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RKC และ TFA กับการเผยแพร่ข้อมูลทางศุลกากร
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ศุลกากรทั่วโลกต่างพยายามสนับสุนห่วงโซ่โลจิสติกส์ที่ได้ขยายครอบคลุมทุกประเทศและ
เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการค้าระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ประกอบการขนาดย่อม ขนาดเล็ก และขนาดกลาง (MSMEs) อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการรายย่อย
ส่วนมากมีทรัพยากรในการทำงานที่จำกัด ในขณะที่พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับนำเข้า/ส่งออก ถ่ายลำ
ผ่านแดน ฯลฯ เกี่ยวข้องกับข้อมูลมากมาย เช่น พิกัดอัตราศุลกากรและอัตราอากรที่ต้องชำระจริง
ข้อมูลพิธีการเฉพาะทางของหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่ควบคุมการนำเข้า/ส่งออก มาตรการทางการค้า
เป็นต้น ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการค้นหาข้อมูลที่สำคัญจำเป็น นานาประเทศจึงได้จัดทำระบบสืบค้น
พิกัดอัตราศุลกากรทางออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการค้าระหว่างประเทศ
ระบบสืบค้นพิกัดอัตราศุลกากรทางออนไลน์ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ตามที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาเกียวโตฯ (ฉบับแก้ไข) (RKC) และความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวก
ทางการค้า (TFA) ที่กำหนดให้ภาคีใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเผยแพร่กฎหมายศุลกากรและ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสินค้า อย่างไรก็ตาม ภาคียังคงมีอำนาจในการออกแบบ
ระบบสืบค้นฯ ตามที่ตนเห็นว่าเหมาะสม ด้วยเหตุนี้ ระบบสืบค้นฯ จึงมีความแตกต่างกันในแต่ละภาคี
เช่น รูปแบบการนำเสนอ (layout) วิธีการสืบค้น ข้อมูลที่แสดงผล และการเก็บค่าใช้จ่ายในการใช้งาน เป็นต้น
จดหมายข่าวฉบับนี้ สำนักงานฯ จึงขอนำเสนอระบบการสืบค้นฯ ของคู่ค้าสำคัญของ
ประเทศไทย เช่น สหภาพยุโรป (EU) สหรัฐอเมริกา อินเดีย จีน และ Global Trade Helpdesk
ซึ่งองค์การศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Centre) การประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และองค์การการค้าโลก (WTO) เป็นผู้นำในการจัดทำโดย
ได้รับการสนับสนุนจากองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ
ชาวไทยที่สนใจศึกษาแนวทางการส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ รวมทั้งอาจเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ระบบของกรมศุลกากรต่อไป
ในท้ายจดหมายข่าวฉบับนี้ สำนักงานฯ ได้ทดลองสืบค้นพิกัดอัตราศุลกากรของระบบ
ดังกล่าวข้างต้นโดยใช้ตัวอย่างสินค้าประเภทจักรยานสองล้อที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ตามพิกัด
8712.00 และได้จัดทำสรุปตารางเปรียบเทียบการใช้งานระบบสืบค้นพิกัดอัตราศุลกากรตาม
กรณีศึกษาของประเทศดังกล่าวและหน่วยงาน Global Trade Helpdesk มาพร้อมนี้
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ระบบสืบค้นพิกดั อัตราศ ุลกากร: กรณีศึกษาของสหภาพย ุโรป
สหรัฐอเมริกา อินเดีย จีน และ Global Trade Helpdesk
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อนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ตอนที่ 9 ว่าด้วยข้อมูล คำวินิจฉัย และคำสั่งที่ออกโดยศุลกากร (Revised
Kyoto Convention (RKC) Chapter 9 Information, Decisions and Rulings Supplied by the Customs)
กำหนดให้ศุลกากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายศุลกากรแก่บุคคล
ที่สนใจ (มาตรฐานที่ 9.1 และ 9.3)
ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement: TFA) มาตรา 1
ข้อ 2 กำหนดให้สมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต เช่น
1. คำอธิบายพิธีการนำเข้า การส่งออก และการผ่านแดน รวมถึงขั้นตอนในการอุทธรณ์หรือทบทวนคำสั่ง ที่
เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติแก่หน่วยงานรัฐ ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการปฏิบัติตามพิธีการหรือ
ขั้นตอนดังกล่าว
2. แบบฟอร์มและเอกสารที่ต้องใช้ในการนำเข้า ส่งออก หรือผ่านแดนในอาณาเขตของสมาชิกนั้น
3. จุดติดต่อสอบถาม
4. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าที่ควรเผยแพร่ ได้แก่
4.1 อัตราภาษี
4.2 ค่าธรรมเนียม
4.3 กฎเกณฑ์ในการจัดจำแนกประเภทและการประเมินราคา
4.4 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดของสินค้า
4.5 ข้อห้าม/ข้อกำกัด
4.6 บทลงโทษ
4.7 ความตกลงทางการค้ากับประเทศอื่น ๆ
4.8 พิธีการที่เกี่ยวข้องกับโควตาภาษี
ในการนี้ ประเทศต่าง ๆ และองค์การระหว่างประเทศบางแห่ง ได้จัดทำระบบสืบค้นพิกัดอัตราศุลกากรเพื่อ
อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากพิกัดอัตราศุลกากร
ของสินค้า เช่น ความตกลงทางการค้ากับประเทศอื่น ๆ ข้อห้าม/ข้อกำกัด มาตรการทางการค้า การขอใบอนุญาตหรือ
ใบรับรอง เป็ นต้น ในที่นี้ ขอยกตัวอย่างระบบการสืบค้นของสหภาพยุโรป (EU) สหรัฐอเมริกา อินเดีย จีน และ
Global Trade Helpdesk1 ซึ่งมีรายละเอียดในการใช้งานในเบื้องต้นตามลำดับ ดังนี้

