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➢ ประเด็นปัญหาการประเมินราคาศุลกากร 
ที่เก่ียวข้องกับราคาซื้อขาย มาตรการ
ส่งเสริมการขาย ค่าสิทธิ ราคาโอน และ
สินค้าที่น าไปใช้เป็นสื่อกลางในการให้บริการ 
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❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน  

 การประเมินราคาศุลกากรที่ถูกต้องเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งของ
ศุลกากรทั่วโลก เพ่ือการจัดเก็บภาษีที่ถูกต้องและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็น
ธรรม ในการนี้ องค์การการค้าโลก (WTO) ได้จัดท าความตกลงว่าด้วยการประเมินราคา
ศุ ล ก าก ร  (Customs Valuation Agreement) เพ่ื อ เป็ น ม าต รฐาน ส ากลส าห รั บ 
การประเมินราคาศุลกากร 

องค์กรที่มีบทบาทส าคัญในการบังคับใช้ความตกลงฯ คือ คณะกรรมการเทคนิค
ด้านการประเมินราคาศุลกากร (Technical Committee on Customs Valuation)  
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General 
Agreement on Tariffs and Trade 1994) ภายใต้สังกัดองค์การศุลกากรโลก (WCO) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การตีความและการบังคับใช้ความตกลงฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ในระดับปฏิบัติการ 

 ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ท่านผู้อ่านจะได้ท าความรู้จักกับคณะกรรมการเทคนิคฯ 
และประเด็นปัญหาในการประเมินราคาศุลกากรในบริบทการค้าโลกในปัจจุบันที่น ามาซึ่ง 
ข้อท้าทายหลายประการในการตีความบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง หรือในบางกรณีที่ไม่มี
บทบัญญัติไว้ชัดแจ้ง 

 อนึ่ง ขอเรียนย้ าว่า บทความชุดนี้ส าหรับเป็นความรู้ในภาพกว้างทั่วไป ส าหรับ
รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถหาอ่านได้จากเอกสารบนเว็บไซต์ของ WCO พวกเราหวังว่า 
จดหมายข่าวฉบับนี้จะช่วยให้ท่านผู้ อ่านได้ เรียนรู้และเข้าใจการปฏิบัติ งานของ
คณะกรรมการทางเทคนิคฯ บทบัญญัติที่เป็นประเด็นปัญหา รวมทั้งได้ฝึกคิดวิเคราะห์จาก
กรณีศึกษาที่น าเสนอครับ 
 
                                          นิติ วิทยาเต็ม 
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ท ำควำมร ูจ้กักบั 

คณะกรรมกำรเทคนิคดำ้นกำรประเมินรำคำศลุกำกร 

คณะกรรมการเทคนิคด้านการประเมินราคาศุลกากร 
(Technical Committee on Customs 
Valuation: TCCV) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามมาตรา 
๑๘ ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า 
( General Agreement on Tariffs and Trade 
1994 หรือ GATT) ภายใต้สังกัดองค์การศุลกากรโลก 
(WCO) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การตีความและการบังคับ
ใช้ความตกลงฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกันในทางปฏิบัติ 
โดยอาศัยอ านาจตาม Annex II ของความตกลงฯ และ
มีเลขาธิการองค์การศุลกากรโลกเป็นเลขาธิการ
คณะกรรมการเทคนิคฯ  

สมาชิกของคณะกรรมการเทคนิคฯ ประกอบด้วย
ตัวแทนจากสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) โดย
สมาชิกแต่ละรายแต่งตั้งผู้แทน ๑ คน หรือมากกว่านั้น
ส าหรับผลัดเปลี่ยนในแต่ละครั้ง โดยผู้แทนอาจแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเพ่ิมเติมได้ ทั้งนี้ ผู้แทนจากสมาชิก WCO ที่ไม่ได้
เป็นสมาชิก WTO รวมทั้งเลขาธิการ WTO สามารถ 
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเทคนิคฯ ได้ในฐานะ 
ผู้สังเกตการณ์ นอกจากนี้ หากประธานคณะกรรมการ
เทคนิคฯ เห็นชอบเลขาธิการ WCO อาจเชิญผู้แทน 
จากรัฐที่ไม่ได้เป็นสมาชิกทั้ง WCO และ WTO รวมทั้ง
ผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ ให้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเทคนิคฯ ในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้
เช่นกัน  

คณะกรรมการเทคนิคด้านการประเมินราคาศุลกากรมี
ภารกิจ ดังนี้ 

๑. ศึกษาปัญหาทางเทคนิคจ าเพาะในการประเมินราคา
ที่สมาชิก WTO เผชิญในการปฏิบัติหน้าที่ประจ าวัน 
และให้ความเห็นเชิงแนะน า (advisory opinion) แต่
ไม่ใช่การตัดสิน (ruling) โดยอาศัยข้อเท็จจริงที่มี 
๒. ศึกษากฎหมาย พิธีการ แนวปฏิบัติ เกี่ ยวกับ 
การประเมินราคาที่อยู่ภายในขอบเขตของความตกลงฯ 
เมื่อมีการร้องขอ พร้อมจัดท ารายงานผลการศึกษา 
๓. จัดท าและเผยแพร่รายงานประจ าปีเกี่ยวกับประเด็น
ทา ง เทคนิ ค ในการปฏิ บั ติ ง านและสถานะของ 
ความตกลงฯ 
๔. ให้ข้อมูลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาศุลกากรสินค้าน าเข้าที่
สมาชิก WTO หรือคณะกรรมการด้านการประเมินราคา
ศุลกากรขององค์การการค้าโลก (WTO Committee on 
Customs Valuation: CCV เป็นคนละคณะกับ TCCV)  
๕. อ านวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือ 
ทางเทคนิคแก่สมาชิก WTO เมื่อมีการร้องขอ เพ่ือส่งเสริม
การภาคยานุวัติความตกลงฯ ในระดับระหว่างประเทศ 
๖.  ศึกษาประเด็นปัญหาที่ คณะท างาน (panel)  
ตามความตกลงฯ มาตรา ๑๙ อ้างถึง 
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการด้านการประเมิน
ราคาศุลกากรของ WTO มอบหมาย 

นับแต่คณะกรรมการเทคนิคฯ จัดตั้งเมื่อปี ๒๕๓๘ ได้มี
การประชุมทั้งสิ้น ๔๖ ครั้ง (ปีละ 2 ครั้ง) และได้มีมติ
ออกความเห็นเชิ ง เสนอแนะ (advisory opinion)  
๒๒ หัวข้อ ความเห็น (commentary) ๒๕ หัวข้อ 
ค าอธิบาย (explanatory note) ๖ หัวข้อ กรณีศึกษา 
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(case studies) ๑๔ หัวข้อ และการศึกษา (study) ๒ 
หัวข้อ๑ และคณะกรรมการด้านราคา (CCV) ที่ WTO 
ออกค าวินิจฉัย 4 เรื่อง ให้สมาชิกผูกพันต้องปฏิบัติตาม  

คณะกรรมการเทคนิคฯ จัดประชุมครั้ งล่าสุดเมื่อ 
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมได้อภิปราย
ประเด็นปัญหาต่อเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ๆ ดังนี้ 

ประเด็นปัญหาทางเทคนิคจ าเพาะ 
๑. บริบทการซื้อขายภายใต้ความตกลงฯ มาตรา ๑.๒ (a) 
ว่าด้วยสินค้าที่ผลิตในประเทศต่าง ๆ ตามที่มีสมาชิก 
ร้องขอ 
๒. การประเมินราคาสินค้าน าเข้ าที่ ซื้ อขายตาม
มาตรการส่งเสริมการขาย “flash sales” ตามที่มี
สมาชิกร้องขอ 
๓. การตีความการปรับราคาตามมาตรา ๘.๑ (b) ตามที่
มีสมาชิกร้องขอ 
๔. การขายเพ่ือการส่งออกไปยังประเทศน าเข้าภายใต้
มาตรา ๑ ตามท่ีมีสมาชิกร้องขอ 

ประเด็นปัญหาที่หยิบยกขึ้นระหว่างการประชุม 
๑. ค่ าสิทธิ  (royalties) และค่าอนุญาตให้ ใช้สิทธิ  
(license fees) ภายใต้มาตรา ๘.๑ (c) ตามที่มีสมาชิก
ร้องขอ 
๒. ความยืดหยุ่น (flexibility) ตามมาตรา ๗ ตามที่มี
สมาชิกร้องขอ 
๓. ค่ าสิทธิ  (royalties) และค่าอนุญาตให้ ใช้สิทธิ  
(license fees) ภายใต้มาตรา ๘.๑ (c) (ค่าสิทธิและ
ภาษีเงินได้) ตามท่ีมีสมาชิกร้องขอ 
๔. การประเมินราคาบัตรฝังชิพ (chip card) ที่ใช้ใน
การให้บริการขนส่งและการท่องเที่ยวตามที่มีสมาชิก
ร้องขอ 

ในจดหมายข่าวฉบับนี้  จะขอน าเสนอประเด็น
ดังกล่าวข้างต้นโดยสังเขป โดยจะกล่าวถึงที่มา 
ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความคิดเห็นของ
ส านักเลขาธิการองค์การศุลกากรในเบื้องต้น 

อ้างอิง 
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VT1118E1b. 12 May 2018. 
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ms_Valuation. Accessed 14 May 2018. 

WCO. List of instruments of the Customs Valuation Technical Committee.  
http://www.wcoomd.org/en/topics/valuation/instruments-and-tools/advisory-opinions.aspx. Accessed 27 May 2018. 

