คำวินิจฉัยคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ครั้งที่ 19/2560
ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด
เกล็ดขนมปัง
(BREAD CRUMB)
ลักษณะสินค้ำ

วินิจฉัย

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
- สินค้าเกล็ดขนมปัง (Bread Crum) ซึ่งส่วน
1905.90.90
มาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 1 สพก. พิจารณา
ให้สินค้า BREAD CRUMB (เกล็ดขนมปัง) กอ 194/2560/
จัดเข้าประเภทพิกัด 1905.90.90 ในฐานะ ป19/2560(3.1)
เป็ น ขนมจ าพวกเบเกอรี่ อื่ น ๆ อี ก ทั ง
ประเด็น หลั ก ของเรื่ องพิ จ ารณารายนี คื อ
การใช้สิทธิลดอัตราอากรอาเซียน- จีน ตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้น
อากรและลดอัต ราอากรศุล กากรส าหรับ
เขตการค้ า เสรี อ าเซี ย น- จี น ลงวั น ที่ 31
ธั น วาคม 2549 เนื่ อ งจากผู้ อุ ท ธรณ์ ไ ม่ ไ ด้
อุทธรณ์ในเรื่องประเภทพิกัดสิ นค้า ดังนัน
ประเด็นการพิจารณา มีดังนี

จากผลการวิเคราะห์ประกอบเอกสารของผู้นาเข้า
พบว่ า สิ น ค้ า มี ลั ก ษณะเป็ น เกล็ ด บางเล็ ก
ประกอบด้ วย แป้ งสาลี เป็ นส่ วนใหญ่ (มากกว่ า
90%) นา เกลือ นาตาล และ ยีสต์ นามาผสมกัน
โดยมีขันตอนการผลิต ดังนี
นวดส่วนผสมให้เข้ากัน และหมักไว้ประมาณ 15
นาที ที่อุณหภูมิ 30 - 32 องศาเซลเซียส แล้ว
นาไปบิดม้วนตามรูปที่ต้องการ แล้วนาไปอบสุก
ปล่ อยให้ เย็ น แล้ วน ามาบดอบแห้ ง ผ่ านเครื่ อง
ร่อนเพื่อคัดขนาดบรรจุถุง
จากหนั งสื อรั บรองถิ่นกาเนิ ดสิ นค้า ระบุ เกณฑ์ 1) ข้อเท็จจริงของสินค้าเป็น เกล็ดขนมปัง
การได้ถิ่นกาเนิดสินค้า (Origin Criterion) เป็น (Bread Crum) ตามที่สาแดงในใบขนสินค้า
“X” แสดงว่าเป็นสินค้ามีถิ่นกาเนิดในประเทศจีน ขาเข้า และใน FORM E มีความสอดคล้อง
ถู ก ต้ อ งกั บ สิ น ค้ า ที่ น าเข้ า มา แต่ พิ กั ด
ทังหมด (Wholly obtained)
ศุลกากรที่ระบุใน FORM E ไม่ถูกต้อง ซึ่ง
โดยปกติ แ ล้ ว การระบุ พิ กั ด ศุ ล กากรใน
FORM มีความสาคัญในกรณีที่จาเป็นต้อง
พิ จ ารณาสิ น ค้ า ที่ มี ก ฎเฉพาะรายซึ่ ง ระบุ
เกณฑ์การได้ถิ่นกาเนิดของสินค้า เช่น CC
(Change of Chapter) หรือ CTSH
(Change of tariff subheading) แต่สินค้า
รายพิจารณาเป็น Wholly obtained or
produced จึงไม่มีข้อสงสัยในถิ่นกาเนิดแต่
อย่างใด

2) พิจารณาเงื่อนไขของการได้รับสิทธิยกเว้น
อากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การ
ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับ
เขตการค้ า เสรี อ าเซี ย น- จี น ลงวั น ที่ 31
ธันวาคม 2549 กาหนดให้ผู้นาเข้าที่จะขอรับ
สิทธิพิเศษลดอัตราอากร ต้องยื่นหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้า (FORM E) และเมื่อพิจารณา
ประกอบกับ ระเบียบปฏิบัติในการออกหนังสือ

