
 

ข้อ ค ำถำม-ค ำตอบ 
1 กรณีสินค้ำที่เคยวินิจฉัยปญัหำพิกัดไปแล้ว แต่ภำยหลังมีสินค้ำเดิมรุ่นใหม่ๆ  ซึ่งรำยละเอียดเปลี่ยนไปสำมำรถสอบถำมล่วงหนำ้ครั้งใหม่ได้หรือไม่? 

ตอบ 
หากสินค้าดังกล่าวมีรายละเอียดข้อเท็จจริงเปลี่ยนไปจากเดิม สามารถท่ีจะยื่นค าร้องขอให้ตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า ส าหรับสินค้าดังกล่าวได้ ท้ังนีผ้ล
การพิจารณาตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า มีผลใช้บังคับเฉพาะของที่เหมือนกันทุกประการกับของท่ีผู้ยื่นค าร้องได้มีการยื่นค าร้องขอให้ตีความพิกัดอัตรา
ศุลกากรล่วงหน้าไว้เท่านั้น 

2 กรณีที่กรมศุลกำกรช้ีพิกัดให้ในกำรสอบถำมพิกัดล่วงหน้ำแล้ว จะมีผลย้อนหลังกับผู้น ำเข้ำที่เคยใช้พิกัดซึ่งไม่ตรงตำมที่ชี้ออกมำหรือไม่ 

ตอบ 
ผลการพิจารณาตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า มีผลต่อกระบวนการทางศุลกากรเฉพาะรายผู้ยื่นค าร้อง ส าหรับของที่เหมือนกันทุกประการกับของท่ีได้มีการ
ยื่นค าร้องขอให้ตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าไว้ 

3 
กรณีที่กรมศุลกำกร ได้แจง้อัตรำพิกัดมำแล้ว ณ ตอนนี้ ผู้ประกอบกำรน ำสินค้ำเข้ำมำแล้ว นำยด่ำนที่ตรวจปล่อยสินค้ำไม่เห็นด้วยกับพิกัดที่กรมศุลกำกร
พิจำรณำ(ในกรณีนี้เป็นข้อมูล+สินค้ำเดียวกันกบัทีห่ำรือไป) แบบนี้ผู้ประกอบกำรจะท ำอย่ำงไร ในกรณีที่อัตรำภำษีสูงกว่ำที่กรมศุลกำกรได้วินิจฉยัแล้ว 

ตอบ 

ผลการพิจารณาตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า มีผลต่อกระบวนการทางศุลกากร ดังนี้ 
1. ใช้อ้างอิงในการส าแดงประเภทพิกัดอัตราศุลกากรในใบขนสินค้าส าหรับสินค้าท่ีน าเข้ามาในราชอาณาจักร 
2. เจ้าหน้าท่ีศุลกากรถือปฏิบัติตามหนังสือแจ้งผลการจ าแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า 
3. ใช้บังคับภายในก าหนด 2 ปี นับแต่วันท่ีออกหนังสือแจ้งผลการตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า 
4. ใช้เฉพาะรายผู้ยื่นค าร้อง ส าหรับของที่เหมือนกันทุกประการกับของท่ีได้มีการยื่นค าร้องขอให้ตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าไว้เท่านั้น 



ข้อ ค ำถำม-ค ำตอบ 

4 
บริษัทเคยมีผลพิจำรณำพิกัดแล้ว (เมื่อ10ปีก่อน) แต่เจ้ำหน้ำที่พบว่ำในระบบ Intranet มีข้อมูลพิกดัไม่ตรง บริษัทสำมำรถยื่นสอบถำมพิกัดล่วงหน้ำ 
ส ำหรับกำรน ำเข้ำครั้งต่อไปได้หรือไม่ แลว้ถ้ำหำกผลพิจำรณำแตกต่ำงจำกผลเดิมเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ทำงบริษัท จะถกูเรียกเกบ็ภำษีย้อนหลังหรือไม่ 