Edirisinghe, Lalith. There are no fundamental differences between the 1947 Article VII of GATT and the 1994 WTO Article  
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๑ สืบค้นได้ที่ 
http://www.wcoomd.org/en/topics/valuation/instruments-and-
tools/advisory-opinions.aspx 
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ประเด็นปัญหาทางเทคนิคจ าเพาะ 

ในการประเมินราคาศลุกากร (๑) 

ในการประชุมคณะกรรมการเทคนิคด้านการประเมิน
ราคาศุลกากรครั้งล่าสุดเม่ือวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
คณะกรรมการเทคนิคฯ ได้พิจารณาปัญหาทางเทคนิค
จ าเพาะในการประเมินราคาศุลกากร ๔ ประเด็น  
ซึ่งเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนหน้า 
ในบทความนี้ จะขอน าเสนอ ๒ ประเด็นแรก ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการตีความความตกลงว่าด้วยการประเมินราคาของ
องค์การการค้าโลกมาตรา ๑.๒ (a) และการประเมิน 
ราคาศุลกากรโดยใช้ราคาซื้อขายในกรณีการส่งเสริม
การตลาดโดยขายลดราคาครั้งใหญ่ในช่วงเวลาจ ากัด 

๑. บริบทการซื้อขายภายใต้ความตกลงฯ มาตรา ๑.๒ (a) 
ว่าด้วยสินค้าที่ผลิตในประเทศต่าง ๆ ตามท่ีมีสมาชิก 
ร้องขอ 
ข้อเท็จจริง 
ICO เป็นผู้จัดจ ำหน่ำยในประเทศ I น ำเข้ำเมล็ดกำแฟ
จำก XCO ซึ่ ง เป็นบริษัทที่มีควำมเกี่ยวข้องกันใน
ประเทศ X โดยเมล็ดกำแฟเป็นสินค้ำที่ไม่ได้ติดตรำ

สินค้ำ มีถิ่นก ำเนิดในประเทศ X และจ ำหน่ำยให้เฉพำะ 
ICO ในประเทศ I เท่ำนั้น 

BCO เป็นผู้จัดจ ำหน่ำยในประเทศ B น ำเข้ำ
กำแฟเมล็ดกำแฟที่ไม่ได้ติดตรำสินค้ำและมีถ่ินก ำเนิดใน
ประเทศ E จำก ECO โดยเมล็ดกำแฟเป็นชนิดที่
คล้ำยคลึงกัน มีปริมำณและคุณภำพคล้ำยคลึงกันกับ
เมล็ดกำแฟที่ XCO ขำยให้ ICO ทั้งนี้ BCO และ ECO 
เป็นบริษัทแยกต่ำงหำกจำกกันและไม่มีควำมเกี่ยวข้อง
ระหว่ำงกันและกับทั้ง ICO และ XCO 

เมื่อปี ๒๕๕๗ ICO ส ำแดงรำคำน ำเข้ำโดยใช้
ร ำ ค ำ ที่ ป ร ำ ก ฏ ใ น บั ญ ชี ร ำ ค ำ สิ น ค้ ำ  (invoice)  
ที่ XCO เป็นผู้ออก โดยเอกสำรทำงกำรค้ำที่ยื่นต่อ
ศุลกำกรประเทศ I บ่งชี้ว่ำ ไม่มีข้อตกลงพิเศษหรือ 
กำรช ำระเงินเพ่ิมเติมที่จะท ำให้ไม่สำมำรถใช้รำคำซื้อ
ขำยตำมได้  หรือต้องมีกำรปรับรำคำน ำเข้ ำตำม 
มำตรำ ๘ 

 

Credit: The Denizen 
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ต่ อมำ ในปี  ๒๕๕๘  ศุ ลกำกรประ เทศ  I 
ตรวจสอบบัญชีภำยหลั งกำรตรวจปล่อยสิ นค้ ำ  
(post-clearance audit) เพ่ือยืนยันว่ำ รำคำน ำเข้ำที่
ส ำแดงถูกต้องตำมมำตรำ ๑.๒ หรือไม ่

ในกำรนี้ ICO ไม่ได้แสดงหลักฐำนตำมท่ีก ำหนด
ในมำตรำ ๑.๒ (b) และ (c) เพ่ือแสดงว่ำ ควำมสัมพันธ์
กับ XCO ไม่มีผลต่อรำคำ อย่ ำงไรก็ตำม ICO ยื่น
กรณีศึกษำรำคำโอน (transfer price study) ที่ใช้หลัก 
comparable uncontrolled price method (CUP) 
ซึ่งมีควำมใกล้เคียงกับตัวอย่ำงที่หยิบยกในวรรค ๒.๑๘ 
ในบทที่ ๒ ของ OECD Guidelines 

ประเด็นปัญหา 
ตำมควำมในมำตรำ ๑.๒ (a) ธุรกรรมระหว่ำง ICO  
และ XCO ดังกล่ำว และธุรกรรมที่คล้ำยคลึงกันแต่ไม่มี
ควำมเกี่ยวข้องกัน (unrelated comparable transactions) 
สำมำรถน ำมำใช้ในกำรยืนยันว่ำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 
ผู้ซื้อและผู้ขำยมีผลต่อรำคำหรือไม่ ในกรณีที่สินค้ำ
เหมือนกันทุกประกำรยกเว้นประเทศที่ผลิต 

การอภิปรายหารือในคณะกรรมการเทคนิคฯ 
ข้อแตกต่ำงในเรื่องประเทศผลิตและประเทศน ำเข้ำ 
ในกรณีนี้ไม่มีผลต่อรำคำเมล็ดกำแฟอย่ำงมีนัยยะส ำคัญ 
เนื่องจำกไม่ว่ำจะผลิตที่ใดก็ตำม รำคำเมล็ดกำแฟ 
ถูกก ำหนดอย่ำงเสรีในตลำดโลก และสำมำรถซื้อขำยได้
ในรำคำเดียวกันทั่วทั้งโลก 

นอกจ ำกนี้  ต ำมค ำ อ ธิ บ ำ ยก ำ รตี ค ว ำม 
(Interpretative Note) ม ำ ต ร ำ  ๑  ว ร ร ค  ๒  ใ น 
กำรพิสูจน์ว่ำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำยไม่มี
ผลต่อรำคำ อำจพิจำรณำได้จำกกำรซื้อขำยดังเช่นผู้ซื้อ
และผู้ขำยที่ไม่มีควำมสัมพันธ์กัน หรือในกรณีที่รำคำ
ก ำหนดสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในกำรก ำหนดรำคำ

ส ำหรับสินค้ำประเภทนั้น หรือเป็นรำคำที่ผู้ขำยก ำหนด
ส ำหรับขำยให้ผู้ซื้อที่ไม่มีควำมสัมพันธ์กัน เป็นต้น  

ด้วยเหตุนี้  ในเบื้ องต้น จึ งอำจสรุปได้ว่ ำ  
ตำมมำตรำ ๑.๒ (a) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ซื้อและ
ผู้ขำยในกรณีนี้ไม่มีผลต่อกำรก ำหนดรำคำระหว่ำง ICO 
และ XCO เนื่องจำกรำคำสอดคล้องกับรำคำตลำดโลก
ของเมล็ดกำแฟ 

อย่ำงไรก็ตำม มีศุลกำกรประเทศหนึ่งเห็นว่ำ 
ค ำอธิบำยกำรตีควำมดังกล่ำวให้ค ำนึงถึงบริบทแวดล้อม
กำรขำย (circumstances surrounding the sales) 
ไม่ใช่พิจำรณำจำกรำคำ ด้วยเหตุนี้ กำรให้เหตุผลตำมท่ี
กล่ำวมำข้ำงต้นจึงไม่สอดคล้องกับค ำอธิบำยฯ เนื่องจำก
เป็น “กำรเปรียบเทียบรำคำ” (price comparison 
method) 

 
๒. การประเมินราคาสินค้าน าเข้าที่ซื้อขายตาม
มาตรการส่งเสริมการขาย “flash sales” ตามที่มี
สมาชิกร้องขอ 
ข้อเท็จจริง 
มีผู้ สั่ งซื้อ smartphone จำกต่ำงประเทศในรำคำ 
๑๑.๙๙ USD จำกรำคำปกติรำว ๒๐๐ USD ในช่วงที่
ผู้ขำยใช้กำรส่งเสริมกำรตลำดโดยขำยลดรำคำครั้งใหญ่
ในช่วงเวลำจ ำกัด (flash sales) โดยกำรซื้อขำยเป็นไป
ตำมมำตรำ ๑.๑ (a), (b), (c) และ (d) และผู้ใดก็ตำมก็
สำมำรถซื้อสินค้ำในรำคำดังกล่ำวได้ และผู้ขำยทรำบว่ำ 
สินค้ำซื้อขำยเพ่ือส่งออกไปยังผู้ซื้อตำมที่อยู่ที่ผู้ซื้อระบุ 
รวมทั้งมีกำรช ำระรำคำที่ ๑๑.๙๙ USD ผ่ำน PayPal 
จริง 

ประเด็นปัญหา  
ศุลกำกรควรประเมินรำคำโดยใช้รำคำส่วนลดที่สูง 
(๑๑.๙๙ USD) ส ำหรับ smartphone น ำเข้ำที่ซื้อขำย
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ในช่วง flash sales ตำมควำมตกลงว่ำด้วยกำรประเมิน
รำคำศุ ลกำกร มำตรำ ๑ หรื อไม่  และหำก ใช่  
คณะกรรมกำรเทคนิคฯ เห็นว่ำควรใช้รำคำ ๑๑.๙๙ USD 
ในฐำนะรำคำซื้อขำย (transaction value) ส ำหรับสินค้ำ
ที่ เหมือนหรือคล้ ำยคลึ งกันหรือไม่  ในกรณีที่ ไม่มี 
รำคำซื้อขำย 

