บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 59
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 113 ชัน้ 1 อาคารรัฐสภา 2
----------------------อนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม คือ
1. นายอนันต วรธิติพงศ
2. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
3. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
4. นายเดชาธร เกิดภาพิพฒ
ั น
5. นายวสันต ฝมือชาง
6. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
7. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
8. นายฉกาจ วิสัย

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการ ผูไมมาประชุม คือ
1. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
2. นายสมเกียรติ อึงอารี

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม คือ
1. นางเอมอร จนิษฐ
2. นายฐาปนา บุญหลา
ผูชี้แจง คือ
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
1. นายชัยยุทธ คําคุณ
2. นางสาวกัญญา จิตสุขุมมงคล
3. นางสาวนันทิยา บุญธารา

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพิกัดศุลกากรระหวางประเทศ
ผูอํานวยการสวนอุทธรณพกิ ดั อัตราศุลกากร
และถิ่นกําเนิดสินคา
นักวิชาการศุลกากร ชํานาญการ
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานจะแจงตอที่ประชุม
1.1 วุฒิสภากําหนดการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ผาทางตัน 3G " ในวันอังคารที่ 16
มีนาคม 2553 ระหวางเวลา 08.30 -16.30 นาฬิกา ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
1.2 คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและ
ผูดอยโอกาส วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง "การจัดการศึกษาของผูดอยโอกาส ทุกระดับ ทุกประเภท ในสังคมไทย "
ในวันจันทรที่ 15 มีนาคม 2553 ระหวางเวลา 08.30 -16.00 นาฬิกา ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข
306 -308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 57 วันอังคารที่ 16
กุมภาพันธ 2553 และมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 58 วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2553
โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
- พิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับปญหาดานการจัดพิกัดอัตราศุลกากรของเครื่อง
จายไฟสํารอง (ยูพีเอส) โดยเชิญ อธิบดีกรมศุลกากร และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เขารวมประชุม
ปรึกษาหารือ สรุปไดดังนี้
ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณา ปรึกษาหารือถึงขอมูลขอเท็จจริงเกีย่ วกับการจัดพิกัดอัตรา
