม
ขณะนาเข้าประกอบด้วย
1.1 Main Pulator ตั ว หุ่ น ยนต์ อุปกรณ์ครบชุดสมบูรณ์ (แขนกลสาหรับใช้จับ
ชิ้นงาน) (IRB 360 M2004) และหุ่นยนต์ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรม รุ่น IRB 360
1.2 Control Cabinet ตู้ควบคุมการ อุ ตสาหกรรมพร้ อมอุ ปกรณ์ ครบชุ ดสมบู รณ์
(5MTH001612 PET FOOD POUCH ROBOTICS
ทางานหุ่นยนต์ รุ่น IRC 5
1.3 สายไฟ และสายสัญญาณ คู่มือการใช้ PICKING SYSTEM ROBOT MODEL: IRB 360งาน รวมทั้งแผ่นซีดีโปรแกรมไม่มีหัวจับชิ้นงาน 1130/1KG CONTROLLER MODEL: IRC 5
SINGEL CONTROLLER) เข้าประเภทพิกัด
หรือหัวพ่นสี
8428.90.90 ในฐานะเป็นเครื่องจักรอื่น ๆ สาหรับ
2. หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสำหกรรมพร้อมอุปกรณ์ครบ ขนย้ า ย บรรทุ ก หรื อ ขนถ่ า ย อื่ น ๆ ตาม
ชุดสมบูรณ์ (5MTH001612 PET FOOD หลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 ข้อ 2(ก) และ ข้อ 6
POUCH ROBOTICS PICKING SYSTEM
ROBOT MODEL : IRB 360-1130/1KG
CONTROLLER MODEL: IRC 5 SINGEL
CONTROLLER)
เป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรม รุ่น IRB 360 สภาพ
ขณะนาเข้าประกอบด้วย
2.1 Main Pulator ตั ว หุ่ น ยนต์
อุตสาหกรรม รุ่น IRB 360
2.2 Control Cabinet ตู้ควบคุมการ
ทางานหุ่นยนต์ รุ่น IRC 5
2.3 สายไฟ และสายสัญญาณ คู่มือการใช้
งาน รวมทั้งแผ่นซีดีโปรแกรม

2.4 ชุดลาเลียงชิ้นงานแบบโซ่ 2 ชุด
2.5 สายพานลาเลียงชิ้นงานแบบทั่วไป 1 ชุด
2.6 ชุดลาเลียงชิ้นงานแบบลูกกลิ้ง 4 ชุด
2.7 ตู้ควบคุมการทางานของสายพาน 1 ชุด
2.8 โครงสร้างสาหรับยึดติดระบบกล้องจับ
ภาพชิ้นงาน 2 ชุด
2.9 สายไฟ และสายสั ญ ญาณส าหรั บ ชุ ด
สายพานลาเลียง และระบบกล้องจับภาพ
ไม่มีหัวจับชิ้นงาน
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม รุ่น IRB 360 เป็ น
หุ่ น ยนต์ แ ขนกลชนิ ด ติ ด ตั้ ง ด้ า นบนรู ป แบบ
เดลต้าหรื อ สามเหลี่ ย ม ออกแบบมาส าหรั บ
งานประเภทหยิบจับและวางชิ้นงาน หุ่นยนต์
รุ่นนี้มีความโดดเด่นที่เคลื่อนที่ รวดเร็วแม่นยา
รองรับน้าหนักมากได้
หุ่นยนต์อตุ สำหกรรม รุ่น IRB 360