การอภิปรายหารือในคณะกรรมการเทคนิคฯ 
สมำชิกส่วนใหญ่เห็นว่ำ รำคำ ๑๑.๙๙ USD สำมำรถ
น ำมำใช้เป็นรำคำซื้อขำยตำมมำตรำ ๑ ได้ แต่ประเด็น
ที่ว่ำ รำคำดังกล่ำวจะสำมำรถน ำมำใช้ประเมินรำคำ
สินค้ำที่เหมือนหรือคล้ำยคลึงกันในกรณีที่ไม่มีรำคำซื้อ
ขำยได้หรือไม่นั้น ยังคงเป็นที่ถกเถียง โดยสมำชิก 
บำงรำยเห็นว่ำ สำมำรถน ำมำใช้ในกำรประเมินรำคำได้
ตำมควำมในมำตรำ ๒ และ ๓ หำกเข้ำเงื่อนไขกำรตำม
มำตรำ ๒.๑ (b) หรือ ๓.๑ (b) 
 นอกจำกนี้ เลขำธิกำรฯ ได้ขอให้คณะกรรมกำร
เทคนิคฯ ศึกษำข้อโต้แย้งของศุลกำกรประเทศหนึ่งใน
ประเด็นที่ว่ำ ลักษณะกำรซื้อขำยผ่ำนกำรพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มีควำมแตกต่ำงจำกกำรซื้อขำยผ่ำน
ตลำดทั่วไป โดยได้มีควำมเห็นว่ำ กำรซื้อขำยผ่ำน
ช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ไม่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์โดยตรง

หรือเป็นทำงส่วนตัวระหว่ำงผู้ซื้อ
และผู้ขำย ด้วยเหตุนี้  จึงไม่ เข้ำ
เงื่อนไขกำรประเมินรำคำซื้อขำยทั้ง
ตำมมำตรำ ๑.๑ (a) ถึง (c) และ
กำรปรับรำคำตำมมำตรำ ๘.๑  

ป ร ะ ก ำ ร สุ ด ท้ ำ ย นี้  
เลขำธิกำรฯ ขอให้คณะกรรมกำร
เทคนิ คฯ  ตอบข้ อ โ ต้ แย้ ง ของ
ศุลกำกรประเทศหนึ่งในกำรจัดท ำ
ม ำ ต ร ฐ ำ น เ ฉ พ ำ ะ ส ำ ห รั บ 
กำรประเมินรำคำสินค้ำที่ซื้อขำย
ผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

จากประเด็นปัญหาทั้ง ๒ ประเด็นที่กล่าวมา จะเห็นได้
ว่า แนวปฏิบัติทางการค้าและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ปั จ จุ บั น เ ป็ น ข้ อ ท้ า ท า ย ป ร ะ ก า ร ส า คั ญ ใ น 
การตีความความตกลงว่าด้วยการประเมินราคา
ศุลกากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งอาจน าไปสู่การสร้างเครื่องมือใหม่ ๆ เพื่อช่วย 
ในการประเมินราคาศุลกากร ในบทความต่อไป  
จะขอกล่าวถึงประเด็นทางเทคนิคจ าเพาะที่เหลืออีก  
๒ ประเด็นซึ่งน่าสนใจมาก
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ประเด็นปัญหาทางเทคนิคจ าเพาะในการประเมินราคาศลุกากร (๒) 

ประเด็นปัญหาการตีความการปรับราคาซื้อขายตาม
มาตรา ๘.๑ (b) ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายบางอย่างที่
ไม่ได้บัญญัติชัดแจ้งไว้ในความตกลงฯ มาตราดังกล่าว 
และประเด็นการประเมินราคาราคาตามมาตรา ๑ กรณี
ที่มีการขายเพ่ือน าเข้าและส่งมอบสินค้าต่อให้ผู้ค้าปลีก
ภายในประเทศ 

๓. การตีความการปรับราคาตามมาตรา ๘.๑ (b) 
ตามที่มีศุลกากประเทศหนึ่งร้องขอ 
ข้อเท็จจริง 
ตามมาตรา ๘.๑ (b) การก าหนดราคาศุลกากรภายใต้
มาตรา ๑ ต้องมีการปรับเพ่ิมราคาสินค้าส่งออก หาก 

ผู้ซื้อเป็นผู้จัดหาสินค้าหรือบริการบางประเภทโดยตรง
หรือโดยอ้อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือด้วยราคาที่มีส่วนลด 
ส าหรับน าไปใช้ในการผลิตหรือการขายเพ่ือการส่งออก 
หากราคาดังกล่าวไม่ได้รวมเข้ากับราคาที่ช าระหรือที่
ต้องช าระ 
 อย่างไรก็ตาม ในการจัดหาสินค้าหรือบริการ
ดังกล่าวให้แก่ผู้ขาย อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่าง ๆ เช่น 
 ๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งออกองค์ประกอบสินค้า
หรือบริการนั้น ๆ ให้แก่ผู้ขาย 
 ๒. ค่าขนส่งไปยังท่าหรือสถานที่น าเข้าใน
ประเทศของผู้ขาย 

Credit: azərtac 
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 ๓. ค่ าขนของขึ้น/ลง  และค่า ใช้จ่ าย ใน 
การจัดการสินค้าที่เก่ียวข้องกับการขนส่ง 
 ๔. ค่าประกันภัยการขนส่งองค์ประกอบสินค้า
หรือบริการนั้น ๆ 
 ๕. ค่าภาษีอากร และค่าพิธีการศุลกากร 
ส าหรับการน าเข้าในประเทศผู้ขาย 
 ๖. ค่าขนส่งหลังจากการน าเข้าในประเทศ
ผู้ขาย 

ประเด็นปัญหา 
 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นต้องน าไปรวมกับ
ราคาสินค้าน าเข้าเพ่ือการประเมินราคาศุลกากรหรือไม่ 
โ ดย เฉพาะอย่ า งยิ่ ง  ก า ร ปรั บ ร าคาสิ นค้ า ต าม 
มาตรา ๘.๑ (b) 

การอภิปรายหารือในคณะกรรมการเทคนิคฯ  
 ความตกลงฯ ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในอารัมภบทได้วางหลักการให้
การประเมินราคาศุลกากรมีความเป็นธรรม เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และเป็นกลาง โดยอาศัยราคาซื้อขายที่
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในทางธุรกิจเท่าที่จะเป็นไปได้ 
 ในกรณีนี้  หากค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ขายเป็น
ผู้รับผิดชอบ จ านวนเงินดังกล่าวควรจะถูกรวมเข้าไปใน
ราคาที่ช าระหรือที่ต้องช าระ แต่หากผู้ซื้อเป็นผู้ออก ก็
มักจะไม่ถูกรวมเข้ากับราคาที่ตกลงซื้อขาย 
 ด้วยเหตุนี้ เมื่อพิจารณาถึงหลักความเป็นธรรม
ที่บัญญัติไว้ในอารัมภบทของความตกลงฯ แล้ว หาก 
ผู้ซื้อเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย แต่ไม่ได้รวมไว้ในราคาที่ช าระ
หรือที่ต้องช าระ ค่าใช้จ่ายนั้นต้องน ามารวมกับราคาซื้อ
ขายตามสัดส่วนในการประเมินราคาศุลกากรตาม
มาตรา ๘.๑ (b) ด้วย แต่ไม่ต้องน ามารวม หากผู้ขาย 

เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  

๔. การขายเพื่อการส่งออกไปยังประเทศน าเข้าภายใต้
มาตรา ๑ ตามที่มีศุลกากรประเทศหนึ่งร้องขอ 
ข้อเท็จจริง 
 ICO เป็นนิติบุคคลในประเทศน าเข้า I และเป็น
สาขาที่ XCO เป็นเจ้าของทั้งหมด โดย XCO ตั้งอยู่ใน
ประเทศส่งออก X และเป็นผู้จัดจ าหน่ายแต่เพียงผู้เดียว
ในพ้ืนที่ Y ซึ่งรวมประเทศ I และ X นอกจากนี้ XCO 
เป็นสาขาท่ี ACO เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว โดย ACO 
เป็นบรรษัทข้ามชาติส านักงานใหญ่ที่ขายสินค้าไป 
ทั่วโลก 
 เสื้อผ้าในประเทศ I จ าหน่ายผ่านร้านค้าปลีก
และผ่านเว็บไซต์ส าหรับค าสั่ งซื้อจากบุคคลทั่ว ไป  
โดยผู้ค้าปลีกไม่มีความเกี่ยวข้องกับ ICO และ XCO 
ตามความในมาตรา ๑๕.๔  
 ใบขนสินค้าน าเข้าระบุว่า ICO เป็นผู้น าเข้า 
และ XCO เป็นผู้ขาย  นอกจากนี้  เอกสารที่ยื่นต่อ
ศุลกากรประเทศ I บ่งชี้ว่า ไม่มีบริบทแวดล้อมพิเศษ
หรือการช าระราคาเพ่ิมเติมที่จะกระทบต่อราคาซื้อขาย
ต ามคว าม ใน มา ต ร า  ๑  ( a) ถึ ง  (c) หรื อต้ อ ง มี 
การปรับราคาน าเข้าตามมาตรา ๘ 
 ข้อมูลที่ รวบรวมก่อนการตรวจสอบหลัง 
การตรวจปล่อยสินค้า พบว่า ICO ใช้ผู้แทนจ าหน่ายใน
การท าให้สินค้าเป็นที่ รู้ จั กในบรรดาผู้ค้ าปลีกใน 
ประเทศ I  
 ICO ประกอบกิ จการ ในประ เทศ  I จาก
คลังสินค้าของตน โดยมีลูกจ้างเต็มเวลา ๕ คน และมี
ตัวแทนจาก XCO คอยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดหา
สินค้าและการจัดจ าหน่าย 
 ค าสั่งซื้อทั้งหมดผู้ค้าปลีกในประเทศ I จะส่ง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังระบบคอมพิวเตอร์ของ XCO 
ซึ่งจะออกใบเรียกเก็บราคาสินค้า ๒ ฉบับ ฉบับแรกจาก 
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ICO ถึงผู้ค้าปลีกระบุราคาสินค้า อีกฉบับหนึ่งจาก XCO 
ถึง ICO โดยระบุราคาที่ต่ ากว่า ทั้งนี้ ใบเรียกเก็บราคา
สินค้าจาก ICO ระบุให้ผู้ค้าปลีกช าระราคาโดยการโอน
ไปยังบัญชีธนาคารของ ICO  
 ตัวแทนออกของที่ยื่นใบขนสินค้าของ ICO 
ระบุราคาตามราคาที่  XCO ระบุ ในใบเรี ยก เก็บ 
ราคาสินค้าที่ส่งให้ ICO โดยจากการตรวจสอบพบว่า 
ราคาส าแดง คือ ๑๐,๐๐๐ C.U. (Customs Unit) และ
ใบเรียกเก็บราคาสินค้าที่ ICO ส่งให้ผู้ค้าปลีกระบุราคา 
๑๒,๐๐๐ C.U. โดยมีการช าระเงินถูกต้องตามจ านวน
ไปยังบัญชีธนาคารของ ICO 
 ลูกจ้างของ ICO และผู้แทนจ าหน่ายไม่มีสิทธิ
เข้าถึงบัญชีของ ICO และเฉพาะพนักงานของ XCO 
เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ โดย XCO ถอนเงินจ านวน 
๑๐,๐๐๐ C.U. ออกจากบัญชีของ ICO ส าหรับราคา
สินค้าท่ีน าเข้า 
 สินค้าจัดส่งโดยตรงจาก XCO ไปยังผู้ค้าปลีก 
หรือไปยังคลังสินค้าของ ICO เพ่ือจัดส่งไปยังผู้ค้าปลีก
อีกทอดหนึ่ง โดยลูกจ้างของ ICO ที่คลังสินค้ามีหน้าที่
จัดการด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ I และไม่เคยมี 
ส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อสินค้าจาก XCO 