ศุลกากรของเครื่องจายไฟสํารอง (ยูพีเอส) ตลอดจนสภาพปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข สรุปไดดังนี้
นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหทปี่ ระชุมทราบวาคณะอนุ
กรรมาธิการไดรับการรองเรียนจากผูประกอบการเกีย่ วกับการจัดประเภทพิกัดอัตราศุลกากรของเครื่องจายไฟ
สํารอง (ยูพีเอส) ซึ่งปญหาทีผ่ ูรองเรียนแจงมาคือ หากมีการนําเครื่องจายไฟสํารองไปใชกับระบบประมวลผลซึง่
อยูในระบบโทรคมนาคม จะเสียพิกัด 1% แตหากนําไปใชกับอุปกรณอื่นๆ จะเสียพิกดั 10% ซึ่งทัง้ สองอยางก็
เปนการนําไปใชงานเพื่อการสํารองไฟ แตเหตุใดจึงเสียพิกัดอัตราที่แตกตางกัน
นายชัยยุทธ คําคุณ ผูเชีย่ วชาญเฉพาะดานพิกัดศุลกากรระหวางประเทศ
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ไดใหขอ มูลวา ปจจุบันสินคาที่บริษัทผูรองนําเขามาที่กรมศุลกากรใน
ขณะนี้ ที่เปนปญหาอยูก ็คือ UPS มีประมาณ 12 Model ซึ่ง UPS ในทางพิกัดศุลกากรประมาณ 89% ของ
ประเทศตางๆ ทั่วโลก ก็ใชระบบพิกัดในการจําแนกกลุม สินคาเชนเดียวกับประเทศไทย ซึ่งสามารถแบงออกเปน
2 พิกัดยอย ไดแก
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1. UPS ที่ใชกบั คอมพิวเตอร หรือระบบโทรคมนาคม จะอยูในพิกัด 8504.40.11
จะเสียในอัตรา 1%
2. UPS ที่ใชในลักษณะอืน่ ๆ เชนใชในโรงงานอุตสาหกรรม หรือใชกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม
หรืออุปกรณทางการแพทย จะอยูในพิกัด 8504.40.90 ซึ่งเปนพิกัดทีค่ ลุมสินคาหลายๆ ตัว
และรวมถึง UPS ชนิดที่ใชกบั อุปกรณอื่นๆ ดวย จะเสียในอัตรา 10%
ทั้งนี้ ปญหาในเรื่องพิกัดอัตราศุลกากรเกีย่ วกับ UPS นั้นมีผูประกอบการหลายรายที่มีปญหา
คือ กรมศุลกากรไดดําเนินการชี้พิกัดไปแลวแตผูประกอบการไมเห็นดวย ซึง่ ปจจุบนั อยูระหวางการพิจารณา
ของคณะกรรมการอุทธรณ ซึ่งประกอบดวยอธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมสรรพสามิต
ผูแทนกรมอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เขารวมเปนคณะกรรมการอุทธรณดวย
สําหรับการพิจารณาวาสินคาแตละประเภทจะจัดเขาอยูใ นพิกัดใดนัน้ โดยหลักการ
กรมศุลกากรจะพิจารณาขอมูลจากสองแหลงหลักๆ ไดแก
1. ขอมูลที่ไดรับจากผูประกอบการทีน่ ําเขาสินคา โดยเปดโอกาสใหผนู าํ เขาสินคาไดชี้แจง
ขอเท็จจริงวาสินคาที่นาํ เขามี Model อยางไร มีคุณสมบัติเฉพาะอยางไร ลักษณะการทํางานและการนําไปใช
งานเปนอยางไร
2. แหลงขอมูลที่ไดจากภายนอก ซึง่ บางสวนอาจมาจากเว็บไซต หรือขอมูลทางวิชาการ
ซึ่งเจาหนาที่จะไดนําขอมูลทั้งสองสวนมาประกอบกันเพื่อพิจารณาตามขอเท็จจริง เนื่องจาก
สินคาประเภทเครื่องจายไฟสํารอง (UPS) แตละ Model มีการออกแบบและสรางขึ้นมาเพื่อตอบสนองความ
ตองการใชที่แตกตางกัน ซึ่งบาง Model สามารถใชกับระบบคอมพิวเตอรธรรมดา (PC) และใชกบั ระบบ
โทรคมนาคม หรือใชกับอุปกรณทางการแพทยที่ตองการความแมนยําที่จะตอบสนองคอนขางสูง เชน
