
 

ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 3 ประจ ำเดือนมีนำคม 2562 

 

➢ การปฏิรูปกฎหมาย e-commerce ล่าสุด 
ในสหภาพยุโรป 

➢ ท าความรู้จักกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและ 
การปฏิรูปทางศุลกากรในยุค e-commerce 

➢ จีนบริหารจัดการความเสี่ยงและ 
อ านวยความสะดวกการค้าออนไลน์อย่างไร 
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❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน  

     ในการประชุม WCO Working Group on E-Commerce ครั้งที่  5 ระหว่าง 
วันที่  18-22 กุมภาพันธ์ 2562 มีสมาชิก WCO จ านวนหนึ่งน าเสนอความคืบหน้า 
ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายและระบบบริหารจัดการสินค้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์ 
เพ่ือเป็นกรณีศึกษาแก่สมาชิกรายอ่ืน 
 ในโอกาสนี้ ส านักงานฯ ขอน าเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ศุลกากรจีนและ 
คณะผู้แทนอียูน าเสนอในที่ประชุมฯ โดยศุลกากรจีนมีนโยบายอ านวยความสะดวก 
ทางการค้ามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับเพ่ิมค่า de minimis การลดอัตราภาษี 
และการเพ่ิมเมืองที่เข้าร่วมโครงการน าเข้าสินค้าผ่านช่องทางพิเศษ ในขณะเดียวกัน 
สหภาพยุโรปมุ่งปฏิรูปการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยจะยกเลิก de minimis ส าหรับ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม และก าหนดให้ผู้ขาย ไปรษณีย์ หรือผู้ให้บริการขนส่ง รับผิดชอบจัดเก็บ
ภาษีประเภทนี้จากผู้บริโภคแทนหน่วยงานรัฐ 
 นอกจากนี้ WCO ยังได้รวบรวมกรณีศึกษาอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ เช่น การปฏิรูป
กฎหมายศุลกากรในบริบทการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย 
(EAEU) และรูปแบบการจัดเก็บภาษีของอาร์เจนตินาโดยแบ่งแยกตามประเภทของผู้ขนส่ง 
ซึ่งส านักงานฯ ไดน้ าเสนอในจดหมายข่าวฉบับนี้เช่นกัน 
 ส านักงานฯ หวังว่า จดหมายข่าวฉบับนี้จะช่วยเปิดแนวคิดใหม่ ๆ ให้แก่ 
ท่านผู้ อ่าน และเป็นแนวทางการพัฒนานโยบายการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมศุลกากรต่อไปครับ 
  

                                          นิติ วิทยาเตม็ 
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EU กบัการปฏิรปูกฎหมาย E-commerce  
ฉบบัใหมล่า่สดุ 

คณะผู้แทนอียู ณ องค์การศุลกากรโลก น าเสนอข้อมูล
ที่น่าสนใจหลายเรื่องเกี่ยวกับการน าเข้าสินค้าออนไลน์
ระหว่างการประชุม WCO E-Commerce Working 
Group ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562 
โดยอ้างข้อมูล ณ ปี 2558 พบว่า มีการน าสินค้า
ออนไลน์ เข้ าในกลุ่ มประเทศอียู โดยรั บยกเ ว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ านวน 150 ล้านครั้ง และเนื่องจาก 
พิ ธี ก า ร ยั ง ค ง ใช้ ก ร ะด าษ เป็ น หลั ก  (manual 
procedures) การบริหารจัดการพัสดุจ านวนมหาศาล
จึงเป็นไปด้วยความยากล าบาก นอกจากนี้ พบว่า 
ผู้ประกอบการส าแดงราคาต่ ากว่าความเป็นจริงเพื่อ

หลีกเลี่ยงภาษี ท าให้ประเทศสมาชิกสูญเสียรายได้จาก
ภาษีมูลค่าเพิ่มราว 1 พันล้านยูโร และจากการส าแดง
ราคาต่ ากว่าความเป็นจริ ง 4 พันล้านยู โร และ
นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้ประกอบการภายในอียูที่ขาย
สินค้าในอียูตกอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบ เนื่องจากต้อง
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามปกติ เกิดการว่างงาน และ
ผู้ประกอบการบางรายย้ายกิจการไปยังประเทศที่ มี  
de minimis สูง เพื่อให้ได้รับยกเว้นภาษีนี้ ด้วยเหตุนี้ 
อียูจึงปฏิรูปกฎหมายส าหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 

 

Credit: Global Business Outlook 
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การเปลี่ยนแปลงประการส าคัญในกฎหมายใหม่นี้มีดังนี้ 
1. ยกเลิกมูลค่าขั้นต่ า (de minimis) ส าหรับยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่เดิมยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าท่ี
มูลค่าน้อยกว่า 10-22 ยูโร (ตามแต่ละประเทศจะ
ก าหนด) แต่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 อียูจะยกเลิก 
de minimis ส าหรับภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยสินค้าที่น าเข้า
ทั้ งหมดจะถูกจัด เก็บภาษีมูลค่า เ พ่ิม เ พ่ือให้ เกิด 
การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการใน 
อียู  แต่  de minimis ของภาษีศุลกากร ยังคง ไว้ที่   
150 ยูโร เท่ากันในทุกประเทศสมาชิก 

2. ใช้วิธีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ง่ายขึ้นผ่าน 
Import One Stop Shop (IOSS)1 ซึ่ ง เ ป็ น ร ะบ บ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนและ
ช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม2 ณ จุดเดียว แทนการช าระภาษีใน
แต่ละประเทศสมาชิกที่ผู้บริโภคปลายทางอาศัยอยู่  
อันเป็น อุปสรรคต่อผู้ ประกอบการขนาดเล็กที่มี
ทรัพยากรจ ากัด และผู้ประกอบการสามารถเลือก
ลงทะเบียนในประเทศสมาชิกอียูประเทศใดก็ได้ เพราะ
การลงทะเบียนมีผลสมบูรณ์ในทุกประเทศสมาชิกอียู 
นอกจากนี้  อียูมีข้อตกลงพิเศษส าหรับการช าระ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมกับไปรษณีย์และผู้ให้บริการขนส่งแบบ

                                                           
1 ในปี 2558 อียูเริ่มใช้ Mini One Stop Shop (MOSS) ซ่ึงใช้กับเฉพาะ 
การจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการให้บรกิารด้านโทรคมนาคม  
การกระจายเสียง และการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในอียูแบบ B2C จากนั้น 
ในปี 2563 MOSS จะพัฒนาไปเป็น OSS (หรือ IOSS ในกรณกีารน าเข้า) เพื่อให้
รองรับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิม่ส าหรับสนิค้าที่สั่งซื้อทางออนไลนด์้วย  
ตามยุทธศาสตร์ Digital Single Market Strategy อ่านเพิ่มเติมได้ที ่CPMU 

เร่งด่วน โดยให้ไปรษณีย์และผู้ให้บริการขนส่งแบบ
เร่งด่วนเป็นผู้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมแทน 
2.1 การน าเข้าสินค้าที่มีมูลค่าน้อยกว่า 150 ยูโร 
ผู้ขายที่จดทะเบียนประกอบกิจการนอกอียูที่ประสงค์
จ ะ น า เ ข้ า ผ่ า น  IOSS ต้ อ ง แ ต่ ง ตั้ ง ตั ว แ ท น 
(intermediary) เว้นแต่มีถิ่นฐานประกอบกิจการใน
ประเทศที่มีความตกลงให้ความช่วยเหลือร่วมกันกับอียู 
ส่วนผู้ขายที่จดทะเบียนประกอบกิจการในอียู อาจตั้ง
ตัวแทนเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพ่ิมก็ได้  
โดยผู้ขายดังกล่าวจะได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้ เสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับใช้บริการผ่านช่องทาง IOSS 

ภ า ย ใ ต้  IOSS นี้  ผู้ ข า ย ต้ อ ง เ รี ย ก เ ก็ บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากลูกค้าในอัตราของประเทศที่ลูกค้ามี
ถิ่นพ านักอาศัย มีก าหนดช าระเม่ือมี “การจัดหาสินค้า” 
(supply) โดยถือว่า การจัดหาสินค้าเกิดขึ้น เมื่ อมี 
การรับช าระราคาสินค้าแล้ว กล่าวคือ ยังไม่ต้องช าระ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมเมื่อมีการน าเข้าสินค้าเข้ามาในอียู  
จนกว่าจะได้รับช าระราคาสินค้า วิธีนี้ ช่วยให้ผู้น าเข้า
สามารถน าสินค้าเข้ามาจัดเก็บในอียูได้ในคลังสินค้าของ
ตน (fulfilment centre) โดยยั ง ไม่ต้องช าระภาษี   
จึงเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการลดต้นทุนใน 
การบริหารสินค้าคงคลัง 

news ฉบับเดอืนธันวาคม 2560 
http://brussels.customs.go.th/data_files/1f7edc4c6d5895137c15131
a9ae551cd.pdf 
2 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มต่างกันในแต่ละประเทศสมาชิกในอียู และต่างกันในแต่ละประเภท
สินค้า 
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นอกจากนี้  ยังมีการเปลี่ยนแปลงประการ
ส าคัญเกี่ยวกับบทบาทของ e-commerce platform 
กล่าวคือ เมื่อผู้ประกอบการ platform เหล่านี้ อ านวย
ความสะดวกการซื้อขายสินค้าจากประเทศที่สามที่มี
มูลค่าน้อยกว่า 150 ยู โร ให้ถือว่า ผู้ประกอบการ 
platform นั้น เป็นผู้ ได้รับและจัดหาสินค้านั้นด้วย
ตัวเอง ซึ่งหมายความว่า ภาระในการจัดเก็บภาษีจาก 
ผู้ซื้อตกแก่ผู้ประกอบการ platform ดังกล่าวข้างต้น  

ผู้ขาย (หรือตัวแทน) ต้องยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (vat return) ก่อนสิ้นเดือนในเดือนที่ 
ถัดจากเดือนที่ถึงก าหนดช าระภาษี 

2.2 การน าเข้าผ่านข้อตกลงพิเศษส าหรับสินค้าที่มี
มูลค่าน้อยกว่า 150 ยูโร หากผู้ขายไม่น าเข้าผ่าน IOSS 
อาจเข้ากรณีใช้ข้อตกลงพิเศษกับบุคคลที่สาม (เช่น 
ไปรษณีย์หรือผู้ให้บริการขนส่ง) กล่าวคือ ไปรษณีย์หรือ
ผู้ให้บริการขนส่งจะด าเนินการผ่านพิธีการศุลกากรและ

ช าระภาษีแทนผู้บริโภคที่มีถิ่นพ านักอาศัยในอียู ทั้งนี้ 
บุคคลที่สามต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมต่อส านักงาน
ศุลกากรของประเทศที่น าเข้า เฉพาะในกรณีที่ได้จัดเก็บ
ภาษีจากผู้บริโภคได้แล้วเท่านั้น และสามารถช าระเป็น
รายเดือนต่อศุลกากรได ้

การน าเข้าผ่านช่องทางนี้ ประเทศสมาชิกที่
สินค้าถูกน าเข้ามาสามารถเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมใน
อัตราปกติได้ แม้ในความเป็นจริง สินค้าดังกล่าวอาจ 
เข้าข่ายอัตราภาษีที่ต่ ากว่าก็ตาม 

ในล าดับถั ด ไป  คณะกรรมาธิ การยุ โ รปจะน า 
ร่ างกฎหมายดังกล่าวเสนอต่อคณะมนตรีแห่ ง 
สหภาพยุโรปและสภายุโรป โดยคณะกรรมาธิการ
ยุโรปเรียกร้องให้ทั้งสองหน่วยงานบรรลุข้อตกลง
โดยเร็วภายในปี 2562 นี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลา
ตระ เตรี ยมการก่ อนที่ ม าตรการ ให ม่  ๆ  จะ มี 
ผลบังคับใช้ในปี 2564 

 

อ้างอิง  
EU DG Taxud. EU VAT for imports of low value goods. PowerPoint Presentation at the 5th WCO E-Commerce Working Group.  

