สรุปย่อคำวินิจฉัยคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ครั้งที่ 2/2561
ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด

วินิจฉัย

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
ท่อนทำด้วยทังสเตนคำร์ไบด์ทไี่ ด้โดยวิธีซินเตอริง - สินค้ารายอุทธรณ์ มีลักษณะเป็นแท่งทรง
8113.009
(CARBIDE RODS GRADE YU12)
กระบอกตัน มีส่ วนผสมทางเคมีประกอบด้วย
Tungsten Carbide (WC) 89.57%, Cobalt กอพ.22/2561/
ลักษณะสินค้ำ
(Co) 10% และChromium Carbide (Cr3C2) ป2/2561(3.3)
0.43% น าไปผ่ า นกระบวนการซิ น เตอริ ง
(Sintering) เพื่อให้ได้คุณสมบัติตามที่ต้องการ
จึ ง ไม่ ใ ช่ ข องในประเภทพิ กั ด 8101.940
ตามที่สาแดง และไม่ใช่สินค้าในประเภทพิกัด
8209.00 ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่น แท่ง ปลาย
หรือของที่คล้ายกันทาด้วยเซอร์เมต ที่ใช้กับ
เครื่องมือแต่ยังไม่ได้ประกอบติดกับเครื่องมือ
เพราะสิ น ค้ า รายอุ ท ธรณ์ นี้ เ ป็ น แท่ ง ทรง
กระบอกตัน ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการผลิต
เพื่อให้ได้สินค้าสาเร็จรูปคือดอกสว่านจึงจะ
CARBIDE RODS GRADE YU 12
สินค้าเป็น แท่งทรงกระบอกตัน ทาด้ว ยทังสเตน สามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์
คาร์ไบด์ ความยาว 330 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง -ดังนั้นเห็นควรจัดสินค้าท่อนทาด้วยทังสเตน
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16 และ 20 มิลลิเมตร
คาร์ ไ บด์ ที่ ไ ด้ โ ดยวิ ธี ซิ น เตอริ ง (CARBIDE
ส่วนผสมทางเคมีของสินค้า ประกอบด้วย RODS GRADE YU12) เข้าประเภทพิกัด
Tungsten Carbide (WC) 89.57%, Cobalt 8113.009 ในฐานะเป็นเซอร์เมตและของทาด้วย
(Co) 10% และ Chromium Carbide (Cr3C2) เซอร์เมต รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้ ตาม
0.43% น าไปผ่ า นการซิ น เตอริ ง (Sintering) หลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6
เพื่อให้ได้คุณสมบัติตามต้องการ จากนั้นนาไปผ่าน
กระบวนการผลิต เพื่อให้ได้เป็นดอกสว่านสาหรับ
เจาะโลหะ

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด
แอโนดทองแดง
(PHOSPHOROUS COPPER BALL)

ลักษณะสินค้ำ

- ตัว อย่า งสิน ค้า เป็น โลหะทรงกลมสีท องแดง
ผิวขรุขระเล็กน้อย เส้นผ่ านศูนย์กลางประมาณ
40 มิลลิเมตร ประกอบด้วย ทองแดง (Cu) = 99.9%
และ ฟอสฟอรัส (P) = 0.02%
- การใช้งาน น าแอโนดทองแดงใส่ลงในตะกร้ า
ไทเทเนียม ซึ่งอยู่ในถุงผ้า แล้วนาไปแขวนไว้ในถัง
น้ายา (Copper Sulfate) เมื่อชิ้นงานถูกหย่อนลง
ในถั ง น้ ายา จะท าให้ ก ระแสไฟฟ้ า ครบวงจร
แอโนดทองแดงจะมีส ภาพเป็น ขั้ว บวก และ
ชิ้น งานจะมีส ภาพเป็น ขั้ว ลบ เพื่อ ทองแดงจะ
ถูกเหนี่ย วนาโดยน้ายา(Copper Sulfate) ให้
ประจุทองแดงเคลื่อนที่ไ ปยังชิ้น งาน ระยะเวลา
และความหนาในการชุบทองแดงขึ้นอยู่กับชิ้นงาน
นั้น ๆ