เครื่องกระตุนหัวใจ หากเมื่อใดก็ตามที่เกิดกระแสไฟตก UPS บางรุนไมสามารถตอบสนองไดแตบางรุนสามารถ
จายกระแสไฟไดทันที เพราะฉะนัน้ ในการพิจารณากรณีดังกลาวนี้ เนือ่ งจากประกาศกระทรวงการคลังออกให
เฉพาะ UPS ที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณในระบบโทรคมนาคมเทานัน้ ในทางหลักการกรมศุลกากร
จึงตองพิจารณาวา สินคาหรือ Model นั้น มีคุณสมบัตทิ ี่จะนําไปใชกบั อุปกรณหรือเครื่องจักรประเภทใด ซึ่งเปน
แนวหลักการที่กรมศุลกากรใชในการพิจารณา นัน้ คือจําเปนทีจ่ ะตองพิจารณารายละเอียดของสินคาในแตละ
Model โดยการชี้พิกัดจะชี้ตามขอเท็จจริงของสินคานั้นๆ
นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดใหความเห็นวา UPS เปนอุปกรณ
ที่มีลักษณะของการสรางพลังงานไฟฟาขึน้ แลวเก็บไวในแบตเตอรี่ เมือ่ เกิดภาวะกระแสไฟฟาขัดของ จึงจะทํา
การจายไฟฟาสํารองไปใหกบั อุปกรณที่ใชงานตางๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เปนตน ซึ่งเห็นวา UPS แตกตาง
จาก Charger ที่ดําเนินการแปลงกระแสไฟฟาแลวเก็บไวในแบตเตอรี่ เพื่อนําไปใชใหเหมาะสมกับอุปกรณ
ตางๆ เชน แปลงกระแสไฟฟาจาก 220 Volt เปน 48 Volt ซึ่ง Charger นั้น เมื่อเกิดไฟฟาดับอุปกรณที่ตอพวง
กับ Charger ก็ยังสามารถใชงานไดอยูตามอายุของแบตเตอรี่ แตสําหรับ UPS นัน้ รับไฟฟาเขามาที่ 220 Volt
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ก็จายกระแสไฟออกไป 220 Volt เชนกัน โดยมีการสํารองกระแสไฟฟาไว เมื่อเกิดไฟฟาดับโดยแบตเตอรี่ของ
UPS ยังคงจายกระแสไฟฟาที่ 220 Volt เชนเดิม ซึง่ จะเห็นไดวาเทคนิคของทั้ง UPS และ Charger ไมมีความ
แตกตางกันเลย และจากขอมูลที่ไดรับทราบขางตนความแตกตางของความไวในการจายกระแสไฟฟานัน้ เห็น
วาขึ้นอยูกนั การตั้งคาระบบ Sensitivity ของอุปกรณแตละชนิดที่ใชกบั UPS
นายชัยยุทธ คําคุณ ผูเชีย่ วชาญเฉพาะดานพิกัดศุลกากรระหวางประเทศ
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ไดใหขอ มูลเพิ่มเติมวา ในการจําแนกกลุม ประเภทของสินคา โดยเฉพาะ
UPS นัน้ เปนการจําแนกประเภทในลักษณะเดียวกับทีท่ ุกประเทศจําแนกอยู ซึ่งหลักการในการจําแนกประเภท
พิกัดนัน้ เนื่องจาก UPS อยูใ นกลุมพิกัด Harmonize ในประเภทที่ 8504.40 ก็คือ เปนเครื่องเปลีย่ นไฟฟาชนิด
อยูคงที่ ซึ่งเมือ่ พิจารณาจากหนังสือพิกัดศุลกากร หรือระบบ Harmonize System ขององคการศุลกากรโลก
การจําแนกกลุม ของเครื่องเปลี่ยนไฟฟาชนิดอยูคงที่ จะไมมีการแบงเปนประเภทยอย เพียงแตในการจําแนก
กลุมสินคาที่เรียกวาพิกัดศุลกากรของอาเซียน ไดมีการแบงยอยลงไปอีก เชน จากพิกัดขีดเดียวคือ 8504.40
หรือเครื่องเปลีย่ นไฟฟาชนิดคงที่ จะแบงเปนพิกัด 8504.40.10 , 8504.40.20 , 8504.40.30 , 8504.40.40