1

Global Trade Helpdesk เครื่องมือสืบค้นที่พัฒนาร่วมกันโดยองค์การศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Centre) การประชุมสหประชาชาติว่าด้วย
การค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และองค์การการค้าโลก (WTO)
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สหภาพยุโรป (EU)
TARIC เป็นฐานข้อมูล ชื่อสินค้าในภาษาต่าง ๆ ที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากรและ
มาตรการทางการค้าและการเกษตรที่ใช้กับสินค้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ในประเทศสมาชิก
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นภาพรวมของข้อกำหนดต่าง ๆ
ที่ ต ้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ใ นการนำเข้ า /ส่ ง ออกสิ น ค้ า รวมทั ้ ง อำนวยความสะดวกใน
การเก็บรวมรวมสถิติการค้าของทุกประเทศสมาชิก EU โดย TARIC ประกอบด้วย
ข้อมูลดังต่อไปนี้
1. มาตรการด้านภาษี
1.1 อัตราภาษีศุลกากรที่ใช้กับสินค้านำเข้าที่ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดใน
EU ตามการจัดจำแนกประเภทใน Combined Nomenclature (CN)2
1.2 อัตราภาษีที่ใช้กับสินค้าจากประเทศที่ได้สิทธิพิเศษทางการค้า
(tariff preferences)
1.3 การยกเว้นภาษีจาก EU ฝ่ายเดียว ทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับสินค้านำเข้า
(autonomous tariff suspensions)3
1.4 โควตาภาษี4
1.5 มาตรการในสหภาพศุลกากร
2. มาตรการทางการเกษตร
2.1 ส่วนประกอบในสินค้าเกษตรที่จะต้องได้รับการตรวจสอบศัตรูพืช (SPS)
2.2 ภาษีศุลกากรที่จัดเก็บเพิ่มจากน้ำตาล สินค้าที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ และสินค้าที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบ
2.3 ราคากลาง (representative prices) ของสัตว์ปีก
2.4 ราคานำเข้ามาตรฐาน (Standard Import Values) และราคาต่อหน่วย (Unit Prices) ของผักและผลไม้
3. มาตรการโต้ตอบทางการค้า
3.1 อัตราภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
3.2 มาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น
4. ข้อห้ามและข้อกำกัด
4.1 ข้อห้ามในการนำเข้า/ส่งออกสินค้าบางประเภท เช่น สารทำลายโอโซน สินค้าที่มีถิ่นกำเนิดหรือ
ส่งออกไปยังบางประเทศ (อิหร่าน เกาหลีเหนือ) เป็นต้น
4.2 ข้อจำกัดเชิงปริมาณ5

2

CN เป็นระบบพิกัดอัตราศุลกากรซึ่งประกอบด้วยหมายเลข 8 หลัก โดยเป็นหมายเลขจากระบบ Harmonized System (HS) จำนวน 6 หลัก
และการแบ่งประเภทย่อยลงไปอีกขัน้ ของ EU อีก 2 หลัก
3 มีวัตถุประสงค์เพือ
่ ให้ภาคอุตสาหกรรมใน EU สามารถนำเข้าวัตถุดิบหรือส่วนประกอบเข้ามาใช้ในการผลิตใน EU
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/suspensions_en)
4
5

คือ ระบบการจัดเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำหากปริมาณสินค้าไม่เกินกว่าปริมาณที่กำหนด โดยหากสินค้าเกินกว่าปริมาณกำหนด จะถูกจัดเก็บในอัต ราที่สูงกว่า
คือ ข้อจำกัดในการนำเข้าโดยอ้างอิงกับปริมาณหรือมูลค่าสินค้าที่สามารถนำเข้ าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
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4.3 สินค้าต้องกำกัด เช่น สินค้าตามอนุสัญญาไซเตส สินค้าฟุ่มเฟือย สินค้าทางวัฒนธรรม สินค้าที่ใช้ได้สองทาง
สินค้าที่ต้องขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช เป็นต้น
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งาน TARIC โดยไม่ต้องลงทะเบียนและไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บของ https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/ จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 1
ภาพที่ 1 แสดงหน้าจอเริ่มต้นของ TARIC

กรอกถิ่นกำเนิด/ประเทศปลายทาง

กรอกพิกัดของสินค้า

2. ผู ้ ใ ช้ ง านกรอกพิ ก ั ด ของสิ น ค้ า ลงในช่ อ ง Goods code และถิ ่ น กำเนิ ด /ประเทศปลายทางในช่ อง
Origin/destination ทั้งนี้ หากไม่ทราบพิกัดของสินค้า สามารถกด [Advance search] ซึ่งจะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 2
โดยผู้ใช้งานสามารถกรอกชื่อสินค้าลงในช่อง Textual search พร้อมเลือกมาตรการที่ต้องการค้นหาในช่อง Measure type ได้
ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอหลังจากเลือก Advance search

กรอกชื่อสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ

ในที่นี้ ขอยกตัวอย่างสินค้าประเภทจักรยานสองล้อที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ตามพิกัด 8712.00 โดยเลือก
ประเทศไทยเป็นถิ่นกำเนิดสินค้า/ประเทศปลายทาง ซึ่งแสดงผลออกมาตามภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 แสดงผลการค้นหาสินค้าด้วยพิกัด 8712.00 ที่มีถิ่นกำเนิด/ส่งออกไปยังประเทศไทย

ลิงค์ไปยังกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อัตราภาษีที่ใช้กับประเทศที่สามทุกประเทศ

ข้อกำกัด/ข้อกำหนดในการส่งออก

ผลการค้นหาแสดงผลตั้งแต่ระดับ หมวด ตอน จนถึงประเภทย่อยในระดับ 10 หลัก พร้อมคำอธิบายสินค้า
โดยสามารถกดพิกัดเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ในที่นี้ EU แบ่งประเภทย่อยของจักรยานที่มีลูกปืนเข้าสู่พิกัด 8712.00.30 โดยจักรยานที่ส่งมาจากประเทศอื่น ๆ
นอกจากจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย ศรีลังกา ตูนิเซีย กัมพูชา ปากีสถาน หรือฟิลิปปินส์ จัดอยู่ในพิกัด 8712.00.30.90
ในกรณีนี้ จักรยานเสียภาษีศุลกากรนำเข้าในอัตราร้อยละ 146 และในกรณีส่งออก อาจต้องปฏิบัติตามข้อกำกัดในการส่งออก
บางประการตามกฎระเบียบที่สามารถกดเข้าไปดูได้ในลิงค์ต่อท้ายแต่ละมาตรการ
นอกจากนี้ ผู้ใช้งานสามารถกดเครื่องหมาย ที่อยู่ถัดจากพิกัดของสินค้าเพื่อดูรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่
คำอธิบายสินค้า คำวินิจฉัยพิกัดล่วงหน้า (Binding tariff information) ส่วนประกอบทางเคมี การยกเว้นภาษีที่ผลบังคับใช้แล้ว
(Suspensions in force) และที่กำลังจะมีผลใช้บังคับ (Suspensions in preparation) เป็นต้น (ภาพที่ 4)
ภาพที่ 4 แสดงผลการค้นหาเมื่อกดเครื่องหมาย

