
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Union Customs Code (UCC) 

 กฎเกณฑ์ศุลกากรใหม่ในยุโรปและ 

 

 

ผลกระทบต่อผู้ประกอบการในเอเชีย 
 

 

ราย านการศ ก านโยบายศุลกากรในต่า ประเทศ 

ส านัก านที่ปร ก าการ
ศุลกากร ณ กรุ บรัสเซลส์ 
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 สหภำพยุโรปเป็นสหภำพศลุกำกร (customs union) กล่ำวคือ โดยหลกักำรแล้ว ทุกประเทศสมำชิก

จดัเป็นเขตศลุกำกรเดียวกนั และใช้กฎหมำยศลุกำกรรวมทัง้อตัรำภำษีศลุกำกรท่ีเหมือนกนัส ำหรับสินค้ำน ำเข้ำ

ท่ีมิได้มีถ่ินก ำเนิดในสหภำพยุโรป อย่ำงไรก็ตำม ในควำมเป็นจริงแล้ว พิธีกำรศุลกำกรและอัตรำภำษีท่ี

ผู้ประกอบกำรต้องช ำระกลับแตกต่ำงกันไปในแต่ละประเทศสมำชิก เพรำะประเทศสมำชิกต่ำงมีอ ำนำจใน 

กำรตีควำมกฎหมำย ดงันัน้ ค ำวินิจฉัยในกรณีเดียวกันจึงต่ำงกันออกไป นอกจำกนี ้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ี

น ำมำใช้กบังำนศลุกำกรยงัแตกตำ่งกนัไปในแตล่ะประเทศสมำชิกและขำดควำมเช่ือมโยงถึงกนั 

 สหภำพยโุรปประมวลกฎเกณฑ์ทำงศลุกำกรเป็นครัง้แรกในช่ือ Community Customs Code (CCC) 

ในปี 2535 ก่อนท่ีจะถูกแทนท่ีด้วย Modernized Customs Code (MCC) ในปี 2556 เพ่ือน ำระบบ

อิเล็กทรอนิกส์มำใช้กับศุลกำกรแทนกระดำษในกำรแลกเปล่ียนข้อมูล เอกสำรท่ีเก่ียวข้อง ค ำวินิจฉัย และ  

กำรส่ือสำรระหว่ำงศลุกำกรกับผู้ประกอบกำร อย่ำงไรก็ตำม ประเทศสมำชิกจ ำนวนหนึ่งไม่สำมำรถน ำระบบ

                                                           
1
 รำยกำรนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของโครงกำร Customs Policy Monitoring Unit (CPMU) ของส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ 
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Credit: mpoverello 

อิเล็กทรอนิกส์มำใช้งำนได้ทนัภำยในระยะเวลำเปล่ียนผ่ำน ดงันัน้ Union Customs Code (UCC) จึงเข้ำมำ  

แทนท่ีพร้อมกบักำรแก้ไขปัญหำท่ีผำ่นมำทีละน้อยเพ่ือน ำไปสู่ควำมส ำเร็จของสหภำพศลุกำกร 

 UCC มีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือท ำให้ระบบกฎหมำยศลุกำกรมีควำมชดัเจนแน่นอน (legal certainty) 

ส ำหรับทัง้เจ้ำหน้ำท่ีศลุกำกรและแวดวงธุรกิจ  ท ำให้พิธีกำรศลุกำกรง่ำยขึน้และรวดเร็วขึน้ทัว่ประเทศสมำชิก

สหภำพยุโรปโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นมำตรฐำนเดียวกันและเช่ือมโยงถึงกัน รวมทัง้เพิ่มกำรอ ำนวย

ควำมสะดวกทำงกำรค้ำแก่ผู้ประกอบกำรท่ีได้รับสถำนะ AEO (Authorized Economic Operators) 

 แม้ UCC จะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภำคม 2559 แตป่ระเทศสมำชิกมีระยะเวลำด ำเนินกำร