ตอบ 

ผลการตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าถูกเพิกถอน ถูกบอกเลิก ถูกเรียกกลับ หรือมีการแก้ไข เพราะเหตุว่าได้รับข้อมูลอื่นเพิ่มเติมหรือปรากฏข้อมูลใหม่ เช่น 
ค าวินิจฉัยของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร เป็นต้น อันมีผลให้การตีความพิกัดอัตราศุลกากรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้ผลการตีความพิกัดอัตราศุลกากร
เดิมสิ้นสุดลง และให้ใช้ผลการตีความพิกัดอัตราศุลกากรท่ีออกมาใหม่ภายหลังแทน แต่ท้ังนี้มิให้มีผลย้อนหลังส าหรับสินค้าท่ีได้รับแจ้งผลการพิจารณาพิกัดอัตรา
ศุลกากรล่วงหน้าท่ีได้มีการน าเข้า และช าระภาษีอากรครบถ้วนแล้ว 

5 
ได้ส่งเอกสำรที่ขอสอบถำมพิกัดล่วงหน้ำกับเจ้ำหนำ้ที่พิกัดแล้ว แต่มีสินค้ำทีต่้องน ำเข้ำสินค้ำในรุ่นที่ใกล้เคียงกัน แล้วสินค้ำที่น ำเข้ำได้โดนเจ้ำหน้ำที่
ปรำบปรำมจับ หลังจำกนั้น ผลพิจำรณำพิกัดจำกเจ้ำหน้ำที่พิกัดล่วงหน้ำมำถึงพิกัดที่ได้รับมำจะมีผลอย่ำงไร 

ตอบ 
ผลการพิจารณาตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า มีผลต่อกระบวนการทางศุลกากรเฉพาะรายผู้ยื่นค าร้อง ส าหรับของที่เหมือนกันทุกประการกับของท่ีได้มีการ
ยื่นค าร้องขอให้ตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าไว้เท่านั้น กรณีท่ีแจ้งเป็นสินค้าในรุ่นท่ีใกล้เคียงกันซึ่งอาจมีข้อเท็จจริงท่ีแตกต่างกัน 

6 
ระบบ Tariff e - Service นี้สำมำรถใช้เช็คพิกัดที่หมดอำยุได้ด้วยหรือไม ่เพรำะมีกรณีที่ทำงบริษัทเจอตอนน ำเข้ำมำและต้องขอเลข E-Permit กับ สมอ. 
และเคลียสินค้ำไมไ่ด ้

ตอบ 
ระบบ Tariff e - Service เป็นการสืบค้นพิกัดศุลกากรท่ีเป็นปัจจุบัน ส าหรับกรณีท่ีสอบถามนั้น เนื่องจากค าถามไม่ชัดเจน ทางกรมศุลกากรต้องขออภัยมา ณ 
ท่ีนี ้หากผู้ถามยังมีความประสงค์จะสอบถาม ขอให้ท่านให้ข้อมูลเพ่ิมเติมผ่านหมายเลขโทร 02-667-7000 

7 
ในกรณีเป็นตัวแทนออกของ ใช้ user ของตัวแทน เพื่อสอบถำมพิกัดแทนลกูค้ำ เอกสำรที่แนบไฟล์ก็จะเป็นชื่อบริษัทลูกค้ำ เชน่ Invoice Packing list จะ
มีปัญหำหรือไม ่ 

ตอบ 
ระบบตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Advance Tariff Ruling) ยังอยู่ในช่วงพัฒนาระบบ ซึ่งกรณีตัวแทนออกของสามารถสอบถาม
พิกัดอัตราศุลกากรแทนลูกค้าปัจจุบันในระบบดังกล่าวได้ด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้งานเป็นรายบริษัทฯ กรณีกระท าแทนเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
หรือผู้น าเข้าได้มอบหมายให้ตัวแทนกระท าการแทนการจัดส่งข้อมูลใดๆ ในระบบ จะถือเป็นการรับรองข้อมูลของผู้ใช้ทุกประการ 