 ประเด็นปัญหา 
 การประเมินราคาศุลกากรด้วยวิธีการใช้ราคา
ซื้อขาย ต้องใช้ราคาซื้อขายเพ่ือการส่งออกไปยัง
ประเทศน าเข้าราคาใด 

 การอภิปรายหารือในคณะกรรมการเทคนิคฯ 
 ตามมาตรา ๑ ราคาศุลกากรของสินค้าน าเข้า 
คือ ราคาซื้อขายที่ช าระหรือที่ต้องช าระ (paid or 
payable) ส าหรับสินค้าเพ่ือการส่งออกไปยังประเทศ
น าเข้า โดยอาจต้องมีการปรับราคามาตรา ๘ ทั้งนี้  
หมายเหตุของมาตรา ๑ (Note to Article 1) อธิบาย
ว่า ราคาซื้อขายที่ช าระหรือที่ต้องช าระ หมายถึง ราคา
สุทธิที่ผู้ซื้อช าระหรือจะช าระแก่หรือเพ่ือผู้ขายส าหรับ
สินค้าน าเข้า 
 นอกจากนี้ ความเห็นเชิงเสนอแนะ (Advisory 
Opinion) 14.1 ก าหนดว่า ผู้น าเข้าต้องแสดงให้เห็นว่า 
ก า ร ข า ย ถั ด ไ ป  (immediate sale) เ กิ ด ขึ้ น เ พ่ื อ 
การส่งออกไปยังประเทศน าเข้า จึงจะสามารถใช้วิธีการ
ประเมินราคาตามมาตรา ๑ ได้ ด้วยเหตุนี้ ในกรณีนี้จึง
ต้องพิจารณาว่า ราคาซื้อขายของธุรกรรมใด (ระหว่าง
ผู้ค้าปลีกกับ XCO หรือ ระหว่าง ICO และ XCO) 

Credit: britishusedclothing 
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จัดเป็นราคาซื้อขายที่ช าระหรือที่ต้องช าระส าหรับ
สินค้าน าเข้า 
 ในการก าหนดว่า ใครเป็น “ผู้ซื้อ” นั้น ผู้ที่ถูก
ระบุชื่อเป็น “ผู้น าเข้า” ในใบขนสินค้า อาจไม่ใช่   
“ผู้ซื้อ” ตามความในมาตรา ๑ เสมอไป โดยต้อง
พิจารณาว่า ผู้ใดในประเทศน าเข้าได้ตกลงกับผู้ขายเพ่ือ
ซื้อสินค้าท่ีน าเข้ามาในฐานะผลโดยตรงของข้อตกลงนั้น 
กล่าวคือ ธุรกรรมที่บุคคลในประเทศน าเข้าเกี่ยวข้อง
โดยตรงจัดเป็นธุรกรรมที่จะน ามาใช้ก าหนดราคา 
ซื้อขาย 
 ในกรณีนี้ ผู้แทนจ าหน่ายและลูกจ้างของ ICO 
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการซื้อขาย โดย ICO 
เป็นเพียงผู้จัดจ าหน่ายที่มีหน้าที่จัดส่งสินค้าให้ผู้ค้าปลีก 

และไม่ได้เป็นผู้ซื้อสินค้าน าเข้า ในทางกลับกัน ค าสั่งซื้อ
ของผู้ค้าปลีกที่ส่งเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของ XCO 
โดยตรง ท าให้การซื้อขายเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ ธุรกรรม
ระหว่างผู้ค้าปลีกและ XCO จึงควรเป็นธุรกรรมที่น ามา
ประเมินราคาซื้อขายตามความในมาตรา ๑   

 จะ เห็ น ได้ ว่ า  ในประ เด็ นปัญหาข้ า งต้ น  
การอภิปรายหารือภายในคณะกรรมการเทคนิคฯ อาศัย
การตีความเจตนารมณ์ของความตกลงฯ และบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาปรับใช้กับประเด็นปัญหาที่อาจ
ไม่ได้ระบุ ไว้อย่างชัดแจ้งในความตกลงฯ จึงเป็น
กรณีศึกษาที่ดีกรณีหนึ่ งในการตีความเพ่ือปรับใช้
กฎหมายให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 

อ้างอิง 
WCO Technical Committee on Customs Valuation. Questions raised during the Intersession: Interpretation  

of the Value of Adjustments under Article 8.1 (b) of the Agreement. VT1126E1a. 21 Dec 2017. 
WCO Technical Committee on Customs Valuation. Specific Technical Questions: Sale for Export to the  

Country of Importation Under Article 1: Submitted by Canada. VT1127E1a. 20 Dec 2017. 
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ประเด็นปัญหาการประเมินราคาศลุกากร 

ท่ีหยิบยกข้ึนระหว่างการประชมุ (๑) 

ประเด็นปัญหาการประเมินราคาศุลกากรที่หยิบยกขึ้น
ระหว่างการประชุมครั้งที่ ๔๖ นี้ ยังคงเป็นประเด็น
ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนหน้า ซึ่งประเด็นที่ 
หยิบยก ๒ ประเด็น จาก ๔ ประเด็น เกี่ยวข้องกับ 
การประเมินราคาศุลกากรที่ เกี่ยวข้องกับค่าสิทธิ  
(royalties) และค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ (license fees) 
โดยประเด็นแรกเกี่ยวกับการช าระค่าสิทธิที่คิดจาก
ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่ผลิตจากส่วนประกอบที่มี
สิทธิบัตร และประเด็นที่สองเกี่ยวกับการช าระค่าสิทธิที่

เกี่ยวเนื่องกับการช าระภาษีเงินได้  

๑. ค่าสิทธิ (royalties) และค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
( license fees) ภายใต้มาตรา ๘.๑ (c) ตามที่ มี
สมาชิกร้องขอ 
ข้อเท็จจริง 
ICO ผลิตน้ าอัดลมขายให้ผู้ค้าปลีกในประเทศน าเข้า I 
โดย ICO น าเข้าหัวเชื้อ (concentrate) ที่มีสิทธิบัตร
จาก XCO ในประเทศส่งออก X หรือจากบริษัทที่ได้รับ
อนุญาตจาก XCO ให้ผลิตหัวเชื้อดังกล่าว หัวเชื้อจะ
น ามาผสมกับส่วนประกอบอ่ืน ๆ ที่ได้จากประเทศ
น าเข้าเพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย และ ICO มี
สิทธิใช้เครื่องหมายการค้ากับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ 
ICO, XCO และบริษัทที่ได้รับอนุญาตไม่มีความสัมพันธ์
ตามความในมาตรา ๑๕.๔ 

ICO ช าระราคาให้ XCO โดยคิดเป็นร้อยละ
ของปริมาณลิตรของหัวเชื้อที่น าเข้า และช าราค่าสิทธิ
โดยคิดเป็นร้อยละของราคาซื้อขายของผลิตภัณฑ์ 
ขั้นสุดท้าย 

ประเด็นปัญหา 
ค่าสิทธิที่ช าระจากการขายผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายภายใต้

สัญญาให้ใช้สิทธิ  ต้องน ามารวมกับราคา 

Credit: wall.alphacoders.com 
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หัวเชื้อน าเข้าที่ช าระหรือที่ต้องช าระตามมาตรา ๘.๑ 
(c) หรือไม่ และหากใช่ คิดเป็นจ านวนหรือปริมาณ
เท่าไหร่ 