6

ต่อท้ายพิกัด

ทั้งนี้ TARIC ไม่แสดงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตซึ่งแต่ละประเทศสมาชิกจัดเก็บในอัตราที่แตกต่างกัน

สำนักงำนที่ปรึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH

4

ปี ที่ 5 ฉบั
ปี บที่ 7 ประจำเดือนกรกฎำคม 2563

สหรัฐอเมริกา
ในปี 2556 คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (United States
International Trade Commission: USITC) ว่าจ้างให้บริษัท NCI, Inc. จัดทำระบบซอฟต์แวร์เพื่อ
พัฒนาระบบ Harmonized Tariff Schedule System (HTS) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้น หาและ
การแสดงผลให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานข้อมูล โดยผนวกระบบซอฟต์แวร์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
เว็บไซต์ที่สามารถใช้งานได้ผ่านเว็บลิงค์ https://hts.usitc.gov/
ในระบบ HTS ใหม่นี้ ผู้ใช้งานภายนอกสามารถค้นหาพิกัดอัตราศุลกากร ดูการเปลี่ยนแปลง
พิกัดในการแก้ไขแต่ละครัง้ และส่งออกข้อมูลการค้นหาในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในฟอร์แมทต่าง ๆ ได้
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งาน HTS โดยไม่ต้องลงทะเบียนและไม่เสียค่าใช้จา่ ย ดังนี้
1. เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บเพจ https://hts.usitc.gov/ จะปรากฏการแสดงผลดังภาพที่ 5

Credit: Wikipedia

ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอเริ่มต้นของ HTS

กรอกคำ วลี หรือพิกัดที่ต้องการค้นหา

2. ผู้ใช้งานทำการสืบค้นโดยป้อนคำ วลี ประเภท หรือประเภทย่อยของสินค้า ในที่นี้ ขอยกตัวอย่างสินค้า
ประเภทจักรยานสองล้อที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ตามพิกัด 8712.00 ซึ่งแสดงผลออกมาดังภาพที่ 6
ภาพที่ 6 แสดงผลการค้นหาด้วยพิกัด 8712.00

คอลัมน์ด้านซ้ายมือ

ดาวน์โหลดตอนที่ 87
คอลัมน์ด้านขวามือ
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คอลัมน์ด้านซ้ายแสดงประเภทย่อยทั้งหมดของสินค้าในพิกัด 8712.00 พร้อมคำอธิบายสินค้า เรียงลำดับจาก
เลขน้อยไปยังเลขมาก
คอลัมน์ด้านขวาแสดงข้อมูลตามลำดับจากซ้ายไปขวา ดังนี้
2.1 พิกัดของสินค้าที่แบ่งย่อยจนถึงระดับ 8 หลัก
2.2 รหัสต่อท้ายของสินค้าที่แบ่งย่อยไปอีกในระดับ 2 หลัก รวมเป็น 10 หลัก
2.3 คำอธิบายสินค้า
2.4 หน่วยนับ
2.5 อัตราภาษีศุลกากรซึ่งแบ่งออกเป็น 2 คอลัมน์ ได้แก่
2.5.1 คอลัมน์ที่ 1
2.5.1.1 อัตราทั่วไป เป็นอัตราที่ใช้กับสินค้าทั้งหมดที่ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศที่มีสิทธิใช้อัตราพิเศษ
2.5.1.2 อัตราพิเศษ เป็นอัตราที่ใช้กับสินค้าจากประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า เช่น
ประเทศที่มีความตกลงการค้าเสรี หรือประเทศที่เข้าร่วมโครงการให้สิทธิพิเศษทางการค้า เป็นต้น โดยระบุเป็นรหัสประเทศ
ต่อท้ายจากอัตราภาษีซึ่งจะปรากฏชื่อเต็มเมื่อนำเมาส์ไปวางเหนือรหัสนั้น7
2.5.2 คอลัมน์ที่ 2 อัตราภาษีที่ใช้กับสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในคิวบาและเกาหลีเหนือ
อนึ่ง ในคอลัมน์ด้านขวานี้ ผู้ใช้งานสามารถเลื่อนขึ้น/ลงเพื่อหาสินค้าในตอนที่ 87 ได้ทั้งหมด รวมทั้งสามารถ
ดาวน์โหลดข้อมูลในตอนที่ 87 ทั้งหมดได้ด้วยการคลิก Download Chapter (ภาพที่ 6)
นอกจากนี้ ผู้ใช้งานสามารถกด EXPORT เพื่อส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ CSV, EXCEL หรือ JSON ได้
โดยกรอกพิกัดเริ่มต้นและพิกัดสิ้นสุดที่ต้องการ (ภาพที่ 7)
ภาพที่ 7 แสดงขั้นตอนการส่งออกข้อมูล

7

อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏลิงค์ไปยังเว็บเพจที่ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในการขอใช้อัตราพิเศษ หรือรายละเอียดการขอใบอนุญาตต่าง ๆ
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อินเดีย
อินเดียเปิดให้บริการสืบค้นพิกัดอัตราศุลกากรในระบบ Customs Tariff Database (CTD) บนเว็บไซต์
http://www.custada.in/ โดยต้องทำการลงทะเบียนและชำระเงิน ในการนี้ ผู้ใช้งานอาจลงทะเบียนเป็นสมาชิกราย 3 เดือน
หรือ 1 ปี ซึ่งเสียค่าธรรมเนียมจำนวน 300 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 9,200 บาท) และ 750 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ
23,000 บาท) ตามลำดับ (ภาพที่ 8)
ภาพที่ 8 แสดงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสืบค้นพิกัดอัตราศุลกากรของอินเเดีย

ทั้งนี้ ตัวอย่างสินค้าตามวิธีการใช้งาน CTD เป็น Propylene copolymers ซึ่งแสดงผลการค้นหาออกเป็น 11 คอลัมน์
(ตารางที่ 1) ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรของ CTD

HS Code Level

Items Unit Basic Basic IGST SWS Total Duty Import Policy Country
Description
(Sch (Ntfn
with 10% and NTBs Preferences
Rate) Rate)
SWS