8 ค่ำธรรมเนียม 2,000 บำท มีอัตรำเดียวใช่ไหม หำกสินค้ำไม่ซบัซ้อนในกำรวินิจฉัยยังคงรำคำ 2,000 บำท หรือไม่ 

ตอบ 
ผู้ยื่นค าร้องขอให้ตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการขอให้ตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า ตามอัตราท่ี
ก าหนดไว้กฎกระทรวง ซึ่งปัจจุบันยังคงมีเพียงอัตราเดียว คือ 2,000 บาท 
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9 
ในส่วนของกำรกรอกบันทึกค ำร้อง จัดเข้ำประเภทพิกัดให้ระบุประเภทสินคำ้และพิกัดที่คำดว่ำจะจัดเข้ำ ถ้ำไม่ทรำบว่ำจะเข้ำประเภทสินค้ำและพิกัดไหน 
จะต้องกรอกอย่ำงไร 

ตอบ 

การกรอกบันทึกค าร้องในช่อง "ประเภทพิกัดศุลกากรท่ีคาดว่าจะจัดเข้า" เป็นการบันทึกความเห็นเบ้ืองต้นของผู้ใช้บริการท่ีคาดว่าสินค้าจะสามารถจัดเข้า
ประเภทพิกัดดังกล่าวได้หรือไม่ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องกรอกเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเบื้องต้นตามประเภทพิกัดดังกล่าวได้ แต่ไมไ่ด้มีผลต่อการพิจารณาตีความ
พิกัดอัตราศุลกากรของสินค้าท่ีสอบถามแต่อย่างใด โดยในระบบให้บริการตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Advance Tariff Ruling) จะ
มีค าแนะน าการกรอกข้อมูลการใช้งานเพ่ือเป็นตัวอย่างอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ซึ่งท่านสามารถเข้าศึกษาวิธีการใช้งานระบบผ่านคลิป VDO ดังกล่าวได้
ตลอดเวลา 

10 
ในกำรให้ค ำวินิจฉัยที่ส่งจดหมำยลงทะเบยีน ขอให้ส่ง e-mail แจ้งว่ำได้ส่งค ำวินิจฉัยพร้อม Tracking No. ของกรมไปรษณีย์ได้หรือไม่ เพรำะบริษัทใหญ่ๆ 
อำจมีกำรรับหลำยคน ท ำให้หำเอกสำรไม่พบ 

ตอบ 
กรมศุลกากรจะแจ้งสถานะการพิจารณาตีความพิกัดอัตราศุลกากรของสินค้าท่ีสอบถามล่วงหน้าผ่านทางอีเมลล์ รวมถึงแจ้งผลการพิจารณาตีความพิกัดอัตรา
ศุลกากรของสินค้าทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ท่ีผู้สมัครใช้บริการระบบ Tariff e-Service ได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถส่งสถานะการพิจารณาพร้อม 
Tracking No. ของไปรษณีย์ได้ แต่กรมศุลกากรขอรับค าแนะน าดังกล่าวไว้เพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

11 ข้อมูลสินค้ำเป็นภำษำอังกฤษต้องแปลไหม ตัวอยำ่งเช่น สินค้ำเคมีสเปคเปน็ภำษำอังกฤษ  

ตอบ 

การยื่นค าร้องดังกล่าวต้องมีค าอธิบายรายละเอียดของสินค้าท่ีจ าเป็นในการตีความพิกัด ท่ีระบุเป็นภาษาไทยในช่องค าอธิบายรายละเอียดของสินค้าตามแบบท่ีได้
ก าหนดไว้ในระบบ e-Advance Tariff Ruling โดยการบันทึกรายละเอียดของสินค้าให้เป็นไปตามประกาศส านักพิกัดอัตราศุลกากรว่าด้วยเรื่องการบันทึก
รายละเอียดสินค้า (Checklist) ตามท่ีระบุไว้ในค าแนะน าหน้าบันทึกค าร้อง และหากกรณีเอกสารแนบเป็นภาษาต่างประเทศ ขอให้จัดท าคู่มือเป็นภาษาไทย
เพ่ิมเติมท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตีความพิกัดศุลกากรของท่านให้สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