ตู้ควบคุมกำรทำงำน รุ่น IRC 5

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด
หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสำหกรรมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
สมบูรณ์
(INDUSTRIAL ROBOT SYSTEM IRB 6650S
M2004)
ลักษณะสินค้ำ
IRB 6650S เป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอเนกประสงค์
แบบแขนกลติดตั้งบนชั้น สามารถทางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั้งการเคลื่อนที่แบบแนวตั้งและ
แนวราบ ทั้งยั งเพิ่มระยะเอื้อมในแนวด้านหน้ า
และด้ า นลึ ก การผสมผสานนี้ ท าให้ ส ามารถ
ทางานได้หลากหลาย โดยการติดตั้งโปรแกรมการ
ทางานและอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้ทางานตามที่
ต้องการได้ เช่น การทางานร่วมกับเครื่องจักรอื่น
งานเชื่อมแบบจุด งานขนถ่ายวัสดุ เป็นต้น
สภาพขณะนาเข้า รายละเอียดตาม Invoice รวม 7
ฉบับ ที่ยื่นประกอบใบขนสินค้า Invoice No./Date
RP90509134 - RP90509140/2.10.2014
พบว่า ประกอบด้วย
1. ตัวหุ่นยนต์อุตสาหกรรม รุ่น IRB 6650S125/3.5 พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
2. ตู้ควบคุม IRC5 (Option 700-3 Single
Cabinet)
3.DressPack ซึ่งเป็นชุดระบบสายเคเบิล
ควบคุมการทางานและท่ออ่อนสาหรับประกอบ
ติดตั้งเข้ากับตัวหุ่นยนต์ ออกแบบมาเฉพาะให้
เหมาะสมกับประเภทการใช้งานของหุ่นยนต์
4.Option 778-1 Material Handling สาหรับ
งานหยิบจับขนถ่ายวัสดุ
ไม่มีหัวจับ (Gripper) อุปกรณ์หัวเชื่อม
(Torch) หรือ ปืนเชื่อม (Spot Gun) เข้ามาด้วย
หุ่นยนต์อุตสำหกรรม รุ่น IRB 6650S

วินิจฉัย

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
- จากข้อมูลสินค้ารายอุทธรณ์ ในขณะนาเข้า
8428.90.90
พบว่า มีการนาเข้าอุปกรณ์ Dress Pack ซึ่ง
เป็ นชุ ดระบบสายเคเบิ ลควบคุ มการท างาน กอ 223/2560/
และท่ออ่อนสาหรับประกอบติดตั้งเข้ากับตัว ป21/2560(3.9)
หุ่ น ยนต์ เพื่ อ ท างานร่ ว มกั น ออกแบบมา
เฉพาะให้เหมาะสมกับประเภทความต้องการ
ใช้งานของหุ่นยนต์ตาม Option ที่ระบุในคู่มือ
เช่น Option 778-1, 780-2, 780-1 Material
Handling สาหรับงานหยิบจั บขนถ่ายวัสดุ
และOption 778-2, 780-2, 781-1 Spot Welding
สาหรับงานเชื่อมแบบจุด เป็นต้น ทาให้เห็นได้
ว่า หุ่นยนต์อเนกประสงค์ รุ่น IRB 6650S มี
สภาพขณะน าเข้ าเป็ นหุ่ นยนต์ ส าหรั บการ
ทางานประเภทหยิบจับขนถ่ายวัสดุโดยเฉพาะ
- ถึ ง แม้ ข ณะน าเข้ า จะไม่ มี หั ว จั บ หรื อ
อุปกรณ์หยิบจับ (Gripper) เข้ามาด้วยก็ตาม
แต่ก็มีสาระสาคัญเป็นของที่ครบสมบูรณ์ ตาม
หลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 2(ก)
- ดั งนั้น หุ่ นยนต์ อุ ตสาหกรรม รุ่ น IRB
6650S ที่ ออกแบบให้ มี คุ ณสมบัติ เฉพาะ
สาหรับงานประเภทหยิบจับขนถ่ายวัสดุ จึงไม่
จั ด เป็ น ของในประเภทพิ กั ด 8479.50.00
ตามที่วางประกันโต้แย้งและขออุทธรณ์ไว้ แต่
จั ดเป็ นหุ่ นยนต์ อุ ตสาหกรรมที่ ถู กออกแบบ
เฉพาะสาหรับหยิบจับขนถ่ายวัสดุ ในประเภท
84.28 ตาม EN/HS 2012 Section XVI
Heading 84.28 หน้า XVI-8428-4 ข้อ (III) (E)
(จ) หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ออกแบบเป็น
พิเศษสาหรับยก ขนย้าย บรรทุกหรือขนถ่าย
-จึ งเห็ นควรจั ดสิ นค้ าหุ่ นยนต์ ที่ ใช้ ใน
อุตสาหกรรมพร้อมอุ ปกรณ์ ครบชุดสมบูรณ์
(INDUSTRIAL ROBOT SYSTEM IRB 6650S
M2004) เข้าประเภทพิกัด 8428.90.90 ใน
ฐานะเป็ น เครื่ องจั กรอื่ น ๆ ส าหรั บขนย้ าย
บรรทุก หรือ ขนถ่าย อื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์
การตีความ ข้อ 1 ข้อ 2(ก) และ ข้อ 6

