คำวินิจฉัยคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ครั้งที่ 26/2560
ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด
เคมีภัณฑ์ช่วยควำมสมบูรณ์ของพืช
(CIFAMIN BK)
ลักษณะสินค้ำ
ข้ อมู ล จากแคตตาล็ อกสิ น ค้ าของผู้ ผ ลิ ตระบุ ว่ า
สินค้า CIFAMIN BK จัดอยู่ในกลุ่มของสารอาหาร
ที่ น า ไ ป ใ ช้ เ พื่ อ จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง
(Nutritional Specialties)
วัตถุประสงค์กำรใช้งำนของสินค้ำ
คือ ปรับปรุงขนาดของผลไม้และส่งเสริมการพัฒนา
ตาดอก สิ น ค้ า สกั ด มาจากสาหร่ ายทะเลเคลป์
(Macrocystis Integrifolia) สิ นค้ าจึ งอุ ดมด้ ว ย
สารประกอบอิ นทรี ย์ ที่ มี ฤทธิ์ ช่ วยกระตุ้ น
กระบวนการทางชีวภาพ โดยเฉพาะการปรับปรุ ง
ขนาดพืชผล สินค้าประกอบไปด้วยกรดอะมิโ น
หลายชนิด โดยเฉพาะกรูตามิคและเอสปาร์ติก ที่
ส่ง เสริม การสัง เคราะห์โ ปรตีน ทริป โตเฟน
และอาร์จีนีน เป็น สารตั้ง ต้น ที่สาคัญ สาหรับ
การสังเคราะห์ออกซินและสารในกลุ่มโพลีเอมีน ซึ่ง
เป็นสารที่จาเป็นสาหรับกระบวนการแบ่งเซลล์ใน
ระยะเริ่มแรกที่มีการพัฒนาผล

วินิจฉัย

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
- จากผลวิเ คราะห์ส ิน ค้า ของกองวิจ ัย
3824.90.90
และ
พัฒ นาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรม
3824.90.99
วิชาการเกษตร ระบุว่ามีสาร Indole acetic acid
ผสมอยู่ในสินค้า CIFAMIN BK ในปริมาณ
เล็กน้อย เพียง 2.83 mg/l ซึ่งสานักควบคุม กอ 254/2560/
พืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ป26/2560(3.2)
ได้ตอบข้อหารือ ของส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตรา
ศุลกากรว่า กรณี ที่ พบ IAA หรื อ Indole
acetic acid ปริมาณ 2.83 mg/l ในสินค้า
CIFAMIN BK นั้น ไม่ต้องขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตราย ตามหนังสือกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่
2 สิ งหาคม 2560 ประกอบกับวัตถุประสงค์
การใช้งานของสินค้าที่ใช้เป็นสารอาหารเพื่อ
ปรับปรุงขนาดของผลไม้ ฯลฯ จึงไม่จัดสินค้า
รายอุท ธรณ์อ ยู ่ใ นกลุ ่ม ของสารควบคุม
การเจริญเติบโตของพืช ตามประเภท 38.08

- สินค้ารายอุทธรณ์ ถึงแม้จะเป็นของเหลว
ที่มีกรดอะมิโน ซึ่งพืชสามารถใช้เป็นแหล่ง
ไนโตรเจนได้ แต่ไนโตรเจนเหล่านั้นไม่ได้อยู่
ในรูปของแอมโมเนียมไนเตรต ที่เป็นของใน
ตอนที่ 31 ประกอบกั บ ค าอธิ บ ายพิ กั ด
ข้อมูลจาก Certificate of Analysis ของผู้ผลิตที่ผู้ ศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ “บททั่วไป” ของ
น าเข้ า ยื่ น ประกอบอุ ท ธรณ์ ระบุ ว่ า สิ น ค้ า ตอนที่ 31 ระบุว่า
“เคมีภัณฑ์ช่วยความสมบูรณ์ของพืช (CIFAMIN BK)”
“GENERAL
ประกอบด้วย
ส่วนประกอบ
อัตรำร้อยละ
1. น้า
17.15%
2. กรดอะมิโน
รวม 80.35%
(Amino Acid Complex)
35.68%
อะลานีน (Alanine)
4.02%
อาร์จีนีน (Arginine)
1.81%
เอสปาติก (Aspartic Acid)
2.10%
กรูตามิค (Glutamic Acid)
4.30%
ซิสเทอีน (Cysteine)
0.08%
ฟีนิลอะลานีน (Phenylalanine) 0.96%

This Chapter covers most products
in general use as natural or artificial
fertilizers.…This80.35%Chapter
also
excludes micronutrient preparations
which are applied to seeds, to
foliage or to soil to assist in seed
germination and plant growth. They
may contain small amounts of the
fertilizing elements nitrogen, phosphorus
and potassium, but not as essential

ไกลซีน (Glycine)
9.56%
ไอโซลิวซีน (Isoleucine)
0.80%
ฮีสทีดีน (Histidine)
0.36%
ลิวซีน (Leucine)
1.20%
ไลซีน (Lysine)
1.73%
เมไธโอนีน (Methionine)
0.40%
โพรลีน (Proline)
5.30%
ซีรีน (Serine)
0.32%
ไทโรซีน (Tyrosine)
0.88%
ทรีโอนีน (Threonine)
0.12%
วาลีน (Valine)
1.29%
ทริปโตแฟน (Tryptophan)
0.45%
3. สาหร่ายสีน้าตาล
0.10%
4. ส่วนประกอบอื่น ๆ
เช่ น โบรอน (Boron),แมงกานี ส (Manganese),
สังกะสี (Zinc)

constituents (e.g., heading 38.24).
- จากคาอธิบายพิกัดศุลกากรฯ “บททั่วไป”
ของตอนที่ 31 พิจารณาได้ว่า ตอนที่ 31 ไม่
คลุมถึงสิ่งปรุงแต่งที่มีสารอาหารปริมาณน้อย
(micronutrient preparations) ซึ่งเป็นสิ่งปรุง
แต่งที่มีปริมาณของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียม เพียงเล็กน้อย
- ดังนั้น เมื่อสินค้ารายอุทธรณ์ CIFAMIN BK
ไม่ ไ ด้ มี ธ าตุ ไ นโตรเจน ฟอสฟอรั ส และ
โพแทสเซียม เป็ นองค์ป ระกอบของสิ นค้ า
จึง ไม่จ ัด เป็น ปุ๋ย ในตอนที ่ 31 ประกอบ
กับองค์ก ารศุล กากรโลก (WCO) เคยมี
Compendium of Classification Opinions
ให้สินค้า “Liquid nutrient and preparation
for plants” ซึ่ง องค์ป ระกอบของสินค้า
และการใช้งานคล้ายกับสินค้ารายอุทธรณ์
จัดเข้าพิกัด 38.24
- ดังนั้น จึงวินิจฉัยให้สินค้า CIFAMIN BK
จัดเป็นของตามประเภทพิกัด 3824.90.90
อัตรายกเว้นอากร สาหรับการนาเข้าในช่วง
ปี 2551 – 2554 และจัดเป็นของตาม
ประเภทพิกัด 3824.90.90 สาหรับช่วงการ
นาเข้าปี 2555 - 2557 ในฐานะเป็นสิ่งปรุง
แต่ ง ที่ ไ ม่ ได้ ระบุ รว ม ไว้ ในที่ อื่ น ๆ ตา ม
หลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และข้อ 6