12 ในกรณีลงทะเบียนในนำมนิติบคุคล ผู้ลงทะเบียนต้องเป็นผู้รับมอบของบรษิัท หรือไม ่
ตอบ กรณีลงทะเบียนในนามนิติบุคคล ผู้ลงทะเบียนต้องเป็นผู้รับมอบอ านาจของบริษัท 
13 เอกสำรที่แนบไปในระบบ Tariff e-Service ยังต้องให้กรรมกำรบริษัท เซ็นชื่อ และประทับตรำรับรองหรือไม่ 
ตอบ เอกสารท่ีแนบไปในระบบ Tariff e-Service ไม่จ าเป็นต้องให้กรรมการบริษัท เซ็นชื่อ และประทับตรารับรอง 
14 กำรขอสอบถำม Advance Ruling สำมำรถยื่นสอบถำมในนำมบุคคลธรรมดำได้หรือไม่ 
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ตอบ 
การสมัครลงทะเบียนใช้ระบบบริการตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Advance Tariff Ruling) สามารถลงทะเบียนได้ท้ังในนามนิติ
บุคคล และบุคคลธรรมดา 

15 กรณีเป็น Shipping สำมำรถลงทะเบียนแทนลูกค้ำแต่ละรำยได้หรือไม่ 

ตอบ 
การสมัครลงทะเบียนใช้ระบบบริการตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Advance Tariff Ruling) สามารถลงทะเบียนได้ท้ังในนามนิติ
บุคคล และบุคคลธรรมดา ซึ่งข้อมูลท่ีผู้ใช้บริการแจ้งไว้ ต้องเป็นข้อมูลของผู้ใช้บริการเอง และเป็นข้อมูลที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือหมิ่นประมาทบุคคลอื่น 
ก่อนการสมัครใช้บริการระบบดังกล่าว ขอให้ท่านอ่านข้อตกลงและเง่ือนไขการสมัครลงทะเบียนให้ครบถ้วน 

16 เป็นไปได้ไหมทีจ่ะลดเวลำในกำรตีพิกัดล่วงหน้ำให้เหลือแค่ 15 วันเท่ำนั้น  

ตอบ 

การให้บริการตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า ตามประกาศกรมศุลกากร สามารถยื่นค าร้องขอให้ตีความพิกัดล่วงหน้าได้ 2 กรณี (ไม่เกิน 30 วันและ 60 วัน) 
เป็นไปตามกรอบการให้บริการของกรมศุลกากร และกรมศุลกากรอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อลดขั้นตอนการพิจารณาตีความพิกัดฯ ซึ่งหากสามารถลดขั้นตอน
การ Rekey ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การแปลเอกสารจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย เป็นต้น ก็จะสามารถใช้เวลาในการพิจารณาตีความประเภทพิกัด
อัตราศุลกากรล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

17 ถ้ำผู้อื่นน ำเข้ำสินค้ำชนิดเดียวกันและมีปญัหำเรื่องพิกัดที่ท่ำน ำเข้ำ บริษัทอื่นจะขอ e-Advance Ruling ได้หรือไม ่

ตอบ 
ผลการพิจารณาตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า มีผลใช้บังคับเฉพาะรายผู้ย่ืนค าร้องส าหรับของที่เหมือนกันทุกประการกับของท่ีผู้ยื่นค าร้องได้มีการยื่นค าร้อง
ขอให้ตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าไว้เท่านั้น ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในก าหนด 2 ปี นับแต่วันท่ีออกหนังสือแจ้งผลการตีความพิกัดดังกล่าว 

18 กำรเผยแพร่ผลพิจำรณำพิกัดส ำหรับสำรเคมีในระบบ Tariff e-Service จะมีกำรเผยแพร่สูตรส่วนผสม 100% ซึ่งเป็นควำมลับทำงกำรค้ำด้วยหรือไม ่