รั บรองถิ่ นก าเนิ ดสิ นค้ า ( Operational
Certificate Procedures : OCP) ที่ใช้ในขณะ
นาเข้า เอกสารแนบ A แนบท้ายกฎว่าด้วยถิ่น
กาเนิดสิ นค้า ได้ กาหนดวิธีปฏิบัติ กรณีที่พบ
ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่างข้อความใน
FORM E และเอกสารที่ยื่นต่อศุลกากรของ
ประเทศผู้นาเข้า จะไม่ทาให้ FORM E นัน เสีย
ไป ประกอบกับมติที่ประชุม ASEAN - China
Trade Negotiating Committee - Working
Group on Rules of Origin ครังที่ 20 เมื่อ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 ที่ประเทศไทยกับ
ประเทศจีน ได้ยอมรับในหลักการว่า เมื่อไม่มี
ข้อสงสัยในถิ่นกาเนิดของสินค้าตามความตกลง
เขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน ข้อแตกต่างที่มิใช่
สาระส าคั ญ เช่ น การส าแดงพิ กั ดศุ ลกากร
แตกต่างกันระหว่างหนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
สิ นค้ ากั บเอกสารใด ๆ ที่ ยื่ นต่ อหน่ ว ยงาน
ศุลกากรของประเทศภาคีผู้นาเข้าเพื่อพิธีการ
น าเข้ า กรณี เช่ นนี จะไม่ มี ผลท าให้ หนั งสื อ
รั บรองถิ่ นก าเนิ ดสิ นค้ าฉบั บดั งกล่ าวเสี ยไป
หากข้อเท็จจริงสอดคล้ องถูกต้องกับสินค้าที่
นาเข้า
3) พิจารณาให้ผู้อุทธรณ์สามารถใช้สิทธิลด
อั ต ราอากรอาเซี ยน-จี น ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลด
อั ตราอากรศุ ล กากรส าหรั บเขตการค้ าเสรี
อาเซียน- จีน ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยที่
ไม่ ต้ องส่ งฟอร์ มกลั บไปแก้ ไขพิ กั ดศุ ลกากร
เพราะเป็นความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่าง
ข้อความใน FORM E ที่มิใช่สาระสาคัญไม่มีผล
ท าให้ หนั งสื อรั บรองถิ่ นก าเนิ ดสิ นค้ าฉบั บ
ดังกล่าวเสียไป เนื่องจากข้อเท็จจริงของสินค้า
ที่นาเข้าสอดคล้องถูกต้องตรงตามที่สาแดงใน
ใบขนฯ และ FORM E และไม่มีข้อสงสัยในถิ่น
กาเนิดสินค้า ในส่วนของพิกัดศุลกากรที่แสดง
ใน FORM E ไม่มีผลทาให้หนังสือรับรองถิ่น
กาเนิดสินค้าฉบับดังกล่าวเสียไปตามระเบียบ
ปฏิ บั ติ ในการออกหนั งสื อรั บรองถิ่ นก าเนิ ด
สินค้า (Operational Certificate Procedures

: OCP) ประกอบกับ มติที่ประชุม ASEAN China Trade Negotiating Committee Working Group on Rules of Origin ครังที่
20 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552
4) ประเด็นเรื่องของการพิจารณาผ่อนผั น
ความผิ ด หรื อการพิ จารณาความผิ ดในการ
ส าแดงประเภทพิ กั ดไม่ ถู กต้ อง ไม่ ได้ อยู่ ใน
อ านาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการพิ จารณา
อุทธรณ์
- ดั งนั น จึ ง วิ นิ จฉั ยให้ สิ นค้ าเกล็ ดขนมปั ง
(Bread Crum) จัดเข้าประเภทพิกัด 1905.90.90
ในฐานะเป็นขนมจาพวกเบเกอรี่อื่น ๆ อัตรา
12% (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การ
ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับ
เขตการค้ า เสรี อ าเซี ย น- จี น ลงวั น ที่ 31
ธันวาคม 2549) ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ
1 และข้อ 6
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วินิจฉัย