18-22 February 2019. 
EU DG Taxud. Modernising VAT for cross-border e-commerce. https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/digital-single-

market-modernising-vat-cross-border-ecommerce_en#heading_1. Accessed 20 March 2019. 
European Commission. VAT: Commission welcomes agreement on simpler and more efficient rules for businesses that sell 

goods online. Press Release. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4404_en.htm. Accessed 21 March 2019. 
European Commission. VAT: New details on rules for e-commerce presented, including a new role 

for online marketplaces in the fight against tax fraud. Press Release. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-
6732_en.pdf. Accessed 21 March 2019. 

Cristiaensen, Gladys. E-commerce: new VAT rules coming up. KPMG. https://home.kpmg/be/en/home/insights/2018/06/e-
commerce-new-vat-rules-coming-up.html. Accessed 20 March 2019. 
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สหภาพเศรษฐกิจยเูรเซีย:  

การปฏิรปูทางศลุกากรและการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์

ในขณะที่ยุโรป มีการรวมกลุ่มของประเทศต่าง ๆ ใน
รูปแบบสหภาพเหนือชาติ (Supranational union) 
ซึ่งเป็นการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจและการเมืองที่
เรียกว่า สหภาพยุโรป (EU) นั้น ในอีกฟากหนึ่ง 
รัสเซียและประเทศอดีตสหภาพโซเวียตในเอเชียกลาง
และคอเคซัส มีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ เรียกว่า 
Eurasian Economic Union (EAEU)1 เ ม่ือไม่นาน
มานี้  มีการปฏิรูปทางศุลกากรและการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ 

ในปี 2553 มีการจัดตั้งสหภาพศุลกากรแห่งสาธารณรัฐ
เบลารุส สาธารณรัฐคาซัคสถาน และสหพันธรัฐรัสเซีย 
(Customs Union of the Republic of Belarus, the 

                                                           
1 EAEU เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับสหภาพเศรษฐกิจ 
(economic union) โดยเกิดจากแนวคิดของประธานาธิบดีคาซัคสถาน 
Nursultan Nazarbayev ระหว่างการเยือนกรุงมอสโกในปี 2537 ที่ประสงค์

Republic of Kazakhstan and the Russian 
Federation) เพ่ือก าหนดอัตราภาษีศุลกากรร่วมกัน 
และยกเลิกพิธีการศุลกากรและการควบคุมทางศุลกากร
ระหว่างประเทศทั้งสามนี้  ส่งผลให้สินค้าสามารถ
เคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีในดินแดนของสหภาพศุลกากร 
และต่อมาในปี 2554 ประเทศสมาชิกทั้งสามประเทศ
ประกาศความส าเร็จของสหภาพศุลกากร และจัดตั้ง 
Single Economic Space ซึ่ ง เป็นการรวมกลุ่ ม ใน
ระดับตลาดร่วม กล่าวคือ นอกเหนือจากสินค้าแล้ว 
บริการ เงินทุน และแรงงานสามารถเคลื่อนย้ายระหว่าง
สมาชิกได้อย่างเสรีด้วย 

ให้มีการจัดตั้ง Eurasian Union of States เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอดีตสหภาพโซเวียต 

Credit: Russia Business Today 
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ในปี 2557 รัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส พร้อมด้วย
คีร์กีซสถาน และอาร์เมเนีย ได้ลงนาม Treaty on the 

Eurasian Economic Union เ พ่ื อ จั ด ตั้ ง  Eurasian 

Economic Union ขึ้น อันเป็นการยกระดับการรวมกลุ่ม
สู่สหภาพเศรษฐกิจ (economic union) ที่สามารถ
เคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างสมาชิกได้อย่างเสรี  
มีการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวมระหว่าง
ประเทศสมาชิก 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรนั้น มีเครื่องมือที่ส าคัญ 
คื อ  Customs Code of the Customs Union (CC 
CC) ซึ่ ง ถู ก แ ท น ที่ โ ด ย  Customs Code of the 
Eurasian Economic Commission (CC EAEU) ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2561 เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนา
เทคโนโลยีดิ จิทั ล ในปัจจุบัน  และเปิด โอกาสให้
ผู้ ประกอบการต่ างชาติท าธุ รกรรมต่ าง  ๆ  ผ่ าน
คอมพิวเตอร์ของสถานประกอบการที่เชื่อมโยงกับ
อินเทอร์ เน็ตด้วยการลงนามแบบดิจิทัล  (digital 
signature) ผ่ า น ร ะบบส ารสน เทศของศุ ลกากร  
ใ น ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น  CC EAEU ช่ ว ย ล ด ภ า ร ะข อ ง
ผู้ ป ร ะกอบกา ร ในกา รยื่ น เ อกส ารต่ อศุ ล ก า ก ร  
โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นใบขนสินค้าผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความเสี่ยง 
ผู้ประกอบการยังคงต้องยื่นเอกสารต่อศุลกากรอยู่  
ซึ่ งระบบจะเป็นผู้คัดกรองประเภทของเอกสารที่
ผู้ประกอบการต้องน ามายื่น 

นอกจากนี้ ในบางกรณี ระบบสารสนเทศจะออกค าสั่ง
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนใบขนสินค้า รวมทั้งค าสั่ง
เกี่ยวกับการตรวจปล่อยสินค้าโดยอัตโนมัติ โดยไม่มี
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และภายใต้กฎหมายใหม่นี้ 
ระยะเวลาในการตรวจปล่อยสินค้าลดลงเหลือเพียง  
4 ชั่วโมง ในขณะที่ในกฎหมายฉบับเก่า การตรวจปล่อย
สินค้าใช้เวลามากกว่า 1 วัน หรืออาจกล่าวได้ว่า ภายใต้ 
CC EAEU นี้ การควบคุมทางศุลกากรถูกผลักไปยัง 
การควบคุมหลังการตรวจปล่อยสินค้า ให้มากที่สุด 
รวมทั้งในหลายกรณี เปิดโอกาสให้เลื่อนการช าระภาษี 
(deferred payment) 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น  
มีบทบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับสินค้าเร่งด่วนและสินค้าที่
ขนส่งทางไปรษณีย์ อาทิ การอ านวยความสะดวกสินค้า
เหล่านี้ด้วยการตรวจปล่อยสินค้าเป็นล าดับแรก หรือ
สามารถปล่อยสินค้าได้ก่อนยื่นใบขนสินค้าในบางกรณี 
รวมทั้งสามารถเลื่อนก าหนดช าระภาษีศุลกากรและ
ภาษีอ่ืน ๆ ออกไปได้ โดยต้องยื่นใบขนสินค้าและช าระ
ภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  

น อ ก จ า ก บ ท บั ญ ญั ติ ใ น  CC EAEU แ ล้ ว  ยั ง มี 
ก า ร อ อ ก ค า สั่ ง  Commission Decision No 236  
ให้สามารถยื่นใบขนสินค้าแบบย่อหรือใบขนสินค้า 
ปากระวาง  (simplified declaration) โดย ไม่ ต้ อ ง 
กรอกข้อมูลเท่าใบขนสินค้าฯ ที่ ใช้ทั่วไป และตาม 
Commission Decision No 310 สินค้าที่ จั ดส่ งทาง
ไปรษณีย์สามารถใช้แบบฟอร์ม CN22/CN23 ได ้
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ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีนั้น มีประเด็นที่
น่าสนใจ ดังนี้ 

1. de minimis ส าหรับสินค้าที่มีวัตถุประสงค์
ทางการค้า คือ 200 ยูโร หรือเทียบเท่า หากราคา
ศุลกากรต่ ากว่า 200 ยูโร จะได้รับยกเว้นทั้งภาษี
ศุลกากร ภาษีมูลค่า เ พ่ิม และภาษีสรรพสามิต 2  
อย่างไรก็ตาม หากเป็นสินค้าส าหรับใช้เป็นการส่วนตัว
ที่จัดส่งทางไปรษณีย์หรือผู้ให้บริการขนส่งแบบเร่งด่วน  
de minimis คือ 1 ,000 ยู โร หรือเทียบเท่า ทั้ งนี้   
de minimis ดั ง กล่ า ว จ ะลดล งต ามล า ดั บ จนถึ ง  
200 ยูโร ภายในปี 2563 ซึ่ งเท่ากับ de minimis  
ของสินค้าที่มีวัตถุประสงค์ทางการค้า 

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมใน
กรณีที่ต้องเสียภาษีศุลกากร อัตราขึ้นอยู่กับกฎหมาย
ภายในของแต่ละประเทศสมาชิก  

3. ของ ใช้ ส่ วนตั ว  ( รวมทั้ ง ของข วัญ )  
de minimis ก าหนดอยู่ที่ 1,000 ยูโร ส าหรับของขวัญ 

ความเคลื่อนไหวทางศุลกากรใน EAEU นับว่าเป็น
กรณีศึกษาอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการอ านวย 
ความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมการลงทุน  
โดยไม่ละเลยการบริหารจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้  
การปฏิรูปกฎหมายศุลกากรน าไปสู่การลดภาระงาน
ของศุลกากรที่ชายแดน เนื่องจากเป็นการผลัก 
การควบคุมทางศุลกากรไปยังการตรวจสอบหลัง 
การตรวจปล่อยสินค้ามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เลื่อนการช าระภาษีในหลายกรณี  
และมีค่า de minimis ที่ค่อนข้างสูง 

 
อ้างอิง 
Eurasian Economic Union. Customs Code of the Eurasian Economic Union. Unofficial Translation 
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0of%20the%20EAEU.pdf. Accessed 21 March 2019. 

Eurasian Economic Union. The EAEU new Customs Code will enter into force on January 1, 2018. 
http://www.eurasiancommission.org/en/nae/news/Pages/14_11_17.aspx. Accessed 21 March 2019. 

WCO. Case Study on Cross-Border E-commerce: EEC. http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce/case-
study/eec_case-study-on-cross_border-ecommerce.pdf?db=web. Accessed 21 March 2019. 