ตอบ 
ภายหลังท่ีกรมศุลกากรได้มีหนังสือแจ้งผลการจ าแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าหรือหนังสือแจ้งผลการทบทวนการตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า 
แล้วแต่กรณี กรมศุลกากรจะน าข้อมูลผลการตีความประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าดังกล่าวขึ้นเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยจะมีการคัดกรองข้อมูลท่ีเป็นข้อมูล
หรือความลับทางการค้าก่อนขึ้นเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

19 กำรขอใช้บริกำรตีควำมพิกัดล่วงหน้ำ Online สำมำรถขอได้ครั้งละกี่รำยกำร (สูงสุด) เช่น 2,000 บำท ต่อ 1 รำยกำร 

ตอบ 
การยื่นค าร้องขอให้ตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Advance Tariff Ruling) ค าร้อง 1 ฉบับ ใช้ส าหรับสินค้า 1 ชนิด หากมีจ านวน
สินค้ามากกว่า 1 ชนิด ให้แยกค าร้องตามจ านวนสินค้าท่ีต้องการสอบถาม 

20 กรณีสินค้ำเคยได้รับกำรวินิจฉัยโดยกรมศลุกำกรแล้ว แต่ต่อมำกรมศุลกำกรได้ชี้พิกัดใหม่ ซึง่เป็นประเภทพิกัดที่ต่ำงกัน อัตรำอำกรต่ำงกัน กรมศุลกำกรจะมี



ข้อ ค ำถำม-ค ำตอบ 
แนวทำงอย่ำงไร 

ตอบ 

ผลการตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอันยกเลิกนับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือแจ้งผลการตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า  
หากผู้ยื่นค าร้องให้ข้อมูลของสินค้าไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์  นอกจากนี ้ผลการตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าจะสิ้นผลในกรณี ดังต่อไปนี้ 
1. มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยพิกัดฯ อันมีผลให้การตีความพิกัดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้ผลการจ าแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรเดิมสิ้นสุดลง นับแต่
กฎหมายนั้นใช้บังคับ 
2. ผลการตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าถูกเพิกถอน ถูกบอกเลิก ถูกเรียกกลับ หรือมีการแก้ไข เพราะเหตุว่าได้รับข้อมูลอื่นเพ่ิมเติมหรือปรากฏข้อมูลใหม่ 
เช่น ค าวินิจฉัยของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร เป็นต้น อันมีผลให้การตีความพิกัดอัตราศุลกากรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้ผลการตีความพิกัดอัตรา
ศุลกากรเดิมสิ้นสุดลง และให้ใช้ผลการตีความพิกัดอัตราศุลกากรท่ีออกใหม่ภายหลังแทน แต่ท้ังนี้มิให้มีผลย้อนหลังส าหรับสินค้าท่ีได้รับแจ้งผลการพิจารณาท่ีได้มี
การน าเข้า และช าระภาษอีากรครบถ้วนแล้ว 

21 ในกรณีส่งออกเรำต้องกำรขอพิกัดล่วงหน้ำได้หรือไม่ 

ตอบ 

ปัจจบุันกรณีส่งออกยังไม่สามารถท าได้ เนื่องจากพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา 
๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ  ตามมาตรา ๑๕/๑ แห่งพระราชก าหนดพิกัด อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ท่ีระบุว่า “มาตรา ๑๕/๑ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่การ
ประเมินภาษีอากรและการเสียภาษีอากรให้อธิบดีกรมศุลกากร  มีอ านาจพิจารณาตีความพิกัดอัตราศุลกากร ท้ายพระราชก าหนดนี้ เพ่ือจ าแนกประเภทของของ
ท่ีจะน าเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการล่วงหน้า ก่อนท่ีจะมีการน าของเข้ามาในราชอาณาจักรได้” 

22 กำรขอทบทวนพิกัดที่น ำเข้ำหรือส่งออกไปแล้ว ขอหำรือเร่ืองพิกัดได้อย่ำงไร ? 

