คำวินิจฉัยคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ครั้งที่ 16/2560
ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด
ผ้ำเคลือบพีวีซี หน้ำกว้ำง 54 นิ้ว
(PVC SPONGE LEATHER)
ลักษณะสินค้ำ
1. สินค้าผ้าเคลือบพีวีซี หน้ากว้าง 54 นิ้ว (PVC
SPONGE LEATHER) ถู กออกแบบมาให้ มี
คุ ณสมบั ติ เพื่ อเลี ยนแบบหนั งแท้ ส าหรั บที่ จะ
นาไปใช้ในการผลิ ตกระเป๋ าถือ รองเท้าแตะ หุ้ม
เบาะโซฟา และ เบาะที่ นั่ ง ยานพาหนะ โดย
โครงสร้างประกอบด้วยวัสดุ 3 ชั้น คือ ชั้นผ้าถัก
ชั้นฟองน้ าพีวีซี และ ชั้นผิวพีวีซี มีกระบวนการ
ผลิต คือ ใช้ผ้าถักแบบนิตเคลื อบประกบด้วยชั้น
ฟองน้ าพี วี ซี (ที่ ยั งไม่เกิ ดการฟู ตั ว) และเมื่ อน า
ผลิ ตภัณฑ์กึ่งส าเร็ จรู ป (ชั้นผ้าถักกับชั้นฟองน้า
พีวี ซี) ไปเคลื อบประกบด้วยชั้ นผิ วพี วีซี ได้เป็ น
ผลิ ตภั ณฑ์ ที่ ประกอบด้ วย วั สดุ 3 ชั้ น จากนั้ น
นาไปผ่านกระบวนการฟูตัว เพื่อให้มีคุณสมบั ติ
นุ่มนวลและยืดหยุ่นได้ดี และชั้นผิวของพลาสติก
จะถูกอัดให้เป็ นลายนู นที่เลี ยนแบบลายผิวหนั ง
สัตว์ต่าง ๆ โดยส่งตัวอย่างผ้าถักแบบนิต จานวน 1
รายการ และตั วอย่ างสิ นค้าที่ น าเข้ า จ านวน 5
รายการ มาเพื่อประกอบการพิจารณา

กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์หนังเทียม พีวีซี

ผ้ าถักแบบนิต รหัส JE (Thickness 0.30 mm)

วินิจฉัย

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
- สินค้าผ้าเคลือบพีวีซี หน้ากว้าง 54 นิ้ว (PVC
3921.12.00
SPONGE LEATHER) พิจารณาจากข้อเท็จจริง
ตามผลวิเคราะห์ตัวอย่างสิ นค้า ประกอบกับ กอ 176/2560/
หนังสือชี้แจงข้อมูลสินค้าของผู้อุทธรณ์ พบว่า ป16/2560(3.1)
สินค้ารายอุทธรณ์ มีขนาดหน้ากว้าง 54 นิ้ว มี
ความหนาโดยประมาณ 0.6, 0.7, 0.8, 1.0 และ
1.2 มิลลิเมตร ลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกอัด
เป็นชั้นด้วยผ้าสิ่งทอ ประกอบด้วย 3 ชั้น คือ
ชั้ นล่ างเป็ นผ้ าถั กแบบนิ ต ชั้ นกลางเป็ นแผ่ น
พลาสติกแบบเซลลูลาร์ ทาจากโพลิไวนิลคลอไรด์
(PVC) ชั้นบนเป็นแผ่น PVC (Compact Skin)
ที่มีการตกแต่งให้มีลวดลายเลียนแบบผิวหนัง
สั ตว์ ต่ าง ๆ และเป็ นส่ วนที่ใช้ ประโยชน์ เป็ น
พื้ นผิ วส่ วนนอกเมื่ อน าไปใช้ งานในการผลิ ต
กระเป๋าถือ รองเท้าแตะ หุ้มเบาะโซฟาและเบาะ
ที่นั่งยานพาหนะ
- หมายเหตุ ตอนที่ 59 ข้ อ 2(ก) บั ญญั ติ ว่ า
“ประเภทที่ 59.03 ให้ ใช้กับ (ก) ผ้า สิ่งทอ ที่
อาบซึ ม เคลื อ บ หุ้ ม หรื อ อั ด เป็ น ชั้ น ด้ ว ย
พลาสติก จะมีน้าหนักต่อตารางเมตรเท่าไหร่ก็
ตาม และวัตถุพลาสติกนั้นจะมีลักษณะอย่างไร
ก็ตาม (อัดแน่นหรือเซลลูลาร์)
- นอกจาก... .(5) แผ่น แผ่นบางหรือแถบ ทา
ด้วยพลาสติกเซลลูลาร์ ที่ประกอบเข้ากับผ้าสิ่ง
ทอนั้ น หากผ้าสิ่ งทอนั้นใช้เพียงเพื่ อให้ เสริ ม
ความแข็ ง แรง (ตอนที่ 39)”ประกอบกั บ
คาอธิบายพิกัดศุลกากร บททั่วไปของตอนที่ 39
หัวข้อ Plastics and Textiles Combinations
อธิบายว่า “...The following products are also
covered by this chapter ... (d) Plates, sheets
and strip of cellular plastics combined with
textile fabrics (as defined in Note 1 to
Chapter 59), felt or nonwovens, where the
textile is present merely for reinforcing
purposes. In this respect, unfigured,

unbleached, bleached or uniformly dyed
textile fabrics, felt or nonwovens, when
applied to one face only these plates,
sheets or strip, are regarded as serving
merely for reinforcing purposes. ...”
PVC SPONGE LEATHER รหัส SFXXGU 1.2 mm

PVC SPONGE LEATHER รหัส SFXXGU 1.0 mm

PVC SPONGE LEATHER รหัส SFXXGU 0.8 mm

PVC SPONGE LEATHER รหัส SFXXGU 0.7 mm

“...ผ้าสิ่งทอ สักหลาด หรือผ้าไม่ทอ ที่ไม่ได้ทา
เป็นลวดลาย ยังไม่ได้ฟอก ที่ฟอกแล้ว หรือที่
ย้ อ มสี พื้ น เมื่ อ น ามาประกบเข้ า กั บ แผ่ น
พลาสติกเพียงด้านเดียว จะถือว่าเป็นเพียงเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการเสริมแรงเท่านั้น”
- เมื่ อพิ จารณาตามหมายเหตุ ของตอนที่ 59
ข้างต้นประกอบคาอธิบายในบททั่วไปของตอน
ที่ 39 และจากลักษณะการนาไปใช้ประโยชน์
ของสินค้า จึงมีความเห็นว่า สินค้ารายอุทธรณ์
มีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกชนิดเซลลูลาร์ที่มี
ผ้าสิ่งทอประกบด้านหนึ่ง โดยผ้าสิ่งทอมีหน้าที่
เพื่อเสริมให้แข็งแรงเท่านั้น สินค้ารายอุทธรณ์
จึ งไม่ อาจจั ดเป็ นของในประเภทพิ กั ด
5903.90.90 ตามที่สาแดง
- และให้จัดสิ นค้ารายอุทธรณ์เข้าในประเภท
พิกัด 3921.12.00 ในฐานะเป็นแผ่น แผ่นบาง
ชนิดเซลลูลาร์ ทาด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอ
ไรด์ ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และข้อ 6