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
เบียร์ลำว
- การอุ ท ธรณ์ ก ารประเมิ น เป็ น ประเด็ น
2203.00.90
(BEERLAO LAGER BEER 5% ALC AND เกี่ยวกับเกณฑ์การได้ถิ่นกาเนิดสินค้า ที่ระบุ
BEERLAO DARK LAGER 6.5% ALC)
ในหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า (FORM D) กอ 195/2560/
ที่ผู้ นาเข้าได้ยื่นประกอบการขอใช้สิ ทธิล ด ป19/2560(3.3)
อัตราอากร ตามความตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียน
- สาหรับการนาเข้าสินค้าเบียร์ (BEERLAO
LAGER BEER 5%) และ เบียร์ (BEERLAO
DARK LAGER 6.5%) ประเภทพิกัด
2203.00.90 โดยมี ข้ อ สงสั ย ในการได้ ถิ่ น
กาเนิดสินค้าที่มีการระบุใน FROM D ช่องที่
8 เป็น “CTH” ซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 1/2555 ลงวันที่ 6
มกราคม 2555 ภาคผนวก 3 กฎเฉพาะราย
สินค้าที่ได้กาหนดเกณฑ์ การได้ถิ่นกาเนิด
สาหรับของตามประเภทพิกัดย่อย 2203.00
ที่กาหนดให้เกณฑ์ถิ่นกาเนิดสินค้าเป็น RVC
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ “CC”
- ส่ ว นกฎว่ าด้ วยถิ่ นก าเนิ ดสิ นค้ า สพก. มี
หนั งสื อถึ งหน่ วยงานที่ มี อ านาจในการออก
หนั งสื อรั บรองถิ่ นกาเนิ ดสิ นค้า สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อ
ตรวจสอบเกณฑ์การได้ถิ่นกาเนิดสินค้า และ
ได้รับหนังสือตอบกลับ แจ้งว่า มีข้อผิดพลาด
ในการระบุ ถิ่นกาเนิ ดสิ นค้าในช่องที่ 8 ของ
FORM D และ ยืนยันว่า สินค้าประเภทพิกัด
ย่อย 2203.00 มีถิ่นกาเนิดเป็นไปตามกฎว่า
ด้ ว ยถิ่ น ก าเนิ ด สิ น ค้ า ของอาเซี ย น ตาม
ภาคผนวก 3 พร้ อมกั นนี ได้ แนบเอกสารที่
เกี่ ยวข้ องกั บวั ตถุ ดิ บและกระบวนการผลิ ต
สินค้ามาพร้อมหนังสือตอบกลับดังกล่าว และ
ภายหลังได้มีหนังสือตอบกลับพร้อม FORM D
จานวน 14 ฉบับ ซึ่ง เป็นการออก FORM D
ฉบับใหม่ทังหมด แต่ใช้เลขที่เดิม ระบุเกณฑ์
การได้ถิ่นกาเนิดสินค้าเป็น “CC”

- เมื่อ หน่ ว ยงานที่ มีอ านาจในการออก
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า (FORM D)
ได้ชีแจงในประเด็นที่เป็นปัญหาดังกล่าวแล้ว
และได้ดาเนินการแก้ไข FORM D เลขที่
15280108, 15280175, 15280076,
14280640, 14280641, 15280011,
14280398, 14280487, 14280552,
15280177, 14280335, 15280176,
15280331 และ 15280335 ฉบับใหม่ โดย
ระบุช่องที่ 8 ของ FORM D ดังกล่าวเป็น
“CC” แล้ว
- ดั ง นั น จึ ง วิ นิ จ ฉั ย ให้ สิ น ค้ า รายอุ ท ธรณ์
ได้รับสิทธิยกเว้นอากร ตามหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้า (FORM D) ตามประเภท
พิกัด 2203.00.90 อัตรายกเว้นอากร ตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้น
อากรและลดอัต ราอากรศุ ล กากร ส าหรั บ
ของที่ มี ถิ่ น ก าเนิ ด จากอาเซี ย น ลงวั น ที่ 6
มกราคม 2555

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด
น็อน - ไอออนนิกเซอร์แฟกแทนต์
(TEGOSTAB B 8317)
ลักษณะสินค้ำ
จากผลการวิเคราะห์สิ นค้าตาม บั นทึกข้อความ
ของ ฝวส.สบก.สทก. ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2555
และ ลงวันที่ 12 กันยายน 2555 ซึ่งแจ้งว่ า
ตัวอย่างเป็นสิ่งปรุงแต่งของสารลดแรงตึงผิว ซึ่งมี
ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น ข อ ง เ ห ล ว สี เ ห ลื อ ง อ่ อ น
ประกอบด้วย Polyether Siloxane Surfactant
ประมาณ 43%, Ethoxylated Alkyl Phenol
ประมาณ 32%, และ Fatty Acid Ester Of An
Ethoxylated Sorbitol ประมาณ 25% การใช้
งาน ใช้ในการผลิต Polyuretane Foam