ตอบ 
กรมศุลกากรจะไม่พิจารณาตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับสินค้าที่อยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ประเภทพิกัดอัตราศุลกากร หรืออยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการของหน่วยงานภายในกรมศุลกากร หรืออยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล 

23 
กำรขอพิกัดล่วงหน้ำ มีกำรเรียกผู้ประกอบกำรมำให้ถ้อยค ำในกำรอธิบำยเร่ืองตัวอย่ำงสินค้ำ ถ้ำใช้ผ่ำนทำงระบบ Tariff e-Service จะมีกำรเรียกมำพูดคุย
ในข้ันตอนนี้หรือไม่ 



ข้อ ค ำถำม-ค ำตอบ 

ตอบ 

การยื่นค าร้องขอให้ตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Advance Tariff Ruling) จะเป็นการกรอกข้อมูลที่หน้าบันทึกค าร้องโดยผู้ย่ืนค าร้อง
เอง ซึ่งการย่ืนค าร้องดังกล่าวต้องมีค าอธิบายรายละเอียดของสินค้าท่ีจ าเป็นในการตีความพิกัด ท่ีระบุเป็นภาษาไทยในช่องค าอธิบายรายละเอียดของสินค้าตาม
แบบท่ีได้ก าหนดไว้ในระบบ e-Advance Tariff Ruling โดยการบันทึกรายละเอียดของสินค้าให้เป็นไปตามประกาศส านักพิกัดอัตราศุลกากรว่าด้วยเร่ืองการ
บันทึกรายละเอียดสินค้า (Checklist) ตามท่ีระบุไว้ในค าแนะน าหน้าบันทึกค าร้อง และหากข้อมูลดังกล่าว ไม่เพียงพอท่ีจะสามารถตีความพิกัดได ้เจ้าหน้าท่ี
จะแจ้งขอข้อมูลเพ่ิมเติมผ่านทางระบบดังกล่าวหรือผ่านทางอีเมลล์  

24 
ในกำรยื่นค ำร้องขอทบทวนผลกำรพิจำรณำ Pre-Classification จะยื่นข้อมูลใหม่ไดห้รือไม่หำกเป็นข้อมูลที่ส ำคัญในกำรพิจำรณำตีควำมพิกัดแต่บริษัท
เพ่ิงได้รับข้อมูลดังกล่ำวในภำยหลัง 

ตอบ 

ตามประกาศกรมศุลการกรท่ี 39/2558 การขอทบทวนผลการตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า จะต้องมีเหตุผลในการขอทบทวน และต้องอยูภ่ายใต้เงื่อนไข
ของข้อมูลรายละเอียดสินค้าเดิม ซึ่งผลการตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า เป็นอันยกเลิก เพิกถอน ถูกบอกเลิก ถูกเรียกกลับ นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือแจ้ง
ผลการตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า หากผู้ยื่นค าร้องให้ข้อมูลของสินค้าไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ หรือเพราะเหตุว่าได้รับข้อมูลอื่นเพ่ิมเติม หรือปรากฏ
ข้อมูลใหม่ เป็นต้น 

25 Presentation จะเผยแพร่ในหน้ำ website ของกรมศุลกำกรหรือไม ่

ตอบ 
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร PPT การแนะน าระบบ Tariff e-Service ได้ท่ีเว็ปไซต์กรมศุลกากร www.customs.go.th และ 
http://tariffeservice.customs.go.th/Documents/Present/pptTariff.pdf 

26 
เมื่อลงทะเบียนเข้ำใช้บริกำรแล้ว สมคัรในนำมนิติบุคคล ที่อยู่เป็นที่อยู่ตำม กพ.20 แต่ส ำนักงำนของผู้ยื่นค ำร้องเป็นอีกที่อยู่หนึง่ หำกว่ำยื่นค ำร้องได้รับผล 
(ส่งทำงไปรษณีย์) เกรงวำ่จะไม่ได้เอกสำรผลวินิจฉัยฉบับนั้น จะมกีำรเพิ่มที่อยู่ในกำรจัดส่งเอกสำรหรือไม่ 