วินิจฉัย
- สินค้ารายอุทธรณ์ เป็นโลหะทรงกลม ผิว
ขรุขระเล็กน้อย เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ
40 มิล ลิ เมตร มีส่ วนประกอบตามผลการ
ทดสอบตัวอย่างสินค้าของกรมวิทยาศาสตร์
บริ การ พบว่ า ประกอบด้ วย ทองแดง (Cu)
จานวน 99.9% และ ฟอสฟอรัส (P) จานวน
0.02% โดยกรรมวิธีผลิตสินค้าได้จากการนาแท่ง
Copper Round Rods มาตัดแล้วทุบขึ้นรูป
(Cold Forging) ปรับสภาพผิว ล้างและ
ทาความสะอาด (Acid, Cleaning and
Degreasing) เพื่อให้ได้สินค้าแอโนดทองแดง
สาหรับใช้งานสาหรับการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า
ซึ่งเป็นของที่มีกรรมวิธีการผลิต เกินกว่าคาว่า
อันรอต คือทองแดงที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป ตามประเภท
พิกัด 7403.19.00 ในฐานะเป็นทองแดงบริสุทธิ์
ที่ยังไม่ขึ้นรูป (อันรอต) อื่น ๆ ตามที่สาแดง
- สินค้ารายอุทธรณ์ผ่านกรรมวิธีปรับสภาพผิว
ล้างและทาความสะอาด (Acid, Cleaning
and Degreasing) ภายหลังการทุบขึ้นรูป
(Cold Forging) จึงเป็นการกระทาที่มากกว่า
ที่ระบุไว้ ในประเภทย่ อย 7419.91.00 จึ งไม่ จั ด
เป็นของตามประเภทย่อย 7419.91.00
- ดั ง นั้ น เห็ น ควรจั ด สิ น ค้ า แอโนดทองแดง
(PHOSPHOROUS COPPER BALL) เข้า
พิกัดประเภทที่ 7419.99.90 ในฐานะเป็น
ของอื่นๆทาด้วยทองแดง ตามหลักเกณฑ์
การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
7419.99.90
กอพ.23/2561/
ป2/2561(3.4)

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด

วินิจฉัย

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
แอโนดทองแดง
- สินค้ารายอุทธรณ์ทาด้วยทองแดงบริสุทธิ์
7419.99.10
(PHOSPHOROUS COPPER BALL)
(99.9%) มีฟอสฟอรัสอีกเล็กน้อย (0.040.06%) มีลักษณะเป็นลูกทรงกลมผิวขรุขระ กอพ.24/2561/
ลักษณะสินค้ำ
เล็กน้อย เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 55 มม. ป2/2561(3.5)
โดยมี ก รรมวิ ธี ก ารผลิ ต ได้ จากการน าแท่ ง
Copper Round Rods มาตัดแล้วทุบขึ้นรูป
(Cold Forging) ปรับสภาพผิว ล้างและทา
ความสะอาด (Acid , Cleaning and Degreasing)
เพื่อให้ได้สินค้าแอโนดทองแดงสาหรับใช้งาน
ภำพที่ 1 PHOSPHOROUS COPPER BALL
สาหรับการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า ซึ่งเป็นของที่มี
สิ นค้ามี ลั กษณะเป็ นลู กทรงกลม ขนาดเส้ นผ่ าน กรรมวิธีการผลิตเกินกว่าคาว่า อันรอต คือ
ศูนย์กลาง ประมาณ 55 มิลลิเมตร ทาด้วยทองแดง ทองแดงที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป ตามประเภทพิกัด
บริ สุ ทธิ์ ได้จากกระบวนการผลิ ตแบบต่อเนื่ อง มี 7403.19.00 ในฐานะเป็นทองแดงบริสุทธิ์
ที่ยังไม่ขึ้นรูป (อันรอต) อื่น ๆ ตามที่สาแดง
กระบวนการผลิต โดยมีการหลอมจากอินกอต
- สินค้ารายอุทธรณ์ผ่านกรรมวิธีปรับสภาพผิว
ล้างและทาความสะอาด (Acid, Cleaning
and Degreasing) ภายหลังการทุบขึ้นรูป
(Cold Forging) จึงเป็นการกระทาที่มากกว่า
ที่ระบุไว้ในประเภทย่อย 7419.91.00 จึงไม่
จัดเป็นของตามประเภทย่อย 7419.91.00
ภำพที่ 2 ตะกร้ำไททำเนียมรูปแบบต่ำง ๆ ที่ใช้ - ดั ง นั้ น เห็ นควรจั ด สิ น ค้ า แอโนดทองแดง
(PHOSPHOROUS COPPER BALL) เข้าพิกัด
ใส่แอโนดทองแดง
ประเภทที่ 7419.99.10 ในฐานะเป็นแอโนด
การนาไปใช้งาน ใช้งานเป็นแอโนด หรือขั้วบวกใน ส าหรั บ ชุ บ ด้ ว ยไฟฟ้ า ตามหลั ก เกณฑ์ ก าร
ถังชุบ โดยใส่ตะกร้าไททาเนียม เพื่อชุบโลหะด้วย ตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6
ไฟฟ้า เช่น ชุบแม่พิมพ์ลูกกลิ้ง ชุบแผงวงจรไฟฟ้า
ชุบชิ้นส่วนรถยนต์ ฯลฯ หรือนาไปหลอมรวมกับ
โลหะอื่ น และเทใส่ แบบหล่ อ เพื่อหล่ อรู ปต่าง ๆ
เช่น รูปสัตว์ ของใช้มือจับเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ มา
เคลือบอยู่บนผิวด้านนอกของชิ้นงาน