เพ่ือน ำระบบอิเล็กทรอนิกส์มำใช้อย่ำงสมบูรณ์แบบจนถึงปี 2563 (โปรดดูตำรำงท่ี 1) โดยในระหว่ำงช่วง 

เปล่ียนผ่ำนนี ้จะมีกำรใช้มำตรกำรชัว่ครำวบำงประกำรเพ่ือเตรียมพร้อมรับควำมเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัดงัจะ

กลำ่วดงัตอ่ไปนี ้ 
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ตารางที ่1: กรอบระยะเวลาในการบงัคบัใช้ UCC 

 

Authorized Economic Operator (AEO) 

 ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภำคม 2559 ผู้ประกอบกำรท่ีได้รับสถำนะ AEO อยู่แล้วและผู้ประกอบกำรท่ีก ำลงัจะ 

ขอสถำนะดงักลำ่วต้องมีคณุสมบตัเิพิ่มเตมิดงัตอ่ไปนี ้

1. ประวตักิำรปฏิบตัติำมกฎหมำยท่ีดี ทัง้กฎหมำยศลุกำกรและกฎหมำยภำษีอ่ืนๆ  

2. มีระบบจดัเก็บข้อมลูกำรค้ำและกำรขนส่งท่ีเป็นท่ีน่ำพอใจ โดยผู้ประกอบกำรต้องเก็บข้อมูลในระบบ

บญัชีท่ีมีกำรตรวจสอบเทียบได้ และต้องมีขัน้ตอนกำรจดักำรใบอนญุำตน ำเข้ำ/ส่งออกท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

สินค้ำต้องก ำกดัหรือข้อห้ำมอ่ืนๆ รวมทัง้มำตรกำรท่ีใช้แยกสินค้ำต้องก ำกดัออกจำกสินค้ำอ่ืน 
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3. มีสภำพคล่องทำงกำรเงิน ไม่อยู่ในระหว่ำงขัน้ตอนกำรถกูฟ้องเป็นผู้ ล้มละลำย สินทรัพย์รวมไม่ติดลบ 

และช ำระภำษีถกูต้องครบถ้วนในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำ 

4. บคุคลของบริษัทท่ีท ำหน้ำท่ีจดักำรดแูลเร่ือง AEO มีประสบกำรณ์ทำงศลุกำกรอย่ำงน้อย 3 ปี และ 

มีมำตรฐำนทำงศลุกำกรตำมท่ี European Standardization Body ก ำหนด หรือมีคณุวุฒิวิชำชีพ 

(professional qualifications) ท่ีออกโดยศลุกำกรของประเทศสมำชิก สถำบนักำรศึกษำท่ีศุลกำกร

ประเทศสมำชิกให้กำรรับรอง หรือสมำคมกำรค้ำ/ผู้ เช่ียวชำญท่ีประเทศสมำชิกให้กำรรับรอง 

อยำ่งไรก็ตำม หำกบคุคลในบริษัทท่ีมีอ ำนำจเป็นตวัแทนทำงกฎหมำยของบริษัท (เช่น ประธำนบริษัท 

หรือกรรมกำรบริหำร) ได้ผำ่นกำรฝึกอบรมทำงศลุกำกรมำแล้ว ก็ให้ถือว่ำ ได้ผ่ำนเง่ือนไขตำมข้อนีแ้ล้ว

เชน่กนั 

5. มีมำตรกำรตำมสัญญำท่ีบังคับให้ผู้ ประกอบกำรอ่ืนในห่วงโซ่ 

โลจิสติกส์ของตนปฏิบตัิตำมมำตรกำรควำมมัน่คงปลอดภัย 

รวมทัง้ต้องแต่งตัง้บุคลำกรท่ีท ำหน้ำท่ี

ดู แ ล ด้ ำ น ค ว ำ ม มั่ น ค ง ป ล อ ด ภั ย

โดยเฉพำะ 

 นอกจำกนี  ้ผู้ ประกอบกำร ท่ี ไ ด้ รับสถำนะ  AEO  

จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเตมิ 2 ประกำร กลำ่วคือ กำรใช้ 

