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❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน 

 การวินิจฉัยล่วงหน้า (advance ruling) เป็นการจ าแนกพิกัดศุลกากร ถิ่นก าเนิด 
และราคาของสินค้าก่อนการน าเข้าหรือการส่งออก เพ่ือให้เกิดความชัดเจนแน่นอนและ
ความสามารถคาดการณ์ได้ในบริบทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการ
ตัดสินใจด าเนินการได้ถูกต้องโดยอาศัยค าวินิจฉัยที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย นอกจากนี้ 
ศุลกากรยังได้ข้อมูลล่วงหน้าเพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้วย 

 หลักเกณฑ์สากลเกี่ยวกับการวินิจฉัยล่วงหน้ามีบัญญัติไว้ในความตกลงว่าด้วยการ
อ านวยความสะดวกทางการค้าขององค์การการค้าโลก (WTO TFA) และ Standard 9.9 ใน 
General Annex ของอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งองค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้
น ามาเรียบเรียงจัดท าเป็นข้อเสนอแนะทางเทคนิคในการออกค าวินิจฉัยล่วงหน้า 

 ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ท่านผู้ อ่านจะได้ทราบเกี่ยวกับหลักการในเบื้องต้นตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าวของ WCO รวมทั้งกรณีศึกษาจากศุลกากรกัมพูชา สหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งแต่ละประเทศมีรายละเอียดปลีกย่อยต่างกันออกไป โดยเฉพาะ
วิธีการยื่นค าร้อง ผลของค าวินิจฉัย และการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ 

 พวกเราหวังว่า จดหมายข่าวฉบับนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรได้ทราบหลักการ
ออกค าวินิจฉัยล่วงหน้าตามมาตรฐานสากล รวมทั้งแนวปฏิบัติของประเทศที่เป็นกรณีศึกษา
เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงกฎหมายศุลกากรไทย รวมทั้งช่วยให้ท่านผู้อ่านที่เป็นผู้ประกอบการ
ได้ทราบข้อมูลในเบื้องต้นอันจะเป็นประโยชน์ในการส่งออกไปยังประเทศดังกล่าวต่อไป 

                                        รังสฤษฎ์ พัฒนทอง 
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ขอ้เสนอแนะทางเทคนิคของ WCO  

ในการจ าแนกพิกดัศลุกากร  

การวินิจฉยัถ่ินก าเนิด และการวินิจฉยัราคาลว่งหนา้ 

การวินิจฉัยล่วงหน้าเป็นการออกค าตัดสินการจ าแนก

พิกัดศุลกากร ถิ่นก าเนิด และราคาของสินค้าก่อน 
การน าเข้าหรือการส่งออก เพ่ือให้เกิดความชัดเจน
แน่นอนและความสามารถคาดการณ์ได้ในบริบทการค้า
ระหว่างประเทศ รวมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการตัดสินใจ
ด าเนินการได้ถูกต้องโดยอาศัยค าวินิจฉัยที่มีผลผูกพัน
ทางกฎหมาย นอกจากนี้ ศุลกากรยังได้ข้อมูลล่วงหน้า
เพ่ือใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้แนว
ปฏิบัติในการออกค าวินิจฉัยล่วงหน้าเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันโดยค านึงถึง Article 3 ของความตกลงว่าด้วย
การอ านวยความสะดวกทางการค้าขององค์การการค้า
โลก (TFA) องค์การศุลกากรโลกได้จัดท าและเผยแพร่
ข้อเสนอแนะทางเทคนิคในการวินิจฉัยล่วงหน้าเมื่อปี 
๒๕๕๘ 

ตามข้อเสนอแนะดังกล่าว ค าวินิจฉัยล่วงหน้าต้องท า
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการโดยศุลกากร
หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย ผู้ที่สามารถขอ 
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ค าวินิจฉัยล่วงหน้าได้ คือ ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ผู้ผลิต 
บุคคลใด ๆ ที่มีเหตุอันสมควร หรือตัวแทนของบุคคล
ข้างต้น โดยต้องยื่นค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษรและ
สามารถขอค าวินิจฉัยได้ส าหรับสินค้า ๑ อย่างเท่านั้น
ต่อการร้องขอแต่ละครั้ง 

ข้อก าหนดในการยื่นค าร้องต้องมีการประกาศเผยแพร่
ต่อสาธารณชน เช่น ทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งก าหนด
ข้อมูลและรูปแบบที่ต้องจัดส่ง ระยะเวลาในการออก 
ค าวินิจฉัย และระยะเวลาที่ค าวินิจฉัยมีผลใช้บังคับ  
เป็นต้น 

ค าร้องขอค าวินิจฉัยพิกัดศุลกากรและถิ่นก าเนิดสินค้า
ต้องกรอกข้อมูลที่จ าเป็นทั้งหมดตามสมควรส าหรับ 

                                                           
๑ หากเข้ากรณีดังกล่าว อาจปฏิเสธไม่ออกค าวินิจฉัยล่วงหน้าได้ (ดู TFA 

Article ๓) 

การพิจารณา เช่น ชื่อ/ที่อยู่ของผู้ร้อง ค าอธิบายอย่าง
ละเอียดของสินค้า พิกัดที่ผู้ร้องคาดไว้และหลักเกณฑ์ 
(กรณีพิกัด) ประเทศถิ่นก าเนิดสินค้าที่คาดไว้ (กรณี 
ถิ่นก าเนิดสินค้า) ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบุว่า 
ค าวินิจฉัยล่วงหน้ามีความจ าเป็นต่ออัตราภาษีพิเศษ
หรือไม่ (กรณีถิ่นก าเนิดสินค้า) องค์ประกอบสินค้าและ
วิธีการตรวจสอบ ตัวอย่าง รูปถ่าย แค็ตตาล็อก ส าเนา
ค าอธิบายทางเทคนิค ผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ 
เงื่อนไขในการก าหนดถิ่นก าเนิด (กรณีถิ่นก าเนิดสินค้า) 
สินค้าอยู่ในระหว่างการจัดจ าแนกหรือยืนยันถิ่นก าเนิด
หรืออยู่ในระหว่างการตรวจสอบ/อุทธรณ์โดยหน่วยงาน
รัฐอ่ืนหรือศาลหรือไม่๑ ข้อมูลที่ต้องเก็บเป็นความลับทั้ง
ต่อสาธารณชนหรือหน่วยงานรัฐ และระบุว่า ผู้ร้อง   

Credit: dutycalculator 
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ทราบหรือไม่ว่า ได้มีการร้องขอหรืออกค าวินิจฉัย
ส าหรับสินค้าเดียวกันหรือคล้ายกันมาก่อนหรือไม่๒ 

