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Advance Ruling on Tariff Classification 

พิกัดศุลกากร คือ รหัสตัวเลขที่ใช้แทนชนิดของสินค้าที่น าเข้าส่งออก 
ซึ่งรหัสนี้ใช้เหมือนกันส าหรับสมาชิกองค์การศุลกากรโลก 180 ประเทศ ในระดับ 6 หลัก 
และส าหรับเฉพาะภายในประเทศสมาชิกอาเซียน มีตัวเลขเพิ่มขึ้นอีก 2 หลัก เป็น 8 หลัก 
ท าให้พิกัดศุลกากรที่เป็นรหัสแทนชนิดของสินค้าที่ใช้ในปัจจุบันมีมากถึง 10,813 รายการ  
ด้วยพิกัดศุลกากรเป็นรหัสที่บอกถึงชนิดสินค้า พิกัดศุลกากรจึงท าหน้าที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง
ไปยังเรื่องของอัตราภาษีอากร ใบอนุญาตและมาตรการควบคุมของสินค้าต่างๆ กล่าวคือ 
สินค้าที่ต่างพิกัดกัน อัตราภาษีก็ต่างกัน และการควบคุมตามมาตรการปกป้องทาง
เศรษฐกิจก็ต่างกันด้วย



เนื่องด้วยการแตกประเภทพิกัดย่อยมี
ความละเอียดมากถึงหมื่นกว่ารายการ สินค้าท่ีคล้ายๆ 
กัน อาจจัดเข้าพิกัดต่างกันได้  ถึ งแม้ว่าองค์การ
ศุลกากรโลกได้มีแนวทางการจัดประเภทพิกัดของ
สินค้าไว้ตามหลักเกณฑ์ของระบบฮาร์โมไนซ์แล้วก็ตาม 
แต่ด้วยเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าในปัจจุบันมี
ความก้าวหน้าและซับซ้อนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการใช้งาน ส่งผลให้สินค้าท่ีผลิตได้มีความซับซ้อน
ตามไปด้วย ท้ังในด้านองค์ประกอบและการใช้งาน  
ซึ่งสินค้าท่ีมีความซับซ้อนก็ยิ่งมีพิกัดท่ีคาบเกี่ยวหลาย
พิกัดด้วยกัน จึงท าให้การตีความว่าสินค้าจัดเข้าพิกัดใด
นั้นมักจะเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้อขัดแย้งกันระหว่างเจ้าหน้าท่ี
ศุลกากรกับผู้น าเข้า แม้กระท่ังระหว่างเจ้าหน้าท่ี
กันเองก็ยังมีการตีความท่ีแตกต่างกัน ปัญหาการ
ตีความพิกัดท่ีต่างกันนี้ส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นตามมา
เพราะเมื่อผู้น าเข้าหรือผู้ส่งออกตีความพิกัดไม่เหมือน
เจ้าหน้าท่ี ก็จะมีการจับกุม การโต้แย้ง การอุทธรณ์ 
และการฟ้องร้องในศาล ท าให้เสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย 
และเสียทรัพยากรจ านวนมาก ท้ังฝ่ายราชการและฝ่าย
ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งท่ีอาจท าให้
เกิดปัญหาคอร์รัปชันได้เช่นกัน กลายเป็นอุปสรรคทาง
การค้าและท าให้เกิดความไม่คล่องตัวทางเศรษฐกิจ

เพื่อแก้ปัญหาข้อโต้แย้งเรื่องพิกัดฯ 
ท่ีจะน าไปสู่ปัญหาอ่ืนๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น กรมศุลกากร
จึงมีระบบการจ าแนกหรือการตีความพิกัดอัตรา
ศุลกากรล่วงหน้า ก่อนการน าเข้าหรือส่งออก โดย
เริ่มท าเป็นโครงการน าร่องตั้งแต่ปี 2547 และเมื่อปี 
2558 จึงเริ่มเปิดให้บริการให้สอบถามพิกัดอัตรา
ศุลกากรล่วงหน้าเต็มรูปแบบจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการ
ให้บริการดังกล่าว เป็นการให้บริการจ าแนกพิกัดอัตรา
ศุลกากร โดยเจ้าหน้าท่ีผู้มีความเชี่ยวชาญและอยู่ใน
สายงานด้านนี้โดยตรง ซึ่งพิกัดอัตราศุลกากรท่ีได้มีผล
ผูกพันต่อเจ้าหน้าท่ีและผู้สอบถาม 