- ในส่วนของการพิจารณาเรื่องการใช้สิทธิลด
อั ต ราอากรส าหรั บของที่ มี ถิ่ น ก าเนิ ดจาก
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้นั้น สามารถผ่อนผันหนังสือ
รับรองถิ่นกาเนิดสินค้า (Form D) ได้ เนื่องจาก
PVC SPONGE LEATHER รหัส SFXXGU 0.6 mm การขอใช้สิทธิลดอัตราอากร ตาม Form D ของ
2. ตามที่ส่ วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรมี ผู้อุทธรณ์รายนี้ มีการสาแดงเกณฑ์ถิ่นกาเนิด
หนังสือ สอบถามไปยัง ฝบศ.2 สสต. สกท. เพื่อขอ สินค้า “CC” เป็นการเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากร
ทราบเหตุผล ข้อสนับสนุน หลักเกณฑ์การตีความ ในระดับ 2 หลัก (ตอน)
และรายละเอียดในการทักท้วงประเภทพิกัดอัตรา - เมื่อพิจารณาเกณฑ์ถิ่นกาเนิดสินค้าประเภท
ศุลกากร ตามแบบแจ้งการประเมินอากรฯ พร้อม พิ กั ด 3921.12.00 จะเป็ นเกณฑ์ ถิ่ นก าเนิ ด
ส่ งตัวอย่ างสิ นค้ า 5 รายการ ตาม ข้อ 1. ให้ สินค้า “CTH” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงพิกัด
ตรวจสอบว่า เป็นสินค้าชนิดเดียวกันกับที่สาแดงใน ศุลกากรในระดับ 4 หลัก (ประเภท) ดังนั้น การ
ใบขนสินค้าขาเข้ากับแบบแจ้งการประเมินอากรฯ เปลี่ ยนแปลงพิ กั ดศุ ลกากรในระดั บ 2 หลั ก
ที่ได้ทักท้วงหรือไม่ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินค้า สสต.

ตรวจวิเคราะห์ ตั วอย่ างสิ นค้า PVC SPONGE
LEATHER ทั้ง 5 รายการข้างต้น พบว่า
ตัวอย่างสินค้า รหัส SFXXGU 1.2 mm
ลักษณะเป็นแผ่นสีเขียว
ตัวอย่างสินค้า รหัส SFXXGU 1.0 mm
ลักษณะเป็นแผ่นสีน้าตาลเข้ม
ตัวอย่างสินค้า รหัส SFXXGU 0.8 mm
ลักษณะเป็นแผ่นสีเทาเข้ม
ตัวอย่างสินค้า รหัส SFXXGU 0.7 mm
ลักษณะเป็นแผ่นสีน้าตาลอมเหลือง
ตัวอย่างสินค้า รหัส SFXXGU 0.6 mm
ลักษณะเป็นแผ่นสีน้าตาลครีม
ทั้งหมดมีลั กษณะเป็นแผ่ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด
ประมาณ 15 cm x 21 cm ประกอบด้วย 3 ชั้น
ประกบกันตามล าดับ คือ ชั้นแผ่นผิวพีวีซี ทาลาย
นู นสวยงาม ชั้ นแผ่ นฟองน้ าพี วี ซี (พลาสติ กแบบ
เซลลูลาร์) ชั้นผ้าสิ่งทอ (ผ้าถัก) โดยชั้นผ้าสิ่งทอเป็น
เพียงเสริมให้แข็งแรงเท่านั้น ส่วนชั้นฟองน้าพีวีซี มี
ความหนามากกว่าชั้นแผ่นผิวพีวีซีและชั้นผ้าสิ่งทอ
3. ตามเอกสารของบริ ษั ทฯ แจ้ งว่ า สิ นค้ านี้
นาไปใช้งานในการผลิตกระเป๋าถือ รองเท้าแตะ หุ้ม
เบาะ ซึ่งการนาไปใช้ดังกล่าวนี้เป็นการใช้ประโยชน์
ในชั้นพีวีซี (ชั้นผิวพีวีซี - ชั้นฟองน้าพีวีซี) เป็นหลัก
จากข้ อมู ลข้ างต้ น พบว่ า ตั วอย่ างสิ นค้ า PVC
SPONGE LEATHER ทั้ง 5 ชนิด จัดเป็นแผ่นชนิดอื่น
ทาด้ วยโพลิ เมอร์ ของไวนิ ลคลอไรด์ชนิ ดเซลลู ลาร์
เห็ นควรจั ดเป็ นของตามประเภทพิกั ด 3921.12.00
อัตรา 5% และบริษัทฯ เคยวางประกันฯ ใบขนสินค้า
ขาเข้า เลขที่ A014-05205-05133 รายการที่ 1 PVC
SPONGE LEATHER : (1.20 mm x 54 นิ้ว) รายการ
ที่ 2 PVC SPONGE LEATHER : (1.00 mm x 54 นิ้ว)
รายการที่ 3 PVC SPONGE LEATHER : (0.70 mm x
54 นิ้ว) และ รายการที่ 4 PVC SPONGE LEATHER :
(0.60 mm x 54 นิ้ว) ซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับสินค้า
นาเข้ าตามใบขนขาเข้า เลขที่ A019-05201-10631
ซึ่งส่ วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 1 สพก. ได้
พิจารณาให้สินค้าทั้ง 4 รายการ จัดเข้าประเภทพิกัด
3921.12.00 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กค 0518(3)
ส1/(4) 171 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552

(ตอน) เป็นระดับที่สูงกว่าพิกัดศุลกากรในระดับ
4 หลั ก (ประเภท) ดังนั้น จึงสามารถผ่ อนผัน
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า (Form D) และ
ยังคงได้รับสิทธิลดอัตราอากรดังกล่าวได้