                                                           
2 ดู Customs Code of the Eurasian Economic Union มาตรา 136(2) และ
มาตรา 2(24)  
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จีนกบัการเปลี่ยนแปลงนโยบาย e-commerce ลา่สดุ 

ปัจจุบัน จีนเป็นประเทศที่การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
มี อัตราการเติบโตที่สู งมาก โดยตั้ งแต่ปี  2559  
มี อั ต ร ากา ร เ ติ บ โ ตที่ ร้ อ ยล ะ  82 . 90  คิ ด เ ป็ น 
มูลค่า 2.10 พันล้านเหรียญสหรัฐ และขยายตัว 
อย่างรวดเร็วถึงร้อยละ 116.40 ในปี 2560 คิดเป็น 
มูลค่า 3.80 พันล้านเหรียญสหรัฐ ก่อนที่จะเพิ่ม 
อย่างต่อเนื่องในปี 2561 ที่ร้อยละ 39.80 หรือคิดเป็น 
11.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ที่ผ่านมา รัฐบาลจีนแสดง
ความสนใจและสนับสนุนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างประเทศเรื่อยมา ดังเห็นได้จากนโยบาย 
การอ านวยความสะดวกทางการค้าหลายประการ
ดังที่ส านักงานฯ ได้เคยน าเสนอไปในครั้งที่ผ่านมา1 
โดยล่าสุด ได้มีการปรับปรุงแก้ไขที่ส าคัญเพื่อกระตุ้น
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กรอบทางกฎหมาย
ที่รัดกุมมากขึ้น ดังนี้ 

                                                           
1 ดูเพิ่มเติมที่ รายงานการศึกษานโยบายและกฎหมายศุลกากรใน
ต่างประเทศของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ เร่ือง 
“CROSS-BORDER E-COMMERCE (CBEC): รูปแบบใหม่ในการจัดการ
การพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ในประเทศจนี” 
http://brussels.customs.go.th/data_files/36c2ac58d2534b771d
056a560247e09f.pdf 
2 Ibid., p.5 
3เป็นการน าเข้าเพื่อ “จัดเก็บสินค้าคงคลังก่อน/ลูกค้าสั่งซ้ือภายหลัง” 
(stock first, order later) โดยสินค้าทีอ่ยู่ในบัญชีอนุญาต (positive list) 
สามารน าเข้าในปริมาณมาก (bulk) ในคลังสินค้าทัณฑ์บน CBEC ที่ได้รับ
อนุญาตทั่วประเทศจีน โดยภายหลังจากผู้บริโภคส่งค าสั่งซ้ือผ่าน CBEC 

1. มีสินค้าเพิ่มขึ้นในบัญชีอนุญาต (positive list)2 
รวม 1 ,258 รายการ เช่น สินค้าประเภทอาหาร 
เครื่องดื่ม เสื้อผ้า รองเท้า หมวก เครื่องใช้ในครัวเรือน 
เครื่องส าอาง ผ้าอ้อมเด็ก ของเล่นเด็ก และสินค้าอ่ืน ๆ 
ที่มีการสั่งซื้อทางออนไลน์บ่อยครั้ง โดยสินค้าในบัญชี
อนุญาตนี้ เป็นสินค้าที่สามารถน าเข้าผ่านช่องทาง
โครงการ  Cross-Border E-Commerce (CBEC) ได้  
กล่าวคือ เป็นการน าเข้าโดยตรงจากต่างประเทศโดย
ผ่านช่องทางพิเศษซึ่งได้รับประโยชน์จากนโยบาย
อ า น ว ยคว ามสะดวก  โ ดยผู้ ป ร ะกอบกา รจาก
ต่างประเทศส่งออกสินค้ามายัง 1) คลังสินค้าทัณฑ์บน 
(bonded warehouse: B2B2C)3 หรือ 2) ผ่าน Direct 
Mailing Model (B2C)4  

นอกจากนี้  สินค้าที่จัดเป็นของใช้ส่วนตัว 
(personal articles) บางประเภท ไม่ต้องขอใบอนุญาต 

platform (เช่น THALL GLOBAL, JD Worldwide, kaola, suning, 
amazon, beibei, yiguo, mia, vip) สินค้าจะผ่านพธิีการปล่อยสินค้า
ภายในบริเวณคลังสินค้าทัณฑ์บนและส่งมอบให้ลูกค้าต่อไป  
4 เป็นการน าเข้าโดยการ “สั่งซ้ือก่อน ส่งมอบภายหลัง” (order first, 
deliver later) กล่าวคือ ภายหลังจากผูบ้ริโภคส่งค าสั่งซ้ือผ่าน CBEC 
platform ที่ได้รับอนุญาตแลว้ platform นั้นจะส่งรายละเอยีดค าสั่งซ้ือ 
การขนส่ง และการช าระราคาไปยังศุลกากร ในขณะเดียวกัน สินค้าจะถกู
ส่งจากศูนย์จัดจ าหน่ายจากต่างประเทศที่มีระบบเช่ือมโยงกับศุลกากรจีน 
โดยสินค้าจะถกูปล่อยก็ต่อเมื่อรายละเอยีดค าสั่งซ้ือ การขนส่ง และ 
การช าระราคามีความถกูต้องตรงกัน 
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เช่น นมผง อุปกรณ์เวชภัณฑ์ เป็นต้น แต่ห้ามน ามา 
ขายต่อในตลาดภายในประเทศ 
 2. มีอัตราภาษีที่ เ อ้ือประโยชน์ต่อการค้า 
กล่าวคือ จัดเก็บภาษีศุลกากรที่อัตราร้อยละ 0 และ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม/สรรพสามิตที่ อัตราร้อยละ 70 ของ
อัตราที่ต้องช าระ 
 3 .  เพิ่ ม เพดาน de minimis หรือมูลค่ า
ส าหรับการยกเว้นภาษี จาก 2,000 หยวนต่อค าสั่งซื้อ 
เป็น 5,000 หยวนต่อค าสั่งซื้อ และจาก 20,000 หยวน
ต่อปี เป็น 26,000 หยวนต่อป ี
 4.  ก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของ 
ผู้ขายและผู้ ให้บริ การ e-commerce platform 
อย่างชัดเจน ดังนี้ 
     4.1 ผู้ขาย ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า 
มีบริการรับคืนสินค้าและคืนเงิน ต้องมีระบบเรียกคืน
สินค้ากรณีสินค้าช ารุดบกพร่อง เป็นต้น 

     4.2 ผู้ให้บริการ e-commerce platform 
ต้องจดทะเบียนประกอบกิจการกับหน่วยงานรัฐ
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ จี น  จั ด ตั้ ง ร ะ บ บ รั บ ป ร ะ กั น 
ความปลอดภัยในการท าธุรกรรม เข้ารับผิดกรณี 
การช า ร ะค่ า เ สี ยหายล่ ว งหน้ า  และแจ้ ง เ ตื อน 
อย่างทันท่วงทีเมื่อมีการปล่อยสินค้า 
 5.  เพิ่ ม เ มืองที่ เข้ าร่ วมโครงการ  CBEC  
จากเดิม 15 เมือง ได้แก่ Tianjin, Shanghai, Chongqing, 
Dalian, Hangzhou, Ningbo, Qingdao, Guangzhou, 
Shenzhen, Chengdu, Suzhou, Hefei, Fuzhou, 
Zhengzhou และ Pingtan โดยปัจจุบัน มีเมืองที่เข้าร่วม
โครงการเพ่ิมอีก 22 เมือง รวมเป็น 37 เมือง ได้แก่ 
Beijing, Hohhot, Shenyang, Changchun, Harbin, 
Nanjing, Nanchang, Wuhan, Changsha, Nanning, 
Haikou, Guiyang, Kunming, Xi’an, Lanzhou, 

ภาพท่ี 1 แสดงท่ีตัง้ของเมืองท่ีเข้าร่วมโครงการ CBEC                             ท่ีมา: ศลุกากรจีน 
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Xiamen, Tangshan, Wuxi, Weihai, Zhuhai, 
Dongguan และ Yiwu 

จะเห็นได้ว่า นโยบายด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของจีนมีแนวโน้มมุ่งไปยังการอ านวยความสะดวก
ทางการค้า จากการเพิ่มประเภทสินค้าในบัญชี
อนุญาต การเพิ่มเพดาน de minimis และการเพิ่ม

เมืองท่ีเข้าร่วมโครงการ อย่างไรก็ตาม จีนไม่ได้ละเลย
การคุ้มครองผู้บริโภคโดยสิ้นเชิงด้วยการก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้ขายและผู้ ให้บริการ  
e-commerce platform รวมทั้ ง ก า ร ใช้ เ ทคนิ ค 
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่  WCO น ามาเป็น
กรณีศึกษา ดังจะกล่าวรายละเอียดในบทความถัดไป 

 
 
อ้างอิง 
China Customs. Introduction of the Latest Changes in China’s E-Commerce Policies. PowerPoint Presentation 

at the 5th WCO E-Commerce Working Group. 18-22 February 2019. 
ส านักงานท่ีปรึกษาการศลุกากร ณ กรุงบรสัเซลส์. CROSS-BORDER E-COMMERCE (CBEC): รูปแบบใหม่ในการจัดการการ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศจีน. http://brussels.customs.go.th/data_files/36c2ac58d2534b 
771d056a560247e09f.pdf. 
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จีนบรหิารจดัการความเสี่ยง 

การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสอ์ยา่งไร 

แนวปฏิ บั ติ ข อ งศุ ล ก ากรจี น ในกา ร ใ ช้ ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นกรณีศึกษากรณีหนึ่งที่
องค์การศุลกากรโลก (WCO) น ามาเผยแพร่ให้
ประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ น าไปพิจารณา โดยศุลกากรจีน
ยึ ดหลั กการควบคุ มตรวจสอบแบบองค์ ร วม  
มียุทธศาสตร์ ใช้ความคิดริเริ่มใหม่ ๆ บนพื้นฐานของ
ความร่วมมือ และการใช้ข้อมูลที่ผู้เกี่ยวข้องจัดส่งมา
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้ง 
1) ข้อมูลค าสั่งซื้อจากผู้ขายหรือจาก e-commerce 
platform 2 ) ข้อมูลการช าระเงินจากผู้ให้บริการ
ทางการ เ งิน  และ  3 )  ข้ อ มูลการขนส่ งจากผู้
ให้บริการโลจิสติกส์ ซึ่งข้อมูลทั้ง 3 ประเภท เป็น
ปัจจัยท่ีส าคัญส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนี้ 

1. วิ เคราะห์ความเสี่ยงก่อนสินค้ามาถึง 
หลังจากได้รับข้อมูลเกี่ยวกับค าสั่งซื้อ การช าระเงิน 
และการขนส่ง ศุลกากรจะประเมินความเสี่ยงก่อนที่
สินค้ามาถึงด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือหา
ความผิดปกติ หรือความไม่สอดคล้องกันระหว่าง 
ราคาตลาดใน e-commerce platform และราคาที่
ส าแดง โดยราคาที่ส าแดงอาจต่ าหรือสูงกว่าราคาปกติ 
หรือราคาที่ผู้ขายระบุอาจไม่ตรงกับข้อมูลการช าระเงิน 
เป็นต้น 

Credit: The Drum 
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 2. ตรวจสินค้าโดยอาศัยผลการประเมิน
ความเสี่ยง เมื่อสินค้ามาถึงศุลกากร ระบบคัดกรองจะ
ระบุเป้าหมายโดยอัตโนมัติไปยังพัสดุที่มีความเสี่ยงสูง
โดยอาศัยผลการสแกนและการตรวจสอบทางกายภาพ 
นอกจากนี้ หากใช้วิธีการตรวจสอบแบบไม่เปิดตรวจ 
(non-intrusive inspection) เ ช่ น  ก า ร  x-ray แล้ ว
พบว่า พัสดุมีความเสี่ยงต่ า ศุลกากรมักไม่เปิดตรวจ
พัสดุนั้นอีก  

3. วิเคราะห์ข้อมูลภายหลังการตรวจปล่อย
สินค้า  เมื่ อตรวจปล่อยสินค้าแล้ว  ศุลกากรอาจ
ตรวจสอบยืนยันผลการวิ เคราะห์ความเสี่ยงด้วย 
การกรอกหมายเลขติดตามสินค้า (tracking number) 
ในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพ่ือติดตามเส้นทาง
การขนส่งสินค้า โทรศัพท์สอบถามผู้ซื้อเพ่ือยืนยัน 
การสั่ ง ซื้ อ  ห รื อ ใช้ ข้ อมู ล ของบุ คคลที่ ส า ม เ พ่ื อ
เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้รับ 