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด

วินิจฉัย

ผลิ ตภั ณฑ์ เสริ มอำหำรผั กและผลไม้ รวมเข้ มข้ น - สินค้ามีลักษณะเป็นเม็ดรับประทานได้ทันที
(NFS CONCENTRATED FRUITS & VEGETABLES) พิจ ารณาจากข้อเท็จจริงของสินค้าทามาจาก
สารสกัดจากชาเขียว (Green Tea extract)
ลักษณะสินค้ำ
14.18% และมีการเติมสารอื่น ๆ ได้แก่ สาร
เม็ดสีน้าตาล น้าหนัก 864 มิลลิกรัมต่อเม็ด บรรจุ Quercetin 13.89% สารสกัดจากทับทิม
ขวด 60 เม็ ด ในขวดพลาสติ กปิ ดผนึ กฝาเกลี ยว (Pomgranate Extract) 7.87% สารสกัด
น้าหนัก 40.59 กรัม ต่อขวด
จากส้ม (Orange Extract) 7.09% สารสกัด
สินค้ำมีส่วนประกอบสำคัญ (Active Ingredients) จากดอกดาวเรื อ ง (Lutein
Ester
ได้แก่
Concentrate) 1.93% สารสกัดจากโรสแมรี่
ส่วนประกอบ
อัตรำ
(Rosemary Extract) 1.12% ผงบลูเบอรี่
1. สารสกัดจากชาเขียว
14.18%
(Blueberry Powder) 1.03% อะเซโรลาเข้มข้น
(Green Tea Extract)
(Acerola Concentrate) 0.95% สารสกัดจาก
13.89%
2. เควอซิทิน
เอลเดอร์เบอร์รี่ (Elderberry Extract) 0.95%
(Quercetin)
7.87%
บร็อคโคลีอบแห้ง (Broccoli Dehydrate) 0.57%
3. สารสกัดจากทับทิม
(Pomgranate Extract)
ผงสปิแนช (Spinach Powder) 0.57%
7.09%
4. สารสกัดจากส้ม
ผงแครอท (Carrot Pulp Powder) 0.57%
(Orange Extract)
และ ไลโคปี น (Lycopene) 0.27% รวมทั้งสิ้ น
1.93%
5. ลูทีนเอสเทอร์เข้มข้น
36.82%
(Lutein Ester Concentrate)
6. สารสกัดจากโรสแมรี่
(Rosemary Extract)
7.ผงบลูเบอร์รี่
(Blueberry Powder)
8. อะเซโรลาเข้มข้น
(Acerola Concentrate)
9. สารสกัดจากเอลเดอร์เบอร์รี่
(Elderberry Extract)
10. บร็อคโคลีแห้ง
(Broccoli Dehydrate)
11. ผงสปิแนช
(Spinach Powder)
12.ผงแครอท
(Carrot Pulp Powder)
13. ไลโคปีน
(Lycopene)
รวมส่วนประกอบสาคัญ
(Active Ingredients)

1.12%
1.03%
0.95%
0.95%
0.57%
0.57%
0.57%
0.27%
51%

มีองค์ประกอบอื่น (Excipients) ได้แก่
14. ไมโครคริสตอลไลน์เซลลูโลส
(Microcrystalline Cellulose)

19.45%

- ซึ่งสารเหล่านี้ทาหน้าที่เป็น Active ingredients
และเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อีกทั้ง
ปริมาณทีเ่ ติมอยู่ในระดับที่ผ่านการวิเคราะห์
จากบริษัทผู้ผลิตแล้วเป็นปริมาณที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ สู ง สุ ด เมื่ อ บริ โ ภค พิ จ ารณา
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการใช้ ง าน ผู้ บ ริ โ ภคมี
วัตถุประสงค์ในการบริโภคสารอาหารอื่น ๆ
ที่เป็นส่ ว นประกอบของสิ นค้ารายอุทธรณ์
เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะอย่า งด้ว ย ไม่ใ ช่
ต้อ งการใช้ป ระโยชน์จ ากสารสกัดจากชา
เขียวเพียงอย่างเดียว
- ดังนั้น จึงเห็นควรให้สินค้า ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารผั ก และผลไม้ ร วมเข้ ม ข้ น ( NFS
CONCENTRATED FRUITS & VEGETABLES)
จัดเข้าประเภทพิกัด 2106.90.70 ในฐานะเป็น
อาหารเสริม ตามหลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1
และ ข้อ 6

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
2106.90.70
กอ 255/2560/
ป26/2560(3.3)

15. มอลโทเด็กซ์ทริน
(Maltodextrin)
16. ซูโครส
(Sucrose)
17. โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
(Sodium Carboxymethylcellulose)
18. กรดสเตียริก
(Steric Acid)
19. โปรตีนจากถั่วเหลือง
(Soy Protein Isolate)
20. โซเดียมอัลจิเนต
(Sodium Alginate)
21. อะการ์
(Agar)
22. น้ามันปาล์ม
(Palm Oil)
23.อาคาเซีย
(Acacia)
24. ไฮดรอกซีโพรพิล เมทิลเซลลูโลส
(Hydroxypropyl Methylcellulose)
25. ซิลิคอนไดออกไซด์
(Silicon Dioxide)
รวมองค์ประกอบอื่น (Excipients)

9.52%
3.37%
3.32%
2.81%
2.50%
2.24%
1.93%
1.44%
1.09%
0.91%
0.32%
49%

การใช้ ประโยชน์ ของสิ นค้ า เพื่ อบริ โภคเป็ น
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบารุงร่างกาย รับประทาน
วันละ 1 - 2 เม็ด พร้อมอาหาร

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด

วินิจฉัย

ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมสกัดจำกใบแปะก๊วย
(NFS GINKGO PLUS)
ลักษณะสินค้ำ
ของเหลวข้นหนืดสีน้าตาลอยู่ในแคปซูลเจลรูปทรงรี
สีดา น้าหนักรวม 703 มิลลิกรัม น้าหนักสารข้าง
ในแคปซูล 499 มิลลิกรัม บรรจุในกล่องพลาสติก
ปิ ด ผนึ กฝาเกลี ย ว ใน 1 กล่ อง มี 100 แคปซู ล
น้าหนักสุทธิ 70 กรัม
สินค้ำมีส่วนประกอบสำคัญ (Active Ingredients)
ได้แก่
ส่วนประกอบ
อัตรำ
1. น้ามันปลาทูนา
(Tuna Oil)
2. สารสกัดจากใบแปะก๊วย
(Gingo Biloba Extract)
3. สารสกัดจากซิตรัส ไบโอฟลาโวนอยด์
(Citrus Bioflavonoid Extract)
4. สารสกัดจากใบบัวบก
(Gotu Kola Extract)
5. เลซิทิน
(Lecithin)
6. เบต้าแคโรทีน
(Beta Carotene)