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด

วินิจฉัย

เครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ - สินค้าเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยงพร้อมอุปกรณ์
HEATERS, GAS: GUARDIAN 250 HIS, FIX, ประกอบ (HEATERS, GAS: GUARDIAN 250
LP, INT’L ENG, 230/50/1, FULL ACC’Y)
HSI, FIX, LP, INT’L ENG, 230/50/1, FULL
ACC’Y) เป็นเครื่องทาความร้อนใช้ก๊าซเป็น
ลักษณะสินค้ำ
เชื้อเพลิง ลักษณะเป็นตู้สี่เหลี่ยมทาด้วยเหล็ก
สินค้าเป็นเครื่องทาความร้อนขนาด 160,000 - ภายในประกอบด้วยห้องเผาไหม้ สาหรับใช้เผา
250,000 BTU/H สาหรับใช้ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ไหม้ก๊าซเชื้อเพลิงให้เกิดความร้อน มีหัวจุดก๊าซ
ใช้ก๊าซ LPG & Natural Gas เป็นเชื้อเพลิง มี (Igniter) จุดก๊าซเชื้อเพลิงที่ส่งผ่านท่อมาทางหัว
รายละเอียด ดังนี้
เผา (Burner) เกิดการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้
1. โครงสร้างภายนอกมีลักษณะเป็นกล่องทา เป็นความร้อน จากนั้นพัดลมซึ่งขับด้วยมอเตอร์
ด้วยเหล็กรูปสี่เหลี่ยมขนาด 78 x 46 x 72 ซม. ไฟฟ้าจะเป่าอากาศร้อนออกจากห้องเผาไหม้
2. ภายในประกอบด้วยห้องเผาไหม้หรือห้องทา กระจายความร้อ นสู่ภ ายนอกเครื่อ งผ่า น
ความร้อน (Heat Chamber) เป็นพื้นที่สาหรับใช้ ทางช่ อ งอากาศออก โดยมี เ ทอร์ โ มสแตต
ก๊าซเผาไหม้ให้เกิดความร้อนเพื่อเตรียมส่งความ (Thermostat) ทาหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิ
ร้อน
โดยอัตโนมัติ
3. หัวเผา (Burner) ทาด้วยเหล็กหล่อใช้เป็นช่อง
- ตามคาอธิบาย EN/HS 2007, 2012 ประเภท
ส่งก๊าซและเป็นพื้นที่เตรียมไว้สาหรับจุดก๊าซ
4. หัวจุดก๊าซ (Igniter) อุปกรณ์ที่ใช้จุดไฟตาม 73.22 (3) Air heaters ระบุว่า (3) Air heaters,
using any type of fuel (e.g., coal, fuel oil,
ระบบควบคุมการจุดอัตโนมัติ
5. วาล์วควบคุมก๊าซ (Gas Control Valve) gas).
6. พัดลมแบบกรงกระรอกขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า These self-contained heaters, fixed or mobile,
ท าหน้ าที่ หมุ นน าอากาศร้ อนจากห้ องเผาไหม้ consist mainly of a combustion chamber (with
burner) ... , and a motor-driven fan or blower. ...
ส่งออกสู่ภายนอกทางช่องอากาศออก
Air heaters (fixed or mobile), which generate hot
7. เทอร์โมสแตต (Thermostat) อุปกรณ์ควบคุม air for direct diffusion, ... by the fact that they
อุณหภูมิอัตโนมัติ
incorporate a blowing device (fan or blower)
which serves to distribute or direct the supply
of hot air to the various areas which are to be
heated.
Air heaters may be equipped with various
ancillary devices such as burners (with their
pump), electric fans to supply air to the
burners, regulating or control instruments
(thermostats, pyrostats, etc.), air filters, etc.

- ตามคาอธิบาย EN/HS 2007, 2012 ประเภท
84.36 (C) Brooders ระบุว่า These include:
(C) Brooders, larger appliances with
heating and cooling devices, used for
rearing young chicks.

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
7322.90.00
(นำเข้ำปี 2553 –
2554)
และ
7322.90.00
(นำเข้ำปี 2555 –
2559)
กอ 177/2560/
ป16/2560(3.2)

- ประกอบกับหมายเหตุตอนที่ 84 ข้อ 1(ง) ระบุว่า
1. ตอนนี้ ไม่ คลุ มถึ ง… (ง) ของตามประเภท
73.21 หรื อ 73.22 สิ นค้ ารายอุ ทธรณ์ เป็ น
เครื่ องท าความร้ อนใช้ ก๊ าซเป็ นเชื้ อเพลิ ง มี
องค์ประกอบ และหน้าที่การทางานตรงตาม
คาอธิบาย EN/HS 2007, 2012 (3) Air
heaters และตามคาอธิบาย EN/HS 2007,
2012 (C) Brooders ระบุว่า เครื่องกกลูกสัตว์
ปี ก เลี้ ย ง ตามประเภท 84.36 จะต้ อ ง
ประกอบด้ วย เครื่ องใช้ ขนาดใหญ่ (Larger
Appliance) พร้อมด้วยอุปกรณ์ทาความร้อน
และทาความเย็น (with heating and cooling
devices)
- ซึ่งสินค้ารายอุทธรณ์เป็นเพียงเครื่องทาความ
ร้ อนเท่ านั้ น ซึ่ งมี ลั กษณะตรงตามประเภท
73.22 ประกอบกับหมายเหตุตอนที่ 84 ข้อ 1
(ง) ไม่คลุมถึงของตามประเภท 73.22 จึงไม่อาจ
จัดสินค้ารายอุทธรณ์เข้าประเภทพิกัด 84.36
- ดังนั้น จึงเห็นควรให้สินค้าเครื่องกกลูกสัตว์
ปี กเลี้ ยงพร้ อมอุ ปกรณ์ ประกอบ (HEATERS,
GAS: GUARDIAN 250 HSI, FIX, LP, INT’L
ENG, 230/50/1, FULL ACC’Y) จัดเข้า
ประเภทพิกัด 7322.90.00 ในฐานะเป็นเครื่อง
ทาอากาศร้อนที่ไม่ได้ทาความร้อนด้วยไฟฟ้า มี
พั ดลม หรื อเครื่ องเป่ าลมที่ ขั บด้ วยมอเตอร์
ประกอบร่ ว มอยู่ ด้ ว ย ท าด้ ว ยเหล็ ก หรื อ
เหล็กกล้า ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ
ข้อ 6

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด
แผ่นรูปภำพร่ำงกำยใช้ในกำรศึกษำ
(BIG BLOCK BODY ATLAS)

ลักษณะสินค้ำ
สิ นค้ ามี ลั กษณะคล้ ายกล่ องสี่ เหลี่ ยม ท าด้ ว ย
กระดาษ ขนาด 29.5 X 40.5 X 6 เซนติเมตร
มีฝาปิด - เปิด ด้านบน ภายในประกอบด้วยส่วน
ต่าง ๆ ที่ทามาจากกระดาษ บรรจุรวมกัน ดังนี้
1. แผ่ น ภาพกระดาษแข็ ง พร้ อ มข้ อ ความ
ภาษาอังกฤษและรูปภาพเกี่ยวกับอวัยวะต่าง ๆ ใน
ร่างกาย ขนาดประมาณ 29.5 X 40.5 เซนติเมตร
ขอบด้านซ้ายยึดติดกับตัวกล่อง จานวน 6 แผ่ น
พื้นที่ส่วนกลางของแต่ละแผ่นเจาะเป็นรูปสี่เหลี่ยม
ขนาดประมาณ 16 X 16 เซนติเมตร
2. ตั วต่ อลู กเต๋ า ขนาดความกว้ างด้ านละ 4
เซนติเมตร จานวน 16 ชิ้น
3. JIGSAW ภาพอวัยวะต่าง ๆ ในร่ างกาย
จานวน 50 ชิ้น พร้อมภาพตัวอย่าง
4. แผ่นการ์ดสาหรับเกมส์ มีคาถามและคาตอบ
เกี่ยวกับอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย
5. BUSY BODIES ACTIVITY BOOK หนังสือ
ความรู้เกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
6. แผ่นภาพ THE HUMAN SKELETON แสดง
ชื่อโครงกระดูกส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
ประโยชน์ใช้งำน : ใช้เล่นเพื่อความสนุ ก เกิด
ความรู้ และ ทักษะเกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายมนุษย์
BIG BLOCK BODY ATLAS