(1)
(2)
3902 30 00 -

(3)
(4)
Propylene Kg
copolymers

(5)
10

(6)
7.5

(7)
18

(8)
1

(9)
27.735

(10)
Free

(11)
SA ASN My Jp

คอลัมน์ที่ 1 แสดงพิกัดศุลกากร 8 หลัก โดย 6 หลักแรก อ้างอิงจากระบบ HS และอีก 2 หลัก เป็นประเภทย่อย
เพิ่มเติมของอินเดีย
คอลัมน์ที่ 2 แสดงการแบ่งประเภทโดยใช้เครื่องหมาย -, --, --- หรือ ---- ตามอันดับในการจัดจำแนกประเภท
คอลัมน์ที่ 3 แสดงคำอธิบายสินค้า
คอลัมน์ที่ 4 แสดงหน่วยของสินค้าเป็นน้ำหนัก (กิโลกรัม) จำนวน (หน่วย) ความยาว (เมตร) หรือคู่ (คู่)
ซึ่งต้องระบุให้ถูกต้องในใบขนสินค้า (bill of entry) หรือบัญชีรายการสินค้า (shipping bill)
คอลัมน์ที่ 5 และ 6 แสดงอัตราภาษีศุลกากรทั่วไป (Basic Rate) โดยอาจเป็นอัตราตามมูลค่าหรืออัตราตามปริมาณ
ทั้งนี้ อัตราในคอลัมน์ที่ 6 เป็นอัตราพิเศษ
คอลัมน์ที่ 7 แสดงอัตราภาษีสินค้าและบริการ (Integrated Tax: IGST)
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คอลัมน์ที่ 8 แสดงอัตราภาษีสวัสดิการสังคม (Social Welfare Surcharge: SWS)
คอลัมน์ที่ 9 แสดงค่าภาษีสุทธิที่ต้องชำระ โดยจากตัวอย่างคำนวณดังนี้
(1) ราคาศุลกากรของโพรพิลีนโคโพลิเมอร์ = 100 รูปี
(2) ภาษีศุลกากร (ในที่นี้ใช้อัตราพิเศษ) = 7.5% x 100 = 7.50 รูปี
(3) ภาษีสวัสดิการสังคม = 10% x (2) = 0.75 รูปี
(4) ภาษีสินค้าและบริการ = 18% x [(1) + (2) + (3)] = 19.485 รูปี8
(5) ค่าภาษีสุทธิ = (2) + (3) + (4) = 7.50 + 0.75 + 19.485 = 27.735 รูปี
คอลั ม น์ ท ี ่ 10 แสดงมาตรการการนำเข้ า ที ่ ใช้ ก ั บ สิ น ค้ า นั ้ น เช่ น Restricted (ต้ องกำกั ด ) Prohibited
(ต้องห้าม) Free Conditions (นำเข้าโดยเสรีภายใต้เงื่อนไข) STE (นำเข้าผ่านตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น) PSC
(ต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช) เป็นต้น
คอลัมน์ที่ 11 แสดงรายชื่อประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น SA (ศรีลังกา
เนปาล SAPTA และ SAFTA) ASN (อาเซียน) My (เมียนมาร์) และ Jp (ญี่ปุ่น)
นอกเหนือจากการสืบหาพิกัดอัตราศุลกากรดังกล่าว ผู้ใช้งานยังสามารถดาวน์โหลดพิกัดอัตราศุลกากรตั้งแต่
ตอนที่ 1 – 98 ได้เช่นกัน
จีน
ศุลกากรจีนเปิดให้บริการสืบค้นพิกัดอัตราศุลกากรบนเว็บไซต์ https://hs.e-to-china.com/ โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย โดยมีขั้นตอนการใช้งานในเบื้องต้น ดังนี้
1. เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ https://hs.e-to-china.com/ จะปรากฏการแสดงผลดังภาพที่ 9 โดยผู้ใช้งานสามารถ
กรอกชื่อสินค้าหรือพิกัดของสินค้าเพื่อทำการค้นหา ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการสืบค้นด้วยพิกัด 8712.00
ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอเริ่มต้นเมือ่ เข้าสู่เว็บไซต์ https://hs.e-to-china.com/

กรอกชื่อสินค้าหรือพิกัดของสินค้า

8 ต้นฉบับน่าจะคลาดเคลื่อน เพราะหากใช้สูตรตามต้นฉบับ IGST=18% of Basic (2) + SWS (3) จะไม่ได้ผลลัพธ์ 19.485 ตามที่แสดงในตัวอย่างวิธก
ี ารใช้งาน
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2. ระบบจะแสดงผลการค้นหาของสินค้าทั้งหมดในประเภทย่อย 8712.00 จนถึงระดับ 10 หลัก (ภาพที่ 10)
ภาพที่ 10 แสดงผลการค้นหาด้วยพิกัด 8712.00

ในทีนี้ ขอยกตัวอย่างผลการค้นหาของประเภทย่อย 8712 0020 00 (จักรยานที่ใช้ในการแข่งขัน) ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
2.1 CIQ Code หมายถึง รหัสของสำนักงานตรวจสอบมาตรฐานและการกักกันโรค (China Inspection &
Quality Service) ซึ่งไม่ได้ถูกระบุไว้สำหรับสินค้าประเภทนี้ (ดูเพิ่มเติมในข้อ 2.5)
2.2 Declaration Norm หมายถึง รายการข้อมูลที่ต้องกรอกลงในใบขนสินค้า เช่น ยี่ห้อ อัตราภาษีพิเศษ
การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อ โมเดล เป็นต้น
2.3 Goods under the HS code หมายถึง ประเภทย่อยที่อยู่ในพิกัดของสินค้านี้ ซึ่งไม่ได้ถูกระบุไว้ในกรณีนี้
เนื่องจากเป็นการจัดจำแนกในระดับละเอียดที่สุดแล้ว (10 หลัก)
2.4 กราฟแสดงมูลค่าการค้าสินค้าประเภทนี้
2.5 รายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ เช่น เสียภาษีในอัตราทั่วไป (General Tariff Rate) ที่ร้อยละ 130 โดยหากเป็น
สินค้าที่มาจากสหรัฐอเมริกาต้องเสียเพิ่มในอัตรารร้อยละ 25 ส่วนอัตรา MFN อยู่ที่ร้อยละ 7 ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 6
โดยในกรณีนี้ สินค้าไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามความตกลงการค้าเสรี (FTA) และไม่ต้องขอใบรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ (China Compulsory Certification: CCC) เป็นต้น