39.06%
7.81%
4.90%
3.91%
1.56%
0.01%

และมีองค์ประกอบอื่น (Excipients) ได้แก่
ส่วนประกอบ
อัตรำ
7. เจลาติน
(Gelatin)
8. กลีเซอริน
(Glycerin)
9. น้ามันมะกอก
(Extra Virgin Olive Oil)
10. ขี้ผึ้งสีเหลือง
(Yellow Beewax)
11. สีคาราเมลธรรมชาติ
(Natural Caramel Color)

18.44%
9.90%
8.01%
5.69%
0.71%

การใช้ ป ระโยชน์ ของสิ น ค้ า เพื่ อบริ โ ภคเป็ น
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบารุงร่างกาย รับประทาน
วันละ 1 แคปซูล พร้อมอาหาร

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
- เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงของสินค้าทา
2106.90.70
มาจากน้ ามั นจากปลาทู น า 39.07% และ
องค์ประกอบส าคัญ ที่ไม่ใช่ไขมันหรือน้ามัน กอ 256/2560/
ได้แก่ สารสกัดจากใบแปะก๊วย สารสกัดจากซิ ป26/2560(3.4)
ตรัส ไบโอฟลาโวนอยด์ สารสกัดจากใบบัวบก
เลซิทิน และเบต้าแคโรทีน รวมกันได้ 18.19%
ซึ่งองค์ประกอบสาคัญที่ไม่ใช่น้ามันเหล่านี้
เติมเข้ าไปในผลิ ตภั ณฑ์เพื่อ ให้ มีประโยชน์
เฉพาะอย่ า ง ท าให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ลั ก ษณะ
คุณสมบัติ สรรพคุณ และวัตถุประสงค์ ใน
การบริโภคเปลี่ยนไปจากการที่มีน้ามันปลา
ทู น าเพี ย งอย่ า งเดี ย ว กล่ า วคื อ เพื่ อ เสริ ม
อาหารและให้ประโยชน์ต่อร่างกาย
- นอกจากนี้ สารเติมแต่งดังกล่าวไม่เป็นสาร
ตามที่ EN/HS 2007 ประเภทพิ กั ด 15.17
อนุญาตให้เติมได้ ปริมาณของสารเติมแต่งที่
ไม่ใช่น้ามันอยู่ในระดับที่ผ่านการวิเคราะห์
จากบริษัทผู้ผลิตแล้วเป็นปริมาณที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดเมื่อบริโภค วัตถุป ระสงค์ใน
การใช้งาน ผู้ บริโ ภคมีวัตถุประสงค์ในการ
บริโภคสารอาหารอื่น ๆ ที่เป็นส่วนประกอบ
ของสิ น ค้ า รายอุ ท ธรณ์ เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์
เฉพาะอย่างด้วย ไม่ใช่ต้องการใช้ประโยชน์
จากน้ามันจากปลาทูนาเพียงอย่างเดียว
- ดังนั้น จึงเห็ นให้ สิ นค้า ผลิ ตภัณฑ์อาหาร
เสริมสกัดจากใบแปะก๊วย (NFS GINKGO PLUS)
จัดเข้าประเภทพิกัด 2106.90.70 ในฐานะเป็น
อาหารเสริม ตามหลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1
และ ข้อ 6

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด

วินิจฉัย

ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมสกัดจำกบิลเบอร์รี่และ - เมื่ อพิ จ ารณาข้ อเท็ จ จริ ง ของสิ น ค้า แล้ ว
ดำวเรือง
สิ น ค้ า ท ามาจากน้ ามั น ปลาทู น า 209
(NFS-I BLEND)
มิลลิกรัม (32%) ซึ่งประกอบด้วยกรดไขมัน
ไม่ อิ่ ม ตั ว หลายต าแหน่ง คือ กรดไอโค
ลักษณะสินค้ำ
ซาเพนทาอีโนอิก (อีพีเอ) 11 มิลลิกรัม กรด
เป็ น ของเหลวข้น หนื ด สี น้ าตาลอยู่ ใ นแคปซู ล โดโคซาเฮกซาอีโนอิก (ดีเอชเอ) 45 มิลลิกรัม
เจลรู ป ทรงรี สี น้ าตาล บรรจุ ในกล่ องพลาสติ ก สารสกัดจากบิลเบอร์รี 42 มิลลิกรัม (6.42%)
ปิ ด ผนึ ก ฝาเกลี ย ว ใน 1 กล่ อ ง มี 62 แคปซู ล ซิตรัส ไบโอฟลาโวนอยด์เข้มข้น 26 มิลลิกรัม
น้าหนักสุทธิ 40.59 กรัม
(3.94%) อะเซโรลาเข้ ม ข้ น 24 มิ ล ลิ ก รั ม
สินค้ำมีส่วนประกอบสำคัญ (Actives Ingredients) (3.65%) สารสกั ด จากดอกดาวเรื อ ง 7.9
ได้แก่
มิลลิกรัม (1.2%) ประกอบด้วย ลูทีน 1.2 มิลลิกรัม
ส่วนประกอบ
อัตรำ รวมกันได้ 15.21% ซึ่งองค์ประกอบสาคัญที่
32.00%
1. น้ามันปลาทูนา
ไม่ ใช่ น้ ามั นเหล่ านี้ เติ มเข้ าไปในผลิ ตภั ณฑ์
(Tuna Fish Oil ) 209 มิลลิกรัม
เพื่อให้มีประโยชน์เฉพาะอย่าง ทาให้ผลิตภัณฑ์
ประกอบด้วย กรดไขมันไม่อมิ่ ตัว
มี ลั กษณะ คุ ณสมบั ติ สรรพคุ ณ และ
หลายตาแหน่ง
- กรดไอโคซาเพนทาอีโนอิก (อีพเี อ)
วัตถุประสงค์ในการบริโภคเปลี่ยนไปจากการที่มี
11 มิลลิกรัม
น้ามันปลาทูนาเพียงอย่างเดียว กล่าวคือ เพื่อ
- กรดโดโคซาเฮกซาอีโนอิก (ดีเอชเอ)
เสริมอาหารและให้ประโยชน์ต่อร่างกาย
45 มิลลิกรัม
2. สารสกัดจากบิลเบอร์รี
(Bilberry Extract ) 42 มิลลิกรัม
3. ซิตรัส ไบโอฟลาโวนอยด์เข้มข้น
(Citrus Bioflavonoid Concentrate )
26 มิลลิกรัม
4. อะเซโรลาเข้มข้น
(Acerola Concentrate ) 24 มิลลิกรัม
5. เลซิทิน
(Lecithin)
6. สารสกัดจากดอกดาวเรือง
(Marigold Extract ) 7.9 มิลลิกรัม
7. วิตามินอี
(Vitamin E (D-Alpha-Tocopherol))

