คำวินิจฉัยคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ครัง้ ที่ 3/2548
ชื่อสินค้ าและรายละเอียด

วินิจฉัย

ประเภทพิกดั
(คาวินิจฉัยเลขที)่
7209.17 (ไม่เคลือบ)

พิจารณาแล้ วไม่จดั เป็ นเหล็กกล้ า
ซิลคิ อนอิเล็กทริ ก ตามความหมาย
ของหมายเหตุประเภทย่อย ข้ อ 1 (ค) 7210.70 (ทาสี ทาวาร์ นิช หรื อ
เคลือบด้ วยพลาสติก )
- Magnetic coil และ Magnetic
ของตอนที่ 72 ที่วา่ เหล็กกล้ า
coil : silicon electrical steel
ซิลคิ อนอิเล็กทริ ก หมายถึง
Modified coating
7210.90 (เคลือบด้ วยฟิ ล์มทังสอง
้
เหล็กกล้ าเจือที่มซี ิลคิ อนอย่างน้ อย
- Cold rolled non – oriented
ด้ าน )
electrical steel sheet in coil
ร้ อยละ 0.6 แต่ไม่เกินร้ อยละ 6 และมี
Grade : 50H1300 (L-Coating on
คาร์ บอนไม่เกินร้ อยละ 0.08 โดย
Both Side)
น ้าหนัก อาจมีอะลูมิเนียมไม่เกินร้ อย
- Cold rolled non – oriented
ละ 1 โดยน ้าหนักด้ วยก็ได้ แต่ไม่มี
electrical steel sheet in coil
ธาตุอื่นในอัตราส่วนที่ทาให้ มี
- Non – oriented electrical
คุณสมบัติเป็ นเหล็กกล้ าเจือชนิดอื่น
magnetic steel and strip
(silicon steel)
ตามหมายเหตุข้อ 1(ฉ) และไม่จดั เป็ น
เหล็กกล้ าไม่เป็ นสนิม เนื่องจากมี
- Cold rolled non – oriented
ธาตุโครเมียม ไม่ถงึ ร้ อยละ 10.5 โดย
electrical steel sheet in coil
น ้าหนัก ตามหมายเหตุข้อ1(จ) แต่มี
- Silicon electronic steel sheet
ลักษณะตรงตามหมายเหตุข้อ 1(ง)
- Cold rolled oriented
คือมีคาร์ บอนร้ อยละ 2 หรื อน้ อยกว่า
electrical steel (Silicon Steel)
จึงถือว่า เป็ นเหล็กกล้ าไม่เจือตาม
sheet in coil
ความหมายของกฎหมายพิกดั อัตรา
(ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรี ดเย็นทาด้ วย
ศุลกากร ซึง่ กรณีไม่เคลือบ จัดเข้ า
เหล็กกล้ าซิลคิ อน
ประเภทที่ 7209.17 ในฐานะเป็ น
ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็กกล้ าไม่
อิเล็กทริ ก) มีความกว้ างตังแต่
้ 600
เจือ ที่มีความกว้ างตังแต่
้ 600
มิลลิลติ ร ขึ ้นไป ชนิดที่มิได้ เคลือบ
มิลลิเมตร ขึ ้นไป ที่ได้ จากการรี ดเย็น
ชนิดทาสีวาร์ นิช และ ชนิดทีเ่ คลือบ
ที่ไม่ห้ มุ หรื อไม่ชบุ หรื อไม่เคลือบ
ด้ วยฟิ ล์มทังสองด้
้
าน เพื่อทาเป็ น
กรณีทาสี ทาวาร์ นิชหรื อเคลือบด้ วย
ฉนวน ใช้ ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
พลาสติก จัดเข้ าประเภทที่ 7210.70
ผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้า จากผลวิเคราะห์
ในฐานะเป็ นผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดทาด้ วย
ของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่ง
เหล็กกล้ าไม่เจือ ที่มีความกว้ างตังแต่
้
ประเทศไทย ระบุสว่ นผสมของสินค้ า
600 มิลลิเมตรขึ ้นไป ที่ทาสี ทาวาร์
มีธาตุซิลคิ อนน้ อยกว่าร้ อยละ 0.6
นิช หรื อเคลือบด้ วยพลาสติกทังสอง
้
โดยน ้าหนัก
- Cold rolled non – oriented
electrical steel sheet

ด้ าน และกรณีเคลือบฉนวนจัดเข้ า
ประเภทที่
7210.90 ในฐานะเป็ นผลิตภัณฑ์
แผ่นรี ดทาด้ วยเหล็กกล้ าไม่เจือ ที่มี
ความกว้ างตังแต่
้ 600 มิลลิเมตร ขึ ้น
ไป ที่ห้ มุ หรื อชุบหรื อเคลือบ ตาม
หลักเกณฑ์การตีความ ข้ อ 1 และ ข้ อ
6