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด
กรีนที นิวทริ โปรตีน
(NUT NUTRI PROTEIN-GRN TEA)
ลักษณะสินค้ำ

สินค้ามีลักษณะเป็นผงละเอียดสีเขียว บรรจุใน
ขวดพลาสติกสีขาวขุ่น ปิดฝาสนิท ขนาดบรรจุ
450 กรั มต่อขวด พร้ อมช้อนตวง ผลิ ตภัณฑ์ มี
ส่วนประกอบของวิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามิน
บี 2 และ เหล็ก ขนาดบริโภค 2 ช้อนตวง (23.50
กรัม) ให้โปรตีน 9 กรัม

วินิจฉัย

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)

- สินค้ารายอุทธรณ์มีองค์ประกอบเป็นสาร
สกัดโปรตีนจากถั่วเหลืองและนมผงขาดมันเนย
เป็นหลัก ใช้เป็นอาหารเสริมที่ให้โปรตีน ซึ่ง
จาเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยซ่อมแซม
ส่วนที่สึกหรอของร่างกาย โดยมีชาเขียวเป็น
องค์ ประกอบประมาณ 3.46% และ สาร
แต่งกลิ่นชาเขียว ประมาณ 2.58% เมื่อ
พิจารณาองค์ประกอบ และสาระสาคัญของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบเป็ น สารสกั ด
โปรตีน และนมผงขาดมัน เนยเป็น หลัก
มีส่วนผสมของชาและสารแต่งกลิ่นชาเพียง
เล็ ก น้ อย ซึ่ ง ช า แ ล ะ สา ร แ ต่ งก ลิ่ น ช า
มีวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ เป็ น สารให้ สี แต่ ง กลิ่ น
และรส เท่านั้นจึงไม่จัดเป็นสิ่งปรุงแต่งที่มีชา
หรือสิ่งสกัดจากชาเป็นหลัก ตามประเภท
21.01 อีกทั้งไม่จัดเป็นของตามประเภท
35.04 เนื่ อ งจาก สิ น ค้ า มี ส ารสกั ด จาก
โปรตีนเป็นหลัก มีปริมาณร้อยละ 38 - 39
และ มีสารเจือปนอื่น ๆ ซึ่งปริมาณโปรตีนที่
มีอยู่ ในสิ น ค้า นี้ มี ปริ มาณน้ อยกว่า ร้อ ยละ
90 ประกอบกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ของ WCO ที่ 17NL0004 – TT ลงวันที่ 26
มกราคม 2560 ที่ แ จ้ ง ผลการจ าแนก
ประเภทพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากรของสิ น ค้ า
NUTRILITE GREEN TEA NUTRI-PROTEIN
ให้อยู่ภายใต้ประเภท 21.06 (ประเภทย่อย
2106.90)
- ดั ง นั้ น เห็ น ควรจั ด สิ น ค้ า กรี น ที นิ ว ทริ
โปรตีน (NUT NUTRI PROTEIN-GRN
TEA) เข้ า พิ กั ด ปร ะเ ภ ทที่ 2106.90.99
ในฐานะเป็ นอาหารปรุ งแต่ งอื่น ๆ ที่ไ ม่ไ ด้
ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ตามหลักเกณฑ์การ
ตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6