ตอบ 
เมื่อตีความพิกัดอัตราศุลกากรของสินค้าท่ีสอบถามล่วงหน้าเสร็จแล้ว กรมศุลกากรจะแจ้งสถานะการพิจารณาผ่านทางอีเมลล์ รวมถึงแจ้งผลการพิจารณาตีความ
พิกัดอัตราศุลกากรของสินค้าทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ ท่ีผู้สมัครใช้บริการระบบ Tariff e-Service ได้ลงทะเบียนไว้ จึงเป็นความจ าเป็นท่ีต้องเป็นท่ีอยู่ท่ีผู้ใช้บริการ
ประสงค์จะให้จัดส่งผลการตีความพิกัดศุลกากรล่วงหน้าให้อย่างเป็นทางการ 

27 
ในเมื่อกรมศุลกำกรต้องกำรอ ำนวยควำมสะดวกผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์แล้ว อยำกให้กรมศุลกำกรพิจำรณำเรื่อ e-payment เข้ำมำประกอบด้วย เพรำะ
อย่ำงไรก็ตำมต้องเดินทำงไปช ำระค่ำธรรมเนียมที่ส ำนักบริหำรกลำงกรมศุลกำกร ซึ่งถ้ำไปถึงกรมศุลกำกรได้ก็สำมำรถเดินไปตึก 120 ปี เพื่อยื่นเอกสำรได้
เหมือนกัน แต่ถ้ำเป็นกำรโอนเงินและอัพโหลดใบฝำกเงิน e-payment ผู้สอบถำมจะได้ไม่ต้องเดินทำงไปช ำระค่ำธรรมเนียมที่กรมศุลกำกรด้วยตนเอง 

www.customs.go.th%20


ข้อ ค ำถำม-ค ำตอบ 

ตอบ 
ตามแผนงานกรมศุลกากรได้พัฒนาระบบฯ รองรับไว้แล้ว แต่เนื่องจากผู้บริหารกรมศุลกากรให้ความส าคัญกับโครงการนี ้จึงเร่งรัดให้แล้วเสร็จก่อนก าหนด แต่
เนื่องจากระบบ e-payment ของกรมศุลกากรอยู่ระหว่างด าเนินการคาดว่าจะเร่ิมใช้ในเดือนมกราคม 2561 ดังนั้นหากระบบรับช าระท่ีกรมฯ พัฒนาแล้วเสร็จ
ผู้ใช้บริการจะสามารถช าระค่าธรรมเนียมท่ีธนาคาร/หน่วยบริการรับช าระต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เต็มรูปแบบ 

28 กรณีใช้ผลกำรพิจำรณำของผู้อื่นมำเทียบเคียงหรือใช้ไม่ได้ แล้วกรณีของคนอื่นมีปัญหำพิกัดท ำไมจึงไม่รับค ำร้อง 

ตอบ 

การให้บริการตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า ตามประกาศกรมศุลกากร เป็นการให้บริการแก่ผู้ท่ีต้องการทราบประเภทพิกัดอัตราศุลกากรของสินค้าก่อนท่ีจะ
มีการน าเข้ามาในราชอาณาจักร ตามท่ีได้ร้องขอ โดยกรมศุลกากรจะไม่พิจารณาตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าส าหรับสินค้าท่ีอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์
ประเภทพิกัดอัตราศุลกากร หรืออยู่ในระหว่างการด าเนินการของหน่วยงานภายในกรมศุลกากร หรืออยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล หากมีการ
ตรวจพบในภายหลัง กรมศุลกากรจะยกค าร้องดังกล่าว หรือยกเลิกผลการตีความประเภทพิกัดอัตราศุลกากรของสินค้าดังกล่าว ตัง้แต่วันท่ีออกหนังสือแจ้งผล
การตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า และเนื่องจากการตีความพิกัดอัตราศุลกากร เป็นการตีความสินค้าบนพื้นฐานข้อเท็จจริงของข้อมูลสินค้าชนิดเดียวกันท่ีมี
ปัญหา เป็นไปตามหลักกฎหมายท่ัวไป กรมศุลกากรจึงไม่อาจรับค าร้องดังกล่าวได้ 