วินิจฉัย

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
- สินค้ารายอุทธรณ์เป็นสิ่งปรุงแต่งของสารลดแรง
3402.90.15
ตึงผิวประเภท น็อน – ไอออนนิก ประกอบด้วย
รหัสย่อย 29
Polyether Siloxane Surfactant ประมาณ 43%
Ethoxylated Alkyl Phenol (Nonyl Phenol กอ 196/2560/
Ethoxylate) ประมาณ 32% และ Fatty Acid ป19/2560(3.5)
Ester of an Ethoxylated Sorbital
ประมาณ 25% ลักษณะเป็นของเหลวและบรรจุ
ในถัง 200 กิโลกรัม
- สินค้าจึงไม่อาจจัดเป็นสารอินทรีย์ที่เป็นตัว
ลดแรงตึ งผิ วชนิ ด น็ อน – ไอออนนิ ก ใน
ประเภท 3402.13 ได้ แต่สินค้ารายอุทธรณ์เป็น
สิ่งปรุงแต่งของสารลดแรงตึงผิว ตามคาอธิบาย
พิกัดศุลกากรของบททั่วไป EN/HS 2012 Page
VI-3402-2 ซึ่งระบุว่า
“(II) SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS, WASHING
PREPARATIONS (INCLUDING AUXILIARY
WASHING PREPARATIONS) AND CLEANING
PREPARATIONS, WHETHER OR NOT
CONTAINING SOAP, OTHER THAN THOSE
OF HEADING 34.01
This group comprises three categories
of preparations: (A) Surface-Active
Preparations. These include:
(1) Intermixtures of the surface-active agents of
Part (I) above (e.g., sulphoricinoleates
mixed with sulphonnated alkylnapthalenes
or sulphated fatty alcohols).”
- ดังนัน จึงวินิจฉัยให้สินค้า น็อน - ไอออนนิก
เซอร์แฟกแทนต์ (TEGOSTAB B 8317) ซึ่งเป็น
สิ่งปรุงแต่งของสารลดแรงตึงผิว จัดเป็นของใน
ประเภทพิกั ด 3402.90.15 รหั สย่ อย 29 ใน
ฐานะเป็นสิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว
อื่น ๆ ในลักษณะของเหลว ที่ไม่ได้ จัดท าขึ น
เพื่อการขายปลีก ตามหลั กเกณฑ์การตีความ
ข้อ 1 และ ข้อ 6

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด

วินิจฉัย

กระดำษไวแสง
- สินค้ารายอุทธรณ์จัดทาเพื่อการขายปลีก
(“SONY” VIDEO PRINTING PACK FOR VIDEO ภายในกล่องประกอบด้วย
PRINTER) MODEL: SVM-F40P, SVM-F120P
1. กระดาษพิมพ์ภาพ เป็นกระดาษที่เคลือบ
ทัง 2 ด้าน ด้วยพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนเทเรฟ
ลักษณะสินค้ำ
ทาเลต มีคุณสมบัติกันนา กันรอยนิวมือ
2. ตลับแถบหมึก (ink ribbon) ภายใน
บรรจุแถบแผ่นฟิล์มพลาสติกบาง ๆ ที่มีสาร
สี เ คลื อ บอยู่ ป ระกอบด้ ว ยแม่ สี 3 สี คื อ สี
เหลือง (Yellow) สีแดง (Magenta) สีนา
เงิน (Cyan) โดยแต่ละสีจะเคลือบอยู่บน
แผ่นฟิล์มพลาสติกบาง ๆ ในการพิมพ์ภาพ
ต้องใช้แ ม่สี ทั ง 3 แผ่ น เสมอ โดยจะพิม พ์
ซ้อนทับทีละสี จนเป็นภาพ
กระดาษพิม พ์ภ าพวิดีโ อ “SONY” SVM- การน าไปใช้ งาน ใช้สาหรั บพิมพ์ภาพด้วย
F40P VIDEO PRINTING PACK สิน ค้า
เทคนิค dye sublimation เครื่องพิมพ์ภาพ
กระดาษพิมพ์ภ าพ 40 แผ่น พร้อมชุดหมึก ใช้
ด้วยเทคนิคนีมีหลักการทางานคือ ความร้อน
สาหรับเครื่องพิมพ์ภาพรุ่น DPP-FP ใน 1 ชุด
จะทาให้ดาย(dye) หรือสารให้สีที่ฉาบไว้บน
ประกอบด้วย ตลับหมึก 1 ตลับ (1 ม้ว น
วัส ดุที่ ใ ช้เ ป็น ตั ว กลางให้ สี เกาะอยู่ ระเหิ ด
สามารถพิมพ์กระดาษได้จานวน 40 แผ่น) และ
จากสถานะของแข็งกลายเป็นไอ ไปเกาะติด
กระดาษส าหรับ พิม พ์ภ าพขนาดโปสการ์ด
บนผิววัสดุที่นามาพิมพ์
(4 x 6 นิว/10 x 15 นิว) 2 ซอง ซองละ 20 แผ่น
รวม 40 แผ่น บรรจุอยู่ในกล่องขนาด 121 x - สินค้ารายอุทธรณ์มีลักษณะจัดเป็นของที่
จั ด ท าเป็ น ชุ ด เพื่ อ การขายปลี ก ตาม
40 x 227 มม.
หลั กเกณฑ์การตีความข้อ 3(ข) โดยสิ นค้า
รายอุ ทธรณ์ มี การจั ดเตรี ย มกระดาษพิ ม พ์
ภาพและตลับแถบหมึก (ink ribbon) ให้มี
ปริ ม าณพอดี เ พื่ อ ใช้ ง านร่ ว มกั น และใช้
ประกอบคู่ กั น จนหมดไปพร้ อ มกั น จึ ง
พิจารณาเห็นว่า กระดาษพิมพ์ภาพและตลับ
แถบหมึ ก มี ส าระส าคั ญ เท่ า เที ย มกั น ตาม
หลั กเกณฑ์การตีความข้อ 3(ค) ให้จาแนก
เข้าประเภทพิกัดที่ลาดับไว้หลังสุด
กระดาษพิมพ์ภาพวิดีโอ “SONY” SVM-F120P
VIDEO PRINTING PACK สินค้ากระดาษพิมพ์ - จากข้ อ เท็ จ จริ ง กระดาษพิ ม พ์ ภ าพเป็ น
ภาพ 120 แผ่ น พร้ อ มชุ ดหมึ ก ใช้ส าหรั บ กระดาษที่เคลื อบด้ว ยพลาสติก ใช้ส าหรับ
เครื่องพิมพ์ภาพ รุ่น DPP-FP ใน 1 ชุด ประกอบด้วย พิมพ์ภาพที่อาศัยหลักการใช้ความร้อนทาให้
ตลับหมึก 2 ตลับ (1 ม้วน สามารถพิมพ์กระดาษ สารสี ร ะเหิ ด เป็ น ไอมาเกาะติ ด ที่ ผิ ว ของ
กระดาษ ดังนัน สินค้ากระดาษพิมพ์ภาพจึง