 ในกรณีค าร้องขอค าวินิจฉัยราคาล่วงหน้า ค าร้องต้อง
ประกอบด้วยข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ชื่อ/ 
ที่อยู่ของผู้ร้อง ค าอธิบายลักษณะของธุรกรรม (สัญญา 
เงื่อนไขซื้อขาย ฯลฯ) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขาย ข้อมูลจ าเพาะแล้วแต่กรณี (เช่น ค่านายหน้าที่ 
ผู้ซื้อช าระไป จัดเป็นค่านายหน้าส าหรับการซื้อหรือ 
การขาย) ส าเนาใบแจ้งราคาสินค้า สัญญา หรือเอกสาร
อ่ืน ๆ (กรณีที่ประเด็นในใบค าร้องเกี่ยวข้องกับเอกสาร
ดังกล่าวโดยตรง) ค ายืนยันของผู้ร้องว่า ไม่มีประเด็น
เกี่ยวกับธุรกรรมที่ก าลังร้องขอที่อยู่ในขั้นตอนพิจารณา
ของศุลกากร ด่านขาเข้า หน่วยงานรัฐ หรือศาล ๓ 
นอกจากนี้ ผู้ร้องต้องระบุว่า เคยขอความเห็นเกี่ยวกับ
ธุรกรรมที่ร้องของจากศุลกากรมาก่อนหรือไม่๔ ถ้าเคย 
จากผู้ใดและความเห็นเป็นอย่างไร ผู้ร้องอาจแสดง
ความเห็นของตนในค าร้องด้วยก็ได้ พร้อมระบุข้อมูลที่
ต้องเก็บเป็นความลับต่อสาธารณชนหรือหน่วยงานรัฐ
อ่ืน รวมทั้งให้ข้อมูลอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

เมื่อศุลกากรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับค าร้อง
แล้ว ให้แจ้งไปยังผู้ร้องเป็นลายลักษณ์อักษรและอาจให้
ส่งข้อมูลเพ่ิมเติม โดยผู้ร้องอาจถอนค าร้อง ณ เวลาใด 

                                                           
๒ เร่ืองเดียวกัน 
๓ เร่ืองเดียวกัน 
๔ เร่ืองเดียวกัน 
๕ ไม่นับรวมระยะเวลาที่ก าหนดให้ผู้ร้องจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติม และหาก
ไม่ส่งข้อมูลเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด อาจปฏิบัติไม่ออกค า

ๆ ก็ได้ก่อนมีค าวินิจฉัย ทั้งนี้ ค าวินิจฉัยควรออกภายใน
ระยะเวลาที่ สมเหตุสมผลและเป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยไม่ควรเกิน ๑๕๐ วันกรณ ี
ถิ่นก าเนิดสินค้า ตามที่บัญญัติไว้ในความตกลงว่าด้วย
ถิ่นก าเนิดสินค้า๕  

ค าวินิจฉัยมีผลผูกพันต่อหน่วยงานที่ออกค าวินิจฉัย 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ร้อง และ “อาจ” มีผลผูกพัน 
ต่อผู้ร้องด้วย๖ โดยค าวินิจฉัยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
ออกและต้องระบุระยะเวลาสิ้นสุดที่มีผลใช้บังคับด้วย 
ทั้งนี้ ค าวินิจฉัยอาจมีการแก้ไข เพิกถอน หรือเป็นโมฆะ
ในภายหลังได้ โดยผู้ร้องจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว วันที่มีผลใช้บังคับ๗ ข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวกับ และเหตุผลประกอบการเปลี่ยนแปลง 

อย่างไรก็ตาม ตามข้อเสนอแนะขององค์การศุลกากร
โลกและ TFA มาตรา ๔ สมาชิกต้องจัดให้มีกลไกใน 
การทบทวนและการอุทธรณ์ค าวินิจฉัยโดยเจ้าหน้าที่ 
ส านักงาน หรือหน่วยงานที่ออกค าวินิจฉัย หน่วยงานที่
สูงกว่าหรือหน่วยงานอิสระ หรือหน่วยงานตุลาการ 

ประการสุดท้ายนี้ ศุลกากรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ควรประกาศเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการวินิจฉัย
ล่วงหน้าต่อสาธารณชน เช่น ทางอินเทอร์เน็ต และไม่
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยลักษณะของข้อมูลเอง 

วินิจฉัยได้ นอกจากนี้ หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง เป็น
เท็จ หรือท าให้ส าคัญผิด อาจเป็นเหตุเพิกถอนค าวินิจฉัยในภายหลังได้ 
๖ ในต้นฉบับ ใช้ค าว่า may be binding 
๗ อาจมีผลใช้บังคับย้อนหลังได้ ในกรณีที่ข้อมูลที่ผู้ร้องจัดส่งไม่สมบูรณ์ 
ไม่ถูกต้อง เป็นเท็จ หรือท าให้ส าคัญผิด 
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เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้ร้องหรือหน่วยงานรัฐที่
จัดส่งข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลลับอาจ
เปิดเผยได้ หากกฎหมายวิธีพิจารณาความก าหนดไว้ 

ข้อเสนอแนะขององค์การศุลกากรโลกทั้งหมดที่กล่าว
มามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

แก่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการวินิจฉัยล่วงหน้า  
โดยไ ม่ มีผลผูกพันทางกฎหมายและไ ม่หั กล้ า ง
กระบวนการที่ได้จัดตั้งแล้วหรือก าลังจะจัดตั้งขึ้นใน
ศุลกากรสมาชิก 

 
อ้างอิง 
WCO. Technical Guidelines on Advance Rulings for Classification, Origin and Valuation. June 
 2015.  
WCO. Advance Ruling. http://www.wcoomd.org/en/topics/wco-implementing-the-wto-
 atf/atf/advance-rulings.aspx. Access 9 September 2017. 

 

Credit: Valuation - XA International Trade Advisors 
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กรณีศึกษาการวินิจฉยัลว่งหนา้:  

กมัพชูา 

ประเทศกัมพูชาได้น ากระบวนการวินิจฉัยล่วงหน้ามา

ใช้ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ เพ่ืออ านวยความสะดวก
ทางการค้าและยืนยันความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของ
ใบขนสินค้าตามท่ีก าหนดในกฎหมายศุลกากร 

ในกัมพูชา ค าวินิจฉัยล่วงหน้าเป็นค าสั่งที่ออกเป็น 
ลายลักษณ์อักษรโดย General Department of Customs 

and Excise (GDCE) ไปยังผู้ที่ยื่นค าร้องเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยค าวินิจฉัยล่วงหน้าแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท 
ได้แก่ ๑) การจ าแนกพิกัดศุลกากร๑ ๒) การตีความและ
การใช้กฎหมายและกฎระเบียบที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับ 
การประเมินราคาศุลกากร๒ ๓) ถิ่นก าเนิดของสินค้าที่

                                                           
๑ ออกโดยส านักแผนและนโยบาย (Office of Planning and Policy)  
๒ ออกโดยส านักเทคนิคศุลกากร (Office of Customs Technique) 

จะน าเข้า๓ ทั้งนี้ ค าวินิจฉัยมีผลผูกพันต่อศุลกากรตั้งแต่
วันที่มีค าวินิจฉัย (effective date of the ruling)  

ผู้ที่มีสิทธิร้องขอค าวินิจฉัยล่วงหน้า ได้แก่ ผู้น าเข้า 
ผู้ผลิตสินค้าที่ขอค าวินิจฉัย หรือบุคคลที่ได้รับอ านาจใน
การจัดการสินค้าที่จะน าเข้าดังกล่าว โดยต้องกรอก
ข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดเป็นภาษาเขมรหรือ
ภาษาอังกฤษ พร้อมลงนาม ทั้งนี้ ผู้ร้องสามารถขอ 
ค าวินิจฉัยส าหรับสินค้ารหัส HS ๑ รหัส หรือส าหรับ
ธุรกรรม ๑ ธุรกรรมเท่านั้น และต้องยื่นค าร้องด้วย
ตนเองต่อส านักงานที่รับผิดชอบ๔ หรือในกรณีที่ผู้ยื่น