การอภิปรายหารือภายในคณะกรรมการเทคนิคฯ  
ในกรณีนี้ สินค้าน าเข้า (หัวเชื้อ) เป็นสิ่งที่มีสิทธิบัตรและ
ขาดไม่ได้ในการผลิตสินค้า และผู้น าเข้าไม่สามารถ
น าเข้าหัวเชื้อได้หากไม่ช าระค่าสิทธิต่อผู้ทรงสิทธิบัตร 
การช าระค่าสิทธิจึงมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าน าเข้า
และช าระภายใต้เงื่อนไขการน าเช้า ด้วยเหตุนี้ จึงควร
น ามาค านวณรวมกับราคาสินค้าน าเข้าที่ช าระหรือที่
ต้องช าระตามความในมาตรา ๘.๑ (c) 
 ส าหรับจ านวนที่จะต้องน ามารวมนั้น คิดจาก
ร้อยละที่สินค้าน าเข้าก่อให้เกิดค่าสิทธิที่ต้องช าระจาก
ราคาซื้อขายของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ด้วยเหตุนี้   
จึงต้องก าหนดอัตราส่วนของราคาสินค้าน าเข้าที่ช าระ
หรือที่ต้องช าระต่อราคาสุทธิของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย 
โดยค านึงถึงหลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไป
ในประเทศน าเข้า และเมื่อได้อัตราส่วนดังกล่าวแล้ว  
ให้น าไปค านวณกับค่าสิทธิของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย 
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์เป็นจ านวนที่จะน ามารวมกับราคา
สินค้าที่น าเข้าที่ช าระหรือที่ต้องช าระในการประเมิน
ราคาศุลกากร 

๒. ค่าสิทธิ (royalties) และค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
( license fees) ภายใต้มาตรา ๘.๑ (c) ตามที่ มี
สมาชิกร้องขอ 
ข้อเท็จจริง 
 ผู้ซื้อในประเทศน าเข้าท าสัญญากับผู้ขายเ พ่ือใช้
สิทธิบัตร สัญญาข้อหนึ่งระบุให้ผู้ซื้อจ่ายค่าสิทธิให้แก่
ผู้ขายส าหรับการใช้สิทธิบัตรเพ่ือวัตถุประสงค์ทาง
การค้าโดยค านวณจากร้อยละของราคาขายสุทธิของ

สินค้าที่มีสิทธิบัตรในประเทศน าเข้า นอกจากนี้  
กฎหมายภาษีของประเทศน าเข้าก าหนดให้การช าระ 
ค่าสิทธิส าหรับการใช้สิทธิบัตรต้องเสียภาษีเงินได้ โดย
ค านวณจากร้อยละของค่าสิทธิที่ช าระทั้งหมด  

ประเด็นปัญหา 
ภาษีเงินได้ที่ช าระให้สรรพากรในประเทศน าเข้าจะต้อง
น ามารวมกับราคาสินค้าน าเข้าที่ช าระหรือที่ต้องช าระ
ตามความในมาตรา ๑ และมาตรา ๘.๑ (c) หรือไม ่

การอภิปรายหารือในคณะกรรมการเทคนิคฯ  
ในการตีความมาตราดังกล่ าวอาจต้อง อ้าง อิงถึ ง 
Advisory Opinion 4.16 ซึ่งเป็นความเห็นเกี่ยวกับ
การช าระภาษีเงินได้โดยค านวณจากร้อยละของค่าสิทธิ
ทั้งหมดที่ช าระในประเทศน าเข้าที่ผู้ซื้อช าระแทนผู้ขาย 
และผู้ซื้อช าระราคาสุดท้ายแก่ผู้ขายส าหรับสินค้าน าเข้า
และค่าสิทธิโดยหักจากจ านวนที่ช าระเป็นภาษีเงินได้ 
 ในการนี้ เลขาธิการฯ ขอให้คณะกรรมการ
เทคนิคฯ พิจารณาวรรค ๓ ของค าอธิบายตีความ 
มาตรา ๑ ( Interpretative Note to Article 1)  ซึ่ ง
บัญญัติว่า 
 “ราคาศุลกากรไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ ายดังต่อไปนี้  หากเป็นค่า ธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายที่จ าแนกแยกต่างหากราคาที่ช าระหรือที่ต้อง
ช าระ 
 .... 

(c) ภาษีศุลกากรและภาษีอ่ืน ๆ ของประเทศ
น าเข้า” 

มีผู้ให้ความเห็นว่า กรณีนี้อาจมีความเป็นไปได้ 
๒ ประการ ได้แก่ 

๑. ตามความตกลงฯ มาตรา ๘.๑ (c) ภาษี 
เงินได้ที่ผู้ซื้อช าระให้สรรพากรเพ่ือประโยชน์ของผู้ขาย
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ควรพิจารณาเป็นการช าระค่าสิทธิโดยอ้อม ดังนั้น  
จึงต้องน ามารวมในการประเมินราคาศุลกากร 

๒. ตามความตกลงฯ มาตรา ๑ และค าอธิบาย
การตีความมาตรา 1 วรรค ๑ ภาษีเงินได้ที่ผู้ซื้อช าระให้
ส รรพากรจั ด เป็ นผลประโยชน์ ของผู้ ข าย  และ 
ควรพิจารณาเป็นการช าระราคาสินค้าน าเข้าทางอ้อมที่
ต้องน ามารวมกับราคาที่ช าระหรือท่ีต้องช าระ 

ในบทความต่อไป ยังคงมีประเด็นปัญหาที่น่าสนใจที่
หยิบยกขึ้นระหว่างการประชุมเกี่ยวกับความยืดหยุ่น
ในการตีความการน าเข้าสินค้าที่เหมือนกันและ
คล้ายคลึงกัน และการประเมินราคาบัตรฝังชิพที่
ใช้ในการให้บริการการขนส่งและการท่องเที่ยว 

 
 
 
อ้างอิง 
WCO Technical Committee on Customs Valuation. Question raised during the Intersession: Royalties and  

Licence Fees under Article 8.1(c) of the Agreement requested by Uruguay. VT1128E1a.  
20 Dec 2017. 

WCO Technical Committee on Customs Valuation. Question raised during the Intersession: Royalties and  
Licence Fees under Article 8.1(c) of the Agreement (Royalty-Income Tax) requested by China. 
VT1135E1a. 16 April 2018. 

 
 

Credit: ThoughtCo 
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ประเด็นปัญหาการประเมินราคาศลุกากร 

ท่ีหยิบยกข้ึนระหว่างการประชมุ (๒) 

ส ำหรับ ๒ ประเด็นสุดท้ำยที่คณะกรรมกำรเทคนิคฯ 
อภิปรำยหำรือนั้น เกี่ยวข้องกับควำมยืนหยุ่นใน 
กำรตีควำมสินค้ำที่เหมือนกันหรือคล้ำยคลึงกันที่ผลิตใน
คนละประเทศกับประเทศที่ผลิตสินค้ำที่ก ำลังประเมิน
รำคำ และกำรประเมินรำคำสินค้ำที่ใช้เป็นสื่อกลำงใน
กำรให้บริกำรกำรท่องเที่ยวและกำรเดินทำง 

๓. ความยืดหยุ่นตามมาตรา ๗ ตามที่มีสมาชิกร้องขอ 
ข้อเท็จจริง 
มำตรำ ๒ และ ๓ ก ำหนดให้ประเมินรำคำศุลกำกรจำก
รำคำซื้อขำยสินค้ำที่เหมือนกันหรือคล้ำยคลึงกันที่ขำย
เพ่ือกำรส่งออกไปยังประเทศน ำเข้ำเดียวกัน ซึ่งอนุมำน
ได้ว่ำ สินค้ำดังกล่ำวขำยจำกประเทศส่งออกเดียวกันไป
ยังประเทศน ำเข้ำเดียวกับสินค้ำที่ก ำลังประเมินรำคำ 

ในขณะเดียวกัน มำตรำ ๑๕ (๒)(d) บัญญัติว่ำ 
“สินค้ำไม่จัดเป็นสินค้ำที่เหมือนกันหรือคล้ำยคลึงกัน 
เว้นเสียแต่ผลิตในประเทศเดียวกันกับสินค้ำที่ก ำลัง
ประเมินรำคำ” 

นอกจำกนี้ ค ำอธิบำยกำรตีควำมมำตรำ ๗ 
วรรค ๒ ได้วำงหลักว่ำ วิธีกำรประเมินรำคำตำม 
มำตรำ ๗ ควรอำศัยวิธีกำรที่ก ำหนดในมำตรำ ๑ ถึง ๖ 
โดยมีควำมยืดหยุ่นตำมสมควร 

ในขณะเดียวกัน  ค ำอธิบำยฯ มำตรำ ๗  
วรรค ๓ ได้ยกตัวอย่ำงกำรตีควำมที่ยืดหยุ่น โดยอนุโลม
ให้ใช้สินค้ำที่เหมือนกันหรือคล้ำยคลึงกันที่ผลิตใน
ประเทศอ่ืนที่ไม่ใช่ประเทศที่ผลิตสินค้ำที่ก ำลังประเมิน
รำคำได้ 

 

Credit: Magenticians 
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ประเด็นปัญหา 
๑. ในกำรใช้มำตรำ ๗ นั้น วิธีกำรประเมินรำคำ

ตำมมำตรำ ๒ และ ๓ สำมำรถใช้รำคำซื้อขำยของสินค้ำ
ที่เหมือนกันหรือคล้ำยคลึงกันได้ที่ผลิตในคนละประเทศ
กับประเทศที่ผลิตสินค้ำท่ีก ำลังประเมินรำคำได้หรือไม่ 

๒. ในกรณีใดบ้ำงที่สำมำรถใช้กำรตีควำมแบบ
ยืดหยุ่นตำมค ำอธิบำยฯ มำตรำ ๗ วรรค ๒ และ ๓ ได ้