Credit: Doing Business in China
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Global Trade Helpdesk
Global Trade Helpdesk เป็นเครื่องมือสืบค้นที่พัฒนาร่วมกันโดยองค์การศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศ
(International Trade Centre) การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และองค์การการค้าโลก
(WTO) โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ9 เมื่อปี 2560 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์ส่งออก
ไปยังประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดย่อม ขนาดเล็ก และขนาดกลาง (MSME) ด้วยการรวบรวมข้อมูล
ทางการค้าประเภทต่าง ๆ ไว้ ณ จุดเดียว เพื่อให้ผู้ประกอบการมีทรัพยากรที่จำกัดในการเข้าถึงข้อมูล ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น
ล่าสุด เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 Global Trade Helpdesk ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน
มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ ๆ เข้าสู่ระบบ เช่น ศักยภาพของประเทศที่ประสงค์ส่งออกสินค้าไปขาย สถิติทางการค้า
พิธีการที่เกี่ยวข้อง หุ้นส่วนทางธุรกิจที่น่าสนใจ การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น10
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งาน Global Trade Helpdesk ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ https://globaltradehelpdesk.org/en จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 11 โดยผู้ใช้งาน
ต้องกรอกประเทศต้นทาง ชื่อหรือพิกัดของสินค้า และประเทศปลายทางลงในช่องที่กำหนดเพื่อดำเนินการสืบค้น ในที่นี้
ขอยกตัวอย่างการส่งออกสินค้าในพิกัด 8712.00 จากไทยไปยังอินเดีย
ภาพที่ 11 แสดงหน้าจอเริ่มต้นของ Global Trade Helpdesk

กรอกประเทศต้นทาง

กรอกชื่อสินค้าหรือพิกัดของสินค้า

กรอกประเทศปลายทาง

เช่น องค์การศุลกากรโลก (WCO) องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างอเมริกา (IADB) เป็นต้น
10 http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/june/wco-contributes-to-the-global-trade-helpdesk-in-support-of-msmes.aspx
9
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2. ผลการสืบค้นจะแสดงความน่าสนใจของตลาดการค้าสินค้าในพิกัด 8712.00 (ภาพที่ 12) โดยแสดงข้อมูล
ออกเป็น 2 ประเภท
2.1 สถานะของอินเดียในฐานะผู้นำเข้าสินค้าในพิกัด 8712.00 ในระดับโลก โดยพิจารณาจากมูลค่าและ
อันดับการนำเข้าสินค้าในพิกัดดังกล่าวของอินเดียเมื่อเทียบกับตลาดโลก
2.2 โอกาสของผู ้ ป ระกอบการในประเทศไทยในการส่ ง ออกสิ น ค้ า ในพิ กั ด 8712.00 ไปยั ง อิ น เดี ย
โดยพิจารณาจาก 1) ส่วนแบ่งการตลาดของสินค้าในพิกัดดังกล่าวของไทยในอินเดีย 2) การขยายตัวในการนำเข้าสินค้า
ในพิกัดดังกล่าวของไทยในอินเดียระหว่างปี 2558 - 2562 และ 3) ศักยภาพในการส่งออกภายในปี 2567
ภาพที่ 12 แสดงภาพรวมของตลาดการค้าสินค้าในพิกัด 8712.00 ในอินเดีย

3. เมื่อเลื่อนหน้าจอผลการค้นหาลงมา จะพบข้อมูลอีก 2 ประเภท (ภาพที่ 13) ดังนี้
3.1 ภาพรวมของอัตราภาษีศุลกากร ในที่นี้ ระบบแสดงผลร้อยละ 5-30 โดยสินค้าอาจได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี
ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถกด “More information about tariffs” ซึ่งจะแสดงผลดังภาพที่ 14 ในที่นี้
อัตราภาษี MFN คือ ร้อยละ 30 ส่วนอัตราภาษีพิเศษตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - อินเดีย คือ ร้อยละ 5
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ภาพที่ 13 แสดงภาพรวมของอัตราภาษีศุลกากรและกฎระเบียบที่เกีย่ วข้อง

ภาพที่ 14 แสดงอัตราภาษีศุลกากรในอัตรา MFN และอัตราพิเศษ

3.2 ข้อกำหนดต่าง ๆ ของสินค้าทั้งในไทยและอินเดีย ในที่นี้ ระบบแสดงผลว่า อินเดียมีข้อกำหนดเกี่ยวกับ
สินค้า (Product Requirements) 1 ประการ และข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการก่อนการขนส่งและการตรวจสอบสินค้า
2 ประการ (Pre-shipment & Inspection Requirements) โดยผู้ใช้งานสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ภาพที่ 15 แสดงข้อกำหนดเกี่ยวกับสินค้า ในที่นี้ ผู้นำเข้าต้องลงทะเบียนชื่อและที่อยู่กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และต้องแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่กำหนดไว้บนฉลากของสินค้า (ชื่อ/ที่อยู่ของผู้นำเข้า/ผู้ผลิต ชื่อสามัญของสินค้า
ปริมาณสุทธิ เดือนและปีที่บรรจุหีบห่อ) ผู้ใช้งานสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดของกฎหมายฉบับเต็มได้ที่ “Full text
legislation” หรือกด “Open web link” เพื่อไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ภาพที่ 15 แสดงกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องในการนำเข้าสินค้า

ภาพที่ 16 แสดงข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการก่อนการขนส่งและการตรวจสอบสินค้า ในที่นี้ มีข้อกำหนด
เกี่ยวกับการติดฉลากดังที่ได้อธิบายไว้แล้ว และข้อกำหนดเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อซึ่งบัญญัติวิธีที่อนุญาตและไม่
อนุญาตให้ใช้ในการบรรจุหีบห่อ โดยผู้ใช้งานสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดของกฎหมายฉบับเต็มหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้เช่นกัน
ภาพที่ 16 แสดงกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องในการนำเข้าสินค้า
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4. นอกจากนี้ ระบบยังแสดงผลระยะเวลาที่ใช้ในการส่งออกในขั้นตอนต้องดำเนินการในประเทศไทย (ภาพที่ 17)
ภาพที่ 17 แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการส่งออกจากประเทศไทย

5. เมื่อเลื่อนหน้าจอในภาพที่ 12 มายังล่างสุด ผู้ใช้งานจะพบข้อมูลของหุ้นส่วนทางธุรกิจที่น่าสนใจหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง (ภาพที่ 18) โดยสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังนี้
5.1 หุ้นส่วนทางธุรกิจในอินเดีย (Business Directory)
5.2 ผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านการเงิน (Trade Finance Providers)
5.3 องค์กรที่ให้การสนับสนุนทางการค้า (Trade Promotion Organisations)
5.4 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Offices)
ภาพที่ 18 แสดงหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
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เปรียบเทียบลักษณะเด่นของระบบสืบค้นพิกัดอัตราศุลกากรของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา อินเดีย จีน และ
Global Trade Helpdesk
จากคำอธิบายการใช้งานระบบสืบค้นพิกัดอัตราศุลกากรของกรณีศึกษาดังที่กล่าวมาข้างต้น อาจเปรียบเทียบ
ลักษณะเด่นของแต่ละระบบได้ตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการใช้งานและผลการสืบค้นในระบบสืบค้นพิกัดอัตราศุลกากรของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา อินเดีย จีน และ Global Trade Helpdesk