6.42%
3.94%
3.65%
1.83%
1.20%
0.10%

- นอกจากนี้ สารเติมแต่งดังกล่าวไม่เป็นสาร
ตามที่ EN/HS 2007 ประเภทพิกัด 15.17
อนุญาตให้เติมได้ ปริมาณของสารเติมแต่งที่
ไม่ใช่น้ามันอยู่ในระดับที่ผ่านการวิเคราะห์จาก
บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต แล้ ว เป็ นปริ ม าณที่ ก่ อให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดเมื่อบริโภค วัตถุประสงค์ในการ
ใช้งาน ผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์ในการบริโภค
สารอาหารอื่น ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของสินค้า
รายอุทธรณ์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างด้วย
ไม่ใช่ต้องการใช้ประโยชน์จากน้ามันจากปลาทูนา
เพียงอย่างเดียว

ประกอบด้ ว ยลู ที น 1.2 มิ ล ลิ ก รั ม และมี - ดังนั้น จึงเห็นให้สินค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
องค์ประกอบอื่น (Excipients) ได้แก่
สกัดจากบิลเบอร์รี่และดาวเรือง (NFS-I BLEND)
ส่วนประกอบ
อัตรำ จัดเข้าประเภทพิกัด 2106.90.70 ในฐานะ
20.62% เป็นอาหารเสริม ตามหลักเกณฑ์การตีความ
8. เจลาติน
(Gelatin)
ข้อ 1 และ ข้อ 6
9. น้ามันมะกอก
(Extra Virgin Oilve Oil)

13.30%

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
2106.90.70
กอ 257/2560/
ป26/2560(3.5)

10. กลีเซอรีน
(Glycerin)
11. ขี้ผึ้งสีเหลือง
(Yellow Beeswax)
12. มอลโทลเดกซ์ทริน
(Maltodextrin)
13. สีคาราเมล
(Caramel Color)
14. สารแต่งกลิ่นธรรมชาติ
(Natural Spearmint Flavor)

9.12%
6.26%
0.75%
0.75%
0.06%

การใช้ประโยชน์ของสินค้า เพื่อบริโภคเป็นอาหาร
เสริมบารุงร่ างกาย รับประทานวันละ 2 แคปซูล
พร้อมอาหาร

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด
พลำสติกม้วน ทำด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์
(FLEX BANNER SBN-B4 SF230-0.32MM
1.04 X 100M)
(FLEX BANNER SBN-B4 SF230-0.32MM
1.04 X 50M)
ลักษณะสินค้ำ
สิ นค้าพลาสติกม้ ว น ทาด้ว ยโพลิ ไวนิ ล คลอไรด์
เข้ามา 2 รายการ ดังนี้
1. FLEX BANNER SBN-B4 SF230-0.32 mm.
1.04 m x 100 m

วินิจฉัย

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
- เมื่ อพิ จารณาจากข้ อเท็ จ จริ งของสิ นค้ า
3921.90.20
พบว่า สินค้ามีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภท
ผ้าสิ่งทออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก (สีขาว) ได้จาก กอ 258/2560/
การนาผ้าถัก (Polyester knitting fabric) ป26/2560(3.7)
ที่ผ่านกระบวนการอัดเป็นชั้น (Lamination)
ด้านบนและด้านล่างด้วยพลาสติกชนิด PVC
ซึ่ง จะไม่ แตกเมื่ อ ดัด ด้ ว ยมื อให้ เป็ น วงรอบ
วัตถุทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 ม.ม.
ที่อุณหภูมิระหว่าง 15 และ 30 องศาเซลเซียส
และพลาสติก PVC เป็นชนิดน็อน-เซลลูลาร์
ซึ่งเป็นของที่ประกอบกันจากพลาสติกกับสิ่งทอ

2. FLEX BANNER SBN-B4 SF230-0.32 mm. - ทั้ ง นี้ หากพิ จ ารณาจากเหตุ ผ ลการขอ
1.04 m x 50 m
อุทธรณ์ของผู้ขออุทธรณ์ ได้อ้างว่าสินค้ามี
มีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าสิ่งทออัดเป็น ลักษณะตรงตามที่ระบุในหมายเหตุตอนที่
ชั้ น ด้ ว ยพลาสติ ก (สี ขาว) ได้ จ ากการน าผ้ าถั ก 59 ข้อ 2(ก)(2) ซึ่งควรจัดเข้าประเภทพิกัด
(Polyester Knitting Fabric) ที่ผ่านกระบวนการ 5903.10.00 นั้ น แต่ ห ากพิ จ ารณาตาม
อัดเป็นชั้น (Lamination) ด้านบนและด้านล่าง ค าอธิ บ ายประเภทพิ กั ด 59.03 ระบุ ว่ า
ด้วยพลาสติกชนิด PVC ซึ่งจะไม่แตกเมื่อดัดด้วย ลักษณะต่างๆ ที่ไม่ให้จัดเป็นผ้าสิ่งทอที่อ าบ
มื อ ให้ เ ป็ น วงรอบวั ตถุ ทรงกระบอกที่ มี เส้ นผ่ าน ซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก
ศูนย์กลาง 7 มม. ที่อุณหภูมิระหว่าง 15 และ 30 .... จะระบุไว้ในข้อ 2(ก) ใน (1) ถึง (6) ซึ่ง
องศาเซลเซียส ฝวส.พิจารณาแล้วเห็นว่า สินค้า หากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่สามารถจัด
ดั ง กล่ า วไม่ จั ด เป็ น ของตามประเภทพิ กั ด เข้าประเภท 59.03 ได้
3921.12.00 แต่เห็นควรจัดเป็นผ้าสิ่งทอที่อาบซึม
เคลือบ หรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก ตามประเภท
พิกัด 5903.10.00 ตรงตามหมายเหตุ ข้อ 2(ก)
ของตอนที่ 59 และ EN/HS 2007, Heading
59.03, Item(2).

- ดังนั้น จากผลการวิเคราะห์ระบุว่า สินค้า
รายอุทธรณ์ จะไม่แตกเมื่อดัดด้วยมือให้เป็น
วงรอบวั ต ถุ ท รงกระบอกที่ มี เส้ น ผ่ า น
ศู น ย์ ก ลาง 7 ม.ม. สามารถเข้ า ประเภท
59.03 ได้ต ามข้อ 2(ก)(2) หากแต่สิน ค้า
รายอุ ท ธรณ์ นี้ ยั ง มี ลั ก ษณะของผ้ า สิ่ ง ทอ
ประเภท อื่นๆ คือมีลักษณะอัดเป็นชั้นหรือ
ฝังมิดอยู่ในพลาสติก ตามที่ระบุไว้ในหมาย
เหตุข้อ 2(ก)(3) ซึ่งเป็นข้อยกเว้นในการจัดเข้า
ประเภท 59.03 จึ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ สิ น ค้ า ราย
อุทธรณ์ไม่อาจจัดเข้าประเภท 59.03 ได้
- อีกทั้ง สินค้ารายอุทธรณ์นี้ ผ่านกระบวนการ
อัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก PVC ทั้งด้านบน
และด้านล่าง ทาให้ไม่อาจจัดเป็นของตาม