การอภิปรายหารือภายในคณะกรรมการเทคนิคฯ  
มำตรำ ๒ , ๓ และ ๑๕ (๒) วำงหลักไว้ว่ำ สินค้ำ 
ไม่ จั ด เป็ นสิ นค้ ำที่ เ หมื อนกันหรื อคล้ ำยคลึ งกั น 
เว้นเสียแต่ ๑) สินค้ำส่งออกไปยังประเทศน ำเข้ำ
เดียวกันกับสินค้ำที่ก ำลังประเมินรำคำ และ ๒) สินค้ำ
ผลิตในประเทศเดียวกับสินค้ำที่ก ำลังประเมินรำคำ 
อย่ำงไรก็ตำม อำจมีกำรตีควำมที่ยืดหยุ่นได้ในกรณี
ต่อไปนี้ 

กรณีที่ ๑ สินค้ำที่ก ำลังประเมินรำคำและสินค้ำ
ที่เหมือนกัน/คล้ำยคลึงกันผลิตในประเทศเดียวกัน แต่
สินค้ำที่ก ำลังประเมินรำคำถูกส่งออกไปยังประเทศที่สำม
ก่อนที่จะส่งออกสินค้ำนั้นอีกทอดหนึ่ง (re-export) ไปยัง
ประเทศน ำเข้ ำ ในขณะที่ สินค้ำที่ เหมือนกันหรื อ
คล้ำยคลึงกันส่งออกโดยตรงจำกประเทศที่ผลิต 

กรณีที่ ๒ สินค้ำที่ก ำลังประเมินรำคำและสินค้ำ
ที่เหมือนกัน/คล้ำยคลึงกันผลิตในประเทศเดียวกัน โดย
สินค้ำที่ก ำลังประเมินรำคำถูกส่งออกไปยังประเทศที่สำม
ก่อนที่จะส่งออกสินค้ำนั้นอีกทอดหนึ่ง (re-export) ไปยัง
ประเทศน ำเข้ ำ ในขณะที่ สินค้ำที่ เหมือนกันหรื อ
คล้ำยคลึงกันถูกส่งออกไปจำกประเทศที่ผลิตไปยัง
ประเทศที่สี่  ก่อนที่จะถูกส่งออกอีกทอดหนึ่ งไปยัง
ประเทศน ำเข้ำเดียวกัน 

กรณีที่ ๓ สินค้ำที่ก ำลังประเมินรำคำส่งออก
โดยตรงจำกประเทศที่ผลิต แต่ด้วยเหตุผลประกำรใด

ประกำรหนึ่ ง จะต้องใช้วิธีกำรประเมินรำคำตำม 
มำตรำ ๒ และ ๓ โดยใช้รำคำซื้อขำยของสินค้ำที่
เหมือนกันหรือคล้ำยคลึงกันจำกประเทศที่สำม โดย
สินค้ำที่ก ำลังประเมินและสินค้ำจำกประเทศที่สำมนี้
ผลิตจำกประเทศเดียวกัน ในกรณีนี้  ไม่สำมำรถใช้ 
กำรตีควำมที่ยืดหยุ่นได้ เนื่องจำกสินค้ำที่เหมือนกัน
ห รื อ ค ล้ ำ ย ค ลึ ง กั น ไ ม่ ไ ด้ ผ ลิ ต จ ำ ก ป ร ะ เ ท ศ อ่ื น
นอกเหนือจำกประเทศที่ส่งออกสินค้ำที่ก ำลังประเมิน 
จึงไม่สำมำรถประเมินรำคำตำมมำตรำ ๗ โดยใช้ 
มำตรำ ๒ หรือ ๓ ได ้

 
๔. การประเมินราคาบัตรฝังชิพ (chip card) ที่ใช้ใน
การให้บริการขนส่งและการท่องเที่ยวตามที่มีสมาชิก
ร้องขอ 
ข้อเท็จจริง 
นำยหน้ำท่องเที่ยว (travel agency) B ในประเทศ B 
น ำเข้ำบัตรฝังชิพจำกประเทศ H ในรำคำที่ได้รับส่วนลด 
โดยส ำแดงเป็น “บัตรฝั งชิพ” (chip cards) และ 
“กระดำษที่พิมพ์แล้ว” (printed paper) จำกนั้น ได้
ขำยต่อให้ผู้ใช้ขั้นสุดท้ำย (end user) ในประเทศ A ใน
รำคำที่ไม่ได้รับส่วนลด ส ำหรับใช้ในกำรให้บริกำรขนส่ง
และเข้ำชมสวนสนุก 

 ประเด็นปัญหา 
ศุลกำกรควรประเมินรำคำบัตรโดยสำรและบัตรเข้ำชม
สวนสนุกดังกล่ำวอย่ำงไรตำมควำมตกลงฯ 

การอภิปรายหารือภายในคณะกรรมการเทคนิคฯ  
มี ผู้ อภิ ป ร ำยว่ ำ  Advisory Opinion 22.1 ซึ่ ง เ ป็ น
ควำมเห็นเชิงเสนอแนะเกี่ยวกับกำรประเมินรำคำ
เอกสำรทำงเทคนิค (technical document)  



ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๕ ประจ ำเดือนพฤษภำคม ๒๕๖๑  
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 กำรช ำระรำคำสินค้ำดังกล่ำว เป็นกำรช ำระ
รำคำที่เชื่อมโยงโดยตรงกับกำรให้บริกำรที่เกี่ยวข้อง 
กล่ำวคือ กำรให้บริกำรขนส่งและกำรท่องเที่ยว ด้วย
เหตุนี้ รำคำซื้อขำยหรือรำคำที่ปรำกฏอยู่บนบัตรจึงไม่
ควรจัดเป็นรำคำซื้อขำยในกำรประเมินรำคำศุลกำกร 
 ในกรณีนี้ “บัตรฝังชิพ” และ “กระดำษที่พิมพ์
แล้ว” ควรจัดเป็น “สินค้ำ” อย่ำงหนึ่งที่จะน ำมำ
ประเมินรำคำศุลกำกร  

รำคำสินค้ำเหล่ำนี้ไม่ได้ก ำหนดลงในสัญญำ จึง
ไม่สำมำรถใช้รำคำซื้อขำยในกำรประเมินรำคำได้ 
นอกจำกนี้  ตำมค ำให้กำรของ B และกำรค้นคว้ำ
เพ่ิมเติมของศุลกำกร พบว่ำ ไม่มีสินค้ำที่เหมือนกันหรือ
คล้ำยคลึงกันที่ผู้น ำเข้ำรำยอ่ืนส ำแดงไว้ก่อนหน้ำ จึงไม่
สำมำรถใช้มำตรำ ๒ และ ๓ ในกำรประเมินรำคำได้ 
และประกำรสุดท้ำย B ไม่สำมำรถให้ข้อมูลที่จะน ำมำใช้
ในกำรประเมินรำคำด้วยวิธีรำคำหักทอนและรำคำ
ค ำนวณได้ จึงไม่สำมำรถใช้มำตรำ ๕ และ ๖ ได้เช่นกัน 

ตำมข้อเท็จจริงที่กล่ำวมำ รำคำศุลกำกรของ
สินค้ำดังกล่ำวควรก ำหนดโดยใช้มำตรำ ๗ ด้วย 

กำรปรึกษำหำรือกับผู้น ำเข้ำ เช่น อำจใช้รำคำของวัสดุ 
และค่ำพิมพ์สินค้ำ เป็นต้น 

ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวทั้งหมดข้างต้นยังไม่ได้ข้อสรุป
เป็นที่ยุติ ที่ประชุมยังคงด าเนินการอภิปรายหารือ
ต่อไปเพื่อเสนอแนะการตีความที่เหมาะสมที่สุดใน
บริบทการค้าโลกในปัจจุบัน 

  
 
 
อ้างอิง 
WCO Technical Committee on Customs Valuation. Question raised during the Intersession: Flexibility  

according to Article 7 of the Agreement requested by Uruguay. VT1129E1a. 9 April 2018. 
WCO Technical Committee on Customs Valuation. Question raised during the Intersession: Valuation of  

Imported Chip Cards relating to Transportation Service and Tourist Admission Tickets requested by 
China. VT1136E1a. 9 April 2018. 
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ความตกลงระหว่างสหภาพยุโรปและนิวซีแลนด์ว่าด้วยความร่วมมอืและ 
ความช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร 

 ความตกลงฉบับใหม่ระหว่างสหภาพยุโรปและนิวซีแลนด์มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ  
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

 ความตกลงดังกล่าวจะน าไปสู่ความร่วมมือในการป้องกัน การสืบสวนสอบสวน และการปราบปราม  
การกระท าผิดกฎหมายศุลกากร และเพ่ือน าไปสู่ความร่วมมือด้านความมั่นคง ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่
เอ้ืออ านวยต่อการประกอบธุรกิจและการปฏิบัติงานของศุลกากร 

 บทบัญญัติในความตกลงครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น  
๑. ความมั่นคงปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยอาศัย SAFE Framework 

ขององค์การศุลกากรโลก (WCO)  
๒. การให้ความช่วยเหลือทางการบริหารจัดการในการป้องกัน การตรวจหา การสืบสวนสอบสวน และ  

การปราบปรามการกระท าผิดทางศุลกากร แต่ไม่รวมถึงการจัดเก็บภาษีหรือค่าปรับ 
๓. วิธีการให้ความช่วยเหลือ โดยอาจเริ่มจากภาคีฝ่ายหนึ่งร้องขอก่อน หรือแต่ละภาคีเริ่มต้นให้ 

ความช่วยเหลือเองตามความเหมาะสม 
๔. การส่งเอกสารและการบอกกล่าว (notification) 
๕. ข้อยกเว้นจากหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือ เช่น กรณีที่อาจกระทบต่ออธิปไตยของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