ตู้ควบคุมกำรทำงำน รุ่น IRC 5

DressPack

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด

วินิจฉัย

หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสำหกรรมพร้อมอุปกรณ์ครบ - สินค้ารายอุทธรณ์เป็นหุ่นยนต์แขนกลที่
ชุดสมบูรณ์
ได้ รั บ การติ ด ตั้ ง ชุ ด ควบคุ ม การพ่ น สี IPS
(3HNA012393-001 IRB 52 ROBOT SYSTEM) (Integrated Process System) ซึ่งเป็นระบบ
สาหรับควบคุมลมและการเปลี่ ยนรูปแบบ
ลักษณะสินค้ำ
การพ่นสีได้อย่างแม่นยาและรวดเร็ว ทาให้
เป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ถูกออกแบบมาสาหรั บ ประหยัดสีและลดต้นทุนในการผลิต และมี
งานพ่นสีหรื อหยิบจั บในพื้นที่ที่มีไอระเหยของทิน ระบบป้องกันการระเบิดที่เกิดจากไอระเหย
เนอร์ สภาพขณะน าเข้ าไม่ มี หั วจั บหรื อหั วพ่ นสี ของทินเนอร์ ส าหรับทางานในพื้นที่ที่มีไอ
ประกอบด้วย
ระเหยของทินเนอร์
1. ตัวหุ่นยนต์อุตสาหกรรม รุ่น IRB 52
2. อุปกรณ์ควบคุมการทางานหุ่นยนต์ รุ่น IRC5P - เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบดังกล่ า ว
3. สายไฟ และ Accessories ประกอบด้วย แผ่นซีดี แสดงให้ เ ห็ น ว่ า สิ น ค้ า รายอุ ท ธรณ์ เ ป็ น
โปรแกรมสาหรับ Start Up Robotและ คู่มือการใช้งาน หุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ถูกออกแบบเฉพาะ
ติดตั้งระบบควบคุมการทางานพ่ นสี ที่เรี ยกว่า IPS ส าหรั บ ฉี ด พ่ น ของเหลว ในประเภทพิ กั ด
(Integrated Process System) ซึ่งประกอบด้วย 84.24 ตาม EN/HS 2007 Section XVI
ระบบวาล์วเปลี่ยนสี ตัวควบคุมลม และการพ่นสี ทา Heading 84.24 หน้า XVI-8424-3 ข้อ (E)
หน้าที่ควบคุมลมและการเปลี่ยนรูปแบบการพ่นสีได้ (3) หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่ออกแบบ
อย่างแม่นย าและรวดเร็ ว ทาให้ ประหยั ดสี และลด เป็นพิเศษสาหรับฉีดพ่นของเหลว หรือ ผง
ต้นทุนในการผลิต มีระบบป้องกันการระเบิดที่เกิด ให้พุ่งเป็นลาเป็นฝอย หรือ เป็นละออง แม้
จากไอระเหยของทินเนอร์ สั่งงานโดยการทาโปรแกรม ขณะนาเข้าจะไม่มีหัวพ่นสีเข้ามาด้วยก็ตาม
แต่ ก็ มี ส าระส าคั ญ เป็ น ของที่ ค รบสมบู ร ณ์
ผ่านรีโมทคอนโทรลเลอร์
แล้ว ตามหลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 2(ก)
หุ่นยนต์อตุ สำหกรรม รุ่น IRB 52
- ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ควรจั ด หุ่ น ยนต์ ที่ ใ ช้ ใ น
อุตสาหกรรมพร้อมอุปกรณ์ครบชุดสมบูรณ์
(3HNA012393-001 IRB 52 ROBOT
SYSTEM) เข้าประเภทพิกัด 8424.89.50
ในฐานะเป็ น เครื่ อ งใช้ ก ลส าหรั บ ฉี ด พ่ น
ของเหลว หรื อ ผงให้ พุ่ ง เป็ น ล า เป็ น ฝอย
หรื อ เป็ น ละออง อื่ น ๆ ใช้ ไ ฟฟ้ า ตาม
หลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 ข้อ 2(ก) และ
อุปกรณ์ควบคุมกำรทำงำนหุ่นยนต์ รุ่นIRC5P ข้อ 6

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
8424.89.50
กอ 224/2560/
ป21/2560(3.10)