สหภาพยุโรป

สหรัฐอเมริกา

อินเดีย

จีน

Global Trade
Helpdesk

ใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สืบค้นโดยป้อนพิกัด/คำสำคัญ
แสดงสินค้าอื่น ๆ ในตอนเดียวกัน
แสดงอัตราภาษีศุลกากร MFN
แสดงอัตราภาษีศุลกากรตามความตกลงการค้า
แสดงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีอื่น ๆ
แสดงตัวอย่างการคำนวณค่าภาษี
แสดงมาตรการทางการค้า/มาตรการอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถส่งออก/ดาวน์โหลดข้อมูลได้
แสดงสถิติทางการค้า
แสดงข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับตลาดในประเทศ
ปลายทาง
แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการส่งออก
แสดงข้อมูลหุ้นส่วนธุรกิจ/องค์กรที่เกี่ยวข้อง

จะเห็นได้ว่า ทุกระบบต่างอำนวยความสะดวกแก่ผู้สืบค้นด้วยการตั้งค่าการค้นหาทั้งด้วยพิกัดและคำสำคัญ
สำหรับผู้ที่ไม่ทราบพิกัดของสินค้า อย่างไรก็ตาม แต่ละระบบต่างมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปและไม่มีระบบใดที่มี
ข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งหมด โดยในกรณีหลังนี้ บางระบบได้รวบรวมเว็บลิงค์ไปยังเว็บไซต์ซึ่งแสดงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่บัญญัติไว้ใน RKC และ TFA นอกจากนี้ บางระบบบรรจุข้อมูลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในความตกลงระหว่าง
ประเทศทั้งสองฉบับ เช่น ค่าภาษีสุทธิที่ต้องชำระ (ภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ) สถิติทางการค้า ความน่าสนใจ
ของตลาดในประเทศที่จะส่งสินค้าออกไปจำหน่าย ระยะเวลาที่ใช้ในการส่งออก และข้อมูลของหุ้นส่วนธุรกิจที่น่าสนใจ
เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นข้อมูลที่สำคัญและมีประโยชน์ต่อการวางแผนธุรกิจของผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจทำการค้นคว้า
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้วย
สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ หวังว่า กรณีศึกษาของระบบสืบค้นพิกัดอัตราศุลกากรทั้ง
5 ระบบ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการส่งออกไปยังประเทศ
หรือเขตเศรษฐกิจดังกล่าว เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการชาวไทยในตลาดโลกต่อไป
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EU ขยายโครงการรับรองคุณวุฒิการศึกษาสำหรับหลักสูตรศุลกากร
EU Recognition for Customs academic programmes เป็ น โครงการของสหภาพยุ โ รป (EU) ที ่ ร ั บ รอง
หลักสูตรการศึกษาด้านศุลกากรของสถาบันการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และรายวิชาที่เกี่ยวกับศุลกากรใน
หลักสูตรอื่น ๆ เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาที่ประสงค์เข้าทำงานในสายงานศุลกากรทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน และเพื่อยกระดับวิชาชีพศุลกากรด้วย
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 EU ได้มอบประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิการศึกษาหลักสูตรศุลกากรเพิ่มเติมอีก
4 หลักสูตร ในสถานบันการศึกษา 3 แห่ง ดังนี้
1. Estonian Academy of Security Sciences (เอสโตเนีย) หลักสูตรปริญญาตรีด้านศุลกากรและภาษี
2. University of Verona (อิตาลี) หลักสูตรปริญญาโทด้านกฎหมายและเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
3. University of Barcelona (สเปน) หลักสูตรปริญญาโทด้านกฎหมายและการปฏิบัติงานด้านศุลกากร และ
หลักสูตรปริญญาโทด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ
ที่ผ่านมา มีสถาบันการศึกษา 6 แห่ง ที่ได้รับการรับรองในปี 2562 ได้แก่
1. D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov (บัลแกเรีย) หลักสูตรปริญญาโทด้านการควบคุมตรวจสอบ
สกุลเงิน ศุลกากร และภาษี
2. NEOMA Business School (ฝรั่งเศส) หลักสูตรปริญญาโทด้านศุลกากรและห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
3. Institute of Customs and International Trade Law, University of Münster (เยอรมนี ) หลั ก สู ต ร
ปริญญาโทด้านการปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ และหลักสูตรปริญญาโทด้านกฎหมายศุลกากร
ภาษี และการค้าระหว่างประเทศ
4. National University of Public Service (ฮังการี) หลักสูตรปริญญาตรีด้านการบริหารจัดการการบังคับใช้กฎหมาย
ศุลกากรและการเงิน
5. Rottterdam School of Management (เนเธอร์แลนด์) หลักสูตรปริญญาโทด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ศุลกากรและห่วงโซ่อุปทาน
6. Academia Aduanera/University Rovira i Virgili (สเปน) หลักสูตรปริญญาโทด้านกฎหมายศุลกากร
ผู้ที่สนใจอาจพิจารณาเข้าศึกษาในสถาบันและหลักสูตรดัง กล่าว เพื่อเพิ่มโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในสายงาน
ศุลกากรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/38av4FQ
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ศุลกากรเบลเยียมแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับขบวนการมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อศุลกากร
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ศุลกากรเบลเยียมประกาศแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับขบวนการมิจฉาชีพที่
แอบอ้างชื่อศุลกากรในการหลอกลวงเอาเงินจากประชาชน โดยขบวนการดังกล่าวส่งอีเมล์ในนามศุลกากรเบลเยียม
ให้ซื้อรหัส PIN และส่งรหัสดังกล่าวมาให้ศุลกากรทางอีเมล์
ในการนี้ ศุลกากรเบลเยียมแถลงว่า ศุลกากรไม่มีมาตรการให้ประชาชนซื้อรหัส PIN เพื่อนำมาใช้ในจัดส่ง
สินค้า นอกจากนี้ ศุลกากรไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมโดยตรง (ยกเว้นในกรณีการทำลายสินค้าปลอมแปลง
เครื่องหมายการค้าหรือการกระทำความผิดอื่น ๆ) โดยการสำแดงสินค้าและการชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดส่งพัสดุนั้น เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการขนส่งซึ่งจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เหล่านี้จากผู้รับของอีกทอดหนึ่ง
อนึ ่ ง ขบวนการมิ จ ฉาชี พ ดั ง กล่ า วใช้ อ ี เ มล์ colis@douane.gouv.be หรื อ colis.douane@dr.com
ในขณะที่อีเมล์ของศุลกากรเบลเยียมต้องลงท้ายด้วย @minfin.fed.be เสมอ
ในการนี้ สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอให้ประชาชนชาวไทยที่พำนักในเบลเยียมใช้
ความระมัดระวังเมื่อได้รับอีเมล์ที่แอบอ้างชื่อของศุลกากรเบลเยียม โดยหากได้รับอีเมล์ที่ต้องสงสัย ท่านสามารถ
ติดต่อศุลกากรเบลเยียมได้ที่ https://finances.belgium.be/fr/phishing
อ้างอิง