๓ ออกโดยส านักแผนและนโยบาย (Office of Planning and Policy)  
๔ ดูเชิงอรรถที่ ๑-๔  

Credit: go-today 
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เป็นผู้รับมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบ
อ านาจประกอบด้วย 

นอกจากแบบฟอร์มที่ต้องยื่นแล้ว  
ผู้ร้องต้องจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติม 
ดังนี้ 
- ส าเนาถูกต้องของเอกสารที่ระบุตัว
บุคคลของบริษัทที่ยื่นค าร้องและผู้ร้อง 
เช่น หนังสือรับรองการมีสถานภาพเป็นผู้เสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม สิทธิบัตรประจ าปี (annual patent) 
บัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น 
- ตัวอย่างสินค้าพร้อมด้วยเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่ระบุ
รายละเอียดของสินค้า เช่น แค็ตตาล็อก สูตรการผลิต 
วิธีใช้งาน ส่วนประกอบ วิธีการผลิต เป็นต้น 
- เอกสารซื้อขายและเอกสารอ้างอิงธุรกรรมการน าเข้า 
เช่น ค าสั่งซื้อ สัญญาซื้อขาย ใบเสนอราคา (pro forma 
invoice)  เลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) เป็นต้น 

เมื่อได้รับค าร้องและเอกสารประกอบแล้ว GDCE จะส่ง
ค าวินิจฉัยเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ร้องภายใน ๓๐ 
วันท าการ ส าหรับการจ าแนกพิกัดศุลกากรและ 
การวินิจฉัยถิ่นก าเนิดสินค้า และ ๙๐ วันท าการ ส าหรับ
การวินิจฉัยราคาศุลกากร ส่วนในกรณีที่ต้องส่งเอกสาร
เพ่ิมเติมภายหลัง ระยะเวลาที่รอรับเอกสารดังกล่าวไม่
นับรวมเข้ากับระยะเวลาข้างต้น โดยผู้ร้องมีเวลา ๓๐ 
วัน ในการส่งเอกสารเพ่ิมเติมนับจากวันที่ได้รับแจ้ง 
และหากไม่มีการตอบกลับภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้
ถือว่า ค าร้องเป็นอันระงับไป 

ส าหรับกรณีอ่ืน ๆ ที่จะไม่ออกค าวินิจฉัย 
เช่น 

- เมื่อค าร้องเป็นเหตุการณ์สมมติ 
(hypothetical) 
- เมื่อสินค้าในค าร้อง ธุรกรรมน าเข้า 
หรือธุรกรรมที่คล้ายคลึงกัน ก าลัง

อ ยู่ ใ น ขั้ น ต อ น ก า ร โ ต้ แ ย้ ง ห รื อ 
การอุทธรณ ์

- เมื่อมีหรือเป็นไปได้ว่าจะเกิดข้อพิพาทระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องกับการจ าแนกพิกัดศุลกากร ธุรกรรมน าเข้า 
และถ่ินก าเนิดสินค้า  
- เมื่อสินค้าก าลังถูกตรวจสอบใบขนสินค้า 
- เมื่อค าร้องเก่ียวกับสินค้าที่ได้น าเข้ามาแล้ว 
- เมื่อสินค้าได้รับยกเว้นภาษีศุลกากรหรือภาษาอ่ืน ๆ 
เต็มจ านวน 
- เมื่อธุรกรรมน าเข้านั้นหรือธุรกรรมคล้ายกันก าลังอยู่
ในขั้นตอนการตรวจสอบหลังปล่อยสินค้า 
- เมื่อค าร้องต้องอาศัยการตีความกฎหมาย/กฎระเบียบ
อ่ืนนอกเหนือจากกฎหมาย/กฎระเบียบการประเมิน
ราคา 
-  เมื่ อธุ รกรรมน า เข้ าผิ ดหรื ออาจผิดกฎหมาย/
กฎระเบียบ 

ค าวินิจฉัยมีผลใช้บังคับ ๓ ปี นับจากวันออกค าวินิจฉัย 
อย่างไรก็ตาม ค าวินิจฉัยอาจระงับไปเมื่อข้อเท็จจริง
และพฤติการณ์เปลี่ยนไป เช่น เมื่อค าวินิจฉัยได้รับ
ผลกระทบจากการ เปลี่ ย นแปลงข้ อกฎหมาย /
กฎระเบียบ เมื่อ GDCE เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอน 

Credit: Flagspot.net 
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ค าวินิจฉัย หรือเมื่อค าวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงหลังจากการ
ทบทวนค าวินิจฉัย 

ในกรณีที่ประสงค์คัดค้านค าวินิจฉัย ผู้ร้องต้องยื่น 
ค าร้องขอทบทวนด้วยตัวเองต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภายใน ๔๕ วันท าการ หลังจากได้รับค าวินิจฉัยที่เป็น
ประสงค์คัดค้ าน  โดยต้องกรอกแบบฟอร์ม เป็น
ภาษาอังกฤษหรือภาษาเขมร พร้อมแนบค าวินิจฉัยที่
คัดค้านและเหตุผลประกอบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้
กระบวนการและระยะเวลาที่ใช้เหมือนกับการขอ 
ค าวินิจฉัยล่วงหน้าดังได้กล่าวไว้แล้ว 

ประการสุดท้ายนี้ เพ่ือให้ผู้ประกอบการรายอ่ืนสามารถ
คาดการณ์ได้ ค าวินิจฉัยอาจเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
(เช่น เว็บไซต์ของ GDCE) โดยปกปิดข้อมูลที่น าไปสู่ 
การระบุตัวตนของผู้ร้องหรือผู้เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
น าเข้า ทั้งนี้ ผู้ร้องต้องแจ้งข้อมูลที่ประสงค์จะให้เก็บ
เป็นความลับต่อ GDCE ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในค าร้องขอ
ค าวินิจฉัยหรือค าร้องขอให้ทบทวนค าวินิจฉัย  

เป็นที่น่าสังเกตว่า ศุลกากรกัมพูชาไม่ได้ระบุไ ว้ 
ชัดแจ้งให้ผู้ส่งออกสามารถร้องขอค าวินิจฉัยล่วงหน้า
ได้และผู้ร้องต้องส่งค าร้องและเอกสารด้วยตนเอง ซึ่ง
ขัดกับ TFA Article 3.9 (c) และ Article 7.1.2 
ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม กัมพูชามีระยะเวลาแก้ไข
กฎหมายภายในในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Article 3.9 
(c) จนถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แต่ในส่วนของ 
Article 7.1.2 นั้น ยังไม่มีก าหนดตายตัวแน่นอน 
เนื่องจากกัมพูชาได้แจ้งต่อองค์การการค้าโลกว่า เป็น
บทบัญญัติประเภท C ซึ่งต้องอาศัยความช่วยเหลือ
ทางเทคนิคในการใช้บังคับ 

อ้างอิง: 
General Department of Customs and Excise of Cambodia. Advance Ruling. http://www.customs.gov.kh/pre-
 clearance-procedures/advanced-ruling/. Access 6 September 2017. 
WTO. Trade Facilitation Agreement Database. https://www.tfadatabase.org/members/cambodia/measure-
 breakdown?#collapse15. Access 8 September 2017. 