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
9612.10.90
กอ 197/2560/
ป19/2560(3.6)

ได้ จานวน 60 แผ่น) และ กระดาษสาหรับ
พิมพ์ภาพขนาดโปสการ์ด (4 x 6 นิว/10 x 15
นิว) 6 ซอง ซองละ 20 แผ่น รวม 120 แผ่น
บรรจุอยู่ในกล่องขนาด 146 x 59 x 237 มม.

ไม่ใช่กระดาษไวแสงในตอนที่ 37 หากแต่
เป็นกระดาษเคลื อบพลาสติกในตอนที่ 48
(ประเภทพิกัด 48.11)
- ตาม EN/HS 2007 ประเภท 96.12 ที่ระบุว่า
“This heading covers : (1) Ribbons,
whether or not on spools or in
cartridges, for typewriters, calculating
machines, or for any other machines
incorporating a device for printing by
means of such ribbons (automatic
balances, tabulating machines,
teleprinters, etc.).”
เห็ นว่าสินค้ าตลั บแถบหมึกอยู่ในความหมาย
ของริ บบอน จึงจัดเป็ นของตามประเภทพิ กั ด
96.12
- พิจารณาแล้ว จึงวินิจฉัยให้สินค้ากระดาษ
ไวแสง “SONY” (VIDEO PRINTING PACK
FOR VIDEO PRINTER MODEL ; SVMF40P, SVM-F120P) จัดเป็นของตาม
ประเภทพิ กั ด 9612.10.90 ในฐานะเป็ น
ริบบินอื่น ๆ หลั ก เกณฑ์ก ารตีความ ข้อ 1
ข้อ 3(ค) และ ข้อ 6

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด
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สิ่งปรุงแต่งได้จำกอุตสำหกรรม
(UOP L-PASTE)