Belgium Customs. NOUVEAU MAIL DE PHISING EN CIRCULATION : "L'ACHAT D'UN CODE PIN POUR VOTRE
COLIS". https://finances.belgium.be/fr/Actualites/nouveau-mail-de-phising-en-circulation-lachat-duncode-pin-pour-votre-colis . Accessed 1 July 2020.
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คณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากรมีมติเห็นชอบข้อแก้ไข HS2022
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 การประชุมคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร (WCO Council) ครั้งที่ 135/136
ซึ่งเป็นการประชุมระดับสูงสุดขององค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้มีมติเห็นชอบกับความเห็นเรื่องข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข
(corrigendum amendments) ในระบบ Harmonized System ฉบับปี ค.ศ. 2022 (HS2022)
ทั้งนี้ WCO ได้ประกาศเผยแพร่ข้อแก้ไขทั้งหมดของ HS ไปเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ตามที่สำนักงานที่ปรึกษา
การศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รายงานให้ทราบเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 อย่างไรก็ตาม HS2022 ที่ได้
เผยแพร่ไปนั้น มีข้อผิดพลาดทางเทคนิคบางประการ เช่น การสะกดคำ ไวยากรณ์ ความไม่สอดคล้องระหว่าง
ฉบับ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั ่งเศส เป็น ต้น ด้ว ยเหตุนี้ คณะกรรมการระบบฮาร์โ มไนซ์จึ งเสนอข้ อ แก้ ไ ข
ข้อผิดพลาดดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากรซึ่งได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563
ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 WCO ยังไม่ได้ดำเนินการอัพโหลด HS2022 ที่ได้รับการแก้ไขลงบน
เว็บไซต์ ในการนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าได้ที่ https://bit.ly/2ZlTus6
อ้างอิง
WCO. WCO Council reiterates support for the Secretariat in leading the Customs community through the global health crisis.
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/june/wco-council-reiterates-support-for-the-secretariat.aspx .
Accessed 1 July 2022.
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EU แก้ไขกฎหมายลำดับรองของ Union Customs Code (UCC)
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 สหภาพยุโรป (EU) ประกาศให้ทราบถึงข้อแก้ไข UCC Delegated Act และ UCC
Implementing Act ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 และ 20 กรกฎาคม 2563 ตามลำดับ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ควบคุมการนำเข้าเวอร์ชั่น 2 (Import Control System 2: ICS2) และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) เช่น
1. ICS2
1.1 กรณีที่ได้ยกเว้นจากหน้าที่ในการยื่นใบขนสินค้าแบบย่อ (entry summary declaration: ENS) สำหรับ
ไปรษณียภัณฑ์ที่ขนส่งมาทางอากาศที่มีจุดหมายปลายทางในประเทศสมาชิกหรือประเทศที่สาม หรือไปรษณีย์ภัณฑ์ที่
ขนส่งทางทะเล ทางถนน หรือทางราง ก่อนที่ ICS2 จะมีผลบังคับใช้ในระยะต่าง ๆ (ดูรายละเอียดที่ https://bit.ly/3iMTjPm)
(UCC Delegated Regulation Article 104)
1.2 ระยะเวลาที่กำหนดในการยื่น ENS สำหรับสินค้าที่ขนส่งทางอากาศ (UCC Delegated Act Article 106)
1.2.1 ไม่ช้ากว่าเวลาออกเดินทาง สำหรับเที่ยวบินที่มีระยะเวลาบินน้อยกว่า 4 ชั่วโมง
1.2.2 ไม่ช้ากว่า 4 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึงท่าอากาศยานแห่งแรกในเขตศุลกากรของ EU สำหรับ
เที่ยวบินอื่น ๆ
2. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2.1 เลื่อนวันใช้บังคับกฎระเบียบด้านภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับใหม่จากวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็น 1 กรกฎาคม 2564
โดยกฎระเบียบดังกล่าวมีสาระสำคัญประการหนึ่ง คือ การยกเลิกมูลค่าขั้นต่ำ (de minimis) สำหรับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3iLiCl6 และ https://bit.ly/2CeG0qd)
2.2 กำหนดนิยามใหม่ของ “มูลค่าที่แท้จริง (intrinsic value)” (UCC Delegated Act Article 1) ดังนี้
2.2.1 สำหรับสินค้าที่มีลักษณะทางการค้า (commercial goods) หมายถึง ราคาของสินค้าที่ซื้อขายเมื่อ
ส่งออกไปยังเขตศุลกากรของ EU โดยไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย (เว้นเสียแต่ได้รวมไว้ในราคาสินค้าและไม่ได้ถูกแจก
แจงต่างหากในบัญชีราคาสินค้า) และค่าภาษี/ค่าธรรมเนียมที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถตรวจสอบได้จากเอกสารต่าง ๆ
2.2.2 สำหรับสินค้าที่ไม่มีลักษณะทางการค้า (goods of a non-commercial nature) หมายถึง ราคาที่
ควรจะต้องชำระสำหรับสินค้านั้นหากถูกซื้อขายเพื่อส่งออกมายังเขตศุลกากรของ EU
อ้างอิง
European Commission. New rules in Union Customs Code package to impact Import Control System 2 , e-commerce and
military mobility. https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/new-rules-union-customs-code-package-impact-importcontrol-system-2-e-commerce-and-military-mobility_en. Accessed 9 July 2020.
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/877 of 3 April 2020 amending and correcting Delegated Regulation (EU) 2015/2446
supplementing Regulation (EU) No 952/2013, and amending Delegated Regulation (EU) 2016/341 supplementing
Regulation (EU) No 952/2013, laying down the Union Customs Code
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ศุลกากรเยอรมนีตรวจยึดกำไลทองคำที่ซุกซ่อนในตุ๊กตาหมี
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศุลกากรเยอรมนี
ณ ท่าอากาศยานดุซเซิลดอร์ฟ ได้รายงานการตรวจยึดกำไลทองคำ
มูลค่ากว่า 1,100 ยูโร (ประมาณ 38,000 บาท) ที่ผู้โดยสารรายหนึ่ง
ซุกซ่อนในตุ๊กตาหมี
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2563
ที่ผ่านมา โดยผู้โดยสารดังกล่าวเป็นผู้โดยสารเพศชาย อายุ 43 ปี
เดินทางมาจากตุรกี และเลือกเดินผ่านช่องสีเขียว (ไม่มีของที่ต้อง
สำแดง)
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจค้นสัมภาระของผู้โดยสาร โดยตรวจพบบุหรี่ จำนวน 400 มวน ซึ่งเกินกว่า
จำนวนที่ได้รับยกเว้นภาษี 200 มวน และตุ๊กตาหมีที่มีรอยตะเข็บด้านหลังนูนกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัด เจ้าหน้าที่
ศุลกากรได้ใช้มือลูบคลำบริเวณด้านท้องและพบวัตถุบางอย่าง จึงขอให้ผู้โดยสารเปิ ดตะเข็บของตุ๊กตาหมีเพื่อ
ตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารยืนกรานปฏิเสธโดยอ้างว่า เป็นตุ๊กตาที่ได้รับเป็นของขวัญจากมารดาที่ได้
เสียชีวิตไปแล้ว เจ้าหน้าที่จึงดำเนิน การเปิดตะเข็บด้ว ยตนเองและได้พบกำไลทองคำมูล ค่ากว่า 1,100 ยูโร
ในบริเวณส่วนท้องของตุ๊กตาหมีดังกล่าว
ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อหาพยายามลักลอบนำเข้าสินค้า และได้ยึดบุหรี่ กำไลทองคำ และตุ๊กตาหมีไว้
เป็นของกลาง
อ้างอิง
Germany Customs. Teddybär mit Gold im Bauch.
https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Sonstiges/2020/z66_teddybaer_d.html. Accessed 10 July 2020.
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รายงานความเคลื่อนไหว