และ 8504.40.90 ซึ่งตองพิจารณาเทียบในขีดเดียวกอน แลวจึงไปพิจารณาในระดับสองขีด หมายถึงวาเครื่อง
เปลี่ยนไฟฟาชนิดอยูคงที่ ตามพิกัด 8504.40 ไดมีการแบงสินคาที่อยูใ นกลุมออกเปนหากลุมยอย ไดแก
กลุมที่ 1 จะอยูในพิกัด 8504.40.10 เปนเครื่องเปลี่ยนไฟฟาชนิดอยูคงที่ สําหรับใชกับ
เครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ(คอมพิวเตอร) และอุปกรณโทรคมนาคม
กลุมที่ 2 จะอยูในพิกัด 8504.40.20 เปนกลุมสินคาที่เปนเครื่องชารจแบตเตอรี่
ที่มีพกิ ัดเกินกวา 100 KVA
กลุมที่ 3 จะอยูในพิกัด 8504.40.30 เปนเครื่องกลับกระแสไฟฟาอืน่ ๆ (Other Rectifier)
กลุมที่ 4 จะอยูในพิกัด 8504.40.40 เปนเรื่องของ Inverter
กลุมที่ 5 จะอยูในพิกัด 8504.40.90 เปนเครื่องอะไรก็ตาม ซึง่ เปนเครื่องเปลี่ยนไฟฟาชนิดอยู
คงที่ แตไมใชที่ระบุไวในพิกดั ขางตนก็จะจัดใหอยูในพิกดั 8504.40.90
ทั้งนี้ประเด็นทีห่ นึง่ ที่พกิ ัด 8504.40.10 ซึง่ ในระดับ .10 ตามพิกัดของอาเซียน ก็คือ เครื่อง
เปลี่ยนไฟฟาชนิดอยูคงที่ คือ Static Converter สําหรับใชกับเครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ(คอมพิวเตอร)
และอุปกรณโทรคมนาคม จะมีการแบงออกเปนกลุมยอยอีกสองกลุม คือ กลุมของ UPS และกลุม ของ
เครื่องจักรอื่นๆ ที่ไมใช UPS
แตอยางไรก็ตามจะตองเปน UPS ซึ่งอยูภายใตกลุมพิกดั 8504.40.10 คือเปนกลุมของ UPS
ที่ใชสําหรับเครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ(คอมพิวเตอร) หรืออุปกรณโทรคมนาคม แตหากเครื่อง UPS
ถูกออกแบบมาโดยไมไดใชกบั เครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ(คอมพิวเตอร) หรืออุปกรณโทรคมนาคม
จะตองไปอยูในกลุมพิกัด 8504.40.90 (เปนหลักเกณฑการตีความภาคหนึง่ ที่ระบุไวในหลักเกณฑการตีความ
ซึ่งองคการศุลกากรโลกกําหนด) ทัง้ นี้ มีคําถามวาทําไมไมจัดใหอยูในพิกัด 8504.40.19 เหตุผลเนือ่ งจาก
8504.40.19 หมายถึงอื่นๆ ซึ่งเปนเครื่องจักรที่ไมใช UPS ซึ่งใชกับเครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ
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(คอมพิวเตอร) หรืออุปกรณโทรคมนาคม (เปนหลักเกณฑการตีความที่องคการศุลกากรโลกกําหนด)
ซึ่ง 8504.40.11 และ 8504.40.19 เปน sub set ของเครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติหรืออุปกรณโทรคมนาคม
ฉะนัน้ หากเปนเครื่อง UPS ที่ไมไดใชสําหรับเครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ(คอมพิวเตอร)หรืออุปกรณ
โทรคมนาคม จะตองไปอยูในพิกัด 8504.40.20 , 8504.40.30 , 8504.40.40 และ 8504.40.90
ประเด็นที่สอง ในกรณีที่เครื่องจักรที่เปนปญหาเครื่องใดเครื่องหนึง่ สามารถทีจ่ ะไปอยูในพิกัด
8504.40.11 หรือในพิกัด 8504.40.90 ก็ได ดังเชนที่ประธานคณะอนุกรรมาธิการใหขอมูลวาเครื่อง UPS
บางครั้งสามารถนําไปใชกับเครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ(คอมพิวเตอร)ก็ได และนําไปใชกบั อุปกรณ
ทางการแพทยก็ไดนั้น หลักเกณฑการตีความขององคการศุลกากรโลกตามพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซ
ระบุวา ในกรณีที่สินคาสามารถจัดเขาในพิกัดทัง้ สองประเภทพิกัดไดโดยเทาเทียมกัน ใหจัดพิกัดของสินคานั้น
อยูในลําดับหลังสุด ซึ่งเดิมในป พ.ศ. 2530 องคการศุลกากรโลกไดระบุวาหากสินคาหนึ่งๆ สามารถจัดเขาอยู
ในพิกัดไดมากกวาหนึ่งพิกดั ใหจัดสินคานั้นเขาอยูในพิกัดที่มีอัตราอากรสูงสุด แตภายหลังไดมีการปรับเปลี่ยน
ใหจัดเขาพิกัดหลังสุด
ทั้งนี้ หาก UPS เครื่องหนึง่ ๆ สามารถใชงานไดกับทัง้ เครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ
(คอมพิวเตอร) หรืออุปกรณโทรคมนาคม หรืออุปกรณทางการแพทย ไดอยางเทาเทียมกัน ก็อาจจัดใหอยูใน
พิกัด 8504.40.11 หรือพิกัด 8504.40.90 ก็ได ซึ่งหลักเกณฑในการตีความก็ชัดเจนวาจะตองจัดเขาในพิกัด
หลังสุด คือ 8504.40.90 ซึง่ หลักเกณฑการพิจารณาดังกลาวไดระบุไวทงั้ ในพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร
พ.ศ. 2530 และในหลักเกณฑการตีความพิกัดอัตราศุลกากรโลก ซึง่ กรมศุลกากรมีหนาที่จะตองพิจารณาวา
คุณสมบัติของแตละ Model เปนอยางไร หากเหมาะเฉพาะคอมพิวเตอร ก็จะได 1% หากเหมาะเฉพาะอุปกรณ
การแพทย ก็จะได 10% แตหากเหมาะเฉพาะทัง้ คอมพิวเตอรหรือเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมโดยสามารถ
ใชไดอยางเทาเทียมกัน ก็ตองพิจารณาใหเขาพิกัดหลังสุดตามเกณฑขององคการศุลกากรโลก
ประเด็นคําถามของคณะอนุกรรมาธิการ
1. กรมศุลกากรจะมีหลักเกณฑในการพิจารณาอยางไรวา UPS รุนใดเปนเครื่องที่ใชสําหรับ
เครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ(คอมพิวเตอร)หรืออุปกรณโทรคมนาคม(รุนมาตรฐาน) และรุน ใดเปนเครื่องที่
ใชสําหรับอุปกรณการแพทย (รุนพิเศษ)
นางสาวกัญญา จิตสุขุมมงคล ผูอํานวยการสวนอุทธรณพิกัดอัตราศุลกากรและถิ่น
กําเนิดสินคา กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ใหขอ มูลวา การทีจ่ ะพิจารณาลักษณะของ UPS วามีความ
แตกตางกันอยางไรนัน้ กรมศุลกากรจะพิจารณาจาก Catalog ของผูนําเขาขณะนําเขาวามีรุนอะไร Model
อะไร สเปกเปนอยางไร ดีไซนมาสําหรับใชกับอะไร และสื่อสารกับผูนาํ เขาเนื่องจากจะทราบขอมูลรายละเอียด
ของสินคาที่นาํ เขาเปนอยางดี นอกจากนี้ยงั สามารถสืบหาขอมูลจากระบบคอมพิวเตอร หรือ Text ตางๆ ทาง
วิชาการที่อา งอิงไดมาใชประกอบในการพิจารณาเพื่อจะบงบอกลักษณะของสินคาในแตละประเภทไดอยาง
ถูกตองตรงตามความจริง ซึง่ เปนการหาขอเท็จจริงในเบือ้ งตนเพื่อเปนขอมูลที่ใชควบคูกับกฎหมายศุลกากร
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2. รถยนตที่มคี ุณสมบัติตางกันแตเสียภาษีศุลกากรในอัตราที่เทากัน แต UPS ที่มคี ุณสมบัติ