- สิ นค้า ”สิ่ งปรุงแต่งได้จากอุตสาหกรรม”
(UOP L-PASTE) มีส่วนผสมของ Synthetic
Zeolites และ Castor Oil ในปริมาณเท่าๆกัน
ลักษณะสินค้ำ
ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต Thomsit R 70
รายงานการตรวจสินค้าของฝ่ายวิเคราะห์สินค้า part A ซึ่ง เป็น ส่ว นหนึ่ง ในการผลิต กาว
รายละเอียดสินค้า ดังนี
โพลิยูรีเทน ในการนาไปใช้งาน Synthetic
ลักษณะโดยทั่วไป: เป็นเพสต์สีขาว
Zeolites ทาหน้าที่ดูดความชืนในผลิตภัณฑ์
- Synthetic Zeolites
ในขณะที่ Castor Oil เป็นเพียงตัวกลางที่
อัตรำส่วน 50%
ช่วยให้ Synthetic Zeolites กระจายตัว
กำรทำหน้ำที่ ดูดความชืน
และช่วยป้องกันไม่ให้สัมผัสอากาศ
- Castor Oil
อัตรำส่วน 50%
กำรทำหน้ำที่ Media ที่ช่วยให้สารเป็นเนือ
เดียวกับ Polyols

- ความของประเภท 15.18 บัญญัติว่า
“…ของผสมหรือของปรุงแต่งที่บริโภคไม่ได้
ซึ่งได้จากไขมันหรือนามันของสัตว์หรือของ
พืช หรือจากแฟรกชันของไขมันหรือน้ามัน
ต่างชนิดกันในตอนนี ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้
ในที่อื่น” ประกอบหมายเหตุของตอนที่ 15
ข้อ 1 ซึ่งบัญญัติว่า “1. ตอนนีไม่คลุมถึง...
(จ) กรดไขมัน...นามันที่ผ่านกรรมวิธีซัลโฟ
เนชัน หรือของอื่น ๆ ในหมวด 6”
- โดยที่ สิ น ค้ า รายอุ ท ธรณ์ ป ระกอบด้ ว ย
Zeolites ซึ่งเป็นสารอนินทรีย์สังเคราะห์
กระจายอยู่ใน Castor Oil จัดเป็นสิ่งปรุง
แต่งที่ได้จากอุตสาหกรรมเคมีที่ไม่มีประเภท
พิ กั ด ระบุ ถึ ง ไว้ ซึ่ ง ให้ จ าแนกเข้ า ประเภท
พิกัด 38.24 สินค้ารายอุทธรณ์จึงเป็นของ
อื่น ๆ ในหมวด 6 จึ งไม่ส ามารถจัดเข้าใน
ตอนที่ 15 ได้
- จึงวินิจฉัยให้สินค้าสินค้าสิ่งปรุงแต่งได้จาก
อุตสาหกรรม (UOP L-PASTE) จัดเป็นของ
ตามประเภทพิกัด 3824.90.90 สาหรับการ
นาเข้าช่วงปี 2552 – 2554 และจัดเป็นของ
ตามประเภทพิกัด 3824.90.99 สาหรับการ
นาเข้าช่วงปี 2555 – 2559 ในฐานะเป็น
สิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่
อื่น ตามหลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และ
ข้อ 6

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
3824.90.90
(นำเข้ำปี 2552 –
2554)
และ
3824.90.99
(นำเข้ำปี 2555 –
2559)
กอ 198/2560/
ป19/2560(3.7)
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สำรอิ น ทรี ย์ ที่มี คุณ สมบั ติ ลดแรงตึ ง ผิ วชนิ ด - สิ น ค้ า ร า ย อุ ท ธ ร ณ์ มี อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ
แคตไอออนิก
Behentrimonium Chloride 78 - 84%
(VARISOFT BT 85 PELLETS J)
และ Isopropyl Alcohol ประมาณ 15%
จากข้อเท็จจริง Behentrimonium Chloride
ลักษณะสินค้ำ