2106.90.99
กอพ.25/2561/
ป2/2561(3.6)

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด
ขำงอใช้ยึดจำนดำวเทียม ทำด้วยเหล็ก
(L STAND)
ลักษณะสินค้ำ

สินค้าเป็นท่อกลวงทาด้วยเหล็ก ถูกงอเป็นมุม 90
องศา ที่ฐานด้านหนึ่งมีแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมเชื่อมติด
เจาะรูไว้ 4 ด้าน เพื่อใช้พุกเหล็ก/น็อต/สกรูยึดติด
กับผนังปูน คานเหล็ก ส่ว นปลายของท่อ กลวง
ปิดทับด้วยจุกพลาสติกสีดา

วินิจฉัย

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
- สินค้าเป็นท่อกลวงทาด้วยเหล็กที่งอเป็นมุม
8302.50.00
90 องศา ที่ปลายด้านหนึ่งเชื่อมติดด้วยฐานซึ่ง
เป็นแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก ใช้ยึดติดกับ กอพ.26/2561/
ผนังถาวรปลายท่ออีกด้านหนึ่งใช้ยึดอุปกรณ์ ป2/2561(3.7)
เพื่อให้จานดาวเทียมยึดติดอีกทีหนึ่ง โดยไม่ได้
เป็นส่วนหนึ่งของจานดาวเทียม การใช้งานจะ
ติ ดตั้ งส่ ว นฐานของสิ นค้ า นี้ เข้ ากั บผนั งปู น
คานเหล็ก และการติดตั้งต้องให้ส่วนปลายของ
สินค้าชี้ขึ้นตั้งฉากกับพื้นโลก เมื่อติดตั้งสินค้านี้
เสร็จแล้ว จึงติดตั้งจานดาวเทียมเข้ากับขาตั้ง
สินค้าจึงมีลักษณะเป็น Bracket ซึ่งเป็นสิ่ง
ติดตั้งถาวรสาหรับยึด ทาด้วยโลหะสามัญ ซึ่ง
ของในประเภท 83.02 และตามประเภทย่อย
8203.50 คลุม ถึ ง ที่ว างหรือ แขวนหมวก
ขอแขวนหมวก เท้าแขน (Bracket) (ติดตายตัว
ติดบานพับหรือทาเป็นซี่ ฯลฯ) และสิ่งติดตั้ง
ถ า ว ร ที่ ค ล้ า ย กั น ป ร ะ ก อ บ กั บ The
Cambridge English dictionary ได้อธิบาย
ความหมายของ Bracket ว่า “A piece of
metal, wood, or plastic, usually Lshaped, that is fastened to a wall and
used to support something such as a
shelf” และ Oxford Dictionary ได้อธิบาย
ความหมายของคาว่า Bracket ว่า “A rightangled support attached to a wall for
holding a shelf, lamp, or other object.”
- ดั ง นั้ น เห็ น ควรจั ด สิ น ค้ าขางอใช้ ยึ ด จาน
ดาวเทียมทาด้วยเหล็ก (L STAND) เข้าพิกัด
ประเภทที่ 8302.50.00 ในฐานะเป็นที่วางหรือ
ที่ แขวนและสิ่ งติ ดตั้ งถาวรที่ คล้ ายกั น ตาม
หลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด
หน้ำกำกสำหรับช่ำงเชื่อมทำด้วยพลำสติก
(MODEL 6PA3 WELDING HELMET FOR
ATTACHMENT TO SAFETY CAP, W/LENS
AND MODEL 633P WELDING HELMET
(P.P.SHELL) W/LENS)
ลักษณะสินค้ำ
1. สิ น ค้ า หน้ า กากส าหรั บ ช่ า งเชื่ อ มท าด้ ว ย
พลาสติก (6PA3 WELDING HELMET FOR
ATTACHMENT TO SAFETY CAP, W/LENS)