 

Credit: Rough Guides 
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สหรฐัอเมรกิากบั

การวินิจฉยั

ลว่งหนา้กรณี 

NAFTA 

ศุลกากรสหรัฐอเมริกามีนโยบายสนับสนุนให้

ผู้ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการน าเข้าสินค้าเข้ามาใน
สหรัฐอเมริกาขอค าวินิจฉัยล่วงหน้าที่มีผลผูกพันก่อนที่
จะเริ่มต้นท าธุรกรรม ในบทความนี้ จะขอกล่าวถึง
ศุลกากรสหรัฐอเมริกากับการให้บริการออกค าวินิจฉัย
ล่วงหน้าส าหรับการน าเข้าที่ใช้สิทธิพิเศษทางการค้า
ตามความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) 

ตามความตกลง NAFTA มาตรา ๕๐๙ ศุลกากรฯ จะ
ออกค าวินิจฉัยล่วงหน้าในประเด็นดังต่อไปนี้ 
๑. วัตถุดิบที่น าเข้ามาจากประเทศที่สามและใช้ใน 
การผลิตสินค้าในประเทศ NAFTA ทั้งหมด ได้เปลี่ยน
ประเภทพิกัดอัตราศุลกากรตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิด
สินค้าหรือไม ่
๒. สินค้าที่เป็นไปตามข้อก าหนดสัดส่วนมูลค่าเพ่ิม
ภายในภูมิภาค (regional value-content requirements) 

โดยใช้วิธีค านวณมูลค่าธุรกรรม (transaction value 

method) หรือ วิธีการค านวณต้นทุนสุทธิ  (net cost 

method) หรือไม่ ส าหรับประเด็นวินิจฉัยนี้ ศุลกากรฯ 
จะให้ค าแนะน าดังต่อไปนี้ 
- วิธีการที่เหมาะสมที่ผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตในแคนาดา
หรือเม็กซิโกจะใช้ในการค านวณมูลค่าธุรกรรมของ
สินคา้ หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า 
- วิธีการที่เหมาะสมในการจัดสรรปันส่วนต้นทุนที่
สมเหตุสมผลในการค านวณต้นทุนสุทธิของสินค้า หรือ
มูลค่าของวัตถุดิบ 
๓. สินค้ามีถิ่นก าเนิดตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า
หรือไม ่
๔. สินค้าที่น ากลับเข้ามาในสหรัฐอเมริกาหลังจากได้
ส่งออกไปยังแคนาดาหรือเม็กซิโกเพ่ือซ่อมแซมหรือ
ปรับเปลี่ยน ได้สิทธิยกเว้นภาษีหรือไม่ 
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๕.  ใบรับรองถิ่ นก า เนิ ดสิ นค้ า  (origin marking)๑  
ฉบับจริงหรือถิ่นก าเนิดสินค้าที่คาดไว้ เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าหรือไม่ 
๖. สินค้ามีถิ่นก าเนิดในแคนาดาหรือเม็กซิโกตาม 
Annex 300-B๒ , Annex 302.2๓ แ ล ะ  Chapter 
Seven๔ ของความตกลง NAFTA หรือไม ่
๗. สินค้าเกษตรมีคุณสมบัติตาม Chapter Seven ของ
ความตกลงฯ หรือไม ่

ทั้งนี้ สามารถร้องขอค าวินิจฉัยได้เฉพาะส าหรับธุรกรรม 
NAFTA ที่ก าลังด าเนินอยู่ต่อเนื่อง ที่เป็นปัจจุบัน หรือที่
ก าลังจะเกิดขึ้น โดยไม่สามารถขอค าวินิจฉัยได้ในกรณี
ที่มีการปล่อยสินค้าเรียบร้อยแล้ว (liquidated) หรือ
ธุรกรรมได้เสร็จสิ้นแล้ว 

ผู้ ที่ ส ามารถยื่ น ค า ร้ อ ง ได้  ได้ แก่  ผู้ น า เ ข้ ามา ใน
สหรัฐอเมริกา ผู้ส่ งออกและ
ผู้ผลิตในแคนาดาและเม็กซิโกที่
ส่ งออกมายังสหรัฐอเมริกา 
ทั้งนี้ ผู้ส่งออกและผู้ผลิต
ใ น ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ที่
ส่งออกไปแคนาดาหรือ
เม็กซิโก และผู้น าเข้ามาใน
แคนาดาหรือเม็กซิโก ต้องยื่น

                                                           
๑ รายละเอียดเพ่ิมเติ https://www.cbp.gov/trade/nafta/country-origin-
marking/nafta-marking-rulings 
๒ ว่าด้วยสินค้าประเภทเสื้อผ้าและสิ่งถักทอ 

ค าร้องต่อศุลกากรแคนาดาหรือเม็กซิโกตามแต่กรณี 

ค าร้องต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษพร้อมข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ชื่อ/ที่อยู่ของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 
ด่านที่น าเข้าหรือมีอ านาจเหนือธุรกรรมในค าร้อง 
ค าอธิบายธุรกรรมและรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นในค าร้อง พร้อมแนบสิ่ งที่ เกี่ยวข้อง เช่น  
รูปถ่าย รูปวาด ตัวอย่างสินค้า ผลการวิเคราะห์จาก
ห้องปฏิบัติการ สัญญา ใบแจ้งราคาสินค้า เป็นต้น แล้ว
ยื่นค าร้อง ณ ส านักงานที่ก าหนดหรือส่งทางไปรษณีย์ 
ปัจจุบันยังไม่เปิดรับค าร้องขอค าวินิจฉัยล่วงหน้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

หลั งจากยื่นค าร้ องและเอกสารที่ เ กี่ ยวข้องแล้ ว  
หากเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่รับพิจารณาค าร้องเห็นว่า  
การประชุมหารือกับผู้ร้องจะเป็นประโยชน์ในการ

วินิจฉัย หรือเมื่อข้อสรุปไม่สอดคล้องกับ
ความเห็นของผู้ ร้ องที่ ระบุ ในค าร้อง  
เจ้าหน้าที่ฯ อาจนัดกับผู้ร้องเพ่ือหารือ
ด้ วยวาจาอย่ าง อิสระและเปิด เผย  

โดยข้อโต้แย้งหรือความเห็นในขั้นตอนนี้ไม่มี
ผลผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นเสียแต่ผู้เกี่ยวข้อง
ฝ่ายหนึ่งยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และ
เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นลง จะยังไม่มีการออก

ค าวินิจฉัยในทันท ี

๓ ว่าด้วยการยกเลิกภาษี 
๔ ว่าด้วยสินค้าเกษตรและมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

Credit: thejacksonpress.org 
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โดยปกติ ศุลกากรจะพิจารณาค าร้องตามล าดับการยื่น
และออกค าวินิจฉัยพร้อมเหตุผลภายใน ๑๒๐ วัน นับ
แต่ได้รับค าร้อง โดยอาจขยายระยะเวลาได้ในกรณีที่
ต้องจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติม๕ อย่างไรก็ตาม หากผู้ร้องมี
ความจ าเป็นเร่งด่วน ให้ระบุเหตุลงในค าร้องเมื่อยื่น 
ค าร้องหรือหลังจากนั้น ศุลกากรจะพิจารณาตาม
สถานการณ์เป็นกรณีไป  