ตางกันกลับมีการเสียภาษีศุลกากรในอัตราที่แตกตางกัน เหตุใดจึงเปนเชนนัน้
นายชัยยุทธ คําคุณ ผูเชีย่ วชาญเฉพาะดานพิกัดศุลกากรระหวางประเทศ
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ไดใหขอ มูลเพิ่มเติมวา สําหรับรถยนตนนั้ ในระบบฮารโมไนซมีการจัดให
อยูในกลุมสินคาที่มีรหัสตัวเลขเดียวกัน แต UPS เมื่อพิจารณาจากพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร
พ.ศ. 2530 ระบบพิกัดฮารโมไนซอาเซียน (AHTN) จะจัดใหอยูในกลุม ที่ตัวเลขแตกตางกัน เนื่องจากถาเปน
UPS ที่ใชกับเครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ(คอมพิวเตอร) จะอยูในรหัสหนึ่ง แตหากเปน UPS ที่ใชใน
เครื่องจักรประเภทอื่นจะจัดใหอยูในอีกรหัสหนึง่ และในแตละรหัสซึ่งรัฐบาลไดกําหนดนโยบายในเรื่องของ
อัตราอากรไมเหมือนกัน คือ เปน 1% สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และเปน 10% สําหรับใชกับเครื่องจักรอื่น ซึ่ง
กรมศุลกากรไดพยายามดําเนินการแกไขในจุดนี้ เนื่องจากวิวัฒนาการของสินคา โดยเฉพาะ UPS ก็จะมี
วิวัฒนาการไปเรื่อยๆ ซึ่ง UPS หนึง่ เครื่องก็จะไมไดมีไวเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอรเพียงอยางเดียว ซึง่ ใน
หลักเกณฑการตีความไมสามารถเปลี่ยนไดเนื่องจากเปนหลักเกณฑสากลที่ศุลกากรทั่วโลกใชรว มกัน ซึ่ง UPS
ที่สามารถใชไดทั้งสองสถานะ(คอมพิวเตอรและอุปกรณทางการแพทย) ก็จะตองเขาพิกัด 8504.40.90 โดยเสีย
อัตราอากรที่ 10% ซึ่งกรมศุลกากรเคยเสนอเรื่องไปยังสํานักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งมีหนาที่ในการกําหนด
อัตราอากร ใหพิจารณาจัดเก็บในอัตรา 1% เทากัน แตสํานักงานเศรษฐกิจการคลังก็ยังไมมีความเห็นออกมา
ทั้งนี้สวนหนึง่ อาจเปนเพราะการกําหนดอัตราอากรที่เหมาะสมสําหรับ UPS นัน้ ไมใชมีผูเกี่ยวของเฉพาะผู
นําเขาเพียงกลุมเดียวแตยงั มีผูเกี่ยวของซึง่ เปนผูผลิตในประเทศดวย ซึ่งมีความเห็นวาในการกําหนดอัตราอากร
ควรจะมีอัตราอากรอยูในระดับหนึง่ ซึ่งสามารถคุมครองอุตสาหกรรมในประเทศของกลุมสินคาดวยเชนกัน
ซึ่งกรมศุลกากรก็ไดมองเห็นปญหาที่โตแยงกันในเรื่องของพิกัด คือ ผูนาํ เขาก็ตองการเสียภาษี
ในระดับอัตราที่ต่ํา ในขณะเดียวกันในทางเทคนิคในการตีความทีจ่ ะจําแนกสินคาเขาอยูในประเภทพิกัดก็
จะตองยึดหลักเกณฑขององคการศุลกากรโลก (เปนหลักการตีความสากล) ซึง่ การจะแกปญหาทัง้ ในระยะ
กลางหรือระยะยาวก็จะตองพิจารณาวาในสวนของนโยบายการกําหนดอัตราสามารถที่จะลดอัตราอากร
สําหรับสินคาในรหัส .90 สําหรับ UPS ที่ใชในอุปกรณใดก็ได สามารถลดลงในอัตราที่ต่ํากวาปจจุบัน คือ 10%
ไดอีกมากนอยแคไหน เพื่อลดปญหาสําหรับผูนําเขา แตที่สํานักงานเศรษฐกิจการคลังยังไมสามารถดําเนินการ
ไดอาจเนื่องจากยังมีขอโตแยงของผูประกอบการภายในประเทศอยู