ผลิตได้จากปฏิกิรยิ าเคมีของ Behenyldimethylamine

จากการวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า และเอกสาร และ Methyl Chloride โดยในปฏิกิริยา
ประกอบของผู้ น าเข้ า พบรายละเอี ย ดสิ น ค้ า ต้องมีการเติม Isopropyl Alcohol เป็นตัว
เป็นดังนี
ทาละลายเพื่อช่วยในการทาปฏิกิริยา ซึ่งเมื่อ
ปฏิ กิ ริ ย าด าเนิ น ไปจนกระทั่ ง ได้ finished
ชื่อสินค้ำ
product จะยังมี Isopropyl Alcohol เหลือ
VARISOFT BT 85 PELLETS J
อยู่ไม่เกิน 15%
ลักษณะตัวอย่าง
เป็ น ของแข็ ง มี ลั ก ษณะเป็ น เม็ ด สี ข าวขุ่ น - เห็นว่า Isopropyl Alcohol ที่อยู่ในสินค้า
ค่อนข้างนิ่ม ตัวอย่างละลายในนา บรรจุ DRUM รายอุทธรณ์เป็นสารที่ใช้ในกระบวนการผลิต
เพื่อการขายส่งส่วนประกอบ
และเหลืออยู่โดยไม่กาจัดออก มิได้เป็นสิ่งที่
Behentrimonium Chloride 78 - 84%
เติ ม ลงไปภายหลั ง ที่ เ รี ย กว่ า สารเจื อ ปน
Isopropyl alcohol ~15%
(Impurities) ตามที่ได้มีการอธิบายไว้ใน
Behentrimonium Chloride
EN/HS 2007 Chapter 29 จึงไม่ถือว่าเป็น
จัดเป็นสารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว ชนิด ตัวทาละลายหรือสารที่มีการปรุงแต่งเข้าไป
Cationic และตัวอย่างดังกล่าว มีคุณสมบัติตาม ภายหลัง และสินค้านียังคงใช้ประโยชน์ตาม
หมายเหตุ ข้อ 3(ก) และ ข้อ 3(ข) ของตอนที่ 34 ปรกติเป็นสารลดแรงตึงผิ วชนิดแคตไอออ
โดยสามารถลดแรงตึ งผิ วของน าได้ เท่ากับ 43 นิก จึ ง ไม่ ใ ช่ เ ป็ นการจงใจที่ จ ะเหลื อ อยู่ ใ น
ไดน์ต่อเซนติเมตร ส่วน Isopropyl Alcohol มี ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานอย่าง
คุ ณสมบั ติ เป็ น Solvent จากการวิ เคราะห์ ใดอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการใช้งานปกติ
เบื องต้ น พบว่ า สิ น ค้ า มี ส่ ว นประกอบของ
- พิจารณาแล้วจึงวินิจฉัยให้สินค้า สารอินทรีย์
Alcohol ผสมอยู่จริง ส่วนการใช้งานสินค้า ใช้
ที่มีคุณสมบัติล ดแรงตึงผิ ว ชนิดแคตไอออ
เป็นวัตถุดิบในการผลิต Conditioning Agents
นิก (VARISOFT BT 85 PELLETS J) จัดเข้า
โดยสินค้าดังกล่าวมีส่วนผสมที่มีลักษณะเป็นของ
ประเภทพิ กั ด 3402.12.90 ในฐานะเป็ น
ทานองเดียวกับสินค้าตามหนั งสื อการพิจารณา
สารอินทรีย์ที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว ชนิด
พิ กั ด ที่ กค 0518(2)/(4)5483
ลงวั น ที่ 9
แคตไอออนิ ก ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารตี ค วาม
พฤศจิกายน 2549
ข้อ 1 และ ข้อ 6

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
3402.12.90
กอ 199/2560/
ป19/2560(3.8)
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แผ่นกรองกลิ่น (ใช้กับเครื่องฟอกอำกำศ)
(ATS REPL ODOR FILTER, ATM REPL ODOR
FILTER, ATMOSPHERE ODOR FILTER, ATS
REPLACEMENT ODOR FILTER AND ATM
REPLACEMENT ODOR FILTER)

- สิ นค้ารายอุทธรณ์เป็นแผ่ นกรองกลิ่ นถูก
ออกแบบมาใช้ กั บ เครื่ อ งฟอกอากาศ ท า
หน้ า ที่ ใ นการดู ด จั บ กลิ่ น ที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์
แผ่นกรองกลิ่น ประกอบด้วยกรอบทาจาก
กระดาษอั ดแข็ง และเม็ ด คาร์บ อนกั มมั น ต์
(Activated carbon) ที่กระจายตัวอยู่
ระหว่างชันของตาข่ายไนลอนบาง ๆ (ช่วย
ยึดเม็ดคาร์บอนกัมมันต์ไม่ให้ หลุ ดออกมา)
พิจารณาเห็นว่า กรอบกระดาษอัดแข็งและ
ตาข่ายไนลอน 2 ชัน ทาให้ของนีมีลักษณะ
คงรูปเป็นแผ่น ลักษณะสาคัญของสินค้านีจึง
เป็นแผ่นกรองที่มีเม็ดคาร์บอนกัมมันต์เป็น
ตัวกรอง