29 กรณีมีสินค้ำน ำเข้ำแล้ว 1-2 ครั้ง แล้วไม่มั่นใจพกิัดที่ได้ช ำระไว้ ท ำเร่ืองยื่นถำมใหม่ไดห้รือไม ่(สอบถำมก่อนน ำเข้ำครั้งใหม)่ 

ตอบ 

การให้บริการตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า ตามประกาศกรมศุลกากร เป็นการให้บริการแก่ผู้ท่ีต้องการทราบประเภทพิกัดอัตราศุลกากรของสินค้าก่อนท่ีจะ
มีการน าเข้ามาในราชอาณาจักรตามท่ีได้ร้องขอ และสินค้าดังกล่าวต้องไม่อยูใ่นระหว่างการอุทธรณ์ประเภทพิกัดอัตราศุลกากร หรืออยู่ในระหว่างการด าเนินการ
ของหน่วยงานภายในกรมศุลกากร หรืออยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล หากไม่อยู่ในเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ก็สามารถสอบถามก่อนการน าเข้าคร้ัง
ใหม่ได้ 

30 
"ผลกำรพิจำรณำค ำร้องขอสอบถำมพิกัดฯ ผูกพันเฉพำะกรมศุลกำกรและผู้ร้องขอตำมระยะเวลำที่อธิบดีก ำหนด นัน้" หำกพ้นระยะเวลำที่ก ำหนดตำมผล
กำรพิจำรณำแล้ว เช่น 2 ปี ผู้ยื่นค ำร้องจะต้องขอสอบถำมพิกัดใหม่ และเสยีค่ำธรรมเนียมอีกหรือไม่ สำมำรถใช้ผลกำรพิจำรณำนั้นต่อไปอีกได้หรือไม่ 

ตอบ 
เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาท่ีอธิบดีก าหนดไว้ ผลการพิจารณาเดิมจะไม่มีผลผูกพันกับทางกรมศุลกากร ซึ่งหากประสงค์จะให้มีผลผูกพันต่อเนื่อง ต้องยื่นค าร้องเพื่อ
สอบถามพิกัดใหม่ 

31 
ในเรื่องผลพิกัดที่ขอพิกัด 8 หลัก ในปัจจุบัน อยำกให้แจ้งรหัสสถิติอกี 3 หลกัด้วย เนื่องจำกอนำคตประเทศไทยจะใช้พิกัด 11 หลัก ในกำรตรวจสอบเรื่อง
สินค้ำสองทำงซึง่ระบบสนิค้ำสองทำงมกีำรขอให้จ ำแนก 11 หลัก จึงขอให้ทำงกรมศุลกำกรแจ้งผล 11 หลัก 



ข้อ ค ำถำม-ค ำตอบ 

ตอบ 

ปัจจุบันรหัสพิกัดศุลกากรของประเทศไทย ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความตกลงว่าด้วยการก าหนดพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (HS Convention) ซึ่งได้ตราเป็น
กฎหมายเพื่อประกาศใช้ เรียกว่า “พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530” โดยใช้ระบบพิกัดตัวเลข 8 หลัก เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบพิกัดฮาร์โมไนซ์
ของอาเซียน โดยพิกัดอัตราศุลกากรตามระบบฮาร์โมไนซ์ ระบุสินค้าเลข 6 หลักแรกจะเป็นเลขที่ก าหนดโดยองค์การการค้าโลก และ 2 หลักถัดมาจะเป็นเลข
พิกัดฮาร์โมไนซ์ส าหรับอาเซียน ส่วนรหัสสถิติ 3 หลัก มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการเก็บสถิติการค้าระหว่างประเทศและการก ากับสินค้า เป็นต้น ซึ่งส านักพิกัดอัตรา
ศุลกากร มิได้ควบคุมดูแลรหัสสถิติส าหรับสินค้าท่ีใช้ได้สองทางดังกล่าว (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้สินค้าท่ีใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขอ
อนุญาต และก าหนดสินค้าท่ีต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบ ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2558) 

 
 

 

 