 

ตัวอย่างกรณีทั่วไปที่เกิดขึ้น 
(1) พัสดุที่มีความเสี่ยงต่ า เช่น มีค าสั่งซื้อ

หมายเลข APENYUS1507303** บนเว็บไซต์ของ
บริษัท A และธุรกรรมเสร็จสิ้นลง ณ เวลา 9.43 น. วันที่ 
1 ธันวาคม 2561 จากนั้น ข้อมูลถูกส่งมายังศุลกากร
เพ่ือการตรวจปล่อยสินค้า ก่อนที่สินค้าจะเดินทางออก
จากสหรัฐอเมริกาจากคลังสินค้าแห่งหนึ่งในนิวยอร์ก 
ในการนี้  บริษัท A เป็นผู้ ด า เนินการส่ งข้อมูลใน 
ใบขนสินค้าและค าสั่งซื้อมายังศุลกากรจีน ณ เวลา 
17.16 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ในขณะที่ข้อมูล
เกี่ยวกับการช าระเงินและข้อมูลการขนส่ง บริษัท B 
และบริษัท C เป็นผู้ ส่ งตามล าดับ ข้อมูล เหล่ านี้   
ถูกประมวลผลโดยอัตโนมัติโดยระบบบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของศุลกากร และแสดงผลว่า พัสดุดังกล่าวมี
ความเสี่ยงต่ า  

หลังจากนั้น สินค้ามาถึง เขตศุลกากรจีน  
ณ เวลา 14.36 น. วันที่ 5 ธันวาคม โดยส าแดงราคาที่ 
559.43 หยวน ในกรณีนี้ ศุลกากรตรวจปล่อยสินค้า

Credit: Risk.net 
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ทั นที  ณ  เ ว ล า  1 6 . 0 1  โ ดยมี ภ าษี ที่ ต้ อ ง ช า ร ะ  
70.71 หยวน ตามอัตราภาษีรวมส าหรับการค้าปลีก
สินค้าท่ีสั่งซื้อทางออนไลน์ 

โดยทั่วไป พัสดุที่มีความเสี่ยงต่ าจะได้รับ 
การตรวจปล่อยอย่างรวดเร็วโดยอาศัยการตรวจเทียบ
ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องสามฝ่าย ในกรณีนี้ ใช้เวลาเพียง 
103 ชั่วโมง ตั้งแต่เกิดค าสั่งซื้อจนกระทั่งตรวจปล่อย
สินค้าเสร็จสิ้น 

(2) การตรวจหาความเสี่ยงในการหลีกเลี่ยง
อากร 

ใ น ปี  2 5 6 1  ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร  e-commerce 
platform ส าแดงการน าเข้านมผง อย่างไรก็ตาม 
ศุลกากรไม่พบธุรกรรมออนไลน์ของสินค้าดังกล่าวบน 
platform นั้น ทั้งนี้ แม้ว่าผู้ให้บริการช าระเงินจะส่ง
ข้อมูลธุรกรรมมายังศุลกากร แต่ไม่พบว่า ผู้ให้บริการ
นั้น ให้บริการทางการเงินบน platform ดั งกล่ าว 
นอกจากนี้  ที่อยู่ส าหรับจัดส่งในใบตราส่งที่ยื่นต่อ
ศุลกากร ไม่สอดคล้องกับที่อยู่จัดส่งที่แท้จริง ด้วยเหตุนี้ 
ผู้ให้บริการ platform รายนี้จึงจัดอยู่ในประเภทที่มี
ความเสี่ ย งสู ง  ฝ่ ายปราบปรามของศุลกากรจึ ง
ด าเนินการสืบสวนสอบสวนและพบว่า ผู้ ให้บริการ
ดังกล่าวกระท าความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากรโดย 

การส าแดงราคาที่ต่ ากว่าความเป็นจริงและปลอมแปลง
ธุรกรรม 

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับ
หลายฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
ศุลกากร จึงช่วยให้ศุลกากรสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีข้อมูลที่สามารถ
ตรวจเทียบเพ่ือยืนยันความถูกต้องได้ดีกว่าการใช้ข้อมูล
จากแหล่งเดียว นอกจากนี้ ระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
ช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร
จ านวนมาก เจ้าหน้าที่จึงสามารถบริหารจัดการพัสดุ
จ านวนมากในระยะเวลา อันรวดเร็ ว โดยอาศั ย 
ผลการประเมินความเสี่ยง 

จึงอาจกล่าวสรุปได้ว่า ในยุคที่ศุลกากรต้องเผชิญหน้า
กับพัสดุจ านวนมากที่ไหลทะลักเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีความคาดหวังจากประชาชนให้ตรวจปล่อย
สิ น ค้ า ด้ ว ยความร วด เ ร็ วนั้ น  ม าต รกา ร ใ ห ม่ 
ของศุลกากรจีนนี้ช่วยปลดเปลื้องความกดดันที่มี 
ต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการอ านวยความสะดวก 
ทางการค้ า โดยไ ม่ละเลยการจัด เก็บภาษีและ 
การปกป้องสังคม

 
อ้างอิง 
WCO. Case Study on Cross-Border E-Commerce: China. http://www.wcoomd.org/-

/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce/case-
study/china_case-study-on-cross_border-ecommerce.pdf. Accessed 21 March 2019. 
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การจดัเก็บภาษีสินคา้ออนไลน:์  

กรณีศึกษาจากอารเ์จนตินา 

 WCO น ำรูปแบบกำรจัดเก็บภำษีส ำหรับกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอำร์เจนตินำมำเป็นกรณีศึกษำ
กรณีหนึ่ง โดยอำร์เจนตินำแบ่งแยกกรณีขนส่งผ่ำนไปรษณีย์อำร์เจนตินำและกรณีขนส่งผ่ำนผู้ให้บริกำรขนส่ง  
แบบเร่งด่วนออกจำกกัน รวมทั้งใช้เกณฑ์น้ ำหนักและมูลค่ำของสินค้ำในกำรก ำหนดช่องทำงกำรรับสินค้ำ ซึ่งมี
ควำมเชื่อมโยงกับกำรจัดเก็บภำษี กำรจ ำกัดปริมำณ และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยในที่นี้ จะกล่ำวถึง
เฉพำะกำรน ำเข้ำสินค้ำท่ีไม่มีวัตถุประสงค์ทำงกำรค้ำ1  

กรณีส่งผ่านไปรษณีย์อาร์เจนตินา กรณีส่งผ่านผู้ให้บริการขนส่งแบบเร่งด่วน 
รับของที่บ้าน (puerta a puerta)2 พัสดุขนาดเล็ก (pequeños envíos) 

- ต้องลงทะเบียนใบขนสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้น
หนังสือ เอกสำร หรือสิ่งตีพิมพ์ 

 

- ไม่มีข้อก ำจัดเชิงปริมำณ - ส่งได้สูงสุด 5 ชิ้น/ปี/คน 
- ได้รับยกเว้นภำษี หำกมีมูลค่ำไม่เกิน 25 USD  
โดยสำมำรถใช้สิทธิได้เพียง 1 ครั้งใน 1 ปี กับสินค้ำ
ที่ส ำแดงครั้งแรก 

- ไม่ได้รับยกเว้นภำษี 
 

- เสียภำษีศุลกำกรร้อยละ 50 ของอัตรำปำกระวำง - เสียภำษีอัตรำปกติ 
- มูลค่ำสินค้ำไม่เกิน 200 USD  
และน้ ำหนักรวมไม่เกิน 2 กก. 

- มูลค่ำสินค้ำไม่เกิน 1,000 USD  
และน้ ำหนักรวมไม่เกิน 50 กก. 

- ไม่มีวัตถุประสงค์ทำงกำรค้ำ 
 
- ผู้น ำเข้ำเป็นบุคคลธรรมดำ 

- ไม่มีวัตถุประสงค์ทำงกำรค้ำ และมีสินค้ำประเภท
เดียวกันไม่เกิน 3 หน่วย 
- ผู้น ำเข้ำเป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลก็ได้ 
  

                                                           
1 หำกเป็นสินค้ำที่มีวตัถุประสงค์ทำงกำรค้ำ จะตกอยู่ภำยใต้กฎเกณฑ์ส ำหรับกำรน ำเข้ำทั่วไปหรืออำจสำมำรถผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรที่ง่ำยขึ้นได้ 
ในบำงกรณี 
2 Puerta a puerta แปลตำมตัวอักษรได้วำ่ door-to-door 
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กรณีส่งผ่านไปรษณีย์อาร์เจนตินา กรณีส่งผ่านผู้ให้บริการขนส่งแบบเร่งด่วน 
รับของที่บ้าน (puerta a puerta)3 พัสดุขนาดเล็ก (pequeños envíos) 

- เป็นสินค้ำที่ไม่ต้องมีกำรตรวจสอบหรือ 
ขอใบอนุญำตจำกองค์กำรอำหำรและยำ ส ำนักงำน
คุ้มครองผู้บริโภค ไม่ต้องขอใบอนุญำตน ำเข้ำ ไม่ต้อง
ผ่ำนกำรระบุตัวสินค้ำ (แสตมป์) ไม่เป็นสินค้ำที่อยู่
ภำยใต้ข้อจ ำกัดหรือข้อห้ำมทำงเศรษฐกิจ 

- เป็นสินค้ำที่ไม่ต้องมีกำรตรวจสอบหรือ 
ขอใบอนุญำตจำกองค์กำรอำหำรและยำ ส ำนักงำน
คุ้มครองผู้บริโภค ไม่ต้องขอใบอนุญำตน ำเข้ำ ไม่ต้อง
ผ่ำนกำรระบุตัวสินค้ำ (แสตมป์) ไม่เป็นสินค้ำที่อยู่
ภำยใต้ข้อจ ำกัดหรือข้อห้ำมทำงเศรษฐกิจ 

- ผู้น ำเข้ำต้องแจ้งผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ ได้รับ
สินค้ำท่ีมำส่งถึงบ้ำนแล้ว โดยหำกไม่ยืนยันกำรได้รับ
สินค้ำ จะไม่สำมำรถรับสินค้ำที่บ้ำน ได้อีกต่อไป 
จนกว่ำจะยืนยันหรือให้เหตุผลต่อศุลกำกรว่ำ  
เพรำะเหตุใดจึงไม่สำมำรถแจ้งยืนยันได้ 

- ผู้น ำเข้ำต้องแจ้งผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ ได้รับ
สินค้ำแล้ว โดยหำกไม่ยืนยันกำรได้รับสินค้ำ จะไม่
สำมำรถรับสินค้ำที่จัดส่งในรูปแบบนี้ได้อีกต่อไป 
จนกว่ำจะยืนยันหรือให้เหตุผลต่อศุลกำกรว่ำ  
เพรำะเหตุใดจึงไม่สำมำรถแจ้งยืนยันได้ 

- ช ำระภำษีล่วงหน้ำผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ - ช ำระต่อผู้ให้บริกำรขนส่ง 
รับของที่ไปรษณีย์  

(régimen de retiro presencial) 
 

เงื่อนไขเหมือนกับ “รับของที่บ้ำน” แต่มีข้อแตกต่ำง
ดังนี้ 
- ของที่จัดส่งแบบปกติ มูลค่ำสินค้ำไม่เกิน 999 
USD และไม่เกิน 20 กก. 
- ของที่จัดส่งแบบ EMS มูลค่ำสินค้ำไม่เกิน 3,000 
USD และไม่เกิน 20 กก. 