ในส่วนของการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับนั้น ข้อมูล
ในค าวินิจฉัย  เช่น ชื่ อ  ที่ อยู่  ข้อมูลธุ รกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องที่เป็นเอกชน ไม่จัดเป็นข้อมูลทางการเงิน
หรือทางการค้าที่เป็นความลับที่จะได้รับยกเว้นจาก 
การเปิดเผย เว้นเสียแต่ผู้ร้องได้ระบุไว้ในค าร้องอย่างชัด
แจ้งพร้อมเหตุผลอันควร โดยก่อนออกค าวินิจฉัย ผู้ร้อง
จะได้รับแจ้งค าสั่งใด ๆ ที่ปฏิเสธการร้องขอให้เก็บ

ข้อมูลเป็นความลับ และผู้ร้องมีระยะเวลา ๑๐ วัน 
ท าการ ในการยื่นค าร้องเ พ่ือเ พิกถอนค าร้ องขอ 
ค าวินิจฉัย๖ ทั้ งนี้  ค าวินิจฉัยทั้ งหมด บุคคลทั่วไป
สามารถร้องขอเพ่ือตรวจสอบหรือคัดลอกได้ เว้นแต่
ข้อมูลที่ได้รับยกเว้นจากการเปิดเผย๗ 

เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้สหรัฐอเมริกาจะเป็นภาคี WTO 
TFA ที่ต้องน าบทบัญญัติทั้งหมดไปใช้บังคับ ณ วันที่ 
TFA มีผลบังคับ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ก็
ตาม แต่การยื่นค าร้องขอค าวินิจฉัยล่วงหน้ายังไม่
สามารถกระท าได้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม 
TFA มาตรา ๗.๑.๒ นอกจากนี้ ข้อมูลในค าวินิจฉัย
ถือว่า ไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นความลับ แม้จะเป็นข้อมูลที่
ระบุตัวตนของผู้ร้องก็ตาม นอกจากผู้ร้องจะระบุไว้ใน
ค าร้องหรือแจ้งให้ศุลกากรทราบหลังจากนั้น  

อ้างอิง: 
U.S. Customs and Border Protection. Advance Rulings: A Complete Review. 
 https://www.cbp.gov/trade/nafta/advance-rulings/adv-rulings-review. Access 11 September 2017. 
WTO. Trade Facilitation Agreement Database. https://www.tfadatabase.org/members/united-states-of-
 america. Access 11 September 2017. 

 

 

                                                           
๕ ทั้งนี้ ค าร้องที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอจะได้รับจดหมายตอบกลับที่ให้ข้อมูล
ต่าง ๆ หรือหากค าร้องมีความส าคัญนอ้ยมากหรือไม่มีเลย ผู้ร้องจะ
ได้รับจดหมายแจ้งว่า ไม่สามารถออกค าวินิจฉัยได้ 

๖ หากศุลกากรเห็นว่า ประเด็นเร่ืองการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลบั
ยังคงมีข้อถกเถียง และผู้ร้องไม่ได้ถอนค าร้อง ศุลกากรอาจพิจารณาไม่
ออกค าวินิจฉัย 
๗ ค้นหาค าวินิจฉัยทางศุลกากรได้ที่ https://rulings.cbp.gov/ 
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ท ำควำมร ูจ้กักบั  

BINDING TARIFF INFORMATION ในสหภำพยโุรป 

Binding Tariff Information หรือ BTI เป็นค ำใช้เรียก

ค ำวินิจฉัยพิกัดศุลกำกรล่วงหน้ำของสหภำพยุโรป 
เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรทรำบจ ำนวนภำษีที่ต้องช ำระ มี
เวลำตระเตรียมเอกสำรที่อำจต้องใช้ล่วงหน้ำ เช่น 
ใบอนุญำตน ำเข้ำ/ส่งออก และมีควำมชัดเจนทำง
กฎหมำย (legal certainty) ในบทควำมนี้  จะขอ
กล่ำวถึงภำพรวมของ BTI 

BTI มีที่มาจากบทบัญญัติในมาตรา ๒๒ และ ๓๗ ของ 
Union Customs Code (UCC) ซึ่ ง เ ป็ น ป ร ะ ม ว ล

                                                           
๑ ในบางกรณีที่ BTI ถูกระงับกลางคัน (เช่น หากกฎการจ าแนกได้
เปลี่ยนแปลง) ผู้ประกอบการสามารถร้องขอศุลกากรให้ใช้ BTI ต่อเนื่อง

กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ของสหภาพยุโรปที่มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และถูกขยาย
ความโดยมาตรา ๑๑ และ ๒๒ ของ UCC Delegated 
Act และมาตรา ๘ และ ๒๓ ของ UCC Implementing 
Act 

ลักษณะเด่นของ BTI มีดังนี ้
๑. ออกโดยศุลกากรประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 
๒. โดยทั่วไปมีผลใช้บังคับ ๓ ปี๑ ตลอดทั่วทุกประเทศ

อีกภายในระยะเวลาหนึ่งได้ (grace period) หากเป็นไปตามกฎระเบียบที่
ศุลกากรก าหนด 

Credit: Shippo 
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สมาชิกสหภาพยุโรป ไม่ว่า BTI จะออกที่ใดก็ตาม๒  
๓. มีผลผูกพันต่อท้ังศุลกากรสมาชิกท้ังหมดและผู้ร้อง
ขอค าวินิจฉัย 

ก่อนยื่นค าร้องขอ BTI ผู้ประกอบการอาจติดต่อ
ศุลกากรเพ่ือขอข้อมูลทั่วไปและค าแนะน าเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ เช่น การจัดจ าแนกประเภท
สินค้า เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวไม่มีผลผูกพันศุลกากร 
หากประสงค์จะขอข้อมูลที่มีผลผูกพัน ต้องขอใน
รูปแบบ BTI เท่านั้น 

ในการยื่นค าร้องขอ BTI นั้น สามารถยื่นค าร้องใน
รูปแบบกระดาษได้จนกว่าศุลกากรจะพัฒนาหรือน า
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้อย่างเต็มรูปแบบภายจนกว่า
จะสิ้นสุดระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๓ ต้องกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มและยื่นต่อ
ศุลกากรในประเทศที ่
๑. ผู้ยื่นค าร้องมีภูมิล าเนาตามกฎหมาย (legally 
established) หรือ 
๒. ผู้ยื่นค าร้องประสงค์ส่งออก/น าเข้าสินค้า 

ข้อก าหนดที่ส าคัญในการยื่นค าร้อง มีดังนี้ 
๑. ยื่นค าร้องได้เมื่อผู้ร้องประสงค์จะท าธุรกรรมน าเข้า/
ส่งออกเท่านั้น 

                                                           
๒ ที่ผ่านมา BTI ไม่มีผลบังคับต่อผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 
2559 จะมีผลบังคับทั้งต่อศุลกากรและผู้ประกอบการ โดยระยะเวลา
ที่มีผลลดลงจาก 6 ปี เหลือ 3 ปี ดังนั้น เมื่อประเทศสมาชิกหนึ่งออกค า
วินิจฉัยส าหรับสินค้าชนิดหนึ่งแล้ว ผู้ประกอบการต้องส าแดงสินค้าตาม
ค าวินิจฉัยนั้นทั้งการน าเข้าและส่งออก เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการ
เลือกขอค าวินิจฉัยที่ต่างออกไปจากประเทศสมาชิกอื่นที่จะเป็นผล