SE2740 WEDING HELMET, W/LENS#11

เป็ น หน้ า กากส าหรั บ ช่ า งเชื่ อ ม ประกอบด้ ว ย
หน้ากากป้องกันใบหน้า ทาด้วยพลาสติก มีช่อง
มองขนาดโดยประมาณ กว้าง 4.5 เซนติเมตร
ยาว 10 เซนติเ มตร ชั้ น ในกั้ น ด้ ว ยพลาสติ ก ใส
ด้ า นนอกเป็ น กระจกแก้ ว ทึ บ แสงอยู่ ใ นกรอบ
พลาสติกยกขึ้นลงได้ เพื่อใช้ดูชิ้นงานในขณะหยุด
เชื่อมโลหะ กระจกแก้วทึบแสงใช้เพื่อลดแสงจ้าที่
เกิดจากการเชื่อมโลหะ ด้านบนของหน้ ากากมี
ขอบเป็นร่องใช้สาหรับสวมให้เข้ากับปีกหน้าของ
หมวก โดยส่วนหลังมีขดลวดสปริง ใช้เพื่อรัดกับ
ด้านหลังขอบหมวก เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการ
ใช้งาน

วินิจฉัย

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
- สินค้าเป็นหน้ากากสาหรับช่างเชื่อมทาด้วย
3926.90.42
พลาสติก มีช่องสาหรับมองกั้นด้วยพลาสติกใส
และกระจกแก้ วทึ บแสง ใช้ ส าหรั บป้ องกั น กอพ.27/2561/
ใบหน้าและสายตาจากสะเก็ดไฟ และแสงจ้าที่ ป2/2561(3.9)
เกิดจากการเชื่อมไฟฟ้า โดยรุ่น 6PA3 มีสาย
สปริงสาหรับใช้คล้องเข้ากับหมวกนิรภัยเพื่อ
ความสะดวกในการทางาน และรุ่น 633P มี
สายคาดศีรษะเป็นแถบพลาสติกสาหรับยึดตัว
หน้ากากเข้ากับศีรษะแทนการใช้มือจับ เพื่อ
ความสะดวกในการทางาน
- พิจารณาตาม EN/HS 2007 Heading 65.06
ระบุว่า This heading covers all hats and
headgear not classified in the preceding
headings of this Chapter or in Chapter
63, 68 or 95. It covers, in particular safety
headgear (e.g., for sporting activities,
military or firemen's helmets, motorcyclists', miners' or construction workers'
helmets), whether or not fitted with
protective padding or, in the case of
certain helmets, with microphones or
earphones. ซึ่ งสิ นค้ ารายอุ ทธ รณ์ เป็ น
หน้ ากากที่ครอบคลุมเฉพาะส่วนของใบหน้า
สามารถป้องกันใบหน้าและดวงตาจากสะเก็ด
ไฟและแสงจ้าเท่านั้น ไม่มีส่ วนที่ครอบคลุ ม
ศีรษะด้านบน หรือด้านหลัง ถึงแม้มีสายรัดที่
ต้องสวมเข้ากับศีรษะ แต่ก็มีจุดประสงค์เพื่อ
ยึดตัวหน้ากากเข้ากับศีรษะเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อ
ความปลอดภัยของศีรษะ ดังนั้น สินค้าทั้ง 2
รายการ จึงไม่ จัดเป็ นเครื่ องสวมศี รษะ เพื่ อ
ความปลอดภัย ตามประเภทพิกัด 6506.10
ซึ่งมีลักษณะเป็นหมวกที่สวมศีรษะเพื่อความ
ปลอดภัย เช่น หมวกนิรภัย เมื่อสิ นค้ารายนี้
ท าจากวั ส ดุ ที่ เ ป็ น พลาสติ ก เป็ น หลั ก ถู ก
ออกแบบมาเพื่อใช้ เป็นหน้ากากสาหรั บช่าง
เชื่ อมโดยเฉพาะ จึ งมี สภาพและประโยชน์
การใช้ ตรงตามความในประเภทพิ กั ด

วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการใช้ ง าน คื อ อุ ป กรณ์
ป้องกันใบหน้าจากสะเก็ดไฟที่เกิดจากการเชื่อม
และป้องกันดวงตาจากแสงจ้าที่เกิดจากการเชื่อม
ไฟฟ้ า ออกแบบมาเพื่ อ ติ ด ตั้ ง กั บ ปี ก หน้ า ของ
หมวกนิรภัย เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
2. สินค้าหน้ากากสาหรับช่างเชื่อมทาด้วยพลาสติก
(633P WELDING HELMET (P.P.SHELL) W/LENS)