ลักษณะสินค้ำ
จากผลการวิเคราะห์สินค้าของ ฝวส. สบก. สสล. ที่
กค 0507(2.4)/307 และ กค 0507(2.4)/308 ลง
วันที่ 4 เมษายน 2555 เอกสารชีแจงเหตุผลการขอ
อุทธรณ์ของบริษัทฯ Dist.304/13, Dis.094/14
และ Dis.048/15 และ ตัวอย่างสินค้าที่ได้รับจาก
บริษัทฯ พบว่า สินค้าแผ่นกรองกลิ่น (ใช้กับเครื่อง
ฟอกอากาศ) ATS REPL ODOR FILTER, ATM
REPL ODOR FILTER, ATMOSPHERE ODOR
FILTER, ATS REPLACEMENT ODOR FILTER
และ ATM REPLACEMENT ODOR FILTER มี
ลั กษณะเป็ น กรอบรู ป สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า ทาจาก
กระดาษอัดแข็ง บรรจุเม็ดคาร์บอนกัมมันต์ใน
กรอบกระดาษ ปิดด้านหน้าและด้านหลังด้วย
ตาข่ายไนล่อน มีหน้าที่ดูดจับกลิ่น เมื่ออากาศ
ไหลผ่านแผ่นกรองกลิ่นนี เม็ดคาร์บอนกัมมันต์
จะท าการดู ด ซั บ กลิ่ น ต่ า ง ๆ ไว้ แล้ ว ปล่ อ ย
อากาศที่ผ่านการกรองแล้วออกไป

- ประเภท 38.02 บั ญ ญั ติ ว่ า “38.02
คาร์บอนกัมมันต์…” ประกอบกับ EN/HS
2007 ประเภท 38.02 ซึ่งระบุว่า
“Activated carbon is used as a fine
powder for decolourising liquids in many
industries… In the form of grains, it is used
for adsorbing vapours…, for purifying
water or air,…” [คาร์บอนกัมมันต์ที่เป็นผง
ละเอียดนาไปใช้สาหรับการฟอกสีของเหลว
ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ห ล า ย ป ร ะ เ ภ ท …
คาร์บอนกัมมันต์ในลักษณะเป็นเม็ดนาไปใช้
เพื่อการดูดซึมไอ… ใช้สาหรับการทานาหรือ
อากาศให้บริสุทธิ์]
- และตาม EN/HS 2007 ประเภท 68.15
ซึ่งระบุว่า “This heading covers articles of
stone or of other mineral substances,
not covered by the earlier headings of
this Chapter and not included elsewhere
in the Nomenclature…” [ประเภทนีคลุม
ถึงของทาด้วยหินหรือทาด้วยสารจาพวกแร่
อื่น ๆ ที่ไม่คลุมโดยประเภทพิกัดที่ลาดับไว้
ก่อนประเภทนีภายในตอนนี และไม่ได้รวม
ไว้ในที่อื่นในพิกัดอัตราศุลกากรนี…]
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-เห็ น ว่ า คาร์ บ อนกั ม มั น ต์ ใ นลั ก ษณะเม็ ด
เป็นของที่มีพิกัดระบุไว้ตามประเภท 38.02
แล้ ว จึ ง ไม่ ใ ช่ ข องในตอนที่ 68 (ประเภท
68.15) ดังนัน สินค้ารายอุทธรณ์จึงไม่เป็น
ของที่ระบุห้ามไว้ในหมายเหตุ 1 ของหมวด
16 และหมายเหตุ 1 ของตอนที่ 84
- สินค้ารายอุทธรณ์จัดเป็นส่วนประกอบของ
เครื่ อ งฟอกอากาศ ตามนั ยหมายเหตุ ข อง
หมวด 16 ข้อ 2(ข) “ส่วนประกอบอื่น ๆ ถ้า
เหมาะสาหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับ
เครื่ อ งจั ก รเฉพาะอย่ า ง หรื อ ใช้ กั บ กลุ่ ม
เครื่ อ งจั ก รในประเภทเดี ย วกั น (รวมถึ ง
เครื่องจักรตามประเภท 84.79 หรือ 85.43)
ให้ จาแนกเข้าประเภทเดีย วกับ เครื่อ งจัก ร
ชนิดนัน…”
- จึงวินิจฉัยให้ สินค้าแผ่นกรองกลิ่น (ใช้กับ
เครื่ อ งฟอกอากาศ) จั ด เข้ า ประเภทพิ กั ด
8421.99.99 ในฐานะเป็น ส่วนประกอบอื่น ๆ
ของเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองก๊าซ หรือทาให้
ก๊าซบริสุทธิ์ ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1
และข้อ 6