๒. ยื่นค าร้อง ๑ ค าร้อง ต่อสินค้า ๑ ประเภท หาก
ประสงค์ขอค าวินิจฉัยส าหรับสินค้ามากกว่า ๑ ประเภท 
ต้องท าค าร้องแยกต่างหากส าหรับสินค้าแต่ละประเภท 
๓. ระบุรายละเอียดของสินค้า รวมทั้งแนบรูปภาพหรือ
ตัวอย่าง (หากเป็นไปได้) เพ่ือช่วยให้ศุลกากรจ าแนก
พิกัดได้ถูกต้อง 
๔. ยืนยันความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล 
เนื่องจากค าวินิจฉัยที่เกิดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนจะถูกเพิกถอนในภายหลัง 

ดังกล่าวข้างต้น โดยทั่วไป BTI มีผลใช้บังคับ ๓ ปี๓  
อย่างไรก็ตาม อาจเป็นโมฆะ เป็นโมฆียะ หรือถูกเพิก
ถอนในภายหลังก่อนระยะ ๓ ปี จะสิ้นสุดลง  

เหตุที่ท าให้ BTI เป็นโมฆะ ได้แก่ ข้อมูลในค าร้องไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน โดยผู้ร้องจะได้รับแจ้งผลการ
เป็นโมฆะ และมีผลตั้งแต่วันที่ออก BTI ๔ 

ส่วน BTI ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายอีกต่อไป จะตกเป็น
โมฆียะ เช่น เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระบบพิกัดอัตรา
ศุลกากรของสหภาพยุ โรป (เรียกว่า Combined 

ดีกว่าต่อตนเอง อย่างที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการยังคงสามารถ
อุทธรณ์ค าวินิจฉัยได้  
๓ BTI ที่ออกก่อนเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ มีผลใช้บงัคับ ๖ ปี ตาม
มาตรการเปลี่ยนผ่าน 
๔ รายละเอียดเพ่ิมเติม UCC มาตรา ๓๔(๔) 
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Nomenclature (CN)) หรือการยกเลิกพิกัดที่ BTI อ้าง
ถึง นอกจากนี้ เป็นต้น๕ 

BTI อาจถูกเพิกถอนในกรณีต่อไปนี้ 
๑.  BTI ไม่สอดคล้องกับการตี ความ Combined 
Nomenclature (CN) หรือระบบพิกัดอ่ืน ๆ ที่เป็น BTI 
อ้างอิงถึงอันเกิดจากการแก้ไข explanatory notes 
ของ HS หรือ CN มีค าพิพากาษาของศาล หรือมีค า
วินิจฉัย/ความเห็นขององค์การศุลกากรโลกเป็นประการ
อ่ืน 
๒. คณะกรรมาธิการยุโรปออกข้อตัดสินร้องขอให้
ประเทศสมาชิกเพิกถอน BTI เป็นกรณีไป 
๓. มีข้อผิดพลาดในการจัดการค าร้อง (administrative 
error)๖ 

หากผู้ร้องไม่เห็นด้วยกับ BTI ที่ได้รับ อาจอุทธรณ์ไปยัง
ศุลกากรที่ออกค าวินิจฉัย โดยรายละเอียดและขั้นตอน
การอุทธรณ์สามารถร้องขอได้จากศุลกากรนั้น 

ระบบการออกค าวินิจฉัยของสหภาพยุโรปมีความ
น่าสนใจ เนื่องจากมีผลผูกพันต่อศุลกากรทั่วทั้ง
สหภาพยุโรป แม้จะไม่ใช้ศุลกากรของประเทศที่ออก
ค าวินิจฉัยก็ตาม รวมทั้งผูกพันต่อผู้ขอค าวินิจฉัยด้วย 
นอกจากนี้ สหภาพยุโรปก าลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่
การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษภายในปี 
๒๕๖๓ อันจะช่วยอ านวยความสะดวกทางการค้า
ยิ่งขึ้น สหภาพยุโรปจึงอาจเป็นกรณีศึกษาที่ดีกรณี
หนึ่งส าหรับประเทศไทยและอาเซียน  

อ้างอิง: 
European Commission. Binding Tariff Information (BTI). 
 https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-
 customs-tariff/binding-tariff-information-bti_en. Access 13 September 2017. 
European Commission Export Help Desk. Binding Tariff Information. 
 http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=it%2Fit_BindingTariffInformation.html&docTyp
 e=main&languageId=en. Access 13 September 2017. 
European Commission. Validity period of BTI decisions. 
 https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-
 customs-tariff/binding-tariff-information-bti-validity_en. Access 13 September 2017.  
European Commission. Legal basis. https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-
 duties/what-is-common-customs-tariff/binding-tariff-information-bti-legal-basis_en. Access 13 
 September 2017. 

                                                           
๕ รายละเอียดเพ่ิมเติม UCC มาตรา 34(1),(3),(9) และ (10) และ
มาตรา 57(4) 

๖ รายละเอียดเพ่ิมเติม UCC มาตรา 34(3),(5),(7),(9),(10) และ (11) 
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ลกัษณะพิเศษของบรกิารออกค าวินิจฉยัลว่งหนา้ 

ในประเทศญ่ีปุ่ น 

ศุลกากรญี่ปุ่นให้บริการออกค าวินิจฉัยล่วงหน้าส าหรับ

การจ าแนกพิกัดฯ การประเมินราคาศุลกากร และถิ่น
ก าเนิดสินค้าซึ่งมีผลผูกพันต่อศุลกากรเป็นระยะเวลา
สูงสุด ๓ ปี เพ่ือให้ผู้ประกอบการทราบค่าภาษีที่ต้อง
ช าระเป็นการล่วงหน้าและช่วยให้ผู้ประกอบการ
ตัดสินใจวางแผนการประกอบการกิจการได้ดีขึ้น 
นอกจากนี้ ค าวินิจฉัยล่วงหน้ายังเอ้ืออ านวยให้ศุลกากร
บริหารจัดการพิธีการศุลกากรด้วยความถูกต้องและ
รวดเร็ว ช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับสินค้าได้เร็วขึ้นอีก
ทางหนึ่ง ในบทความนี้ จะขอกล่าวถึงลักษณะเด่นของ
การบริการออกค าวินิจฉัยล่วงหน้าของศุลกากรญี่ปุ่น 

เช่นเดียวกับศุลกากรอ่ืน ๆ ที่ได้น าเสนอไป การขอค า
วินิจฉัยต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษรโดยใช้แบบฟอร์มที่
ต้องกรอกข้อมูลในลักษณะเดียวกัน พร้อมแนบเอกสาร
หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา โดยศุลกากร
จะออกค าวินิจฉัยจ าแนกพิกัดภายใน ๓๐ วัน ค าวินิจฉัย
ราคาภายใน ๙๐ วัน และค าวินิจฉัยถิ่นก าเนิดสินค้า 
๓๐ วัน โดยผู้ร้องสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน ๒ เดือน 
หลังจากวันที่ออกค าสั่ง 