ประเภทที่ 59.03 ได้ และสิ นค้ามีลั กษณะ
เป็นน็อน-เซลลูล่าร์ ซึ่งเป็นไปตามคาอธิบาย
พิ กั ด ศุ ล ก า ก ร EN/HS 2007 ป ร ะ เ ภ ท
39.21 กล่ า วว่ า “...ประเภทนี้ ค ลุ ม เฉพาะ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ช นิ ด เซลลู ล าร์ ห รื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
เสริมให้ แข็งแรง อัดเป็นชั้นเสริมรอง หรือ
ประกอบโดยวิธีที่คล้ายกันด้วยวัตถุอื่น ”
-ดังนั้ น จึ งเห็ นควรจั ดสิ นค้ ารายอุ ทธรณ์ นี้
เข้ าประเภทพิ กั ด 3921.90.20 ในฐานะเป็ น
แผ่ นบาง ท าด้ วยพลาสติ กอื่ นๆ ตาม
หลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ ข้อ 6
- การพิจารณาเรื่องการได้สิทธิยกเว้นอากร
เห็นว่า จากข้อเท็จจริงของสินค้ารายอุทธรณ์
แม้ว่าประเภทพิกัดของสินค้าจะแตกต่างจาก
ประเภทพิกัดที่สาแดงในใบรับรองถิ่นกาเนิด
สิ นค้า แต่ ไม่มีข้ อสงสั ยในถิ่นก าเนิด สิ นค้ า
ข้อแตกต่างดังกล่าวจึงเป็นข้อแตกต่างที่ไม่ใช่
สาระส าคั ญ และเมื่ อข้ อเท็ จจริ งของสิ นค้ า
รายอุทธรณ์สอดคล้อง ถูกต้องตรงกับเอกสาร
ที่นาเข้ า จึงไม่มี ผลทาให้ หนังสื อรับรองถิ่ น
ก าเนิ ด สิ น ค้ า เสี ย ไปและประเภทพิ กั ด
3921.90.20 ก็ได้รับยกเว้นอากรตามความ
ตกลงสาหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน จึงเห็น
ควรให้ผู้อุทธรณ์สามารถใช้สิทธิยกเว้นอากร
ตามความตกลงส าหรั บ เขตการค้ า เสรี
อาเซียน-จีน ได้
- ดังนั้น จึงเห็นควรให้ สินค้าพลาสติกม้วน
ทาด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์ (FLEX BANNER
SBN-B4 SF230-0.32MM 1.04 X 100M)
(FLEX BANNER SBN-B4 SF230-0.32MM
1.04 X 50M) จัดเข้าประเภทพิกัด 3921.90.20
และสามารถใช้ สิ ท ธิ ยกเว้ นอากรได้ (ตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร
และลดอัตราอากรศุลกากร สาหรับเขตการค้า
เสรีอาเซียน - จีน ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2549)

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด
สไตรีน โมโนเมอร์
(STYRENE MONOMER)

วินิจฉัย
- สิ นค้ าตามส าแดงเป็ นสไตรี น โมโนเมอร์
(STYRENE MONOMER) มีลักษณะเป็นสินค้า
ที่ ผ ลิ ต จากน้ ามั น ปิ โ ตรเลี ย มเป็ น หลั ก ถิ่ น
กาเนิดประเทศอินโดนีเซีย โดยขณะผ่านพิธีการ
ผู้ อุ ท ธรณ์ ไ ด้ ยื่ น หนั ง สื อ รั บ รองถิ่ นก าเนิ ด
สินค้า (FORM D) ประกอบใบขนสินค้าฯ
จานวน 30 ฉบับ เพื่อขอใช้สิทธิยกเว้นอากร
ภายหลังถูกทักท้วงว่าไม่อาจใช้สิทธิยกเว้นอากร
ตามความตกลงเขตการค้ า เสรี อ าเซี ย น
เนื่องจากเงื่อนไขการได้ ถิ่นกาเนิดที่ระบุใน
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า (FORM D)
ไม่เป็นไปตามประกาศกรมศุลกากรที่ 55/2553
เรื่องหลักเกณฑ์และพิธีการยกเว้นอากรและ
ลดอั ตราอากรศุ ลกากร ส าหรั บของที่ มี ถิ่ น
กาเนิดจากอาเซียน ดังนี้
กรณีที่ 1 ช่องที่ 8 (Origin criterion see
Overleaf Notes) ของหนังสือรับรองถิ่น
กาเนิดสินค้า (FORM D) สาแดงเกณฑ์การได้
ถิ่นกาเนิดสินค้า เป็นเครื่องหมายกากบาท
“X” ซึ่งที่ถูกต้องควรเป็น “WO”
กรณีที่ 2 ช่องที่ 9 (Gross weight or
other quantity and value (FOB)) ของ
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า FORM D
ไม่ได้ระบุราคา FOB ของสินค้า ระบุเพียง
น้าหนัก Gross weight เป็น MT เท่านั้น
กรณี ที่ 3 ช่ อ งที่ 13 หนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น
กาเนิดสินค้า (FORM D) ออกเกิน 3 วันนับ
จากวั น ที่ รั บ บรรทุ ก สิ น ค้ า แต่ ไ ม่ ไ ด้ ร ะบุ
เครื่องหมาย “/” (Issued Retroactively) ไว้
- ทั้งนี้ ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า ได้ส่ง
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าต้นฉบับไปยัง
หน่ ว ยงานผู้ มี อ านาจในการออกหนั ง สื อ
รับรองฯ ณ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อสอบถาม
จานวน 25 ฉบับ (อี ก 5 ฉบั บ ไม่ ได้ ส่ ง ไป
สอบถาม เนื่องจากด่านศุลกากรมาบตาพุด
แจ้งว่าต้นฉบับสู ญหาย) แต่ได้รับการตอบ

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
2902.50.00
กอ 259/2560/
ป26/2560(3.8)

กลั บมาเพี ยง 4 ฉบั บ โดยระบุ ว่ า การระบุ
“x” ในช่องที่ 8 ของ Form D เกิดจากการ
พิมพ์ผิดพลาด การระบุที่ถูกต้องควรจะเป็น
“WO” สาหรับราคา FOB ที่ไม่ได้ระบุในช่องที่ 9
ของ Form D นั้น ตามความตกลง ATIGA ปี
2014 กาหนดให้ระบุราคา FOB เมื่อเกณฑ์
ถิ่นกาเนิดสินค้าเป็น RVC โดยหน่วยงานที่มี
อ านาจในการออกหนั งสื อรั บรองถิ่ นก าเนิ ด
สินค้าของประเทศอินโดนีเซียได้ออกหนังสื อ
รับรองถิ่นกาเนิดสินค้าฉบับใหม่จานวน 4 ฉบับ
เพื่อใช้แทนฉบับเดิม
- พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ส าหรั บ กรณี ที่ 1
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า จานวน 4 ฉบับ
ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงานผู้มีอานาจฯ
ยื น ยั น การได้ สิ ท ธิ ต ามหนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น
กาเนิดสินค้า ส่วนอีก 21 ฉบับ ไม่มีการตอบกลับ
อย่ า งไรก็ ตาม สิ น ค้ าทั้ ง หมด ตามหนั ง สื อ
รั บ รองถิ่ น ก าเนิ ด สิ น ค้ า จ านวน 30 ฉบั บ
เป็นสินค้าเดียวกัน ไม่ได้มีความแตกต่างของ
ลักษณะสินค้า จึงเห็นว่าสามารถได้รับสิทธิ
เช่นเดียวกัน และเห็นว่าสาหรับกรณีที่2-3 เป็น
ความผิดพลาดเล็กน้อย (Minor Discrepancy)
ไม่ ถือเป็ นสาระส าคั ญที่ จะทาให้ สิ ทธิ พิเศษ
ทางอากรศุลกากรเสียไป อีกทั้ง การใช้สิทธิ
ตามความตกลงสาหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน
พิจารณา ณ ขณะนาเข้า
- เมื่อผู้นาเข้าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดสาหรับ
การยื่ น หนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น ก าเนิ ด สิ น ค้ า
ครบถ้ วนแล้ ว ส าหรับใบขนสิ นค้าฯ ทั้ ง 30
ฉบับ แม้ว่าหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าอีก
5 ฉบับ สู ญหายไปภายหลั งการนาเข้า เมื่อ
มิใช่ความผิดของผู้อุทธรณ์ ดังนั้น จึงเห็นควร
ให้ผู้อุทธรณ์สามารถใช้สิทธิยกเว้นอัตราอากร
ศุลกากรตามความตกลงส าหรั บเขตการค้ า
เสรีอาเซียนได้