เป็นหน้ากากสาหรับช่างเชื่อม ประกอบด้วย ส่วน
ที่เป็นหน้ากากป้องกันใบหน้าทาด้วยพลาสติก มี
ช่ อ ง ม อ ง ข น า ด โ ด ย ป ร ะ ม า ณ ก ว้ า ง 4 . 5
เซนติ เมตร ยาว 10 เซนติเ มตร ชั้ น ในกั้ น ด้ ว ย
พลาสติกใส ด้านนอกเป็นกระจกแก้วทึบแสงอยู่
ในกรอบพลาสติ ก ยกขึ้ น ลงได้ เพื่อ ใช้ ดูชิ้ น งาน
ในขณะหยุดเชื่อมโลหะ กระจกแก้วทึบแสงเพื่อ
ใช้ลดแสงจ้าที่เกิดจากการเชื่อมโลหะ ด้านข้าง
ของหน้ากากเจาะรูสาหรับยึดกับสายคาดศีรษะ
โดยมีสายคาดศีรษะเป็นแถบพลาสติก มีอุปกรณ์
สาหรับปรับการรัดศีรษะได้แน่นตามต้องการ มี
อุปกรณ์สาหรับยึดและปรับตัวหน้ากาก ไม่มีส่วน
ใดที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ กั บ ศี ร ษะ และไม่ มี ส่ ว นใดใช้
ป้องกันศีรษะได้

3926.90.42 ที่ระบุว่า ...หน้ากากที่ใช้เพื่อการ
ป้องกันและของที่คล้ายกัน สาหรับใช้ในงาน
เชื่อมและงานที่คล้ายกัน
- ดังนั้นเห็นควรจัดสินค้าหน้ากากสาหรับช่าง
เชื่ อมท าด้ วยพลาสติ ก (MODEL 6PA3
WELDING HELMET FOR ATTACHMENT
TO SAFETY CAP, W/LENS AND MODEL
633P WELDING HELMET (P.P.SHELL)
W/LENS) เข้ าพิ กั ดประเภทที่ 3926.90.42
ในฐานะเป็นหน้ากากที่ใช้เพื่อการป้องกันและ
ของที่คล้ายกัน สาหรับใช้ในงานเชื่อมและงาน
ที่คล้ายกัน ตามหลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1
และ ข้อ 6

วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการใช้ ง าน คื อ อุ ป กรณ์
ป้องกันใบหน้าจากสะเก็ดไฟที่เกิดจากการเชื่อม
และป้องกันดวงตาจากแสงจ้าที่เกิดจากการเชื่อม
ไม่ ส ามารถใช้ ป้ อ งกั น ฝนหรื อ แสงแดด หรื อ
ป้องกันศีรษะจากการกระทบกระแทกได้
ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด
ส่วนประกอบตัวอ่ำนค่ำระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
(WIPER ASM (MULTI-BUTTON))
ลักษณะสินค้ำ

สิ นค้าเป็ น ส่ ว นประกอบตัว อ่านค่าระดับ น้ ามั น
เชื้อเพลิง (WIPER ASM (MULTI-BUTTON)) ทา
ด้วยพลาสติกและทองแดง โดยการฉีดพลาสติก
เข้าแม่พิมพ์ และประกอบชุดขั้วสัมผัสที่ทาจาก
ทองแดง ใช้ ป ระกอบอยู่ ใ นชุ ด วั ด ระดั บ น้ ามั น
เชื้อเพลิงในถังน้ามัน