                                                           
๑ โดยปกติแล้ว ข้อมูลที่ศุลกากรตอบไปยังข้อสอบถามทางอีเมล์จะไม่มี
ผลผูกพันต่อศุลกากรในการผ่านพิธีการศุลกากร 

ทั้งนี้  ลักษณะเด่นประการหนึ่งของบริการออกค า
วินิจฉัยล่วงหน้าของศุลกากรญี่ปุ่น คือ สามารถยื่นค า
ร้องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ได้ด้วยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการ๑ กล่าวคือ 

๑. ประทับตราหรือลงนามในแบบฟอร์มค าร้องขอค า
วินิจฉัยล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือระบุตัวตัวของผู้
ร้อง แล้วแนบไฟล์ในรูปแบบ PDF, JPG, BMP, GIF 
หรือ TIFF ไปพร้อมกับอีเมล์ 

๒. เป็นค าร้องที่เกี่ยวข้องกับสินค้า (กรณีจ าแนกพิกัดฯ 
และถิ่นก าเนิด) ที่มีอยู่จริง หรือ
ธุรกรรมที่มี
อยู่จริง  

Credit: heatpumpingtechnologies 
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(กรณีประเมินราคา) 

๓. ต้องมีข้อมูลที่เพียงพอให้ศุลกากรสามารถพิจารณา
วินิจฉัยจ าแนกพิกัดได้ ส่วนในกรณีจ าแนกพิกัด ไม่
จ าเป็นต้องส่งตัวอย่างสินค้า 

ทั้งนี้ ค าร้องต้องไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือธุรกรรมที่
ก าลังอยู่ในขั้นอุทธรณ์หรือมีข้อโต้แย้ง และผู้ร้องต้อง
เป็นผู้ที่จะน าเข้าสินค้า ผู้ส่งออก ผู้มีส่วนได้เสียในการ
ผลิตหรือคุณสมบัติของสินค้า รวมทั้งตัวแทนของ
ผู้เกี่ยวข้องข้างต้นเท่านั้น๒ เป็นต้น 

ไฟล์ที่ส่งมาทางอินเทอร์เน็ตควรมีการย่อขนาดไฟล์ 
(zip) และตั้งรหัสผ่านเพ่ือเปิดไฟล์ที่ไม่ซ้ ากับรหัสผ่าน
ส าหรับอีเมล์ และหากมีข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น 
วิธีการผลิต อัตราส่วนผสม ควรส่งค าร้องเป็นลาย
ลักษณ์อักษรตามช่องทางปกติ 

                                                           
๒ แม้จะไม่เข้ากรณีที่ไม่สามารถขอค าวินิจฉัยทางอีเมล์ได้ก็ตาม แต่อาจ
มีกรณีที่ศุลกากรไม่สามารถให้ค าตอบได้หรือก าหนดให้ส่งค าร้องเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
๓ การจ าแนกพิกัด 
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunrui/index.htm 
(ภาษาญี่ปุ่น) 

หลังจากนั้น ศุลกากรจะแจ้งให้ผู้ร้องทราบทางอีเมล์ว่า 
เป็นค าร้องที่สามารถรับทางอีเมล์ได้หรือไม่ และหากไม่
สามารถรับได้ ผู้ร้องต้องด าเนินการยื่นค าร้องเป็นลาย
ลักษณ์อักษรตามช่องทางปกติ ทั้งนี้ หากเป็นค าร้องที่
สามารถส่งทางอีเมล์ได้ ระยะเวลาในการพิจารณาออก
ค าวินิจฉัยจะเหมือนกับค าร้องที่ส่งตามช่องทางปกติ 
(๓๐ หรือ ๙๐ วัน ตามแต่กรณี) 

ค าวินิจฉัยที่พิจารณาจากค าร้องที่ส่งทางอีเมล์ จะจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรือผู้ร้องอาจไปขอรับด้วยตัวเอง ณ ด่าน
ศุลกากรก็ได้ (โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นด่านที่ยื่นค าร้อง) 
ในกรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ ผู้ร้องอาจต้องเสียค่าใช้จ่าย
เอง) ทั้งนี้  ผู้ร้องสามารถแสดงความประสงค์เลือก
ช่องทางรับค าวินิจฉัยได้โดยกรอกข้อมูลลงในด้านหลัง
ของแบบฟอร์มในช่องที่ก าหนด และหากผู้ร้องประสงค์ 
ศุลกากรจะส่งส าเนาค าวินิจฉัยไปทางอีเมล์ด้วย 

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานของศุลกากรและ
เพ่ือให้ผู้ประกอบการรายอ่ืนใช้
อ้างอิงได้ ศุลกากรจะเผยแพร่
เนื้อหาในค าวินิจฉัยบนเว็บไซต์
ของศุลกากร๓ โดยไม่เปิดเผย

  ถิ่นก าเนิดสินค้า 
http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/origin/kaitoujirei.ht
m (ภาษาญี่ปุ่น) 
  การประเมินราคา 
http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/kanzeihyouka/kaito
ujirei.htm (ภาษาญี่ปุน่) 

Credit: withd.net 

http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunrui/index.htm
http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/origin/kaitoujirei.htm
http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/origin/kaitoujirei.htm
http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/kanzeihyouka/kaitoujirei.htm
http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/kanzeihyouka/kaitoujirei.htm
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ชื่อผู้ร้องหรือผู้เกี่ยวข้องกับธุรกรรม อย่างไรก็ตาม หาก
ผู้ร้องเกรงว่า จะเกิดผลเสียต่อกิจการของตน อาจร้อง
ขอไม่ให้เปิดเผยเนื้อหาได้โดยก าหนดระยะเวลาไม่
เปิดเผยข้อมูลไม่เกิน ๑๘๐ วัน 

ศุลกากรญี่ปุ่นอาจเป็นกรณีศึกษาที่ดีในการเปิดรับค า
ร้องขอวินิจฉัยทางอีเมล์โดยมีเงื่อนไขก ากับที่ชัดเจน 
เป็นช่องทางที่อ านวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการ

ทางหนึ่งตามที่ความตกลงว่าด้วยการอ านวยความ
สะดวกทางการค้าขององค์การการค้าโลกก าหนด ทั้งนี้ 
ผู้ที่ประสงค์จะขอค าวินิจฉัยล่วงหน้าจากศุลกากรญี่ปุ่น
อาจต้องพิจารณานโยบายการเก็บรักษาข้อมูลเป็น
ความลับอย่างละเอียด เนื่องจากเนื้อหาในค าวินิจฉัยจะ
เปิด เผยต่อสาธารณชนในที่ สุ ด  หลั งจากสิ้ นสุ ด
ระยะเวลาที่ผู้ร้องขอไม่ให้เปิดเผยซึ่งก าหนดไม่เกิน 
๑๘๐ วัน 

อ้างอิง 
税関 Japan Customs. 事前教示制度（品目分類関係).  http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/index.htm#a.  
 Access 19 September 2017. 

税関 Japan Customs. 事前教示制度（関税評価関係). http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/index.htm#g.  
 Access 19 September 2017.   