 

 
 ช่องทำงกำรน ำเข้ำสินค้ำทั้ง 2 ทำง ทั้งกำรน ำเข้ำผ่ำนไปรษณีย์อำร์เจนตินำและผู้ให้บริกำรขนส่ง  
แบบเร่งด่วน ก ำหนดให้ส่งใบขนสินค้ำผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของศุลกำกร วิธีกำรนี้ท ำให้กำรจัดเก็บภำษี
และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยหน้ำที่ในกำรยื่นใบขนสินค้ำและตรวจสอบ  

                                                           
3 Puerta a puerta แปลตำมตัวอักษรได้วำ่ door-to-door 
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ควำมถูกต้อง รวมทั้งกำรช ำระภำษี อำจเป็นของผู้น ำเข้ำ/ผู้รับของ  หรือผู้ให้บริกำรขนส่ง ตำมแต่ช่องทำงที่กล่ำวไว้
ในตำรำงข้ำงต้น 
 นอกจำกนี้ ระบบบริหำรจัดกำรกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำวช่วยให้ศุลกำกรทรำบตัวบุคคลผู้รับของ
หรือผู้น ำเข้ำ เนื่องจำกผู้ใช้บริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของศุลกำกรต้องลงทะเบียนโดยใช้ข้อมูลส่วนตัวและ
ข้อมูลชีวภำพ และหำกไม่แจ้งต่อศุลกำกรว่ำได้รับสินค้ำแล้ว จะไม่สำมำรถรับสินค้ำอ่ืนในครั้งต่อไปได้ 
 ข้อดีของระบบบริหำรจัดกำรฯ ของศุลกำกรอำร์เจนตินำสำมำรถสรุปได้ ดังนี้ 
 1. ช่วยให้ศุลกำกรทรำบตัวผู้ส ำแดงสินค้ำ/ผู้รับของ ซึ่งเป็นประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรและวิเครำะห์
ควำมเสี่ยง รวมทั้งกำรควบคุมกำรใช้สิทธิขอรับยกเว้นภำษีตำมที่ได้รับในแต่ละปี 
 2. รัฐทรำบปริมำณและประเภทสินค้ำที่น ำเข้ำผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ส ำหรับกำรจัดเก็บสถิติ กำรวัดผล
กระทบของกำรน ำเข้ำต่อบำงภำคส่วน และกำรปรับปรุงนโยบำยเศรษฐกิจ 
 3. แสดงให้เห็นถึงกำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำเกียวโตฯ (ฉบับปรับปรุง) และควำมตกลงว่ำด้วยกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกทำงกำรค้ำขององค์กำรกำรค้ำโลก (TFA) ในเรื่องกำรอนุญำตให้ประเมินภำษีด้วยตัวเองและกำรช ำระ
ภำษีด้วยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
 รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอำร์เจนตินำ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยลดภำระ
ของศุลกำกรในกำรควบคุมตรวจสอบพัสดุจ ำนวนมหำศำล ด้วยกำรใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมอบหมำยให้ผู้
ให้บริกำรขนส่งเป็นผู้รับผิดชอบจัดเก็บภำษี รวมทั้งมีกำรตรวจสอบหลังตรวจปล่อยสินค้ำผ่ำนกำรยืนยันอัตลักษณ์
ของผู้รับของหรือผู้น ำเข้ำด้วย 

 

อ้างอิง 

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). ¿Cuales son las diferencias entre los distintos 

Regímenes? http://www.afip.gob.ar/puertaApuerta/CuadrosComparativos.asp. Accessed 21 March 

2019. 

WCO. Case Study on Cross-Border E-commerce: Argentina. http://www.wcoomd.org/-

/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce/case-

study/argentina_case-study-on-cross_border-ecommerce.pdf?db=web. Accessed 21 March 2019. 
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WCO เสร็จสิ้นการจดัท าร่างเอกสารต่าง ๆ  
ส าหรับการบริหารจัดการ e-commerce แบบครบวงจร 

 WCO Working Group on E-Commerce (WGEC) จัดการประชุมครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ระหว่าง
วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 175 ราย จากทั้งศุลกากรประเทศต่าง ๆ หน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ 
ภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ ผู้ขายและผู้ ให้บริการ e-commerce platform ผู้ ให้บริการขนส่ง 
แบบเร่งด่วน ไปรษณีย์ ตัวแทนออกของ และภาคการศึกษา 
 การประชุมครั้งนี้ อาศัย Framework of Standards on Cross-Border E-Commerce เป็นแหล่งอ้างอิง
ตามที่คณะมนตรีองค์การศุลกากรโลก (WCO Council) มีมติรับรองเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 โดยที่ประชุมได้
ทบทวนร่างเอกสารส าคัญต่าง ๆ จนเสร็จสิ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการน า Framework ไปใช้ปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ 1) ค านิยามของศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ใน Framework of Standards 
2) ข้อก าหนดทางเทคนิค 3) ชุดข้อมูล 4) ตัวอย่างแผนผังแสดงขั้นตอนต่าง ๆ ของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั้งการส่งคืนสินค้า 5) วิธีการจัดเก็บภาษี 6) แผนธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  7) บทบาทและ 
ความรับผิดชอบ 
  นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบ Implementation Strategy, Action Plan and Capacity Building 
Mechanism ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบังคับใช้ Framework มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความร่วมมือกับ
หน่วยงานรัฐและผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ  
 ในขั้นต่อไป เอกสารต่าง ๆ เหล่านี้จะน าเสนอต่อคณะกรรมการเทคนิคถาวร (Permanent Technical 
Committee) แ ล ะ ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ด้ า น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม  ( Enforcement Committee)  
ในเดือนมีนาคม 2562 และต่อคณะกรรมการด้านการสร้างเสริมศักยภาพ (Capacity Building Committee)  
ในเดือนเมษายน 2562 ก่อนจะยื่นต่อคณะกรรมาธิการด้านนโยบาย (Policy Commission) และที่ประชุม 
คณะมนตรีฯ (Council) ในเดือนมิถุนายน 2562 เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ โดยส านักงานฯ จะรายงานความคืบหน้า
ในประเด็นที่เก่ียวข้องต่อไป 

อ้างอิง 
WCO. Working Group on E-Commerce concludes its work with the finalization of a comprehensive E-Commerce 

Package. http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/february/working-group-on-ecommerce-
concludes-its-work-with-the-finalization.aspx. Accessed 1 March 2019. 
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ICAO และ IATA ออกแนวปฏิบัติส ำหรับกำรขนส่งและกำรส ำแดงแบตเตอรี่ลิเธียม 

 ทั้งองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) 

ต่างเห็นความส าคัญของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในโทรศัพท์มือถือ ของเล่น รถยนต์ ฯลฯ 

โดยเป็นสินค้าอันตรายที่ผู้โดยสารหรือลูกเรืออาจน าติดตัวมา (dangerous goods carried by passengers or 

crew) ด้วยเหตุนี้ ทั้งสององค์กรจึงได้ออกค าแนะน าและแนวปฏิบัติส าหรับการขนส่งและการส าแดงต่อศุลกากร 

รายละเอียดครอบคลุมตั้งแต่ชนิด ประเภท ความจุ การจัดการหีบห่อ รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถหาอ่านได้ที่เว็บ

ลิงค์ข้างล่างนี้ ซึ่งส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ จะน าเสนอต่อไป 

1. ค าแนะน าและแนวปฏิบัติทางเทคนิคส าหรับการขนส่งสินค้าอันตราย รวมทั้งแบตเตอรี่ลิเธียม ICAO 

              https://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/default.aspx  
2. แนวปฏิบัติของ IATA ส าหรับผู้ให้บริการขนส่ง สายการบิน และผู้โดยสาร       

              https://www.iata.org/publications/dgr/Pages/index.aspx 

อ้ำงอิง  
WCO. Mis-declared Lithium Batteries. http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/february/mis-

declared-lithium-batteries.aspx. Accessed 6 March 2019. 

Credit: USA Today 
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มอลตาผลักดันบทบาทของประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กในเศรษฐกิจโลกและใน WCO 

 มอลตา เป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) 

ปัจจุบัน มอลตาก าลังปฏิรูปเศรษฐกิจให้มีความหลากหลาย โดยเริ่มต้นจากเกมออนไลน์ และมุ่งไปสู่เศรษฐกิจใน

ภาคบริการที่ใช้ระบบดิจิทัลทั้งในภาคการศึกษาและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 

 ในการนี้ Mr. Edward Scicluna รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เน้นย้ าบทบาทของศุลกากรใน

กระบวนการปฏิรูปเศรษฐกิจ โดยได้หารือกับ Mr. Kunio Mikuriya เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก (WCO) 

เกี่ยวกับโอกาสทางเศรษฐกิจส าหรับประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็ก เช่น การใช้ Blockchain และ FinTech 

(Financial technology) นอกจากนี้  Mr. Joseph Muscat นายกรัฐมนตรีมอลตา เสนอให้ประเทศที่ เป็น 

เกาะขนาดเล็กเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ WCO รวมทั้งเสนอวิสัยทัศน์ “Blockchain Island” ในฐานะ

เกาะที่ใช้ Blockchain ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งรวมถึงการจัดเก็บภาษีด้วย 

 ทั้งนี้ มอลตาเป็นประเทศแรกในโลกท่ีออกกฎหมายควบคุมสกุลดิจิทัล เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 

 

อ้างอิง  

WCO. Malta Customs maximizes opportunities for small island economies. 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/february/malta-customs-maximizes-

opportunities-for-small-island-economies.aspx. Accessed 8 March 2019. 

CNN. Malta: Does Europe’s ‘Blockchain Island’ Really Live up to the Hype? https://www.ccn.com/malta-does-

europes-blockchain-island-really-live-up-to-the-hype. Accessed 8 March 2019. 
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WCO เน้นย ้ำควำมส้ำคัญของศุลกำกรในเขตประกอบกำรเสรี 

ในที่ประชุม Asian Trade Summit 

 The Economist หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์แนวหน้าด้านเศรษฐกิจและการค้าของอังกฤษ จัดประชุม 

Asian Trade Summit ณ ฮ่องกง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเลขาธิการองค์การศุลกากรโลก (WCO)  

Mr. Kunio Mikuriya ได้กล่าวถึงงานของ WCO เกี่ยวกับการบริหารจัดการเขตประกอบการเสรี (FTZ) 

 ในขณะที่สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ใน FTZ ดึงดูดการค้าลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ แต่ในอีกด้าน 

FTZ ถูกน าไปใช้ในทางที่ผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการค้าสินค้าผิดกฎหมายหรือการหลีกเลี่ยงภาษี ด้วยเหตุนี้  

Mr. Mikuriya จึงเน้นย้ าให้ค านึงถึงบทบาทของศุลกากรในการจัดตั้ง FTZ และควรให้อ านาจศุลกากรใน 

การควบคุมตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตดังกล่าว รวมทั้งต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น 

การจัดตั้งโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO การส่งข้อมูลล่วงหน้าจากผู้ประกอบการ และการใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่ออ านวยความสะดวกการค้าที่ถูกกฎหมาย 

 ที่ผ่านมา ส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดท ารายงานการศึกษาเกี่ยวกับ FTZ  