วินิจฉัย

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
- สิ นค้า แผ่นรู ปภาพร่างกายใช้ ในการศึกษา
9503.00.99
(BIG BLOCK BODY ATLAS) พิจารณาจาก
ลั กษณะสิ นค้ า เป็ น หนั งสื อ พร้ อมรู ปภาพ กอ 178/2560/
อธิบายเรื่องราวต่าง ๆ มีลั กษณะคล้ายกล่อง ป16/2560(3.3)
สี่เหลี่ยมภายในประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่ทา
มาจากกระดาษ บรรจุรวมกันเป็นอุปกรณ์เกมส์
ต่าง ๆ เป็นสื่อการสอนทาให้ผู้เล่นได้รับความ
สนุก สนานเพลิด เพลิน จากการเล่น เกมส์
โดยมีเหตุผลเพิ่มเติมว่า
- สิ นค้ารายอุทธรณ์นี้ มีลั กษณะเกินกว่าการ
เป็ น ของเล่ น ส าหรั บ ฝึ ก สมอง (Puzzles)
เนื่ องจากของเล่ นฝึ กสมองใช้ ส าหรับการฝึ ก
ทักษะและพัฒนาการต่างๆ ไม่ได้มีลักษณะที่
ทาให้ผู้ เล่ นสามารถรับความรู้ในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ งได้ จึ งไม่ สามารถจั ดเข้ าประเภทพิ กั ด
49.03 ในฐานะเป็นหนังสือภาพสาหรับเด็กได้
เนื่องจากมีลั กษณะเกินขอบเขตของประเภท
พิกัด 49.03
- โดยเมื่อพิจารณาตามคาอธิบาย EN/HS 2012
ของประเภทพิกั ด 49.03 ประกอบกั บ หมาย
เหตุข้อ 6 ของตอนที่ 49
“49.03 CHILDREN'S PICTURE, DRAWING
OR COLOURING BOOKS.
This heading is restricted to those
picture books clearly compiled for the
interest or amusement of children or for
guidance in their first steps of primary
education, provided the pictures form
the principal interest and are not
subsidiary to the text (see Note 6 to this
Chapter)”
“49.03 หนังสือภาพ สมุดวาดเขียนหรือ
สมุดระบายสี สาหรับเด็ก
- ประเภทนี้ถูกจากัดให้คลุมเฉพาะหนังสือภาพ
เหล่านั้นที่รวบรวมไว้อย่างชัดเจนสาหรับความ

ภาพแสดงลักษณะภายนอก และองค์ประกอบภายใน

สนใจ หรื อความเพลิ ดเพลิ นของเด็ ก ๆ หรื อ
ส าหรั บ การน าทางขั้ น แรกของการศึ ก ษา
เบื้องต้น หากว่ามีรูปภาพเป็นส่วนสาคัญในการ
สร้างความสนใจ และไม่ได้เป็นส่วนประกอบ
ของข้อความ (ดูหมายเหตุ 6 ในตอนนี้)

“หมายเหตุ 6 ตอนที่ 49… 6. วัตถุประสงค์
ของประเภท 49.03 คาว่า “หนังสือภาพสาหรับ
ภาพแสดงส่วนที่บรรจุอุปกรณ์อื่น ๆ รวมถึงวิธีการเล่น เด็ก” หมายถึง หนังสือสาหรับเด็กซึ่งมีรูปภาพ
เป็นส่วนสาคัญในการสร้างความสนใจ และมี
(หน้าด้านซ้าย)
ข้อความเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น”

ภาพแสดงลักษณะของบล๊ อคตัวต่อลูกเต๋า การเล่นให้
สัมพันธ์กบั รูปภาพและเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวข้ องในเรื่ อง
นัน้ ๆ

BUSY BODIES ACTIVITY BOOK และ แผ่นภาพ
THE HUMAN SKELETON

- สิ น ค้ า รายอุ ท ธรณ์ นี้ มี ลั ก ษณะตรงตาม
คาอธิบายในบททั่วไป ของตอนที่ 95 “คลุม
ถึงของเล่ นทุก ชนิ ด ไม่ว่ าจะออกแบบเพื่ อ
ความสนุ ก สนานส าหรั บ เด็ ก หรื อ ผู้ ใ หญ่ ”
และตรงตามคาอธิบาย EN/HS 2012 ของ
ประเภทพิกัด 95.03 (D) Other toys…This
group covers toys intended essentially
for the amusement of persons (children
or adults)…These include:…(xviii)
Educational toys (e.g., toy chemistry,
printing, sewing and knitting sets).
- แต่ ไม่ อาจจั ดเป็ นของเล่ นส าหรั บฝึ กสมอง
ตามประเภทพิกัด 9503.00.70 ได้เนื่องจากมี
ลั กษณะเป็ นของเล่ นที่ มี วั ตถุ ประสงค์ หลั ก
เพื่ อให้ ผู้ เล่ นได้ รั บความรู้ เกี่ ยวกั บร่ างกาย
มนุษย์ ซึ่งมีลักษณะเป็น Educational Toy
- ดั งนั้ น จึ งเห็ นควรให้ จั ดเข้ าประเภทพิ กั ด
9503.00.99 ในฐานะเป็นของเล่นอื่น ๆ ตาม
หลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด

วินิจฉัย

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)

ส่วนประกอบของเครื่องจักรทำเบเกอรี่ (ถำด
อบขนม)
1.FLAT ALUMINIUM SILICONE TREATED
BAKING TRAYS WITH FOLDED EDGE 2
CM, DIM. 40 X 60
2. ALUMINIUM PASTRY TRAYS
3. ALUMINIUM PASTRY TRAY 400 X 600
MM WITHOUT COATING NON PERFORATED
4. ALUMINIUM PASTRY TRAY 400 X 600
MM 4 EDGES 45 UNPERFOR, THICK 1.5
5. ALUMINIUM PASTRY TRAY 400 X 600
MM WITHOUT COATING PERFORATED
6. ALUMINIUM PASTRY TRAY 400 X 600
MM 4 EDGES AT 45 PERFORATED
7. ALUMINIUM PASTRY TRAY 400 X 600
4 EDGES 45 PERFO 3 MM THICK 1.5
WITHOUT COATING)

- พิ จ ารณาจากข้ อ เท็ จ จริ ง ของสิ น ค้ า ราย
อุทธรณ์ พบว่า มีลักษณะเป็นถาดอบขนมที่
ท าด้ ว ยอะลู มิ เ นี ย ม มี ข นาด 40×60 ซม.
นามาใส่แป้งขนมในขั้นตอนการผลิตเบเกอรี่
ถึ ง แม้ ว่ า ถาดจะมี ข นาดมาตรฐานส าหรั บ
ใส่เบเกอรี่ตามที่ผู้อุทธรณ์ชี้แจงแต่แม้ไม่ใช้
ถาดที่ มี ข นาดดั ง กล่ า ว ก็ ส ามารถน าถาด
ขนาดอื่นมาใส่เบเกอรี่ได้เช่นกัน

7616.99.99

ลักษณะสินค้ำ
- FLAT ALUMINIUM SILICONE TREATED
BAKING TRAYS WITH FOLDED EDGE 2
CM, DIM. 40 X 60 ถาดทาด้วยอะลูมิเนียม
เ ค ลื อ บ ซิ ลิ โ ค น แ บ บ ไ ม่ มี รู รู ป ท ร ง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 40 x 60 ซม. มีขอบ 4
ด้าน ยกขอบสูง 2 ซม. ขอบถาดบานออกทา
มุมลาดเอียง 45 องศา