Entry into Declarant’s Records และ Centralized Clearance for Import 

1. Entry into Declarant’s Records (EIDR) เป็นระบบท่ีอนุญำตให้ผู้ประกอบกำรน ำสินค้ำเข้ำสู่ 

พิธีกำรศลุกำกรโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลส ำแดงสินค้ำแบบครบถ้วน (simplified data set) ในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ของตนได้เอง โดยข้อมูลท่ีป้อนต้องเพียงพอในกำรระบุสินค้ำและพิธีกำรศลุกำกรท่ีใช้ 

นอกจำกนี ้ผู้ ประกอบกำรยังได้รับอนุญำตให้ประเมินภำษีได้ด้วยตนเอง โดยต้องช ำระภำษีและ  

สง่ข้อมลูประกอบเป็นระยะเพื่อให้ศลุกำกรตรวจสอบ โดย EIDR สำมำรถใช้ได้ในกรณีตอ่ไปนี ้

 กำรเคล่ือนย้ำยสินค้ำอยำ่งเสรี (free circulation) 

 กำรจดัเก็บในคลงัสินค้ำ 
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 กำรแปรรูปสินค้ำ (processing) 

 Specific Use 

 กำรสง่ออกหรือกำรสง่กลบัคืน (re-export) 

อยำ่งไรก็ตำม EIDR ไมส่ำมำรถใช้กบั 

 กำรจดัเก็บสินค้ำชัว่ครำว (temporary storage) 

 กำรน ำเข้ำท่ีมีมลูคำ่ต ่ำ 

 Onward Supply Relief 

 สินค้ำข้ำมแดน 

 พิธีกำรศลุกำกรเฉพำะด้ำนอ่ืนๆ ท่ีต้องใช้แบบฟอร์ม INF 

2. Centralized Clearance for Import เป็นระบบท่ีอนุญำตให้ผู้ประกอบกำรจัดกำรพิธีกำรศลุกำกร

ทัง้หมดส ำหรับกำรน ำเข้ำหรือสง่ออกให้เสร็จสิน้ท่ีศลุกำกรของประเทศสมำชิกหนึง่ประเทศได้ 

ค ำวนิิจฉัยพกัิดอัตรำศุลกำกร (Binding Tariff Information: BTI) 

 ท่ีผำ่นมำ BTI ไม่มีผลบงัคบัตอ่ผู้ประกอบกำร ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภำคม 2559 จะมีผลบงัคบัทัง้ตอ่ศลุกำกร

และผู้ประกอบกำร โดยระยะเวลำท่ีมีผลลดลงจำก 6 ปี เหลือ 3 ปี ดังนัน้ เม่ือประเทศสมำชิกหนึ่งออก 

ค ำวินิจฉัยส ำหรับสินค้ำชนิดหนึ่งแล้ว ผู้ประกอบกำรต้องส ำแดงสินค้ำตำมค ำวินิจฉัยนัน้ทัง้กำรน ำเข้ำและ

ส่งออก เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบกำรเลือกขอค ำวินิจฉัยท่ีต่ำงออกไปจำกประเทศสมำชิกอ่ืนท่ีจะเป็นผล

ดีกวำ่ตอ่ตนเอง อยำ่งท่ีผำ่นมำ อยำ่งไรก็ดี ผู้ประกอบกำรยงัคงสำมำรถอทุธรณ์ค ำวินิจฉัยได้  

 ทัง้นี ้เน่ืองจำกระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะรองรับ BTI ยงัอยูร่ะหวำ่งกำรพฒันำ ดงันัน้ วิธีกำรออก BTI ท่ีใช้อยู่