วินิจฉัย

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
- สินค้าส่วนประกอบตัวอ่านค่าระดับน้ามัน
8536.90.99
เชื้อเพลิง (WIPER ASM (MULTI-BUTTON))
(รหัสย่อย 29)
ลั กษณะเป็ นหน้ า สั มผั ส ทางไฟฟ้ า ท าจาก
ทองแดง ทางานร่วมกับแผ่น Ceramic Card กอพ.28/2561/
หรื อ ตั ว ต้ านทานไฟฟ้ าที่ ท าหน้ าที่ เป็ นตั ว ป2/2561(3.10)
สร้างความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงค่าได้ตาม
จุดต่าง ๆ ที่ขาทองแดงของ Wiper มาสัมผัส
โดย Wiper จะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับก้านลูก
ลอยที่เกาะติดกับ Wiper และจะส่งค่าที่ได้ไป
ยังเกจน้ามันของรถยนต์ โดยไม่ได้ติดตั้งเป็น
ขั้วต่อที่ถาวร ดังนั้น หน้าที่หลักในการทางาน
จึ งเป็ นหน้ าสั มผั ส ทางไฟฟ้ า เพื่ อแสดงค่ า
ระดั บน้ ามั นในถั ง ซึ่ งตรงตามความใน
ประเภท 85.36 ถึงแม้สินค้ารายอุทธรณ์ จะ
เป็นส่วนประกอบของเกจวัดน้ามัน ซึ่งจัดอยู่
ในประเภท 90.26 แต่ ไ ม่ ส ามารถจั ด เป็ น
ส่วนประกอบของเกจวัดน้ามันได้ เนื่องจาก
หมายเหตุของตอนที่ 90 ข้อ 2(ก) ได้ระบุว่า
"ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ ซึ่งเป็น
ของที่ ร วมอยู่ ใ นประเภทใดประเภทหนึ่ ง
ในตอนนี้ หรือในตอนที่ 84 ตอนที่ 85 หรือ
ตอนที่ 91 (นอกจากประเภท 84.87 85.48
หรือ 90.33) ให้จาแนกเข้าประเภทที่ว่าด้วย
ของนั้ นทุกกรณี " ซึ่ งสิ นค้ าที่ท าหน้ าที่เป็ น
หน้ าสั มผั สทางไฟฟ้ า เป็ นของที่ มี ประเภท
พิกัดระบุไว้ในตอนที่ 85 จึงไม่สามารถจัดเข้า
ประเภทพิกัด 90.26 ได้

- ดั งนั้ นเห็ นควรจั ดสิ นค้ าส่ วนประกอบตั ว
อ่านค่าระดับน้ามันเชื้อเพลิง (WIPER ASM
(MULTI-BUTTON)) เข้ า พิ กั ด ประเภทที่
8536.90.99 (รหั ส ย่ อย 29) ในฐานะเป็ น
หน้ าสั มผั สทางไฟฟ้ า ท าด้ วยทองแดงอื่ นๆ
ตามหลั กเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 ประกอบ
กับหมายเหตุของตอนที่ 90 ข้อ 2(ก) และ ข้อ 6
ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด

วินิจฉัย

- สิ น ค้ า ผ่ า นกร ะบว น การท า ให้ ร้ อ น
(Blanching) แกะฝาออกข้ างหนึ่ ง คั ดขนาด
และน าไปแช่ เ ย็ น อย่ า งรวดเร็ ว การท า
Blanching มี วั ตถุ ประสงค์ เพี ยงเพื่ อให้
ลักษณะสินค้ำ
หอยแมลงภู่เปิดออก และสามารถนาเปลือก
เป็นหอยแมลงภู่แกะฝาออกข้างหนึ่งและแช่แข็ง หอยด้านหนึ่งออกได้โดยง่าย ซึ่งอุณหภูมิไอน้า
ขนาด size L
และระยะเวลาในการทาBlanching ไม่ เพียง
พอที่จะเป็นการปรุงแต่ง หรือ ทาให้เนื้อหอย
ซึ่งยังอยู่ในเปลือกไม่เสีย จึงไม่จัดเป็นของปรุง
แต่ง ตามประเภทพิกัดที่ 16.05 อีกทั้งสินค้า
รายอุทธรณ์ผ่านการ Freezing (แช่เย็นจน
แข็ ง ) เพื่ อ รั ก ษาไว้ ไ ม่ ใ ห้ เ น่ า เสี ย ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการตรงตามความของประเภทพิกัด
03.07 ประกอบกั บ ได้ มี ผ ลการประชุ ม
คณะกรรมการระบบฮาร์โมไนซ์ ครั้งที่ 60 มีมติ
ให้ จั ดสิ นค้า Blanched Green Shell
Mussels เป็นของตามประเภทพิกัด 03.07
- ดังนั้นเห็นควรจัดสินค้าหอยแมลงภู่ครึ่งฝาแช่
แข็ง (FROZEN MUSSELS HALF SHELL)
เข้าพิกัดประเภทที่ 0307.39.10 ในฐานะเป็น
หอยแมลงภู่แช่เย็นจนแข็ง ตามหลักเกณฑ์การ
ตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6
หอยแมลงภู่แช่แข็ง
(HALF SHELL MUSSELS (PERNA
CANALICULUS))

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
0307.39.10
กอพ.29/2561/
ป2/2561(3.11)