กรณีท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือความม่ันคง หรือกรณีท่ีขัดต่อกฎหมายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 
๖. การแลกเปลี่ยนข้อมูล การใช้ข้อมูล และการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ 

ทั้ ง นี้  ค ว ามตกล งดั ง กล่ า ว ยั ง ไ ด้ จั ด ตั้ ง  Joint Customs Cooperation Committee (JCCC) ซึ่ ง
ประกอบด้วยผู้แทนจากศุลกากรของภาคี เพ่ือใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น จัดตั้งกลไกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ  
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ก าหนดมาตรการการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการยอมรับเทคนิคการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงร่วมกัน และตัดสินประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความตกลงด้วย 

เป็นที่น่าสังเกตว่า รายละเอียดและกลไกการบังคับใช้ความตกลงท าให้ความตกลงดังกล่าวแตกต่างจาก
บันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่มีเนื้อหาเป็นการทั่วไปและไม่มีกลไกการบังคับใช้ จึงอาจเป็นกรณีศึกษาที่ดี 
ในการสร้างความร่วมมือทางศุลกากรต่อไป  

ดาวน์โหลดความตกลงฉบับเต็มได้ที่ 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A0420(01)&from=EN 
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นิวซีแลนด์ ออสเตรเลยี และอียูแก้ไขการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้าน าเข้า 

 เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ประกาศข้อเสนอแก้ไขการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจาก
สินค้าน่าเข้าที่มีมูลค่าต่่า เพ่ือให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและอ่านวยความสะดวกทางการค้า 

สาระส่าคัญของข้อเสนอดังกล่าวมีดังนี้ 
๑. เดิมค่าภาษขีั้นต่่า (de minimis) ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม (GST หรือ Goods and Services Tax) 

คือ ๖๐ NZD แต่เนื่องจากการจัดเก็บภาษีจากสินค้าที่มีค่าภาษีต่่ากว่า ๖๐ NTZ ไม่คุ้มต้นทุน ด้วยเหตุนี้   
จึงเสนอให้พิจารณา de minimis value จากราคาสินค้าที่ ๔๐๐ NZD โดยเป็นมูลค่าขั้นต่่าที่ก่าหนดให้ผู้จัดหา
สินค้านอกประเทศต้องจัดเก็บภาษี 

๒. ภายหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ผู้จัดหาสินค้านอกประเทศจะต้องลงทะเบียน จัดเก็บ และช่าระ GST 
ให้นิวซีแลนด์ ส่าหรับสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน ๔๐๐ NZD ที่ขายให้ผู้บริโภคนิวซีแลนด์ (ยกเว้นการจัดหาสินค้าให้แก่
ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเป็นผู้ช่าระภาษีในนิวซีแลนด์) 

๓. กฎเกณฑ์ใหม่นี้จะใช้เมื่อสินค้าอยู่นอกนิวซีแลนด์ ณ ขณะจัดหาสินค้า และจัดส่งมายังที่อยู่ใน
นิวซีแลนด์ 

๔. ผู้จัดหาสินค้านอกประเทศจะต้องลงทะเบียน หากมูลค่ารวมของสินค้าและบริการที่จัดส่งมายัง
นิวซีแลนด์เกิน ๖๐,๐๐๐ NZD ในช่วงระยะเวลา ๑๒ เดือน ทั้งนี้ ในบางกรณี ผู้ให้บริการพ้ืนที่จ่าหน่ายสินค้า 
(marketplace) และผู้ให้บริการขนส่งกลับ (re-deliverer) อาจต้องลงทะเบียนด้วย 

๕. สินค้าท่ีมีมูลค่าไม่เกิน ๔๐๐ NZD จะได้รับยกเว้นภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียมที่ชายแดน 
๖. พิธีการศุลกากรในการจัดเก็บ GST และค่าธรรมเนียมชดเชยการให้บริการของภาครัฐต่าง ๆ (border 

cost recovery charges) ส่าหรับสินค้าที่มีมูลค่าเกิน ๔๐๐ NZD ยังคงเหมือนเดิม 
๗. ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity 

assessment) ยังคงเหมือนเดิม 

ทั้งนี้ ออสเตรเลียและสวิสเซอร์แลนด์จะใช้วิธีการจัดเก็บภาษีโดยอาศัยผู้จัดหาสินค้าเช่นกันตั้งแต่วันที่  
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ตามล่าดับ ในขณะที่สหภาพยุโรปจะก่าหนดให้ผู้ประกอบการ 
นอกสหภาพยุโรปต้องลงทะเบียนเพื่อช่าระภาษีเช่นกันภายในปี ๒๕๖๔๑  

รัฐบาลนิวซีแลนด์จะเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจนถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

อ้างอิง 
http://taxpolicy.ird.govt.nz/news/2018-05-01-gst-imported-low-value-goods-proposals-launched#statement 

                                                           
๑ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ CPMU news ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ http://brussels.customs.go.th/data_files/1f7edc4c6d5895137c15131a9ae551cd.pdf 
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European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) 
ระบบควบคุมผู้โดยสารระบบใหม่ของสหภาพยุโรป 

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ รัฐสภายุโรป (European Parliament) และสภายุโรป (Council) ได้บรรลุ
ความตกลงทางการเมืองขั้นสุดท้าย (Final Political Agreement) เพ่ือจัดตั้งระบบควบคุมผู้โดยสารระบบใหม่ ชื่อว่า 
European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) 
 ETIAS เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบอัตโนมัติที่สร้างขึ้นเพ่ือระบุหาความเสี่ยงของผู้โดยสารที่ได้รับ
ยกเว้นวีซ่าที่เดินทางเข้ามาใน Schengen Area โดยผู้โดยสารจากประเทศที่สามที่ได้รับยกเว้นวีซ่าที่วางแผน 
เดินทางเข้ามาใน Schengen Area ต้องขออนุญาตงผ่านระบบก่อนออกเดินทาง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถระบุภัย
ต่อความมั่นคงได้ล่วงหน้าก่อนผู้โดยสารเดินทางมาถึง 
 ทั้งนี้ การขออนุญาตการเดินทางผ่านระบบ ETIAS ไม่ใช่การขอวีซ่า ทั้งนี้ พลเมืองของประเทศที่ได้รับ
ยกเว้นวีซ่ายังคงสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า เพียงแต่ต้องได้รับอนุญาตก่อนการออกเดินทางผ่านระบบ 
ทั้งนี้ การตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่า จะให้ผู้โดยสารเข้าเมืองหรือไม่ ยังคงข้ันอยู่กับต ารวจตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
สมาชิก โดย ETIAS จะช่วยอ านวยความสะดวกในการคัดกรองผู้โดยสารในเบื้องต้นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และช่วยลดอัตราการปฏิเสธเข้าเมือง ณ ชายแดน 

ส าหรับการยืนยันและประมวลผลข้อมูลนั้น ระบบซึ่งออกแบบมาให้ท างานร่วมกับระบบอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วได้ 
จะตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสารกับระบบอ่ืน ๆ ของอียู ได้แก่ ๑) Schengen Information System (SIS) ๒) Visa 
Information System (VIS) ๓) Europol data ๔) Eurodac database ๕) Entry/Exit System (EES) และ ๖) 
European Criminal Records Information System (ECRIS) 

นอกจากนี้ อาจใช้ฐานข้อมูลขององค์การต ารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (Interpol) ด้วย ได้แก่  
๑ )  Interpol Stolen and Lost Travel Document database (SLTD) ๒ )  Interpol Travel Documents 
Associated with Notices database (TDAWN) และ ๓) ETIAS watch list  
 หลังจากนั้น ความตกลงดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติจากรัฐสภายุโรปและสภายุโรปอย่างเป็นทางการ 
และเป็นที่คาดว่า ETIAS จะมาใช้อย่างเต็มรูปแบบภายในปี ๒๕๖๔ 
 ข้อมูลจาก ETIAS เกี่ยวข้องกับข้อมูลผู้โดยสารระบบต่าง ๆ ของอียู ซึ่งสามารถน ามาใช้กับงานบริหาร
จัดการความเสี่ยงของศุลกากรเช่นเดียวกับข้อมูล API และ PNR ได้เช่นกัน 

อ้างอิง 
European Commission. Security Union: Commission welcomes political agreement on the European Travel Information and  

Authorisation System (ETIAS) for a stronger and more secure Union. http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-
18-3527_en.htm. Accessed 7 May 2018. 