ในปัจจุบนั ไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบกระดำษหรืออิเล็กทรอนิกส์จะยังใช้อยู่ต่อไปจนกว่ำระบบอิเล็กทรอนิกส์จะ

พร้อมใช้งำน โดยประเทศสมำชิกมีเวลำเตรียมควำมพร้อมจนถึงวนัท่ี 1 มีนำคม 2560 

 

 



ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ กรกฎำคม 2559 

 

 6 

 

Credit: bisnow 

 

ถิ่นก ำเนิดสินค้ำ 

 ขณะท่ี preferential origin ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงมำกนัก แต่ส ำหรับ Non-preferential origin  

มีกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญั กล่ำวคือ ท่ีผ่ำนมำ กฎท่ีใช้ก ำหนดถ่ินก ำเนิดสินค้ำ คือ กำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมี 

นยัยะส ำคญัทำงเศรษฐกิจครัง้สดุท้ำย (last, substantial, economically justified processing or working)  

ซึ่งหลกัเกณฑ์ดงักล่ำวมีควำมเป็นอตัวิสยั (subjective) จึงเกิดควำมไม่แน่นอนในกำรตีควำม และแม้ WTO  

จะออก List Rules เพ่ือสร้ำงกฎเกณฑ์กำรตีควำมถ่ินก ำเนิดสินค้ำท่ีมีควำมเป็นภววิสยั (objective) ก็ตำม  

แตศ่ำลยตุิธรรมแห่งสหภำพยโุรป (ECJ) ได้ตดัสินว่ำ WTO List Rules ไม่มีผลผกูพนัทำงกฎหมำย เพรำะมิได้

เป็นสว่นหนึง่ของกฎหมำยสหภำพยโุรป ดงันัน้ เพ่ือแก้ไขปัญหำดงักล่ำว UCC จึงได้น ำกฎเกณฑ์ใน List Rules 

บำงประกำรเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของ UCC จึงมีผลบงัคบัทำงกฎหมำยและสร้ำงกฎเกณฑ์ท่ีมีควำมเป็นภววิสยั

ในกำรก ำหนดถ่ินก ำเนิดสินค้ำ 
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 ทัง้นี ้ประเทศสมำชิกมีระยะเวลำเตรียมควำมพร้อมในกำรน ำระบบอิเล็กทรอนิกส์มำใช้จนถึงวันท่ี 1 

มกรำคม 2560 

กำรประเมนิรำคำ 

 กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคัญประกำรหนึ่ง  คือ  

กำรยกเลิกกฎกำรขำยครัง้แรกเพ่ือกำรส่งออก (First 

sale for export rule) กล่ำวคือ ท่ีผ่ำนมำ รำคำท่ีใช้

ค ำนวณรำคำศลุกำกร คือ รำคำซือ้ขำยครัง้แรกเพ่ือ

กำรส่งออกมำยงัสหภำพยุโรป เช่น หำกผู้ผลิตท่ีจีน

ขำยสินค้ำให้แก่ผู้ ประกอบกำรฮ่องกงซึ่งส่งออก

สินค้ำมำยงัสหภำพยโุรปอีกทอดหนึ่ง ดงันี ้รำคำท่ีใช้

ประเมินรำคำศุลกำกรท่ีผ่ำนมำ คือ รำคำท่ีผู้ผลิตท่ี

จีนขำยให้แก่ผู้ ประกอบกำรท่ีฮ่องกงซึ่งเป็นรำคำท่ี 

ต ่ำกวำ่ ไมใ่ชร่ำคำท่ีผู้ประกอบกำรท่ีฮอ่งกงขำยให้แก่ผู้น ำเข้ำท่ีสหภำพยโุรป 

 ตำมหลักเกณฑ์ใหม่ของ UCC รำคำที่ใช้ประเมินรำคำศุลกำกร คือ ราคาสุดท้ายท่ีซ้ือขายก่อน 