กล่าวคือ เมื่อกรมศุลกากรได้ออกหนังสือแจ้งพิกัดฯ ของสินค้าให้กับผู้ประกอบการท่ีได้ ยื่นค า
ร้องสอบถามพิกัดฯ ล่วงหน้า และผู้ประกอบการได้ท าการน าเข้าโดยแสดงพิกัดตามท่ีได้รับแจ้ง 
เจ้าหน้าท่ีท่ีตรวจปล่อยก็จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามผลการจัดประเภทพิกัดนั้น  ซึ่งท าให้ลด
ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง ระหว่างเจ้าหน้าท่ีและผู้ประกอบการท่ีน าเข้าส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงเป็นการลดปัญหาผลพวงท่ีจะตามมาท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น พร้อมกันนี้ จะท าให้ผู้ประกอบการ
สามารถวางแผนต้นทุนได้อย่างถูกต้อง แน่นอน ส่งผลให้การค้ามีความสะดวกขึ้น เป็นส่วนหนึ่ง
ท่ีท าให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น ตัวชี้วัดของผลการให้บริการจ าแนกพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า 
เห็นได้จากจ านวนของงานปัญหาท่ีเป็นข้อโต้แย้งเรื่องพิกัดฯ ท่ีลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีผู้ยื่น
ค าร้องขอใช้บริการนี้ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน  นับแต่ปี 2558จนถึงปัจจุบัน ยอด
ผู้ใช้บริการเพ่ิมขึ้นประมาณ 70 % ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่า การให้บริการสอบถามพิกัดอัตราศุลกากร
ล่วงหน้าของกรมศุลกากรสามารถแก้ไขปัญหาการน าเข้าส่งออก และตอบโจทย์ของประชาชน
ผู้ใช้บริการได้จริง เมื่อกรมศุลกากรเห็นว่า การให้บริการดังกล่าวเป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์ จึงได้
พัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้นเร่ือยๆ โดยมีความพยายามในการลดเวลาการด าเนินการให้
เร็วขึ้น และอ านวยความสะดวกให้กับผู้ เข้ารับบริการมากขึ้น ในการนี้  กรมศุลกากร
ได้ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก า รจ า แ นกพิ กั ด อั ต ร าศุ ลก าก รล่ ว งหน้ าทา ง ระบบอิ เ ล็ กท รอนิ ก ส์ 
(Pre classification online) ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบ Tariff E-Service ท่ีเปิดให้บริการในเว็บไซต์
ของกรมศุลกากร เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560  การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพิ่มขึ้นมานี้ 
ท าให้ผู้รับบริการสามารถยื่นค าร้องทางอินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องเสียเวลามายื่นเอกสารท่ีกรม
ศุลกากร เป็นการลดต้นทุนของผู้ประกอบการท้ังในเรื่องของเวลาและทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น
กระดาษท่ีต้องใช้ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากรมศุลกากร ผู้ประกอบการจึงมีความ
สะดวกมากขึ้นในการยื่นค าร้องขอให้จ าแนกประเภทพิกัดล่วงหน้า เป็นการจูงใจให้
ผู้ประกอบการมาใช้บริการมากขึ้น  เห็นได้จากสถิติจ านวนผู้ ใช้บริการยื่นค าร้องฯ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์จากเดือนที่เริ่มมีการเปิดใช้บริการจนถึงปัจจุบัน เพ่ิมขึ้นประมาณ 196 %



อย่างไรก็ตาม กรมศุลกากร ยังคงมีความคาดหวังให้มีผู้ใช้บริการสอบถามพิกัดฯ
ล่วงหน้ามากขึ้นอีก ซึ่งเมื่อพิจารณาจากขั้นตอนต่างๆแล้วถึงแม้ว่าจะอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการในการยื่นเรื่องสอบถาม แต่ในขั้นตอนการพิจารณาก็ยังต้องใช้บุคคลากรของส านักพิกัด
ในการพิจารณาให้ความเห็นเพื่อตีความพิกัดฯ ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาการให้บริการดังกล่าวให้
รวดเร็วอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี
มีประสิทธิภาพ การสร้างขวัญก าลังใจให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ และการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ท้ังนี้การพัฒนา
ปรับปรุงดังกล่าวล้วนเป็นต้นทุนของกรมศุลกากรท้ังสิ้น อย่างไรก็ตาม การลงทุนในเรื่องนี้มีความคุ้มค่า
ในแง่ของการอ านวยความสะดวกทางการค้า และเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน เป็นผลให้
ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยดีขึ้น

ในปัจจุบัน ส านักพิกัดอัตราศุลกากรได้มีการเร่งด าเนินการการวินิจฉัยพิกัดอัตรา
ศุลกากรล่วงหน้าให้มีความรวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยจะให้มีการออกค าวินิจฉัยได้ก่อน 60 วัน
ท าการตามท่ีระบุไว้ในประกาศกรมศุลกากร หากผู้ท่ีประสงค์จะขอสอบถามพิกัดอัตราศุลกากร
ล่วงหน้า หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูข้อมูลและรายละเอียดต่างๆได้จาก ประกาศกรม
ศุลกากรท่ี 17/2561 ซึ่งรายละเอียดในประกาศกรมศุลกากรฉบับนี้จะมีข้อมูลรายละเอียดแบ่งเป็น 
5 ส่วน ได้แก่

ส่วนท่ี 1. การก าหนดราคาศุลกากรล่วงหน้า
ส่วนท่ี 2. การก าหนดถิ่นก าเนิดแห่งของล่วงหน้า
ส่วนท่ี 3. การตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า
ส่วนท่ี 4. การทบทวน
ส่วนท่ี 5. ค่าธรรมเนียม

นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดแบบค าร้องประเภทต่างๆแนบท้ายประกาศกรมศุลกากรฉบับนี้ด้วย