European Commission. Security Union: A European Travel Information and Authorisation System – Questions & Answers.  
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3706_en.htm. Accessed 7 May 2018. 
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ศุลกากรสวีเดนเปดิลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงทางออนไลน ์
เพื่ออ านวยความสะดวกผู้โดยสาร 

 บุคคลที่มีสัญชาติประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) ที่เดินทางมายังสวีเดน สามารถลงทะเบียนสุนัข แมว 
รวมทั้งเงินสด และอาวุธ ต่อศุลกากรสวีเดนได้ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์หรือ smartphone  

 ภายหลังจากลงทะเบียนแล้ว ผู้โดยสารจะได้รับอีเมล์ยืนยันพร้อมหมายเลขลงทะเบียน และต้องตรวจสอบ
กับเว็บไซต์ของ Swedish Board of Agriculture ว่า มีข้อก าหนดประการอ่ืนอีกหรือไม่ เช่น หนังสือเดินทาง
ส าหรับสัตว์เลี้ยง สัญลักษณ์ระบุอัตลักษณ์ และเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 

เมื่อเดินทางมาถึง ผู้โดยสารเพียงเดินผ่านช่องสีเขียวหรือสีน้ าเงิน๑ โดยไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรอีก 
อย่างไรก็ตาม หากเจ้าหน้าที่ศุลกากรด าเนินการตรวจสอบ ผู้โดยสารต้องแสดงหมายเลขลงทะเบียนและเอกสารอ่ืน ๆ 
ที่ก าหนด 

ทั้งนี้ ผู้โดยสารไม่จ าเป็นต้องลงทะเบียนทางออนไลน์ แต่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ช่องสีแดง  

ส าหรับผู้ ที่ สนใจ  สามารถศึกษาระบบการลงทะเบียนสัตว์ เลี้ ย งของศุลกากรสวี เดน ได้ ที่  
https://privattjanster-djuranmalan.tullverket.se/#/start 

 

                                                           
๑ ช่องสีน้ าเงนิส าหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 
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การประชุม Revised Kyoto Convention Management Committee ครั้งที ่๔๘ 

ระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และนายภิสรรค์รัฐ 
นิล พันธ์  เลขานุการเอก (ฝ่ ายศุลกากร )  เข้ าร่ วมประชุม  Revised Kyoto Convention Management 
Committee ครั้งที่ ๔๘ ร่วมกับคณะผู้แทนกรมฯ อันประกอบด้วย นายสุกัลป์ สิริจันทรดิลก นิติกรช านาญการ 
และ นางสาวจุฑาภา จุลาณุกะ นิติกรปฏิบัติการ 
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งานเลี้ยงอ าลาเจ้าหน้าที่ศุลกากรรัสเซีย 

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และนายภิสรรค์รัฐ นิลพันธ์ 
เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอ าลานาย Vladimir Ivin เจ้าหน้าที่ศุลกากรสหพันธรัฐรัสเซีย  
ณ องค์การศุลกากรโลก กรุงบรัสเซลส์ 
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Malaysian Food Bazaar 

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๑ นำยนิติ วิทยำเต็ม อัครรำชทูต (ฝ่ำยศุลกำกร) เข้ำร่วมงำน Malaysian 
Food Bazaar ซึ่งสถำนเอกอัครรำชทูตมำเลเซีย ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นผู้จัด เพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมทำงอำหำรของ
มำเลเซีย 
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โครงการ WCO Career Development 
Program for Professional Associates 

ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ระหว่ำงวันที่ ๗-๘ พฤษภำคม ๒๕๖๑ นำยนิติ 
วิทยำเต็ม อัครรำชทูต (ฝ่ำยศุลกำกร) นำยภิสรรค์รัฐ  
นิลพันธ์ เลขำนุกำรเอก (ฝ่ำยศุลกำกร) ได้เข้ำร่วม
กิจกรรมศึกษำดูงำนด้ำนระบบพิธีกำรศุลกำกรของ

ศุลกำกรเนเธอร์แลนด์ ตำมค ำเชิญ
ขององค์กำรศุลกำกรโลก (WCO) ภำยใต้โครงกำร WCO 
Career Development Program for Professional 
Associates ประจ ำปี  ๒๕๖๑ (๒๐๑๘) เพ่ือเสริมสร้ำง
ศักยภำพ องค์ควำมรู้  และพัฒนำขีดควำมสำมำรถแก่
เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร รวมทั้งได้เห็นกำรปฏิบัติงำนจริง 

ด้ำนพิธีกำรศุลกำกร และนโยบำยบริหำร
จัดกำรของศุลกำกรเนเธอร์แลนด์ ในโอกำส
นี้  นำงสำวทิพย์ สุ ด ำ  ศรี สุ ภ รณ์ พันธ์  
นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำรผู้ได้รับทุน
ตำมโครงกำรดังกล่ำว ได้เป็นผู้แทนกรม
ศุลกำกรเข้ ำร่ วมกิจกรรมศึกษำดู งำน
ดังกล่ำวด้วย 
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การประชุม Technical Committee on 
Customs Valuation ครั้งที ่๔๖ 

นำยเอกวุฒิ นำเอก นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร
พิเศษ และนำงสำววรรณภำ ชเลตำนันท์ นักวิชำกำรศุลกำกร
ปฏิบัติกำร คณะผู้แทนกรม พร้อมด้วยนำยเทิดศักดิ์ สุวรรณมณี 
อัครรำชทูต (ฝ่ำยศุลกำกร) ส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรศุลกำกร  
ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้ำร่วมประชุม Technical Committee on 
Customs Valuation ครั้งที ่๔๖ ระหว่ำงวันที่ ๗-๙ พฤษภำคม 

๒๕๖๑ ณ องค์กำรศุลกำกรโลก (WCO) กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม 

 

การประชุม Information 
Management Sub-Committee 

(IMSC) ครั้งที ่๗๔ 

นำยเจษฎำ อริยฉัตรกุล ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และ
นำงสำวจำรุ วรรณ เชิญกลำง  นักวิ ชำกำร
คอม พิว เตอร์ ปฏิ บั ติ ก ำ ร  เ ข้ ำ ร่ ว มประชุ ม 
Information Management Sub-Committee 
(IMSC) ครั้ ง ที่  ๗๔  ณ  องค์ ก ำ รศุ ลกำกร โลก  (WCO) กรุ งบรั ส เ ซลส์  ป ระ เทศ เบล เยี ยม  ระหว่ ำ ง 
วันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๑ ในโอกำสนี้ นำยเทิดศักดิ์ สุวรรณมณี อัครรำชทูตที่ปรึกษำ (ฝ่ำยศุลกำกร) ได้ 
เข้ำร่วมกับคณะผู้แทนกรมฯ เข้ำร่วมอภิปรำยหำรือกับผู้แทนกรมศุลกำกรประเทศต่ำง ๆ ด้วย 
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กิจกรรมประชุมวิชาการนักเรียนไทยในยุโรป (Thai Student Academic Conference) 

สมำคมนักเรียนไทยในรำชอำณำจักรเบลเยียม ก ำหนดจัดกิจกรรมประชุมวิชำกำรนักเรียนไทยในยุโรป 
ครั้งที่  ๗ ภำยใต้หัวข้อ "Bridging Academic Research and Practical Implication: Knowledge Creation 
and Transferring " ในระหว่ำงวันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๖๑ ณ กรุงบรัสเซลส์ รำชอำณำจักรเบลเยียม 
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Universal Message of Buddhism 

สถำนเอกอัครรำชทูตภูฏำน กัมพูชำ อินเดีย ลำว เมียนมำร์ เนปำล ศรีลังกำ และไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ 
ร่วมจัดเสวนำหัวข้อ Universal Message of Buddhism เนื่องในโอกำสวันวิสำขบูชำอันเป็นวันประสูติ  ตรัสรู้ 
และปรินิพพำนของสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ณ รัฐสภำยุโรป วันที่ ๒๔ พฤษภำคม ๒๕๖๑ ในโอกำสนี้  
นำยเทิดศักดิ์ สุวรรณมณี อัครรำชทูตที่ปรึกษำ (ฝ่ำยศุลกำกร) และนำยภิสรรค์รัฐ นิลพันธ์ เลขำนุกำรเอก  
(ฝ่ำยศุลกำกร) ได้เข้ำร่วมกำรเสวนำดังกล่ำวร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำรทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ด้วย 
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PSI High-Level Political Meeting 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ไทยรับร่ำงแถลงกำรณ์ร่วมในกำรประชุม High-Level Political Meeting 
ภำยใต้กรอบควำมริเริ่มเพ่ือควำมมั่นคงจำกกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง (Proliferation Security 
Initiative : PSI) ระหว่ำงวันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภำคม ๒๕๖๑ ณ กรุงปำรีส สำธำรณรัฐฝรั่งเศส จ ำนวน ๔ ฉบับ ตำมท่ี
ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ (สมช.) เสนอ ดังนี้ 

๑. แถลงกำรณ์ร่วมว่ำด้วยกำรเสริมสร้ำงควำมพร้อมต่อ PSI   
๒. แถลงกำรณ์ร่วมว่ำด้วยกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและกำรปฏิบัติที่ส ำคัญยิ่งในกำรสกัดก้ัน  
๓. แถลงกำรณ์ร่วมว่ำด้วยกำรขยำยกำรสื่อสำรเชิงกลยุทธศำสตร์  
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๔. แถลงกำรณ์ร่วมว่ำด้วยกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำร  
ร่ำงแถลงกำรณ์ร่วมฯ ทั้ง ๔ ฉบับ เป็นถ้อยแถลงที่แสดงควำมมุ่งหมำยและเจตนำรมณ์ทำงกำรเมืองของ 

รัฐสมำชิกในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูงอย่ำงต่อเนื่องด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ 
รวมทั้งกำรรับรองร่ำงแถลงกำรณ์ร่วมฯ จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในกำรแสดงให้เห็นถึงควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศของไทยในกำรสกัดกั้นและยับยั้ งกำรส่งผ่ำน ถ่ำยล ำ และขนส่งอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสู ง  
ซึ่งถือเป็นภัยคุกคำมระหว่ำงประเทศที่ทั่วโลกให้ควำมส ำคัญอย่ำงต่อเนื่อง 

ในโอกำสนี้ รองปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ นำยธำนี ทองภักดี เป็นหัวหน้ำคณะ ร่วมกับผู้แทน
ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ  และส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ในฐำนะผู้แทน 
กรมศุลกำกร ได้เข้ำร่วมกำรประชุมเพ่ือแสดงจุดยืนของไทยดังกล่ำว 
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Office of Customs Affairs 

Royal Thai Embassy to Belgium, 

Luxembourg and Mission to the EU 

Dreve du Rembucher 89 

1170 Watermael-Boitsfort 

Tel. +32 2 660 5759 

Fax. +32 2 675 2649 

Email: thai-customs@skynet.be 

http://brussels.customs.go.th 
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