2 ฉบับ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ pdf ได้ ดังนี้ 

1. เขตประกอบการเสรี: กรณีศึกษาผลกระทบของ FTZ ต่อเศรษฐกิจในประเทศและการละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญา http://brussels.customs.go.th/data_files/1607131410231611521889.pdf 

2. ระเบียบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในเขตประกอบการเสรี คลังสินค้า และโรงงานสรรพสามิตในสิงคโปร์ 

http://brussels.customs.go.th/data_files/d39f4d8a6e40c9f7b47e405e19fa28ad.pdf 

 

อ้ำงอิง 

WCO. WCO discusses benefits and challenges relating to free trade zones at The Economist's Asian Trade 

Summit. http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2 0 1 9 / march/wco-discusses-benefits-and-

challenges-relating-to-free-trade-zones-at-asian-trade-summit.aspx. Accessed 10 March 2019. 
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Amazon เปดิโครงการ Project Zero เพื่อปราบปรามสินค้าปลอมแปลง 

 ในขณะที่ e-commerce platform เติบโตอย่างต่อเนื่อง สินค้าปลอมแปลง (counterfeit) ก็มีปริมาณ

เพ่ิมขึ้นเช่นกัน รวมทั้งใน e-commerce platform ขนาดใหญ่อย่าง amazon ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า ไม่มี

มาตรการที่เพียงพอในการจัดการปัญหาเหล่านี้ 

 ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 Amazon ได้เปิดโครงการ Project Zero เพ่ือขจัดสินค้า 

ปลอมแปลงออกจาก platform และปกป้องผู้บริโภค ด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น การใช้เครื่องมือคัดกรองสินค้าเพ่ือ

คัดแยกสินค้าปลอมแปลงออกโดยอัตโนมัติ และเครื่องมือส าหรับให้เจ้าของตราสินค้าคัดกรองสินค้าปลอมแปลง

ออกจากเว็บไซต์ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอให้ Amazon เข้าด าเนินการ หลังจากที่เจ้าของตราสินค้าตรวจพบสินค้า

ต้องสงสัย ทั้งนี้ เครื่องมือดังกล่าวอาศัยรหัสเฉพาะของสินค้าที่ผู้ขายที่ได้รับอนุญาตวางจ าหน่ายบนเว็บไซต์ก าหนด

ไว้เฉพาะส าหรับสินค้าแต่ละชิ้น เมื่อแสกนรหัสดังกล่าว จะทราบว่า เป็นสินค้าท่ีมาจากผู้ขายดังกล่าวจริงหรือไม่ 

อ้างอิง 

SUPPLYCHAINDRIVE. Amazon unveils Project Zero to fight counterfeits. 

https://www.supplychaindive.com/news/amazon-unveils-project-zero-to-fight-counterfeits/549540/. 

Accessed 15 March 2019. 

 

Credit: SUPPLYCHAINDRIVE 
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EU เปิดโครงการ Customs Certificate of Recognition  

ส าหรับหลักสตูรการศกึษาศุลกากร 

 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) เปิดตัวโครงการรับรอง

คุณวุฒิการศึกษาด้านศุลกากรในระดับสหภาพยุโรป (EU Customs Certificate of Recognition initiative for 

academic customs study programmes) เป็นครั้งแรก 

 โครงการดังกล่าว นับเป็นก้าวส าคัญในการรับรองหลักสูตรการศึกษาเฉพาะทางศุลกากรในระดับ  

ปริญญาตรีและปริญญาโทอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศุลกากรในระดับที่ดีที่สุด

ต่อการปฏิบัติงานในภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือยกระดับวิชาชีพและประสิทธิภาพในการท างาน 

 ในการนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปเชิญชวนสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยในปี 2562 ซึ่งเป็น

ปีแรกของโครงการน าร่องนี้ จะเปิดรับเพียง 5 สถาบัน โดยหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง จะได้รับการเครื่องหมาย

ความเป็นเลิศจากคณะกรรมาธิการยุโรป 

 โครงการดังกล่าวของอียูอาจเป็นกรณีศึกษาที่ดีส าหรับการสร้างความร่วมมือระหว่างกรมศุลกากรและ

สถาบันการศึกษาในประเทศในการยกระดับวิชาชีพศุลกากรต่อไป 

 ทั้งนี้ ในปัจจุบัน มีมหาวิทยาลัยในหลายประเทศที่เปิดสอนหลักสูตรเฉพาะทางส าหรับศุลกากร เช่น ญี่ปุ่น 

ออสเตรเลีย เยอรมนี และมอลตา เป็นต้น 

 

อ้างอิง 

European Commission. EU Customs Certificate of Recognition. https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/ 

eu-customs-certificate-recognition_en. Accessed 25 March 2019. 
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OECD แจ้งเตือนแนวโน้มการค้าสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 องค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ได้เผยแพร่ 
ผลการศึกษาการค้าสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยพบว่า การค้าสินค้าเหล่านี้มีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น 
อย่างต่อเนื่องในไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3.3 ของปริมาณการค้าโลก ตามรายงานของ OECD และ 
ส านักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรป (EU’s intellectual Property Office) 
 ในปี 2559 ศุลกากรทั่วโลกจับกุมสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา คิดเป็นมูลค่า 509 พันล้าน 
เหรียญสหรัฐ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก 461 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2556 (ร้อยละ 2.5 ของปริมาณการค้าโลก) โดยในอียู 
การลักลอบน าเข้าสินค้าเหล่านี้จากประเทศที่สามคิดเป็นร้อยละ 6.8 ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 จากข้อมูลในปี 2556 
ทั้งนี ้ตัวเลขดังกล่าวไม่รวมสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ผลิตในอียูหรือที่ซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต 
 จากข้อมูลในปี 2559 พบว่า สินค้าปลอมแปลงที่มีมูลค่าการค้ามากที่สุดตามล าดับ ได้แก่ สินค้าประเภท
รองเท้า เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์จากหนัง อุปกรณ์ไฟฟ้า นาฬิกาข้อมือ อุปกรณ์การแพทย์ น้ าหอม ของเล่น เครื่องประดับ 
และเภสัชภัณฑ์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวยังพบว่า มีปริมาณการค้าสินค้าปลอมแปลงเพ่ิมขึ้นในสินค้าบางประเภท  
ที่ตรวจพบไม่บ่อยในอดีต เช่น กีตาร์ที่มีเครื่องหมายการค้า และวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น 
 พัสดุที่จัดส่งทางไปรษณีย์หรือโดยผู้ให้บริการส่งของเร่งด่วนเป็นช่องทางหลักในการซื้อขายสินค้าละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยพัสดุขนาดเล็กคิดเป็นร้อยละ 69 ของปริมาณการจับกุมโดยศุลกากรในช่วงระหว่าง  
ปี 2557-2559 (ร้อยละ 57 ผ่านไปรษณีย์ และร้อยละ 12 ผ่านผู้ให้บริการส่งของเร่งด่วน) 
 นอกจากนี้ รายงานฯ ยังพบว่า มาตรการการลงโทษที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและกฎระเบียบพิเศษท่ี
ใช้ในเขตประกอบการเสรีเป็นปัจจัยส าคัญที่เอ้ือต่อการค้าสินค้าปลอมแปลง แม้กฎระเบียบเหล่านั้นจะไม่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นก็ตาม ในการนี้ OECD และประเทศสมาชิกก าลังร่วมมือกันสร้าง 
แนวปฏิบัติอย่างเป็นทางการ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดการต้นตอของปัญหาเหล่านี้ได้ 
 การค้าสินค้าปลอมแปลงมักมีความเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมที่อาศัยก าไรจากการค้าสินค้าเหล่านี้
ในการกระท าความผิดต่าง ๆ นอกจากนี้ การค้าผิดกฎหมายดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ 
ภาครัฐสูญเสียรายได้ และเป็นภัยต่อประชาชนด้วย  

อ้างอิง 

OECD. Trade in fake goods is now 3.3% of world trade and rising. http://www.oecd.org/newsroom/trade-in-
fake-goods-is-now-33-of-world-trade-and-rising.htm. Accessed 25 March 2019. 
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บทความพิเศษ: พิกดัอตัราศลุกากร 

"ตีความอยา่งไรดี เม่ือของนัน้มีหลายนิยาม" 

 
สรรค์ศุภา คล้ายสุบรรณ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
รักษาการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยพิกัด 

 
 การพิจารณาประเภทของพิกัดสินค้าใดๆ ในระบบฮาร์โมไนซ์ ผู้พิจารณาจะต้องตีความโดยอาศัย
หลักเกณฑ์การตีความ (General Interpretative Rule: GIR) ซึ่งก าหนดโดยองค์การศุลกากรโลก (World 
Customs Organization: WCO) ทั้งนี้ เ พ่ือให้การตีความพิกัดภายใต้ระบบฮาร์โมไนซ์มีความเหมาะสมและ 
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

ประเทศไทยได้น าหลักเกณฑ์การตีความมาใช้ในการพิจารณาพิกัดศุลกากรอัตราของสินค้า โดยมี
บทบัญญัติในมาตรา 15 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ก าหนดให้การตีความในพิกัด 
อัตราศุลกากรให้ถือตามหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากรในภาค 1 ท้ายพระราชก าหนดนี้ ประกอบกับ
ค าอธิบายพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร  
 หลักเกณฑ์การตีความประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ 6 ข้อ1 ดังนี้ 

1. ชื่อของหมวด ตอน และตอนย่อย ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้สะดวกแก่การอ้างอิงเท่านั้น ตามวัตถุประสงค์ 
ของกฎหมาย การจ าแนกประเภทให้จ าแนกตามความของประเภทนั้นๆ ตามหมายเหตุของหมวดหรือของตอน 
ที่เก่ียวข้องและตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ หากว่าประเภทหรือหมายเหตุดังกล่าวไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 

2. (ก) ประเภทที่ระบุถึงของใด ให้หมายรวมถึงของนั้นที่ยังไม่ครบสมบูรณ์หรือยังไม่ส าเร็จ หากว่า 
ในขณะน าเข้ามีลักษณะอันเป็นสาระส าคัญของของที่ครบสมบูรณ์หรือส าเร็จแล้วและให้หมายรวมถึงของที่ 
สมบูรณ์หรือส าเร็จแล้ว (หรือที่จ าแนกเข้าประเภทของที่ครบสมบูรณ์หรือส าเร็จแล้วตามนัยแห่งหลักเกณฑ์นี้)  
ทีน่ าเข้ามาโดยถอดแยกออกจากกันหรือยังไม่ได้ประกอบเข้าด้วยกัน 

ของตามวรรคแรก จะน าเข้ามาต่างวาระกันก็ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมศุลกากร
ก าหนด 

                                                           
1 พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ภาค 1 หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร 
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(ข) ประเภทที่ระบุถึงวัตถุหรือสารใด ให้หมายรวมถึงของผสมหรือของรวมที่มีวัตถุหรือสารนั้นรวมอยู่กับ
วัตถุหรือสารอ่ืน ความที่ระบุถึงของที่ท าด้วยวัตถุหรือสารใดให้หมายรวมถึงของที่ประกอบด้วยวัตถุหรือ 
สารนั้นล้วนๆ หรือเพียงบางส่วน การจ าแนกประเภทของของที่ประกอบด้วยวัตถุหรือสารมากกว่าหนึ่งชนิดขึ้นไป
ให้จ าแนกตามหลักเกณฑ์ข้อ 3 