- ALUMINIUM PASTRY TRAYS
(UNPERFORATED PASTRY TRAYS 400 X
600 MM, SILICONE COATING, 4 EDGES
AT 45 DEGREES, THICKNESS: 1.5 MM)
ถาดทาด้วยอะลูมิเนียมเคลือบซิลิโคน แบบไม่มีรู
รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 400 x 600

- นอกจากนี้ สิ น ค้ า รายอุ ท ธรณ์ ไ ม่ จั ด เข้ า
ประเภทพิ กั ด 8514.90 เนื่ อ งจากไม่ ใ ช่
ส่วนประกอบของเตาเผาไฟฟ้าหรือเตาอบ
ไฟฟ้า และไม่จัดเข้าในประเภทพิกัด 76.15
เนื่องจากสินค้ารายอุทธรณ์ไม่ใช่ถาดที่ใช้บน
โต๊ะอาหารทั่วไป หรือใช้ในครัวเรือน
- ดังนั้น จึงเห็ นควรให้ สินค้ารายอุทธรณ์นี้
จัดเข้าประเภทพิกัด 7616.99.99 ในฐานะ
เป็ น ของอื่ น ๆ ท าด้ ว ยอะลู มิ เ นี ย ม ตาม
หลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6

กอ 179/2560/
ป16/2560(3.4)

มิลลิเมตร หนา 1.5 มิลลิเมตร มีขอบ 4 ด้าน
ยกขอบสูง 10 มิลลิเมตร ขอบถาดบานออกทา
มุมลาดเอียง 45 องศา

- ALUMINIUM PASTRY TRAY 400 X 600
MM WITHOUT COATING NON
PERFORATED (UNPERFORATED PASTRY
TRAYS 400 X 600 MM, WITHOUT
COATING, 4 EDGES AT 45 DEGREES,
THICKNESS: 2.00 MM) และ
- ALUMINIUM PASTRY TRAY 400 X 600
MM 4 EDGES 45 UNPERFOR, THICK 1.5
(UNPERFORATED PASTRY TRAYS 400 X
600 MM, WITHOUT COATING, 4 EDGES
AT 45 DEGREES, THICKNESS: 1.50 MM)
ถาดทาด้ว ยอะลู มิเ นี ย มไม่ เคลื อ บ แบบไม่มี รู
รูปทรงสี่ เหลี่ ย มผื น ผ้ า ขนาด 400 x 600
มิลลิเมตร หนา 2.00 และ 1.50 มิลลิเมตร มี
ขอบ 4 ด้า น ยกขอบสู ง 10 มิ ล ลิ เมตร ขอบ
ถาดบานออกทามุมลาดเอียง 45 องศา

- ALUMINIUM PASTRY TRAY 400 X 600
MM WITHOUT COATING PERFORATED
- ALUMINIUM PASTRY TRAY 400 X 600

MM 4 EDGES AT 45 PERFORATED
(PERFORATED PASTRY TRAYS 400 X
600 MM, WITHOUT COATING, 4 EDGES
AT 45 DEGREES, THICKNESS: 2.00 MM)
และ
- ALUMINIUM PASTRY TRAY 400 X 600
4 EDGES 45 PERFO 3 MM THICK 1.5
WITHOUT COATING (PERFORATED
PASTRY TRAYS 400 X 600 MM,
WITHOUT COATING, 4 EDGES AT 45
DEGREES, PERFO 3 MM, THICKNESS:
1.50 MM)
ถาดท าด้ ว ยอะลู มิ เ นี ย มไม่ เ คลื อ บ แบบมี รู
รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 400 x 600
มิลลิเมตร หนา 2.00 และ 1.50 มิลลิเมตร
มีขอบ 4 ด้าน ยกขอบสูง 10 มิลลิเมตร ขอบ
ถาดบานออกทามุมลาดเอียง 45 องศา

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด

วินิจฉัย

ส่วนประกอบอุปกรณ์กำเนิดก๊ำซใช้กับถุงลม - การจาแนกพิกัดศุล กากรส าหรับสิ นค้าที่
นิรภัยในรถยนต์
นาเข้ามาในราชอาณาจักรต้องเป็นไปตาม
(COOLANT)
ภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า แห่ง พ.ร.ก.
พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ตามพระราช
ลักษณะสินค้ำ
กาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2559 ซึ่งมีผ ลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2550 มาตรา 3 บัญญัติว่า
“มาตรา 3 ให้ ยกเลิ กความในภาค 2 พิกัด
อัตราอากรขาเข้า แห่งพระราชกาหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชก าหนดพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากร
จากเอกสารชี้ แ จงรายละเอี ย ดสิ น ค้ า ของผู้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความตาม
นาเข้า สามารถสรุปได้ดังนี้
บัญชีท้ายพระราชกาหนดนี้แทน”
1.ส่วนประกอบอุปกรณ์ กำเนิดก๊ำ ซใช้กับถุง - โดยในบัญชีท้ายพระราชกาหนดดังกล่าวมี
ลมนิรภัยในรถยนต์ (COOLANT)
การก าหนดประเภทย่ อ ยขึ้ น ใหม่ ส าหรั บ
1.1) สินค้ามีลักษณะเป็นเส้นลวดม้วนเป็น สิ น ค้ า ถุ ง ลมนิ ร ภั ย พร้ อ มระบบพองลม
ทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว ดังนี้
ประมาณ 6 ซ.ม. รอบในประมาณ 5 ซ.ม. สูง 8708.95 …ถุงลมนิรภัยพร้อมระบบพองลม
ประมาณ 3 ซ.ม. ซึ่ ง ได้ จ ากการน าเส้ น ลวด รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว
ขนาด 0.5 ม.ม. พันเป็นม้วน ประมาณ 300 - 8708.95.10 ...ถุงลมนิรภัยพร้อมระบบพองลม
5,000 รอบ แล้วนาไปยึดติดกันด้ว ยความร้อน 8708.95.90 ...ส่วนประกอบ
ในเวลาที่พอเหมาะ
- สินค้ารายอุทธรณ์เป็นส่วนประกอบของถุง
1.2) สินค้าเป็นส่ วนประกอบของอุปกรณ์ ลมนิรภัยในรถยนต์ นาเข้าในช่วงปี 2550กาเนิดก๊าซ ทาหน้าที่เป็นตัวกันความร้อน ดัก 2552 จึงเป็นของที่มีประเภทพิกัดระบุถึงไว้
ฝุ่นควัน และลดแรงกระแทกของแรงดันก๊าซ ที่ เฉพาะในประเภทย่อย 8708.95 แล้ว จึงไม่
เกิ ด จากการเผาไหม้ ข องสารเคมี ใ นอุ ป กรณ์ อาจจัดเข้าประเภทย่อย 8479.89 ได้ และ
ไม่ อ าจน าค าวิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการ
กาเนิดก๊าซของถุงลมนิรภัย
1.3) COOLANT เป็ น ผลิ ตภัณฑ์ที่ถู ก เร่งรัดและแก้ไขข้อขัดข้องในการพิจารณา
ออกแบบมา เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ส่ ว นประกอบของ ปั ญ หาพิ กั ด ในคราวการประชุ ม ครั้ ง ที่
AIRBAG INFLATOR เท่านั้ น ไม่ส ามารถ 87/5/2543 มาใช้ ใ นการจ าแนกประเภท
พิกัดของสินค้ารายอุทธรณ์ที่นาเข้าในช่วงปี
นาไปใช้ประโยชน์อื่นได้
2550-2552 ได้
- ดังนั้น จึงเห็นควรให้สินค้าส่วนประกอบ
อุปกรณ์กาเนิดก๊าซใช้กับถุงลมนิรภัยในรถยนต์
(COOLANT) (นาเข้าในช่วงปี 2550-2552) จัด
เข้ าประเภทพิ กั ด 8708.95.90 ในฐานะเป็ น