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด
ยำงสังเครำะห์ชนิดผง
(NBR RUBBER POWDER HLN40-1 80MESH)
ลักษณะสินค้ำ

วินิจฉัย

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
- สิ น ค้ า ยางสั ง เคราะห์ ชนิ ดผง ( NBR
4005.99.00
RUBBER POWDER HLN40-1 80MESH)
พิจารณาจากข้อเท็จจริงของสินค้า พบว่า มี กอ 260/2560/
ส่ ว น ผ ส ม ข อ ง Acrylonitrile/Butadiene ป26/2560(3.9)
Copolymer ประมาณ 90% และ แคลเซียม
คาร์บอเนต (CaCO3) ประมาณ 10% ใช้เป็น
ส่วนผสมในการผลิตผ้าเบรก

สินค้ายางสั งเคราะห์ช นิ ดผง (NBR RUBBER
POWDER HLN40-1 80MESH) มีลักษณะเป็น
ผงสีขาว ประกอบด้วย Acrylonitrile/ Butadiene
Copolymer ประมาณ 90%, CaCO3 ประมาณ
10% ประโยชน์การใช้งาน เพื่อใช้เป็นส่วนผสม - ตามหมายเหตุ ตอนที่ 40 ข้อ 4. ซึ่งบัญญัติว่า
“4. ...และตามประเภท 40.02 คาว่า
ในการผลิตสินค้า (ผ้าเบรก)
“ยางสังเคราะห์” ให้ใช้กับ (ก) วัตถุสังเคราะห์
ที่ ยั ง ไม่ อิ่ ม ตั ว ซึ่ ง สามารถแปรสภาพด้ ว ย
กรรมวิ ธี วั ล แคไนซ์ เ ซชั น กั บ ก ามะถั น เป็ น
สารน็อนเทอร์โมพลาสติกได้โดยไม่ผันกลับ...
รวมทั้งยอมให้มีสารที่กาหนดไว้ในหมายเหตุ 5.
ข. (2) และ 5. ข. (3) ได้ด้วย อย่างไรก็ตาม
จะไม่ยอมให้มีสารใด ๆ ที่ไม่จาเป็นสาหรับการ
เชื่อมขวาง เช่น ตัวผสมเพิ่ม (เอกซเทนเดอร์ )
พลาสติไซเซอร์ และตัวเติม (ฟิลเลอร์)”

สิ นค้ ารายอุ ทธรณ์ ประกอบด้ ว ย
Acrylonitrile/ Butadiene copolymer
ประมาณร้อยละ 90 และแคลเซียมคาร์บอเนต
ประมาณร้อยละ 10 ซึ่ง Acrylonitrile/Butadiene
copolymer เป็นสารสังเคราะห์ไม่อิ่มตัวที่มี
คุณสมบัติตามข้อกาหนดของหมายเหตุ ตอนที่
40 ข้อ 4. (ก) จึงจัดเป็น “ยางสังเคราะห์”
ในตอนที่ 40 แต่เนื่องจากในสินค้ารายอุทธรณ์
มีการเติมแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งมักใช้เป็นตัว
เติม (ฟิลเลอร์) ในกระบวนการผลิตยาง เพื่อ
ช่ ว ยเพิ่ ม ปริ ม าณผลิ ต ภั ณ ฑ์ และช่ ว ยเพิ่ ม
คุณสมบัติของยางเกี่ยวกับ tensile strength,
abrasion resistance และ tear resistance
โดยอาจใช้แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นฟิลเลอร์
เดี่ยว ๆ หรืออาจใช้ร่ วมกับฟิ ลเลอร์ ตัวอื่น ๆ
เช่น คาร์บอนแบล็ก ก็ได้ จึงไม่อาจจัดสินค้า
รายอุ ทธรณ์ เป็ นของในประเภท 40.02 ได้
ตามนัยหมายเหตุ ตอนที่ 40 ข้อ 5. ก. (3)

จึ ง เห็ น ควรจั ด เข้ า ประเภทพิ กั ด
4005.99.00 ในฐานะเป็นยางผสม (คอมพาวนด์)
อื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด
อำหำรและสิ่งปรุงแต่ง
1. ลำฟรุ้ตต้ำ บลูเบอร์รี่ (เอ็กซ์ตร้ำ)
(LAFRUTA BLUEBERRY (EXTRA))
2. ลำฟรุ้ตต้ำ บลูเบอร์รี่
(LAFRUTA BLUEBERRY)
3. ลำฟรุ้ตต้ำ เรดเชอร์รี่ 70%
(LAFRUTA RED CHERRY 70%)
4. ลำฟรุ้ตต้ำ เรดเชอร์รี่ 50%
(LAFRUTA RED CHERRY 50%)
5. ลำฟรุ้ตต้ำ แอปเปิ้ล 50%
(LAFRUTA APPLE 50%)
6. ลำฟรุ้ตต้ำ รำสพ์เบอร์รี่ 50%
(LAFRUTA RASPBERRY 50%)
7. ลำฟรุ้ตต้ำ แอปปริคอท 50%
(LAFRUTA APRICOT 50%)
8. ลำฟรุ้ตต้ำ ดำร์กเชอร์รี่ 50%
(LAFRUTA DARK CHERRY 50%)
9. ลำฟรุ้ตต้ำ สตรอเบอร์รี่ 50%
(LAFRUTA STRAWBERRY 50%)
10. โควเจลลี่ นูทรัล
(COLDGELI NEUTRAL)
11. กลำเจอลี่ แอปริคอท
(GLAGELI APRICOT)
12. โรล ฟอนเด็นท์โคลไวท์
(ROLLED WHITE FONDANT DOUGH)