3. ของที่อาจจ าแนกประเภทได้ตั้งแต่สองประเภทข้ึนไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 2 (ข) หรือตามเหตุผลอ่ืนใดก็ตาม 
ให้จ าแนกประเภทโดยถือหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ถ้าประเภทหนึ่งระบุลักษณะของของไว้โดยเฉพาะและประเภทอ่ืนระบุไว้อย่างกว้างๆ ให้จัดของนั้น
เขา้ประเภทที่ระบุไว้โดยเฉพาะ 

อย่างไรก็ตามเมื่อมีประเภทตั้งแต่สองประเภทขึ้นไปต่างก็ระบุถึงวัตถุหรือสารส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีอยู่ใน  
ของผสมหรือในของรวม หรือระบุถึงของบางชนิดในของที่จัดท าขึ้นเป็นชุดเพ่ือการขายปลีก ให้ ถือว่าประเภท
เหล่านั้นระบุโดยเฉพาะถึงของดังกล่าวเท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่าประเภทใดในประเภทต่างๆ เหล่านั้นระบุถึงลักษณะ
ของของได้สมบูรณ์หรือตรงกว่าก็ตาม 

(ข) ของผสม ของรวม ที่ประกอบด้วยวัตถุต่างชนิดกันหรือท าขึ้นจากองค์ประกอบต่างกัน  และของที่
จัดท าขึ้นเป็นชุดเพ่ือการขายปลีก ซึ่งไม่อาจจ าแนกประเภทตามหลักเกณฑ์ข้อ 3 (ก) ได้  ให้จ าแนกประเภท 
โดยถอืเสมือนว่าของนั้นประกอบด้วยวัตถุหรือองค์ประกอบที่แสดงลักษณะอันเป็นสาระส าคัญของของนั้นเท่าที่จะ
ใช้หลักนี้ได้ 

(ค) เมื่อของใดไม่อาจจ าแนกประเภทตามหลักเกณฑ์ข้อ 3 (ก) หรือ 3 (ข) ได้  ให้จ าแนกเข้าประเภทที่
ล าดับไว้หลังสุด ในบรรดาประเภทที่อาจจ าแนกเข้าได้โดยเท่าเทียมกัน 

4. ของซึ่งไม่อาจจ าแนกประเภทตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ ให้จ าแนกเข้าประเภทเดียวกันกับของซึ่งใกล้เคียง
กับของนั้นมากท่ีสุด  

5. นอกจากข้อก าหนดข้างต้นแล้ว หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ให้ใช้กับของที่ระบุไว้ 
(ก) กระเป๋ากล้องถ่ายรูป หีบเครื่องดนตรี กระเป๋าปืน กล่องอุปกรณ์เขียนแบบ กล่องสร้อยคอ  

และภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน ที่ท ารูปทรงหรือขนาดเป็นพิเศษเพ่ือบรรจุของหรือชุดของของโดยเฉพาะ ใช้ ได้คงทน
และน าเข้ามาด้วยกันกับของที่มีเจตนาใช้ร่วมกันให้จ าแนกตามประเภทของของที่บรรจุ ถ้าตามปกติเป็นชนิดที่ต้อง
ขายพร้อมกัน อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์นี้ไม่ให้ใช้กับภาชนะบรรจุที่เห็นได้ว่ามีลักษณะอันเป็นสาระส าคัญในตัวเอง 

(ข) ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ข้อ 5 (ก) ข้างต้น วัตถุและภาชนะส าหรับใช้ ในการบรรจุที่บรรจุของ 
เข้ามา ให้จ าแนกเข้าประเภทเดียวกันกับของนั้นถ้าวัตถุและภาชนะนั้นเป็นชนิดที่ตามปกติใช้ ส าหรับบรรจุของ
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ดังกล่าว อย่างไรก็ตามไม่ให้ใช้ข้อก าหนดนี้เมื่อเห็นได้ชัดว่าวัตถุและภาชนะส าหรับใช้ในการบรรจุนั้นเหมาะส าหรับ
ใช้ซ้ าไดอี้ก 

6. ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย การจ าแนกประเภทของของเข้าในประเภทย่อยของประเภทใดประเภท
หนึ่งให้เป็นไปตามความของประเภทย่อยที่เกี่ยวข้องและตามหลักเกณฑ์ข้างต้นโดยอนุโลม โดยพิจารณา
เปรียบเทียบในระหว่างประเภทย่อยที่อยู่ในระดับเดียวกัน ตามวัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์นี้ให้ ใช้หมายเหตุของ
หมวดและของตอนที่เกี่ยวข้องด้วย เว้นแต่จะมีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 การน าหลักเกณฑ์การตีความมาใช้ในการพิจารณาประเภทพิกัด  

มีข้ันตอนในการน าหลักเกณฑ์การตีความมาใช้ในการจัดประเภทพิกัดของสินค้า ดังนี้ 
การใช้หลักเกณฑ์การตีความข้อ 1  

1. พิจารณาการจัดประเภทพิกัดโดยใช้หลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 ซึ่งเป็นข้อที่มีการน ามาใช้มากที่สุด 
โดยขั้นแรกต้องมีการพิจารณาในเบื้องต้นว่าสินค้าที่ก าลังพิจารณานั้นจัดอยู่ในหมวดใด  

2. อ่านหมายเหตุของหมวดนั้นว่าสินค้านั้นควรถูกจัดเข้าในหมวดนั้นหรือไม่ ถ้าสินค้านั้นสามารถจัดอยู่
ในหมวดใดหมวดหนึ่งได้มากกว่า 2 หมวด ให้อ่านหมายเหตุของหมวดที่มีความเป็นไปได้ทั้งหมด และพิจารณาจัด
สินค้าเข้าหมวดที่มีความเหมาะสมที่สุด 

3. เมื่อสามารถจัดสินค้าเข้าหมวดใดหมวดหนึ่งได้แล้ว ให้พิจารณาว่าสินค้านั้นควรอยู่ในตอนใด โดยให้
ค านึงถึงหมายเหตุของตอนในการพิจารณา 

4. เมื่อได้ตอนที่เหมาะสมแล้ว ให้พิจารณาว่าสินค้านั้นควรจัดอยู่ในประเภทพิกัดใดโดยการอ่าน
ค าอธิบายประเภทพิกัดนั้นโดยละเอียด และกลับไปดูหมายเหตุของหมวดและตอนเพ่ือให้แน่ใจว่าสินค้านั้นไม่ได้ 
ถูกระบุให้ไม่อยู่ในหมวด หรือตอนนั้น หรือไม่ถูกระบุให้อยู่ในประเภทพิกัดอ่ืน 
การใช้หลักเกณฑ์การตีความข้อ 2 - 4   

1. ถึงแม้ว่าสินค้าที่น าเข้านั้นจะเป็นของที่ยังไม่ครบชุดสมบูรณ์ แต่ถ้ามีลักษณะอันเป็นสาระส าคัญของ
สินค้าท่ีสมบูรณ์แล้ว ก็ให้จัดเข้าในประเภทพิกัดของของที่สมบูรณ์นั้น (หลักเกณฑ์การตีความข้อ 2 (ก)) 

2. พึงระลึกเสมอว่าสินค้าสามารถถูกจัดให้อยู่ภายใต้ประเภทพิกัดเพียงประเภทเดียวเท่านั้น  
ถ้าพิจารณาแล้วพบว่าสินค้านั้นอาจจะอยู่ในประเภทพิกัดได้มากกว่า 1 ประเภท ให้น าหลักเกณฑ์การตีความข้อ 3 
มาใช้ในการพิจารณา (หลักเกณฑ์การตีความข้อ 2 (ข)) กล่าวคือ 
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2.1 ถ้าสินค้าสามารถจ าแนกเข้าประเภทพิกัดได้ตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป และประเภทหนึ่งระบุ
ลักษณะของสินค้าไว้โดยเฉพาะ ในขณะที่ประเภทอ่ืนระบุไว้กว้างๆ ให้จัดสินค้านั้นเข้าประเภทที่ระบุไว้โดยเฉพาะ 
(หลักเกณฑ์การตีความข้อ 3 (ก)) 

2.2 ถ้าสินค้าสามารถจ าแนกเข้าประเภทพิกัดได้ตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป  และแต่ละประเภทต่างก็
ระบุถึงวัตถุหรือสารที่รวมอยู่ในของหรือในชุด ให้จ าแนกโดยถือเสมือนว่าของนั้นประกอบด้วยวัตถุหรือ
องค์ประกอบที่แสดงลักษณะอันเป็นสาระส าคัญ (หลักเกณฑ์การตีความข้อ 3 (ข)) 

2.3 ถ้าหลักเกณฑ์ข้างต้นยังไม่อาจปรับใช้ได้ให้จัดเข้าประเภทพิกัดที่ล าดับไว้หลังสุด (หลักเกณฑ์
การตีความข้อ 3 (ค)) 
 2. ของซึ่งไม่อาจจ าแนกประเภทตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้  ให้จ าแนกเข้าประเภทเดียวกันกับของซึ่ง
ใกล้เคียงกับของนั้นมากท่ีสุด (หลักเกณฑ์การตีความข้อ 4) 
 3. ใช้หลักเกณฑ์การตีความข้อ 1-4 ตามความเหมาะสมโดยเรียงตามล าดับ 
การใช้หลักเกณฑ์การตีความข้อ 5 
   ใช้ในกรณีที่ต้องพิจารณาว่า กระเป๋า กล่อง หีบ หรือภาชนะที่ใช้บรรจุสินค้า เป็นของที่จัดอยู่ในประเภท
พิกัดเดียวกันกับสินค้า หรือต้องพิจารณาแยกต่างหากจากตัวสินค้า 
การใช้หลักเกณฑ์การตีความข้อ 6  
 เมื่อเลือกประเภทพิกัดได้แล้ว สินค้าที่อยู่ในการพิจารณาจะต้องถูกจัดอยู่ภายใต้ประเภทย่อยของประเภท
พิกัดนั้น ทั้งนี้ ประเภทย่อยนั้นจะรวมถึงสินค้าที่ถูกระบุว่าอยู่ภายใต้ประเภทพิกัดที่พิจารณาเท่านั้น 

กรณีศึกษาการน าหลักเกณฑ์การตีความมาใช้ในการพิจารณาประเภทพิกัด 

 ส าหรับบทความนี้ผู้เขียนขอยกตัวอย่างการใช้หลักเกณฑ์การตีความในการพิจารณาจ าแนกพิกัดของสินค้า
ประเภทตู้โลหะซึ่งมีการน าเข้าในลักษณะเป็นชุดที่ยังไม่ได้ประกอบ ท าจากเหล็กแผ่น Galvanized 1.5 MM 
ชิ้นส่วนปิดครอบผลิตจากเหล็กฟอสเฟตหนา 1.5 ม.ม. และเคลือบด้วย Epoxy Polyester Resin อุปกรณ์ท้ังหมด
เจาะแล้วพร้อมประกอบเป็นตู้  3 ตู้  ส าหรับใช้ในอาคารเพ่ือจัดเก็บระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า  
ซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ ดังนี้ 

1. ชิ้นส่วนโครงสร้างและฝาปิด ประกอบด้วยโครง แผง แผ่น ฐาน ชิ้นส่วนรองรับ อุปกรณ์เชื่อมต่อ ฝาปิด 
ประตู และป้าย 

2. ชิ้นส่วนระบบ Busbar ประกอบด้วย พุก ตัวจับยึด และฐานรองรับ 
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3. ชิ้นส่วน Circuit Breaker ประกอบด้วย ชิ้นส่วนประตู แผ่นยึด ตัวแยก ตัวเชื่อมต่อ ฝาปิด และอุปกรณ์
จับยึด ดังรูป 
 