จะส่งออกมายังสหภาพยุโรป ดงันัน้ ตำมตวัอยำ่งข้ำงต้น รำคำท่ีใช้ คือ รำคำซือ้ขำยระหว่ำงผู้ประกอบกำรท่ี

ฮอ่งกงกบัผู้น ำเข้ำท่ีสหภำพยโุรปซึง่เป็นรำคำท่ีสงูกวำ่กำรซือ้ขำยทอดแรก 

 อยำ่งไรก็ตำม กฎกำรขำยเพ่ือกำรสง่ออกครัง้แรกยงัคงใช้ภำยหลงัวนัท่ี 1 พฤษภำคม 2559 ส ำหรับสญัญำ

ซือ้ขำยท่ีมีผลบงัคบัตำมกฎหมำยก่อนท่ี Implementing Act จะมีผลบงัคบัใช้ เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรมีระยะเวลำ

ในกำรปรับเปล่ียนหว่งโซโ่ลจิสตกิส์ของตนตอ่ไป 

 

 

 

Credit: pcb 
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พธีิกำรเฉพำะด้ำน (Special Procedures) 

 พิธีกำรเฉพำะด้ำนมีควำมยืดหยุ่นมำกยิ่งขึน้ เช่น ในกำรขออนุญำตแปรรูปสินค้ำภำยในคลังสินค้ำใน

สหภำพยุโรป (inward processing) ผู้ประกอบกำรไม่ต้องแสดงเจตจ ำนงท่ีจะส่งออกสินค้ำท่ีแปรรูป และไม่

ต้องช ำระดอกเบีย้ชดเชย (compensatory interest) หำกสินค้ำท่ีแปรรูปนัน้ถกูปลอ่ยเข้ำมำในสหภำพยโุรป 

 ส ำหรับกำรค ำนวณภำษีศลุกำกรส ำหรับสินค้ำท่ีถกูสง่ออกนอกสหภำพยโุรปเพ่ือกำรแปรรูปแล้วน ำกลบัเข้ำ

มำอีกเพ่ือขอลดหรือยกเว้นภำษีศลุกำกร (outward processing) จะไม่ใช้หลกักำรค ำนวณโดยน ำคำ่ภำษีของ

สินค้ำท่ีน ำกลับเข้ำมำอีกมำหักลบกับค่ำภำษีของสินค้ำท่ีส่งออกเพ่ือแปรรูป แต่จะใช้ต้นทุนกำรแปรรูปใน 

กำรค ำนวณภำษี 

 นอกจำกนี ้กำรค้ำปลีกจำกคลงัสินค้ำทณัฑ์บนผ่ำนอินเตอร์เน็ตสำมำรถกระท ำได้ภำยใต้ UCC 

ค่ำทรัพย์สินทำงปัญญำ (royalties)  

 เง่ือนไขส ำคญัในกำรเก็บภำษีจำก royalties คือ ค่ำ royalties นัน้เป็นเง่ือนไขในกำรซือ้ขำย กล่ำวคือ  

ผู้ส่งออกก ำหนดให้ผู้น ำเข้ำต้องเก็บค่ำ royalties จำกลูกค้ำของตน มิฉะนัน้ ผู้ ส่งออกจะไม่ขำยสินค้ำให้ 

อย่ำงไรก็ตำม ในควำมเป็นจริงแล้ว ผู้ ส่งออก (ผู้ ขำย) ส่วนใหญ่ไม่ได้ค ำนึงว่ำ ผู้น ำเข้ำจะเก็บค่ำ royalties  

จำกลกูค้ำหรือไม ่ศลุกำกรจงึไมอ่ำจเก็บภำษีจำกคำ่ royalties นัน้ได้ 

 ทัง้นี ้ตำมบทบญัญัติใหม่ใน UCC ค่ำ royalties ถกูก ำหนดให้เป็นเง่ือนไขในกำรซือ้ขำยระหว่ำงผู้ส่งออก