ประเด็นที่สาํ คัญก็คือ การชีพ้ ิกัดของกรมศุลกากรจะชี้ตามขอเท็จจริงของสิ่งของ
ซึ่งกรมศุลกากรจะพิจารณาตามขอเท็จจริงที่มีอยูตามทีผ่ ูนําเขาสงมาประกอบกับขอมูลทางวิชาการที่สามารถ
อางอิงไดมาประกอบการพิจารณาตามขอเท็จจริง ในสวนความแตกตางของอัตราอากร 1% กับ 10% เห็นดวย
วาสงผลกระทบตอผูนําเขา ทั้งนี้ ในความเห็นสวนตัว พิจารณาเห็นวาแนวทางแกปญหาคือ สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ควรจะไดมีการพิจารณาทบทวนถึงการกําหนดอัตราอากรในลักษณะดังกลาว (1% กับ
10%) นัน้ กอใหเกิดปญหา คือ UPS ที่นาํ เขาในปจจุบนั มีวิวัฒนาการที่สามารถใชไดหลากหลายวัตถุประสงค
มากขึ้น ก็ควรที่จะกําหนดอัตราอากรใหเปนลักษณะเดียวกันหรือลดอัตราอากรลง หรือกําหนดเฉพาะประเภท
สําหรับอุตสาหกรรมที่ผลิต UPS ในประเทศไดวาเปน UPS ประเภทใด ทั้งนี้เพื่อใหสามารถดําเนินการใหทงั้
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ผูประกอบการอุตสาหกรรมภายในประเทศและผูประกอบการนําเขาจากตางประเทศไมไดรับความเดือดรอน
และมีการคุมครองในระดับหนึง่ สําหรับสินคาที่ผลิตในประเทศ ซึง่ นาจะเปนการแกไขปญหาที่ถกู ตองเหมาะสม
และยั่งยืนได
ขอสรุปของที่ประชุม
1. ระบบฮารโมไนซ ที่กรมศุลกากรใชในการกําหนดพิกดั อัตราศุลกากรในปจจุบนั มีการ
กําหนด UPS ไวสองกลุม คือ กลุมของโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร เขาพิกัด 8504.40.11 อีกกลุมหนึง่ คือ
UPS ที่นาํ ไปใชในกิจการอื่น เขาพิกัด 8504.40.90
2. กรมศุลกากรพิจารณาจากเอกสารนําเขา จากสเปกของผูนาํ เขา ที่ระบุวา UPS ใชงานกับ
อะไรบาง หากระบุวาใชงานกับอุปกรณอื่นที่ไมเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม ประกอบกับขอมูลอางอิง
ทางวิชาการและขอมูลภายนอกดวย(Internet) กรมศุลกากรจะจัดใหอยูในพิกัด 8504.40.90 ซึ่งเปนวิธที ี่กรม
ศุลกากรปฏิบตั ิอยูในขณะนี้
ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการ
1. UPS ไมวาจะใชงานกับอะไรก็ไมมีความแตกตางกัน ก็คือเครื่องสํารองไฟฟาและจายไฟฟา
เทานัน้ จะแตกตางกันเพียงวาอุปกรณที่นาํ ไปใชมีความไวตอการเกิดกระแสไฟฟาตกมากนอยแคไหน คือถามี
ความไวตอกระแสไฟฟาตกมาก ก็ตองใช UPS ประเภทหนึง่ ความไวตอกระแสไฟฟาตกนอย ก็ใช UPS
ประเภทหนึ่งเทานั้นเอง
2. หากมีการกําหนดแยกกลุม พิกัดแลว ในอนาคต UPS ก็จะตองมีการพัฒนาใหมีความไวตอ
การทํางานเร็วขึ้นเรื่อยๆ เพื่อสามารถจําหนายได หากศุลกากรยึดระบบฮารโมไนซก็จะมีปญหาแนนอนในเรื่อง
พิกัดอัตราภาษี
3. ถากําหนดมาตรฐานและศึกษา เนื่องจากมีความไมชดั เจนในการระบุ แตหากสามารถ
กําหนดเปนมาตรฐานเดียวกันได เชื่อวาผูน ําเขาก็สามารถยอมรับได แตทั้งนี้จะตองไมมีการเลือกปฏิบัติตอ
ผูประกอบการรายใดเปนกรณีพิเศษจนเกิดความไมเทาเทียมกัน