 

 
 
 เนื่องจาก ลักษณะการน าเข้าของสินค้าชนิดนี้เป็นการน าเข้ามาในรูปแบบของชิ้นส่วนที่ยังไม่ได้ประกอบ
เข้าด้วยกัน แต่มีลักษณะครบชุดสมบูรณ์แล้ว จึงต้องน าหลักเกณฑ์การตีความข้อ 2 (ก) มาใช้ร่วมกับหลักเกณฑ์  
การตีความข้อ 1 เพ่ือพิจารณาจ าแนกพิกัดของชิ้นส่วนตู้โลหะที่น าเข้าทั้งหมดให้ถูกจัดเข้าในประเภทเดียวกันกับ 
ตู้โลหะที่ส าเร็จหรือสมบูรณ์ 
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ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาค าอธิบายของหมวด และตอนที่เกี่ยวข้องพบว่ามีประเภทพิกัดที่เกี่ยวข้องกับตู้โลหะที่
พิจารณาอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทพิกัด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประเภทพิกัด 85.38 ระบุว่า คลุมถึงส่วนประกอบที่เหมาะส าหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับของ 
ตามประเภท 85.35 85.36 หรือ 85.372 ซึ่งค าอธิบายพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (Explanatory Notes: EN) 
ก าหนดขอบเขตของสินค้าภายใต้ประเภทพิกัด 85.38 ว่า ครอบคลุมถึงสินค้า เช่น แผ่นส าหรับติดตั้งแผงสวิตช์ไฟ
ท าด้วยพลาสติกหรือโลหะ โดยที่ไม่มีอุปกรณ์อ่ืนๆ ทั้งนี้จะต้องเห็นได้ชัดว่าแผ่นดังกล่าวเป็นส่วนประกอบของ 
แผงสวิตช์ไฟ และหมายเหตุข้อ 2 (ข) ของหมวด 16 ระบุว่า “ส่วนประกอบอ่ืนๆ ถ้าเหมาะส าหรับใช้เฉพาะหรือ
ส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรเฉพาะอย่าง หรือใช้กับกลุ่มเครื่องจักรในประเภทเดียวกัน (รวมถึงเครื่องจักรตามประเภท 
84.79 หรือ 85.43) ให้จ าแนกเข้าประเภทเดียวกับเครื่องจักรชนิดนั้น หรือจ าแนกเข้าประเภท 84.09 84.31 
84.48 84.66 84.73 85.03 85.22 85.29 หรือ 85.38 ตามที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ส่วนประกอบที่ส่วนใหญ่ใช้

                                                           
2 85.35 เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้า หรือส าหรับต่อกับวงจรไฟฟ้าหรือต่อภายในวงจรไฟฟ้า (เช่น สวิตช์ ฟิวส์  
เคร่ืองป้องกันฟ้าผ่า เคร่ืองจ ากัด แรงดันไฟฟ้า เคร่ืองก าจัดกระแสเซอร์จ ปลั๊กและข้ัวต่ออ่ืน ๆ กล่องชุมสายไฟฟ้า) ส าหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน  
1,000 โวลต ์
85.36 เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้า หรือส าหรับต่อกับวงจรไฟฟ้าหรือต่อภายในวงจรไฟฟ้า (เช่น สวิตช์ รีเลย์ ฟิวส์ 
เคร่ืองก าจัดกระแสเซอร์จ ปลั๊ก เต้ารับ กระจุ๊บหลอดไฟฟ้า และขั้วต่ออื่น ๆ กล่องชุมสายไฟฟ้า) ส าหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์ รวมทั้ง 
ขั้วต่อส าหรับเส้นใยน าแสง ส าหรับกลุ่มเส้นใยน าแสง หรือส าหรับเคเบิลเส้นใยน าแสง 
85.37 แป้น แผง คอนโซล โต๊ะ ตู้ และฐานรองรับอื่น ๆ ที่ติดตั้งด้วยเคร่ืองอุปกรณ์ตามประเภท 85.35 หรือ 85.36 ตั้งแต่สองชนดิขึ้นไปเพ่ือ
ควบคุมไฟฟ้าหรือ เพ่ือจ่ายกระแสไฟฟ้า รวมถึงของดังกล่าวที่มีอุปกรณ์ หรือเคร่ืองอุปกรณ์ในตอนที่ 90 ประกอบร่วมอยู่ด้วย และเคร่ืองอุปกรณ์
ควบคุมเชงิตัวเลข นอกจาก เคร่ืองอุปกรณ์ตัดต่อสัญญาณตามประเภท 85.17 

ประเภทพิกดัที่เกี่ยวข้อง 

ประเภทพิกัด 85.38 
ส่วนประกอบท่ีเหมาะส าหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้

กับของตามประเภท 85.35 85.36 หรือ 85.37 

ประเภทพิกัด 94.03  

เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ และส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร ์
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กับของทั้งตามประเภท 85.17 และประเภท 85.25 ถึง 85.28 ได้เหมาะสมเท่าเทียมกันให้จ าแนกเข้าประเภท 
85.17” 
 ประเภทพิกัด 94.03 ระบุว่า คลุมถึงเฟอร์นิเจอร์อ่ืน ๆ และส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์  โดยค าอธิบาย
พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (Explanatory Notes: EN) ก าหนดขอบเขตของสินค้าภายใต้ประเภทพิกัด 94.03 
ว่า ครอบคลุมถึงเฟอร์นิเจอร์และส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่คลุมโดยประเภทพิกัดที่ล าดับไว้ก่อนประเภทนี้ 
ประเภทนี้รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ประโยชน์ได้ทั่วไป (เช่น ตู้ถ้วยชาม ตู้โชว์ โต๊ะ   ขาตั้งโทรศัพท์ โต๊ะเขียนหนังสือ 
โต๊ะเขียนหนังสือแบบมีช่องลับ (escritoires) ตู้หนังสือ และเฟอร์นิเจอร์อ่ืน ๆ ที่ท าแบบหิ้ง ฯลฯ) และเฟอร์นิเจอร์
เพ่ือการใช้ประโยชน์พิเศษ  
 ทั้งนี้ การพิจารณาว่าตู้โลหะจะถูกจ าแนกเข้าพิกัดใดจ าเป็นจะต้องระบุได้ว่าตู้โลหะนี้เหมาะส าหรับใช้กับ
ของตามประเภท 85.35 85.36 หรือ 85.37 เท่านั้น หรือไม่ โดยพิจารณาจากรูปแบบของตู้ ชิ้นส่วนต่างๆ ของตู้  
ว่าออกแบบมาเพ่ือใช้ส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเฉพาะหรือไม่ 
 เมื่อพิจารณาชิ้นส่วนต่างๆ ของตู้โลหะแล้วพบว่าโครงสร้าง และส่วนประกอบต่างๆ ของตู้โลหะผลิตขึ้น
ตามมาตรฐานสากลเพ่ือป้องกันไฟดูด และมีโครงสร้างที่แยกส่วนเพ่ือเป็นที่เก็บสวิตช์เกียร์และคอนโทรลเกียร์  
อีกทั้งยังมีส่วนที่ประกอบขึ้นเพ่ือเป็นที่ส าหรับติดตั้งระบบ Busbar และ Circuit Breaker ที่จะใช้งานร่วมกับ 
สวิตช์เกียร์และคอนโทรลเกียร์ ซึ่งมีรูปแบบการจัดวางส่วนต่างๆ ของตู้ที่เป็นลักษณะเฉพาะ จึงมีความเห็นว่า  
ควรจัดสินค้านี้เข้าประเภทพิกัด 85.38 และเม่ือน าหลักเกณฑ์การตีความข้อ 6 มาใช้เพื่อพิจารณาประเภทย่อยแล้ว
พบว่าสินค้านี้ควรถูกจัดเข้าประเภทพิกัดย่อย 8538.10 ในฐานะที่เป็นตู้ส าหรับของตามประเภท 85.37 

การจ าแนกประเภทพิกัดศุลกากรของสินค้า 

ประเด็นการพิจารณาสินค้าตู้โลหะนี้ ได้มีการน าเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการระบบฮาร์โมไนซ์ 
(Harmonized System Committee: HSC) ครั้งที่ 61 และครั้งที่ 62 พิจารณาจ าแนกประเภทพิกัดศุลกากรของ
สินค้า โดยที่ประชุมคณะกรรมการระบบฮาร์โมไนซ์ ครั้งที่ 62 ในเดือนกันยายน 2561 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัด
สินค้าตู้โลหะเข้าประเภท 85.38 ประเภทย่อย 8538.10 ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 (หมายเหตุข้อ 2 (ข) ของ
หมวด16) ข้อ 2 (ก) และ ข้อ 6 
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การประชุม Working Group on WTO Trade Facilitation Agreement ครั้งที ่11 

องค์การศุลกากรโลก (WCO) จัดประชุม Working Group on WTO Trade Facilitation Agreement  
ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2562 ในโอกาสนี้ นางสาวอัจฉรา ลอตินันทน์ (ผู้อ านวยการส านักมาตรฐาน 
พิธีการและราคาศุลกากร) นางสาวอาภาพรรณี  แสงมุกดา (ผู้ เชี่ ยวชาญด้านมาตรฐานพิธีการศุลกากร)  
นางสาวพิมพ์ศิริ เรืองมาลัย (นักวิชาการศุลกากรช านาญการ) และนางสาววรนารถ ปกครอง (นักวิชาการศุลกากร
ช านาญการ) เป็นคณะผู้แทนกรมฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวร่วมกับนายเทิดศักดิ์ สุวรรณมณี อัครราชทูตที่ปรึกษา 
(ฝ่ายศุลกากร) จากส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ 
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การประชุม WCO Enforcement Committee ครั้งที ่38 

นายธาดา ชุมไชโย (ผู้อ านวยการส านักสืบสวนและปราบปราม) นายเดชา วิชัยดิษฐ (ผู้อ านวยการ 
ส่วนสืบสวนปราบปราม 3) พร้อมด้วยนายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) ได้เข้าร่วมการประชุม WCO 
Enforcement Committee ครั้งที่  38 ในระหว่างวันที่  11-15 มีนาคม 2562 ณ องค์การศุลกากร (WCO)  
กรุงบรัสเซลส์ ทั้งนี้ นายธาดาฯ ได้รับเชิญให้ร่วมบรรยายให้กับที่ประชุมฯ ในหัวข้อ "Linkage between the 
Trafficking in Narcotics and Money Laundering (Thailand's practices and experience) ใ น วั น ที่  
15 มีนาคม 2562 และคณะฯ ได้พบหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ เช่น ออสเตรเลีย 
มาเลเซีย รวมทั้งผู้แทนจาก RILO (Regional Intelligence Liaison Office Asia/Pacific) และ RILO Western 
Europe ด้วย 
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งานวันชาติสาธารณรัฐบังกลาเทศ 

นายนิติ  วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) นายเทิดศักดิ์  สุวรรณมณี  อัคราชทูตที่ปรึกษา  
(ฝ่ายศุลกากร) และนางสาวปานชนก ประสงค์นิจกิจ เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 48 ปี  วันชาติและวันประกาศอิสรภาพของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ  ตามค าเชิญของ  
ฯพณฯ นาย  Mohammed Shahdat Hossain เอกอัครราชทูตบังกลาเทศประจ าเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก  
และภริยา ณ สถานเอกอัครราชทูตบังกลาเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ วันที่ 28 มีนาคม 2562 

 



   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

E-mail: thai-customs@skynet.be 

http://brussels.customs.go.th 
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