税関 Japan Customs. 事前教示制度（原産地関係). http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/index.htm#h.  
            Access 19 September 2017.   
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WCO เปิดตัวเว็บเพจเกี่ยวกับ e-commerce 

 WCO เปิดตัวเว็บเพจเกี่ยวกับ e-commerce โดยเฉพาะ เพ่ือรวบรวมเนื้อหาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ e-
commerce ทั้งเรื่องการอ านวยความสะดวกทางการค้า ความมั่นคงปลอดภัย การจัดเก็บภาษี และการปกป้อง
สังคม 
 นอกจากนี้ WCO มีแผนด าเนินการเกี่ยวกับ e-commerce ดังต่อไปนี้ 
 - พัฒนาปรับปรุงข้อเสนอแนะ/แนวปฏิบัติ/กรอบด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 - พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือของ WCO ที่เก่ียวข้อง เช่น Immediate Release Guidelines 
 - พัฒนามาตรการทั้งในระดับนโยบายและทางเทคนิคเพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้าและควบคุม
สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 - เผยแพร่กรณีศึกษา/แนวปฏิบัติที่ดีของสมาชิก 
 - พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์และกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างไปรษณีย์กับศุลกากร และระหว่าง  
e-platform/ผู้ขายกับศุลกากร   
 ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมเว็บเพจดังกล่าวได้ที่  
 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce.aspx 

 

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce.aspx


รายงานความเคล่ือนไหว  

 

ส ำนักงำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรสัเซลส์ HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH ๑๘ 

 
 

 

องค์การศุลกากรโลกเตรียมจัดประชุม  
Picard Conference ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 องค์การศุลกากรโลกจะจัดการประชุม Picard Conference ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ 
เมือง Hammamet ประเทศตูนีเซีย 

 ในปีนี้ การประชุมมีผู้เข้าร่วมระดับสูงจากหลากหลายหน่วยงานเข้าร่วม ทั้งภาคส่วนการศึกษา หน่วยงาน
รัฐ องค์กรเอกชน และกลุ่มคนที่ท างานเกี่ยวกับการวิจัย (think tank) เช่น Borders In Globalization, Global 
Financial Integrity กลุ่มธนาคารโลก สภาเศรษฐกิจโลก มหาวิทยาลัยจากออสเตรเลีย ออสเตรีย แคนาดา จีน 
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ สหราชอาณาจักร และตูนีเซีย ที่ได้รับคัดเลือกจากใบสมัครกว่า ๘๐ 
ราย พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรจากหลากหลายประเทศ เช่น อินเดีย มาลาวี เปรู สวิสเซอร์แลนด์ และตุรกี เพ่ือ
น าเสนอผลงานวิจัยด้านศุลกากร เช่น ความมั่นคงปลอดภัย การอ านวยความสะดวกทางการค้า และการวิเคราะห์
ข้อมูล 

  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเปิดรับเจ้าหน้าที่ศุลกากรและนักวิชาการใน
มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.etouches.com/picard2017 

 เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดท าจดหมายข่าว
น าเสนอเกี่ยวกับโครงการ Picard ขององค์การศุลกากรโลกซึ่งเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพศุลกากรและความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านศุลกากร ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดจดหมายข่าวได้ที่ https://goo.gl/mrWTVp 

อ้างอิง: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2017/september/wco-publishes-picard-
conference-agenda.aspx 

 

http://www.etouches.com/picard2017
https://goo.gl/mrWTVp
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โครงการ Trade Single Window (TSW) ของนิวซีแลนด์เปิดใช้งานฟังก์ชั่น 
“ผู้บริหารจัดการองค์กร (Admin of Org)” 

 เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ นิวซีแลนด์ได้เปิดใช้งานฟังก์ชั่น Admin of Org แก่ทุกองค์กรที่ประสงค์จะ
ใช้งาน โดย Admin of Org อาจเป็นใครก็ได้ในองค์กรที่ได้รับมอบอ านาจให้เป็น admin และมีบัญชีผู้ใช้งาน TSW 

 Admin of Org เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลขององค์กรในระบบ TSW โดยสามารถแก้ไขข้อมูลลงทะเบียนของ
องค์กรเพื่อท าให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพ่ือจัดการ เพ่ิม หรือระงับ (inactivate) ลูกค้าขององค์กร และเพ่ือจัดการสิทธิ
พิเศษขององค์กรในการยื่นเอกสาร และ/หรือ การจดทะเบียน  

 ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หุ้นส่วน ประธานกรรมการบริหาร ผู้จัดการทั่วไป หรือประธานฝ่ายการเงิน 
สามารถขออนุญาตเข้าใช้งานเป็น Admin of Org และมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรแก่พนักงานเพ่ือเป็น 
Admin of Org อีกทอดได้ 

 ผู้ประสงค์เข้าใช้งานสามารถยื่นค าร้องผ่านระบบ TSW หรือส่งอีเมล์ไปยัง tswuserassign@customs.govt.nz 
พร้อมแนบใบมอบอ านาจไปด้วย 

 รายละเอียดเพ่ิมเติมที่ http://www.customs.govt.nz/news/updates/Pages/TSW-administrator-function-
now-available-to-all.aspx 
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เวียดนามก าลังปฏิรูปศุลกากรให้มีความทันสมัย 
ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การศุลกากรโลก 

 เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ นาย Kunio Mikuriya เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก (WCO) พบรอง
นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ฯพณฯ Vuong Ding Hue ณ ส านักเลขาธิการ WCO เพ่ืออภิปรายหารือหัวข้อต่าง ๆ 
เกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปศุลกากรให้มีความทันสมัย 

 รองนายกรัฐมนตรีได้แนะน าโครงการริเริ่มของเวียดนามในการอ านวยความสะดวกทางการค้าและก าร
ปฏิรูปศุลกากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้าขององค์การการค้า
โลก (WTO) ไปใช้ปฏิบัติ และการด าเนินโครงการ National Single Window และ ASEAN Single Window 
รวมทั้งความพยายามของเวียดนามในการลดต้นทุนและเวลาที่ใช้ในพิธีการศุลกากร เพ่ือสร้างบรรยากาศการค้า
การลงทุนและความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วม
ของเวียดนามบนเวทีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการอ านวยความสะดวกทางการค้าและความมั่นคงปลอดภัย
ในการค้าในฐานะเจ้าภาพการประชุม APEC ในปี ๒๕๖๐ พร้อมกล่าวขอบคุณ WCO ส าหรับความช่วยเหลือและ
การสนับสนุนในการพัฒนางานศุลกากรของเวียดนามจนถึงปัจจุบัน 

 เลขาธิการ WCO กล่าวแสดงความยินดีกับความก้าวหน้าด้านศุลกากรและการอ านวยความสะดวกทาง
การค้าของเวียดนาม รวมทั้งความเต็มใจช่วยเหลือของ WCO ในการน า TFA ไปใช้ปฏิบัติโดยอาศัยเครื่องมือต่าง ๆ 
และความรู้ความเชี่ยวชาญของ WCO 

 เวียดนามให้สัตยาบัน TFA เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยยังคงมีมาตรการใน TFA ที่ยังไม่ได้น าไป
ปฏิบัติร้อยละ ๗๗ ของบทบัญญัติทั้งหมด 

อ้างอิง:  
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2017/september/vietnam-advancing-customs-modernization-
business-environment-economic-competitiveness.aspx 
https://www.tfadatabase.org/members/viet-nam 
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