เจ้าหน้าที่ศุลกากรสหรัฐอเมริกาเตรียมปฏิบตั หิ น้าที่ ณ ท่าอากาศยานบรัสเซลส์
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นาย Alexander De Croo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเบลเยียม
ประกาศให้ทราบถึงความตกลงระหว่างเบลเยียมและสหรัฐอเมริกาที่ได้ลงนามเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ตามความตกลงดั ง กล่ า ว ศุ ล กากรสหรั ฐ อเมริ ก า (Customs and Border Protection: CBP) จะส่ ง
เจ้าหน้าที่จำนวน 30 นาย มาประจำการ ณ ท่าอากาศยานบรั สเซลส์ ประเทศเบลเยียม เพื่อดำเนินพิธีการที่
เกี่ยวข้องก่อนผู้โดยสารเดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระของเจ้าหน้าที่ ณ ท่าอากาศยาน
ในสหรัฐอเมริกา
มาตรการดังกล่าวจะช่วยประหยัดเวลาของผู้โดยสาร และเพิ่มความนิยมของท่าอากาศยานบรัสเซลส์ใน
หมู่นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้เที่ยวบินสามารถให้บริการไปยังท่าอากาศยานลากัวร์เดีย
(LaGuardia Airport) ในมหานครนิวยอร์กซึ่งยังไม่มีสถานที่สำหรับการปฏิบัติงานของศุลกากร ซึ่งจะเป็นการช่วยลด
ความแออัดของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (John F. Kennedy International
Airport) และท่าอากาศยานนิวาร์คลิเบอร์ตี (Newark Liberty International Airport)
ทั้งนี้ สัมภาระที่ล งทะเบีย น ณ ท่าอากาศยานบรัส เซลส์แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีกครั้งไปจนถึ ง
ท่าอากาศยานปลายทางในสหรัฐอเมริกา (checked through) ในกรณีที่ผู้โดยสารต้องเปลี่ยนเที่ยวบินไปยังเมืองอื่น
ในสหรัฐอเมริกา
ในปัจจุบัน ประเทศที่มีเจ้าหน้าที่ศุลกากรสหรัฐอเมริกาปฏิบัติการใน 4 ประเทศ ได้แก่ ไอร์แลนด์ (กรุงดับบลิน
และเมืองแชนนอน) บาฮามาส (กรุงแนสซอ) อารูบา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (กรุงอาบูดาบี)
ความเคลื่อนไหวของแวดวงศุลกากรในต่างประเทศครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการบริห าร
จัดการชายแดนร่วมกันระหว่างประเทศที่ไม่มีพรมแดนทางธรรมชาติติดกัน อันเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความสะดวก
ของผู้โดยสาร การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
อ้างอิง
The Brussels Times. US customs will carry out checks at Brussels Airport. https://www.brusselstimes.com/newscontents/world/122827/us-customs-will-carry-out-checks-at-brussels-airport/. Accessed 23 July 2020.
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กิจกรรมสำนักงำนฯ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายนิ ติ วิทยาเต็ม อัครราชทู ต (ฝ่ ายศุลกากร) นำคณะข้าราชการสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
เข้ าร่วมพิ ธีถวายพระพรชั ยมงคลพระบาทสมเด็ จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ นทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้ าเจ้าอยู่หั ว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
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วันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 146 ปี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 146 ปี นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร)
นำคณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ทำบุญถวายภัตตาหารเพลและเครื่องสังฆทาน
แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นศิริมงคลและเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่ข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากรที่ได้ล่วงลับไปแล้ว
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู ประเทศเบลเยียม

สำนักงำนทีป่ รึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH 23

กิจกรรมสำนักงำนฯ

เยี่ยมชมสวนผักของผูป้ ระกอบการชาวไทยในเบลเยียม
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง
สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการและหารือกับผู้ประกอบการสวนพืชผักไทย
ตามคำเชิญของนายพรเทพ ศรีธนาธร (ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป)
2 แห่งในเบลเยียม ได้แก่ 1) ทิพย์สวนผัก ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Oud-Turnhout ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
และ 2) สวนมะกรูด มะนาว หรือ Rung Thai Plants ซึง่ ตัง้ อยูท่ เ่ี มือง Nijlen ทางตอนเหนือของประเทศ
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