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
8708.95.90
กอ 180/2560/
ป16/2560(3.5)

2. AIRBAG INFLATOR (อุปกรณ์กำเนิดก๊ำซใช้ ส่ว นประกอบของถุงลมนิรภัยพร้อมระบบ
กับถุงลมนิรภัยในรถยนต์) ชิ้นส่วนประกอบของ พองลม ตามหลั ก เกณฑ์ การตี ความ ข้อ 1
AIRBAG INFLATOR ประกอบด้วย
และ ข้อ 6
2.1) BRIDGE WIRE
2.2) INITIATOR
2.3) ENHANCER
2.4) สารกาเนิดก๊าซ (GAS GENERANT)
2.5) COOLANT
3. กำรทำงำนของ AIRBAG INFLATOR มี
ขั้นตอนกำรทำงำน ดังนี้
3.1) เมื่อรถยนต์ถูกชนที่ความเร็วมากกว่าค่า
ที่ ตั้ ง ไ ว้ เ ซ น เ ซ อ ร์ ไ ฟ ฟ้ า จ ะ ท า ง า น โ ด ย
กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านและส่งผ่านความร้อน
เข้าสู่ BRIDGE WIRE ซึ่งอยู่ใน INITIATOR
หลังจากนั้น INITIATOR จะเกิดประกายไฟ
3.2) ประกายไฟของ INITIATOR จะส่งผ่าน
สู่ ENHANCER เพื่อให้เกิดความร้อน
3.3) GAS GENERANT จะระเบิดโดยพลังงาน
ความร้อนของ ENHANCER
3.4) GAS จะถูกกาเนิดจาก GAS GENERANT
โดยส่งผ่านทาง COOLANT หลังจากนั้น GAS
จะถูกปล่อยเข้าสู่ถุงลม ทาให้ถุงลมพองตัว

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด
เครื่ องจ่ำยไฟสำรอง (ยูพีเอส) พร้ อมอุปกรณ์
ครบชุดสมบูรณ์
(UNINTERRUPTIBLE POWER
SUPPLYM0DEL: MS II 6 KVA, MS II 8
KVA, MS II 10 KVA, MS II 6000, MS II
6000 RT, PW 9355, PW 9390,
PW 9395, EATON E-SERIES DX-20 KVA,
BORRI: B9000)
ลักษณะสินค้ำ
1. เครื่องจ่ำยไฟสำรอง (ยูพีเอส) พร้อมอุปกรณ์
ครบชุดสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ EATON รุ่น 9355
และ รุ่น 9390

EATON รุ่น 9355

EATON รุ่น 9390

วินิจฉัย

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
8504.40.90
- สิ นค้าเครื่องจ่ายไฟส ารอง (ยูพีเอส) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุ(UNINTERRUPTIBLE POWER
SUPPLYM0DEL: MS II 6 KVA, MS II 8 KVA, กอ 181/2560/
MS II 10 KVA, MS II 6000, MS II 6000 RT, ป16/2560(3.6)
PW 9355, PW 9390, PW 9395, EATON ESERIES DX-20 KVA, BORRI: B9000) ตาม
หนังสือชี้แจงของบริษัทฯ ประกอบแคตตาล็อก
และข้อมูลทาง Internet ระบุว่า สินค้า สามารถ
ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Electronic Equipment,
Servers, อุปกรณ์ Networking, อุปกรณ์ด้าน IT,
ใช้ในอุตสาหกรรม
- พิจารณาแล้วเห็นว่า สินค้ารายอุทธรณ์ไม่ได้
ใช้เฉพาะสาหรับเครื่องประมวลผลอัตโนมัติและ
หน่ ว ยของเครื่ อ งดั ง กล่ า ว และอุ ป กรณ์
โทรคมนาคมเท่านั้น หากแต่สามารถนาไปใช้
กับเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นได้ ประกอบกับแนว
คาพิพากษาของศาลฎีกาที่ 9689/2559 ที่ได้มี
คาพิพากษายืนตามคาพิพากษาของศาลภาษี
อากรกลางในสิ น ค้ ารายบริ ษั ทฯ อุ ท ธรณ์
เดียวกันนี้ ให้จัดเข้าประเภทพิกัด 8504.40.90
- ดั งนั้ น จึ งเห็ นควรให้ สิ นค้ าเครื่ องจ่ ายไฟ
ส ารอง (ยู พี เ อส) พร้ อ มอุ ป กรณ์ ค รบชุ ด
UNINTERRUPTIBLEPOWER SUPPLYM0DEL:
MS II 6 KVA, MS II 8 KVA, MS II 10 KVA, MS
II 6000, MS II 6000 RT, PW 9355, PW 9390,
PW 9395, EATON E-SERIES DX-20 KVA,
BORRI: B9000) จั ดเข้ าประเภทพิ กั ด
8504.40.90 ในฐานะเป็นเครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า
ชนิดอยู่คงที่อื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์การตีความ
ข้อ 1 และ ข้อ 6

2. เครื่องจ่ำยไฟสำรอง (ยูพีเอส) พร้อมอุปกรณ์
ครบชุดสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ EATON รุ่น 9395

3. เครื่ องจ่ ำยไฟสำรอง (ยูพีเ อส) พร้ อม
อุปกรณ์ครบชุดสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ Ablerex
รุ่น MS II 6KVA, MS II 6000

รุ่น MS II 6KVA, MS II 6000
4. เครื่ องจ่ ำยไฟสำรอง (ยูพีเ อส) พร้ อม
อุปกรณ์ครบชุดสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ Ablerex
รุ่น MS II 6000 RT

รุ่น MS II 6000 RT
5. เครื่ องจ่ ำยไฟสำรอง (ยูพีเ อส) พร้ อม
อุปกรณ์ครบชุดสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ Ablerex
รุ่น MS II 8 KVA

รุ่น MS II 8 KVA

6. เครื่อ งจ่ำ ยไฟสำรอง (ยูพีเ อส) พร้อ ม
อ ุป ก ร ณ ์ค ร บ ช ุด ส ม บ ูร ณ ์ ผ ล ิต ภ ัณ ฑ์
Ablerex รุ่น MS II 10 KVA

รุ่น MS II 10 KVA
7. เครื่อ งจ่ำ ยไฟสำรอง (ยูพีเ อส) พร้อ ม
อุปกรณ์ครบชุด สมบูร ณ์ ผลิต ภัณ ฑ์ BORRI
รุ่น B9000 ขนำด 300 kVA ขนำด 1200
(W) 1900 (H) 860 (D) mm. น้ำหนัก
1,200 Kgs.