และผู้น ำเข้ำโดยตรง โดยไม่ค ำนึงว่ำ ผู้ส่งออกจะก ำหนดให้ผู้น ำเข้ำเก็บคำ่ royalties จำกลกูค้ำอีกทอดหรือไม ่

หรือกลำ่วอีกนยัหนึง่ คำ่ royalties จะถกูรวมน ำมำค ำนวณเป็นรำคำศลุกำกรเพ่ือจดัเก็บภำษีตอ่ไป 

หลักประกันทัณฑ์บน 

 ท่ีผ่ำนมำ ประเทศสมำชิกมีดุลยพินิจในกำรเรียกเก็บหลักประกันทัณฑ์บน แต่ตำมบทบญัญัติใน UCC 

ก ำหนดให้ประเทศสมำชิกเก็บหลกัประกนัในหลำยกรณี อย่ำงไรก็ตำม ผู้ประกอบกำรท่ีได้รับสถำนะ AEO และ
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รูปที 1: กรอบระยะเวลาในการบงัคบัใช้ UCC 

มีสถำนะคลอ่งตวัทำงกำรเงินสงูจะได้รับสิทธิประโยชน์จำกกำรยกเว้นวำงหลกัประกนัหรืออำจได้รับอนญุำตให้

วำงหลกัประกนัน้อยลง 

 ก ำหนดกำรน ำระบบอิเล็กทรอนิกส์มำใช้กบัระบบนี ้คือ 1 ตลุำคม 2563 

กำรจัดเก็บสินค้ำชั่วครำว 

 ระยะเวลำใหมส่ ำหรับกำรจดัเก็บสินค้ำชัว่ครำว คือ 90 วนั โดยไม่ค ำนึงถึงวิธีกำรขนส่ง และผู้ประกอบกำร

ต้องวำงหลกัประกันทณัฑ์บน ทัง้นี ้สินค้ำท่ีอยู่ในคลงัสินค้ำอยู่แล้ว ณ วนัท่ี 1 พฤษภำคม 2559 จะเร่ิมนบั

ระยะเวลำ 90 วนัใหม ่

ค ำศัพท์ทำงเทคนิคใหม่ๆ 

ค ำศพัท์เดมิ ค ำศพัท์ใหม ่

Community goods 
Customs Procedures with Economic Impact (CPEI) 

Local Clearance Procedure (LCP) 
Community Transit 

New Computerized Transit System (NCTS) 

Union goods 
Special Procedures 
Entry in the Declarant’s Records 
Union Transit 
Electronic Transit System (ETs) 
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สิ่งที่ผู้ประกอบกำรส่งออกในเอเชียไปยังสหภำพยุโรปควรค ำนึง 

1. First sale rule ไม่น ำมำใช้ในกำรประเมินรำคำศุลกำกรอีกต่อไป กล่ำวคือ ผู้ประกอบกำร 

ไม่สำมำรถใช้รำคำแรกท่ีซือ้ขำยในห่วงโซ่โลจิสติกส์มำใช้ในกำรช ำระภำษีศลุกำกรได้อีก แต่ต้องใช้

รำคำสุดท้ำยท่ีใช้ในกำรซือ้ขำยก่อนท่ีสินค้ำนัน้จะถูกปล่อยให้เคล่ือนย้ำยอย่ำงเสรีในสหภำพยุโรป 

ผู้ ประกอบกำรจึงควรทบทวนเพ่ือเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงโลจิสติกส์ของตน และพิจำรณำ ว่ำ  

จะขำยสินค้ำในรำคำท่ีต ่ำให้แก่ผู้น ำเข้ำในสหภำพยโุรปหรือไม่ 

2. เตรียมพร้อมส ำหรับกำรวำงหลักประกันทัณฑ์บน เน่ืองจำก UCC ก ำหนดให้ศลุกำกรเรียกเก็บ