4. ขอใหกรมศุลกากรดําเนินการพิจารณาศึกษา เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาตลอดเวลา
จะสามารถพิจารณาใหพิกัด 8504.40.90 เสียในอัตรา 1% ไดหรือไม
5. หากพิจารณาจาก Catalog และสเปก ที่เพียงระบุไววาใชกับโทรคมนาคมหรือใชกับอะไรก็
ตาม อาจจะเปนปญหาในการปดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยี UPS ซึ่งความแตกตางทีเ่ กิดขึ้นในขณะนี้คือความ
แตกตางในดานคุณภาพ(ความเที่ยงตรงและความรวดเร็ว) ซึ่งผูประกอบการทัว่ โลกก็จะตองดําเนินการพัฒนา
ใหคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆ ซึง่ ในอนาคตคาดวาอุปกรณไฟฟาอื่นๆ ก็จะพัฒนาใหสามารถใช UPS ไดดวยเชนกัน
ฉะนัน้ หากกรมศุลกากรตั้งเกณฑวา จะพิจารณาจาก Catalog และสเปก ก็จะสงผลใหผูประกอบการไมมีการ
ดําเนินการพัฒนา UPS ใหมีคุณภาพที่ดขี ึ้น
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ในการนี้ เมื่อไดเวลาอันสมควร นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาว
ขอบคุณผูแทนกรมศุลกากรที่ไดเสียสละเวลามารวมประชุมปรึกษาหารือใหขอมูลขอเท็จจริงตอคณะ
อนุกรรมาธิการ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการจะไดนําขอมูลที่ไดรับทราบไปประกอบการพิจารณาศึกษา
และดําเนินการตามขั้นตอนทางนิติบัญญัติเพื่อแกไขปญหาของประเทศและประชาชนตอไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอืน่ ๆ
4.1 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา
กําหนดการเดินทางศึกษาดูงานในการศึกษาเปรียบเทียบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
และสังคม : ไทย-มาเลเซีย ณ จังหวัดสงขลา และประเทศมาเลเซีย ระหวางวันพุธที่ 12 – วันเสารที่ 15
พฤษภาคม 2553
4.2 กําหนดการเดินทางพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนําเสนอรายงาน
การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันศุกรที่ 26 มีนาคม 2553
4.3 กําหนดการศึกษาดูงานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา และการเสวนา
โตะกลม เรื่อง “โทรศัพทเคลือ่ นที่ 3G เพื่อไทยเขมแข็ง” สูภ ูมิภาค โดยคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ระหวาง วันพุธที่ 24 – วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553
ณ จังหวัดเชียงใหม
4.4 กําหนดการศึกษาดูงานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา และการเสวนา
โตะกลม เรื่อง “โทรศัพทเคลือ่ นที่ 3G เพื่อไทยเขมแข็ง” สูภ ูมิภาค โดยคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ระหวาง วันพุธที่ 10 – วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2553
ณ จังหวัดอุบลราชธานี

เลิกประชุมเวลา 12.05 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร 5
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