รุ่น B9000
8. เครื่องจ่ำยไฟสำรอง (ยูพีเอส) พร้อมอุปกรณ์
ครบชุดสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ EATON E-Series
รุ่น DX-20 kVA

รุ่น DX-20 kVA

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด
เครื่องร่อนสำรใช้ในห้องปฏิบัติกำร
(RETSCH SIEVE SHAKER AS 2000
BASIC, AS 200 DIGIT WITH ACC)
ลักษณะสินค้ำ

สินค้าประกอบด้ วย เครื่องเขย่า (SHAKER) และ
ตะแกรงสาหรับร่อน ตะแกรงที่ออกแบบมาใช้กับ
เครื่องเขย่ า ซึ่งมีก้านโลหะสาหรับยึ ดติดกับฐาน
เขย่าเครื่อง มีลักษณะเป็นรูปทรงฐานกลม โดยมี
ฐานด้านล่างของเครื่องเขย่ากลม เพื่อรองรับการ
กระจายของน้าหนักตะแกรงร่อน โดยรับน้าหนัก
ของตะแกรงร่อนได้ถึง 4 กิโลกรัม และ รับน้าหนัก
ของของตัวอย่างได้อีก 3 กิโลกรัม ใช้กระแสไฟฟ้า
230 V 50 Hz สามารถปรับใช้กับตะแกรงร่อน
ขนาดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 200 หรือ 203 มม.
(8 นิ้ว) ได้ ตัวเครื่องมีขนาดโดยประมาณ (ไม่รวม
ตะแกรงร่อน) กว้าง x ยาว x สูง = 400 x 230 x
350 มม. และ มีน้าหนักโดยประมาณ 30 กิโลกรัม
(ไม่รวมตะแกรงร่อน) ตั้งเวลาในการเขย่าได้ตั้งแต่ 1
- 99 นาที หรือทางานต่อเนื่อง Continuous
ตะแกรงร่อนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 - 203
มิลลิเมตร โครงสร้างของตะแกรงร่อนเป็นทรงกลม
คล้ ายปิ่ นโต ท าด้ วยสแตนเลสสตี ล ยึ ดติ ดกั บ
ตะแกรงที่เป็นตะข่ายทาด้วยสแตนเลส ใช้สาหรับ
ใส่อนุภาคที่ต้องการร่อน มีก้านโลหะพร้อมที่ยึด
ตะแกรงให้ตะแกรงร่อนวางเป็นชั้น ๆ คล้ายปิ่นโต
เป็ นเครื่ องเขย่ าแบบตะแกรงร่ อนส าหรั บร่ อน
อนุภาค (Bulk Material) การทางานของเครื่องนี้

วินิจฉัย
- สินค้าเครื่องร่อนสารใช้ในห้องปฏิบัติการ
RETSCH SIEVE SHAKER AS 2000 BASIC,
AS 200 DIGIT WITH ACC พิจารณาจาก
ข้ อ เท็ จ จริ ง ของสิ น ค้ า ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
เครื่องเขย่า (SHAKER) และตะแกรงสาหรับ
ร่อน ทาหน้าที่ร่อนเพื่อแยกขนาดอนุภาคให้
มีขนาดเล็กลง จะนาอนุภ าคที่ได้ไปใช้งาน
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ ใช้งาน ไม่ได้ทามา
เพื่อใช้กับสินแร่หินทราย จึงไม่ใช่เครื่องจักร
สาหรับ คัด ร่อน หรือ แยก หิน สินแร่ หรือ
สารจ าพวกแร่ ตามประเภทพิ กั ด 84.74
และเมื่อสินค้าเป็นเครื่องที่ทาหน้าที่ร่อนเพื่อ
แยกขนาดอนุภาคให้มีขนาดเล็กลง และไม่มี
ประเภทพิกัดที่ระบุถึงของนี้ไว้โดยเฉพาะ
- ดังนั้น จึงเห็นควรให้สินค้าเครื่องร่อนสาร
ใช้ในห้องปฏิบัติการ RETSCH SIEVE SHAKER
AS 2000 BASIC, AS 200 DIGIT WITH ACC
จัดเข้าประเภทพิกัด 8479.82.10 ในฐานะเป็น
เครื่องร่อนใช้ไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์การตีความ
ข้อ 1 และ ข้อ 6

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
8479.82.10
กอ 182/2560/
ป16/2560(3.7)

จะนาอนุภาค (Bulk Material) ที่ต้องการร่อนคัด
แยก เช่ น ผลิ ตภั ณฑ์ จ าพวกแร่ ธาตุ ผลิ ตภั ณฑ์
จ าพวกอาหาร เช่ น แป้ ง ใส่ ลงในตะแกรงด้ าน
บนสุดที่เป็นรูปคล้ายปิ่นโต โดยตะแกรงที่มีรูใหญ่
สุ ดจะอยู่ ด้ านบนสุ ดไล่ ลงมาตามล าดั บ จากนั้ น
เปิดเครื่อง เครื่องก็จะทาการเขย่า อนุภาคก็จะตก
หรือลอดรูตะแกรงตามขนาดที่ดักไว้ จากนั้น จะนา
อนุภาคที่ได้ไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน
เช่น การร่อนเพื่อแยกขนาดอนุภาคของทราย หิน
แป้ง แร่ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด
ส่วนประกอบตัวอ่ำนค่ำระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
(WIPER ASM (MULTI-BUTTON))
ลักษณะสินค้ำ
ข้อมูลจากเอกสารชี้แจงของบริษัทฯ ผู้นาเข้า
สินค้าเป็นส่วนประกอบตัวอ่านค่าระดับน้ามัน
เชื้อเพลิง (WIPER ASM (MULTI-BUTTON))
ท าด้ ว ยพลาสติ ก และทองแดง โดยการฉี ด
พลาสติกเข้าแม่พิมพ์ และประกอบชุดขั้วสัมผัส
ที่ทาจากทองแดง ใช้ประกอบอยู่ในชุดวัดระดับ
น้ ามั น จ่ า ยเชื้ อ เพลิ ง ในถั ง น้ ามั น ทั้ ง นี้ ชุ ด วั ด
ระดับน้ามัน นั้น จะประกอบด้วย
(1) ชุดลูกลอย ประกอบด้วย Wiper กับ
แผ่น Ceramic Card ขาลูกลอย ก้านลูกลอย
ทาจากโลหะ ประกอบติดกับ Wiper และ ลูก
ลอย (ลูกลอยทาจากฟองน้าแบบแข็งลอยน้าได้
เพื่อให้ลูกลอย ลอยขึ้นลงตามระดับน้ามัน)
(2) Wiper จะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับก้านลูก
ลอย มี ข าทองแดง ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ตั ว ส่ ง ผ่ า น
ความต้านทานที่รับจากแผ่น Ceramic Card
ไปเกจน้ามันที่หน้าปัดรถยนต์
(3) แผ่น Ceramic Card คือ แผ่นความ
ต้ า นทาน ที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ตั ว สร้ า งความ
ต้านทานที่เปลี่ยนแปลงค่าได้ตามจุดต่าง ๆ ที่
ขาทองแดงของ Wiper มาสัมผัส โดยส่วนที่
เป็นหน้าสัมผัสสีเทา คือ วัสดุที่เป็นโลหะผสม
ที่เรียกว่า Mable Metal
(4) เมื่อลูกลอย ลอยสูงขึ้น เข็มจะชี้ไปทาง F
มากขึ้น และถ้าลูกลอยต่าลง เข็มจะชี้ไปทาง E
โดยหลักการเปลี่ยนแปลงความต้านทาน ทาให้
เข็มขึ้นลงตามปริมาณน้ามันในถังน้ามัน
ข้อมูลจากการพิจารณาปัญหาพิกัดของ
ส่ ว นมาตรฐานพิกัดอัตราศุล กากร 3 สิ น ค้า มี
ลักษณะเป็นรูปห้าเหลี่ยม ขนาด 1.6 x 5.5 x
1.6 เซนติเมตร ปลายด้า นหนึ่งเป็ น หน้าตัด
ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม ตรงกลาง
เป็นรูปวงกลม เป็นรูกลวง ปลายด้านที่เป็นหน้าตัด