หลักประกันจำกผู้ ประกอบกำรในหลำยกรณี ดังนัน้ ผู้ ประกอบกำรในเอเชียจึงควรพิจำรณำ  

สภำพคลอ่งทำงกำรเงินและงบประมำณประจ ำปีของตน 

3. พิจำรณำกำรขอสถำนะ AEO โดยเฉพำะผู้ประกอบกำรในเอเชียท่ีมีสำขำในสหภำพยุโรป เพรำะ

ผู้ประกอบกำรท่ีได้สถำนะดงักล่ำวจะได้รับสิทธิวำงหลักประกันเป็นจ ำนวนท่ีน้อยลงหรืออำจได้รับ  

กำรยกเว้นในบำงกรณี รวมทัง้ได้รับสิทธิประโยชน์ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำอ่ืนๆ ดงันัน้ 

ผู้ประกอบกำรจึงควรจัดเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรับกำรตรวจสอบภำยในจำกศุลกำกร 

อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่กำรขอสถำนะ AEO 

4. วำงแผนให้รอบคอบก่อนขอค ำวินิจฉัยพิกัดอัตรำ

ศุลกำกร (BTI) เพรำะค ำวินิจฉัยมีผลผูกพัน

ผู้ประกอบกำรเป็นระยะเวลำ 3 ปี  และเม่ือประเทศ

สม ำ ชิ ก ห นึ่ ง อ อ กค ำ วิ นิ จ ฉั ย แ ล้ ว 

ผู้ ประกอบกำรไม่สำมำรถเพิกเฉยต่อ 

ค ำวินิฉัยนั น้และขอค ำวินิจฉัยจำก

ประเทศสมำชิกอ่ืนได้อีก ดังนัน้ ก่อนท่ี

จะย่ืนขอค ำวินิจฉัย ผู้ประกอบกำรควร

หำเหตุผลประกอบท่ีดีส ำหรับกำรจัด

จ ำแนกประเภทสินค้ำ 
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สรุป 

 UCC ก ำลงัน ำสหภำพยโุรปเข้ำสู่ยุค Customs Digital อย่ำงเต็มตวัตำมท่ีองค์กำรศลุกำกรโลก (WCO)  

ได้ก ำหนดให้เป็นนโยบำยหลกัเน่ืองในวนัศลุกำกรโลกประจ ำปีนี ้และยงัเป็นท่ีคำดว่ำ UCC จะมีบทบำทส ำคญั

ในกำรสร้ำงสหภำพศลุกำกรท่ีมีกฎเกณฑ์ทำงศลุกำกรท่ีเป็นไปในทิศทำงเดียวกนัในแตล่ะประเทศสมำชิก ทัง้นี ้

ส ำหรับในส่วนของผู้ ประกอบกำรในไทยท่ีส่งออกสินค้ำไปยังสหภำพยุโรป อำจต้องพิจำรณำปรับปรุง

เปล่ียนแปลงห่วงโซ่โลจิสติกส์ของตนเพ่ือให้ต้นทุนรำคำท่ีจะใช้ค ำนวณรำคำศลุกำกรลดลง เน่ืองจำก UCC  

ได้ยกเลิกกฎ First Sale Rule แล้ว นอกจำกนี ้ควรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือขอสถำนะ AEO และน ำระบบ

อิเล็กทรอนิกส์มำใช้เพ่ือกำรค้ำท่ีคล่องตวักบัผู้ประกอบกำรในสหภำพยโุรป ส่วนผู้ประกอบกำร SME ท่ีประสบ

ปัญหำในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยศลุกำกรบำงประกำรเพ่ือขอสถำนะ AEO อำจพิจำรณำเข้ำร่วมโครงกำร 

Voluntary Compliance Framework ดงัท่ีจะเสนอใน CPMU news ฉบบัประจ ำเดือนกรกฎำคม 2559 
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