วินิจฉัย

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
- พิจารณาเห็ นว่า การอุทธรณ์การประเมิน
2007.99.90
สินค้ารายอุทธรณ์ จากเหตุผลการประเมินและ
และ
ข้อโต้แย้ง ไม่มีประเด็นการจัดประเภทพิกัด
2106.90.99
สิ น ค้ า แต่ เ ป็ น ประเด็ น การได้ ถิ่ น ก าเนิ ด
และ
สินค้า ตามความตกลงสาหรับ สินค้าที่มีถิ่น
1704.90.90
กาเนิดจากอาเซียน (ATIGA) ของสินค้าตาม
ใบขนสิ นค้าขาเข้า ที่นาเข้าในระหว่างวันที่ กอ 261/2560/
29 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม ป26/2560(3.10)
2555
- ในประเด็นการได้ถิ่นกาเนิดสินค้า ถึงแม้ว่า
ผู้นาเข้าติดต่อหน่วยงานผู้ออกหนังสือรับรอง
ถิ่นก าเนิ ดให้ อ อกฟอร์ม ใหม่ และส่ ง มายั ง
ส่ ว นอุ ท ธรณ์ พิ กั ด อั ต ราศุ ล กากรโดยตรง
กรณีนี้ ไม่มีเหตุแห่งความสงสัย ในเกณฑ์ถิ่น
ก าเนิด ของสิน ค้า เนื ่อ งจากหน่ว ยงานที่
ออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าได้แก้ไข
เกณฑ์ถิ่นกาเนิดสินค้าในช่อง 8 ของ Form D
ฉบับใหม่ เป็น “CTH” แล้ว
- เมื่อตรวจสอบเกณฑ์ถิ่นกาเนิด สินค้าใน
ประเภทพิกัดของสินค้านี้ พบว่า เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ได้ตกลงกันในบทที่ 3 กฎว่าด้วยถิ่น
ก าเนิ ดสิ นค้ า ภายใต้ ค วามตกลงส าหรั บ
สิ น ค้ า ที่ มี ถิ่ น ก าเนิ ด จากอาเซี ย น (ATIGA)
นอกจากนี้ การระบุเกณฑ์ “CTH” หมายถึง
มีการนาวัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกาเนิดสินค้า หรือ
นาวัตถุดิบจากนอกความตกลงการค้าสินค้า
ของอาเซียนมาผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่จาแนก
พิกัดศุลกากรแตกต่างจากประเภทพิกัดของ
วัตถุดิบนั้น
- ดั งนั้ น เมื่ อสิ นค้ ารายอุ ทธรณ์ สามารถใช้
เกณฑ์ CTH มาใช้ในการพิจารณาได้ และไม่มี
เหตุอันควรสงสัยในถิ่นกาเนิดสินค้า หนังสื อ
รับรองถิ่นกาเนิดสินค้าดังกล่าวจึงเชื่อถือได้ จึง
เห็ นควรให้ ผู้ อุ ทธรณ์ สามารถใช้ สิ ทธิ ยกเว้ น
อากรได้ ดังนี้

1) สินค้าที่ผู้นาเข้าสาแดงเป็นลาฟรุ้ตต้า บลู
เบอร์รี่ (เอ็กซ์ตร้า) (LAFRUTA BLUEBERRY
(EXTRA), ลาฟรุ้ตต้า บลูเบอร์รี่ (LAFRUTA
BLUEBERRY), ลาฟรุ้ตต้า เรดเชอร์รี่ 70%
(LAFRUTA RED CHERRY 70%), ลาฟรุ้ตต้า
เรดเชอร์รี่ 50% (LAFRUTA RED CHERRY
50%), ลาฟรุ้ตต้า แอปเปิ้ล 50% (LAFRUTA
APPLE 50%), ลาฟรุ้ตต้า ราสพ์เบอร์รี่ 50%
(LAFRUTA RASPBERRY 50%), ลาฟรุ้ตต้า
แอปปริคอท 50% (LAFRUTA APRICOT 50%)
ลาฟรุ้ตต้า ดาร์กเชอร์รี่ 50% (LAFRUTA DARK
CHERRY 50%) และ ลาฟรุ้ตต้า สตรอเบอร์รี่
50% (LAFRUTA STRAWBERRY 50%) ประเภท
พิ กั ด 2007.99.90 ในฐานะเป็ นฟรุ ตพิ วเร
หรือนัตพิวเร และผลไม้กวน หรือลูกนัตกวน ซึ่ง
เป็นของที่ได้โดยการทาให้สุ ก จะเติมน้าตาล
หรือสารทาให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม อัตรา
ยกเว้นอากร สามารถใช้สิ ทธิยกเว้นอากรได้
(ตามประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อง การ
ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สาหรับ
สิ นค้าที่มีถิ่นกาเนิดจากอาเซี ยน ลงวันที่ 26
เมษายน 2553 และลงวันที่ 6 มกราคม 2555)
2) สินค้าที่ผู้นาเข้าสาแดงเป็นโควเจลลี่ นูทรัล
(COLDGELI NEUTRAL) และ กลาเจอลี่
แอปริคอท (GLAGELI APRICOT) ประเภท
พิกัด 2106.90.99 ในฐานะเป็นอาหารปรุงแต่ง
ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น อัตรา ยกเว้น
อากร สามารถใช้สิทธิยกเว้นอากรได้ (ตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้น
อากรและลดอัต ราอากรศุ ล กากร ส าหรั บ
สินค้าที่มีถิ่นกาเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ 26
เมษายน 2553 และ 6 มกราคม 2555)
3) สินค้าที่ผู้ นาเข้าสาแดงเป็นโรล ฟอน
เด็นท์โคลไวท์ (ROLLED WHITE FONDANT
DOUGH) ประเภทพิกัด 1704.90.90 ในฐานะ
เป็นขนมที่ทาจากน้าตาล (รวมถึงช็อกโกแลต
ขาว) ที่ไม่มีโกโก้ผสม อื่น ๆ อัตรา ยกเว้นอากร
สามารถใช้สิ ทธิยกเว้นอากรได้ (ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลด
อัตราอากรศุลกากร สาหรับสินค้าที่มีถิ่นกาเนิด
จากอาเซียน ลงวันที่ 26 เมษายน 2553)