วินิจฉัย

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
8536.90.99
- สินค้า ส่วนประกอบตัวอ่านค่าระดับน้ามัน
(รหัสย่อย 29)
เชื้อเพลิง (WIPER ASM (MULTI-BUTTON))
จากข้อเท็จจริง มีลักษณะเป็นหน้าสัมผัสของ
เครื่ องวั ดระดั บน้ ามั น ท างานร่ วมกั บแผ่ น กอ 183/2560/
Ceramic Card หรือ ตัวต้านทานไฟฟ้าที่ทา ป16/2560(3.8)
หน้ าที่ เป็ นตั ว สร้ า งคว ามต้ านทาน ที่
เปลี่ยนแปลงค่าได้ตามจุดต่าง ๆ ที่ขาทองแดง
ของ Wiper มาสัมผัส โดย Wiper จะเคลื่อนที่
ไปพร้อมกับก้านลูกลอยที่เกาะติดกับ Wiper
และจะส่งค่าที่ได้ไปยังเกจน้ามันของรถยนต์
และเนื่องจากไม่ได้เป็นขั้ว ต่อที่ติดอยู่กับที่
ถาวร
- ดั งนั้ น หน้ าที่ ห ลั กในการท างาน จึ งเป็ น
หน้ า สั ม ผั ส ทางไฟฟ้ า เพื่ อ แสดงค่ า ระดั บ
น้ามันในถัง ซึ่งสอดคล้องกับประเภทพิกัดที่
มี ร ะบุ ไ ว้ ใ น 85.36 และถึ ง แม้ สิ น ค้ า ราย
อุทธรณ์นี้ จะเป็นส่ว นประกอบของเกจวัด
น้ ามั น ซึ่ ง เกจวั ด น้ ามั น เข้ า ประเภทพิ กั ด
90.26 แ ต่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ จั ด เ ข้ า เ ป็ น
ส่วนประกอบของเกจวัดน้ามันได้
- เนื่องจาก หมายเหตุ 2(ก) ของตอนที่ 90
ระบุ ไ ว้ ว่ า “ส่ ว นประกอบและอุ ป กรณ์
ประกอบซึ่งเป็นของที่รวมอยู่ในประเภทใด
ประเภทหนึ่งในตอนนี้หรือในตอนที่ 84 85
หรือ 91 (นอกจากประเภท 84.87 85.48
หรือ 90.33) ให้จาแนกเข้าประเภทด้วยของ
นั้นทุกกรณี”
- ดั ง นั้น ให้ สิ น ค้า ส่ ว นประกอบตั ว อ่า นค่ า
ระดับน้ามันเชื้อเพลิง (WIPER ASM (MULTIBUTTON)) จัดเข้าประเภทพิกัด 8536.90.99
(รหัสย่อย 29) ในฐานะเป็นหน้าสัมผัสทาง
ไฟฟ้าทาด้วยทองแดงอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์
การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6 ประกอบหมายเหตุ
ของตอนที่ 90 ข้อ 2(ก)

มีหน้า Contact ประกอบอยู่ ตามบันทึก ที่ กค
0518(5)/50231 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2556

รูปภำพ แสดงลักษณะสินค้ำส่วนประกอบตัว
อ่ำนค่ำระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
(WIPER ASM (MULTI-BUTTON))

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด

วินิจฉัย

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
1. หลอดฉี ด ยำมี เ ข็ ม และไม่ มี เ ข็ ม ใช้ ท ำง - สิ นค้ าหลอดฉี ดยามี เข็ มและไม่ มี เข็ มใช้ ทาง
9018.31.10
กำรแพทย์
การแพทย์ (MEDICAL INSTRUMENTS TERUMO
และ
(MEDICAL INSTRUMENTS TERUMO
STERILE HYPODERMIC SYRINGE FOR SINGLE
9018.39.10
STERILE HYPODERMIC SYRINGE FOR USE) และหลอดสวนเส้ น เลื อ ดใช้ ใ นทาง
SINGLE USE)
การแพทย์ (MEDICAL INSTRUMENTS SURFLO กอ 184/2560/
2. หลอดสวนเส้นเลือดใช้ในทำงกำรแพทย์ I.V. CATHETER) พิจารณาจากข้อเท็จจริงของ ป16/2560(3.9)
(MEDICAL INSTRUMENTS SURFLO I.V. หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า (Form D) ผู้นา
CATHETER)
เข้าได้สาแดงในช่อง 8 เป็น “CTSH” (Change
of Tariff Sub-Heading) คือ สินค้าต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับ 6 หลัก (ประเภทย่อย)
ซึ่ งไม่ ตรงตามหลั กเกณฑ์ ตามประกาศกรม
ศุลกากรที่ 1/2555 ลงวันที่ 6 มกราคม 2555
- ได้มีการสอบถามไปยังหน่วยงานที่มีอานาจใน
การออก Form D ของประเทศฟิลิปปินส์ และได้
มีหนังสือชี้แจงแก้ไขข้อผิดพลาด ชี้แจงว่า สินค้า
รายอุทธรณ์ดังกล่าว ควรระบุเกณฑ์ถิ่นกาเนิด
สินค้าเป็น “CTH” และจากการพิจารณาหนังสือ
ชี้ แจงดั งกล่ าวพบว่ า สิ นค้ ารายอุ ทธรณ์ ใช้
วัตถุดิบตามประเภทพิกัด 3923.30 3919.90.90
5402.51.00 3901.10.19 9002.20.90
3905.19.90 3907. 40.00 3903.11.90
7326.90.99 นามาผลิตเป็นสินค้าตามประเภท
พิ กั ด 9018.31.10 และประเภทพิ กั ด
9018.39.17 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรใน
ระดับ 4 หลัก (CTH) ตามข้อกาหนด และหน่วยงาน
ที่มีอานาจในการออก Form D ได้ออก Form D
ฉบับใหม่ เลขที่ 04439,16 และเลขที่ 00405,16
แทน Form D ฉบับเดิมเลขที่ 04225,12 และ
เลขที่ 02765,12 แล้ว
- ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงขณะนาเข้า
ประกอบกับข้อชี้แจงของ หน่วยงานที่มีอานาจใน
การออก Form D ของประเทศฟิลิปปินส์ จึงเห็น
ควรให้ บริ ษัทรายอุ ทธรณ์ดังกล่ าว สามารถใช้
สิทธิยกเว้นอากร ตามประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สาหรับของที่มีถิ่นกาเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ 6
มกราคม 2555 ได้