ชื่อสินค้ำและรำยละเอียด

วินิจฉัย

หอยแมลงภู่แช่แข็ง
- สินค้าที่ผู้นาเข้าสาแดงเป็นหอยแมลงภู่แช่แข็ง
(HALF SHELL MUSSELS (PERNA CANALICULUS)) (HALF SHELL MUSSELS (PERNA CANALICULUS))
เป็นหอยแมลงภู่แช่แข็งที่ผ่านการเอาเปลือก
ลักษณะสินค้ำ
ออกแล้ว 1 ข้าง มีขนาดต่าง ๆ กัน มีการผ่าน
เป็นหอยแมลงภู่แช่แข็งที่ผ่านการเอาเปลือกออก กระบวนการทาให้ร้อนด้วยไอน้า (Blanching)
แล้ว 1 ข้าง มีขนาดต่าง ๆ กัน
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝาหอยแมลงภู่ด้านหนึ่ง
เปิดออกได้ โดยง่าย และนาไปแช่แข็งอย่า ง
รวดเร็ว ซึ่ งกรณีนี้ไม่มีตัวอย่างสิ นค้าในขณะ
นาเข้า เนื่องจากเป็นการทักท้วงการประเมิน
อากรภายหลั งการตรวจปล่ อยสิ นค้ า แต่ ผู้
อุ ท ธรณ์ ไ ด้ ส่ ง ตั ว อย่ า งสิ น ค้ า ที่ มี ลั ก ษณะ
ใกล้เคียงกับสินค้ารายอุทธรณ์มาเพื่อใช้ในการ
พิจารณา
- อีกทั้ง ตามข้อมูลของผู้อุทธรณ์ ระบุว่าการ
Blanching ท าโดยการใช้ไ อน้ าที่ อุ ณ หภู มิ
ของไอ ระหว่าง 100 – 120 องศาเซลเซียส
แตกต่ า งจากข้ อ มู ล ที่ ผู้ แ ทนจากประเทศ
นิว ซีแลนด์แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ระบบฮาร์โมไนซ์ ครั้งที่ 59 ระบุว่า อุณหภูมิ
ที่ใช้ในการ Blanching สาหรับสินค้านี้ คือ
ระหว่าง 87 - 90 องศาเซลเซียส
- เมื่อไม่มีความชัดเจนว่าอุณหภูมิดังกล่าว
เป็นอุณหภูมิที่วัดที่ผิวของผลิตภัณฑ์หรือไม่
จึงไม่อาจนาข้อมู ล นี้ มาใช้ในการพิจารณา
ประเภทพิกัดได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
จากกระบวนการ Blanching โดยการใช้ไอ
น้ าร้ อ นกระทบกั บ เปลื อ กหอยแมลงภู่ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อทาให้เปลื อกหอยแมลงภู่
เปิดออก โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทาให้
เนื้อหอยแมลงภู่ซึ่งอยู่ภายในสุก อีกทั้งต้องใช้
กระบวนการแช่แข็ง (Freezing)ในทันทีเพื่อ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไม่ให้ เน่าเสียประกอบ
กั บ ฉลากของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ระบุ ว่ า “Cook
Before Consumption” หมายถึง ต้องผ่าน
การปรุงสุกก่อนการบริโภค

ประเภทพิกัด
(คำวินิจฉัย เลขที่)
0307.39
(นำเข้ำปี 25472549)
และ
0307.39.10
(นำเข้ำปี 25502551)
กอ 262/2560/
ป26/2560(4.2)

- เมื่อพิจารณาตามคาอธิบาย EN/HS 2002
และ 2007 ของประเภทพิกัด 03.07 ที่ระบุ
ว่า "...This heading covers:
(1)Molluscs, whether in shell or not live,
fresh chilled, frozen, dried, salted or
in brine”
เมื่ อพิจารณาตาม EN/HS 2002 และ
2007 บททั่วไปของตอนที่ 03 ที่ระบุว่า
“...On the other hand, fish and
crustaceans, molluscs and other aquatic
invertebrates are classified in Chapter 16
if they have been cooked or otherwise
prepared or preserved by processes
not provided for in this Chapter…”
เมื่อสินค้านี้นาเข้ามาในลักษณะแช่เย็นจน
แข็ง และ การ Blanching มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทาให้เปลือกหอยแมลงภู่เปิดออก โดยไม่ได้มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ท าให้ เ นื้ อ หอยแมลงภู่ ซึ่ ง อยู่
ภายในสุก อีกทั้ง ต้องใช้กระบวนการแช่แข็ง
(Freezing) เพื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไม่ให้
เน่าเสีย และต้องผ่านการปรุงสุกก่อนการบริโภค
แม้ว่ากระบวนการ Blanching จะไม่ถูกระบุไว้
ในคาอธิบาย EN/HS ประเภท 03.07 แต่จาก
ข้อมูลที่ระบุว่า การ Blanching ดังกล่าวก็เพื่อ
การทาให้ฝาหอยแมลงภู่เปิดออกเท่านั้น ไม่ใช่
เพื่อการทาให้เนื้อหอยแมลงภู่สุก ดังนั้น จึงถือ
ได้ ว่ า สิ นค้ า นี้ ไม่ จั ดเป็ นของปรุ งแต่ งตาม
ประเภทพิกัด 16.05 ประกอบกับขบวนการทา
ไว้ ไม่ ใ ห้ เ สี ยยั ง คงเป็ น การแช่ แ ข็ ง ซึ่ งเป็ น
ขบวนการที่ระบุไว้ในตอนที่ 03 จึงไม่ อาจจัด
เข้าประเภทพิกัด 16.05 แต่สินค้านี้มีลักษณะ
เป็นของตรงตามความของประเภทพิกัด 03.07
- ประกอบกับ คณะกรรมการระบบฮาร์โมไนซ์
ครั้งที่ 60 มีมติให้จัดสินค้า blanched green
shell mussels เป็นของตามประเภทพิกัด
03.07 (ประเภทย่อย 0307.32 (HS Code
Version 2017)) ด้วยคะแนนเสียง 43 ต่อ 7
เสียง ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

- ดั ง นั้ น เมื่ อ พิ จ ารณาจากกระบวนการ
Blanching (ทาให้ ร้อนด้ วยไอน้ า) ที่ อุณหภู มิ
ของไอ ระหว่าง 100 – 120 องศาเซลเซียส
เป็นระยะเวลา 60-120 วินาที ที่กระทากับ
หอยแมลงภู่ก่อนนาไปผ่านกระบวนการแช่
แข็งนั้น จัดเป็นกระบวนการ Pre-treatment
เพื่อใช้ความร้อนเปิดเปลือกหอย ไม่ใช่เพื่อทา
ให้ เนื้ อหอยซึ่ งอยู่ ในเปลื อกสุ ก ต้ อ งไปผ่ า น
กระบวนการก่อนการบริโ ภค จึงไม่จัดเป็น
ของที่ป รุงแต่ งตามประเภท 16.05 อีกทั้ ง
ผลิตภัณฑ์ต้องผ่ านกระบวนการ Freezing
(แช่เย็นจนแข็ง) เพื่อรักษาไว้ไม่ให้เน่าเสี ย
ซึ่ ง เป็ น กระบวนการตรงตามความของ
ประเภทพิกัด 03.07
- จึงให้สินค้ารายอุทธรณ์จัดเข้าประเภทพิกัด
0307.39 (น าเข้ า ปี 2547 – 2549) และ
0307.39.10 (นาเข้าปี 2550 – 2551) ในฐานะ
เป็นหอยแมลงภู่เอาเปลือกออก 1 ข้างแช่เย็น
จนแข็ง อัตรา 5% (ตามประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่ อ ง การลดอั ต ราอากรและยกเว้ นอากร
ศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.ก.พิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 10) ลงวันที่
2 ตุลาคม 2546 และ ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่ อง การลดอั ตราอากรและยกเว้ น อากร
ศุ ลกากร ตามมาตรา 12 แห่ ง พ.ร.ก.พิ กั ด
อั ต ราศุ ล กากร พ.ศ. 2530 ลงวั น ที่ 31
ธันวาคม 2549) ตามหลักเกณฑ์การตีความ
ข้อ 1 และ ข้อ 6

