
โครงการจัดท าฐานข้อมูลสืบค้นผลค าวินิจฉัยประเภทพกัิดอัตรา
ศุลกากรขึน้เผยแพร่ทางอนิเตอร์เน็ต 

วนัศกุร์ท่ี 17 พฤศจิกายน 2560  
ณ ห้องกญัญาลกัษณ์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ สขุมุวิท 26 YIP IN TSOI 

การตคีวามพกิัดศุลกากรล่วงหน้า 
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ผู้ใช้ควรเตรียมตวัอย่างไร 04 

ประกาศกรมศุลกากร 03 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 02 

วัตถุประสงค์ 01 

หวัข้อการสัมมนา 
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วัตถุประสงค์ 
      

• นโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 

• ส่งเสริมการอ านวยความสะดวกทางการค้า 

• การตีความอย่างสม ่าเสมอ 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
      

1. พระราชบัญญัตศุิลกากร  

2. พระราชก าหนดพกิัดอัตราศุลกากร 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
      

พระราชบัญญัตศุิลกากร (ฉบับที่ ๒๑)พ.ศ. ๒๕๕๗ 
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ป็นมาตรา ๑๓/๑ มาตรา ๑๓/๒  
มาตรา ๑๓/๓ และ มาตรา ๑๓/๔ แห่งพระราชบัญญัตศุิลกากร  
พุทธศักราช ๒๔๖๙ 
“มาตรา ๑๓/๑ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่การประเมินค่าภาษีและ 
การเสียภาษี ผู้ที่มีความประสงค์จะน าของเข้ามาในราชอาณาจักรอาจยื่น 
ค าร้องขอต่ออธิบดีเพื่อพจิารณาเป็นการล่วงหน้า ในเร่ืองดังต่อไปนี ้
(๓) ตีความพกิัดอัตราศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพกิัดอัตรา 
ศุลกากรเพื่อจ าแนกประเภทของของในพกิัดอัตราศุลกากร 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
      

พระราชบัญญัตศุิลกากร (ฉบับที่ ๒๑)พ.ศ. ๒๕๕๗(ต่อ) 
การยื่นค าร้องขอ การพจิารณาค าร้องขอ และการแจ้งผลการพจิารณา 
ค าร้องขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด 
มาตรา ๑๓/๒ การร้องขอตามมาตรา ๑๓/๑ ให้ผู้ร้องขอเสียค่าธรรมเนียม 
ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๓/๔ การพจิารณาของอธิบดีตามมาตรา ๑๓/๑ ให้มีผลผูกพัน 
เฉพาะผู้ร้องขอและตามระยะเวลาที่อธิบดีก าหนด” 
เล่ม ๑๓๑ ตอนที ่๗๙ ก ราชกิจจานุเบกษา ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ หน้า 16 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
      

พระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเตมิพระราชก าหนดพกิัด 
อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ป็นมาตรา ๑๕/๑ แห่งพระราชก าหนดพกัิด 
อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
“มาตรา ๑๕/๑ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่การประเมนิภาษีอากรและการเสีย 
ภาษีอากรให้อธิบดีกรมศุลกากรมีอ านาจพจิารณาตีความพกัิดอัตราศุลกากร 
ท้ายพระราชก าหนดนี ้เพื่อจ าแนกประเภทของของที่จะน าเข้ามาในราช 
อาณาจักรเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการน าของเข้ามาในราชอาณาจักรได้” 
เล่ม ๑๓๑ ตอนที ่๗๙ ก ราชกิจจานุเบกษา ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ หน้า 12 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
      

พระราชบัญญัตศุิลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ (ใหม่) 
มาตรา ๑๘ ผู้ใดประสงค์จะขอทราบราคาศุลกากร ถิ่นก าเนิดแห่งของ หรือ 
พกิัดอัตราศุลกากร ผู้นัน้อาจยื่นค าร้องขอต่ออธิบดเีพื่อให้พจิารณาเป็นการ 
ล่วงหน้าในเร่ืองดงัต่อไปนี ้
 (๓) ตีความพกิัดอัตราศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพกิัดอัตราศุลกากรเพื่อ 
จ าแนกประเภทแห่งของในพกิัดอัตราศุลกากร 
การยื่น การพจิารณา และการแจ้งผลการพจิารณาค าร้องขอ ให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ วธีิการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 
ผลการพจิารณาค าร้องขอตามวรรคหน่ึง ผูกพนัเฉพาะกรมศุลกากรและผู้ร้อง 
ขอตามระยะเวลาที่อธิบดีก าหนด 
หน้า ๓๑ -๓๒ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก ราชกจิจานุเบกษา ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
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ประกาศกรมศุลกากร 
      

ประกาศกรมศุลกากรที่..../2560 

เร่ือง  
หลักเกณฑ์ วธีิการ และเงื่อนไข การยื่น การพจิารณา และ 
การแจ้งผลการพจิารณาค าร้องขอทราบ ราคาศุลกากร  

ถิ่นก าเนิดแห่งของ และพกิัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า  
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ประกาศกรมศุลกากร 
      

สาระส าคัญ 

การยื่นค าร้อง 

การรับค าร้อง 

ค่าธรรมเนียม 

การทบทวน 

การยกเลิก/การสิน้ผล/การเปล่ียนแปลง 
ผลการตีความพกิัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า 

การพจิารณาตีความพกิัดอัตราศุลกากร 

ผลการตีความพกิัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า 
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ผู้ใช้ควรเตรียมตวัอย่างไร 



โครงการจัดท าฐานข้อมูลสืบค้นผลค าวินิจฉัยประเภทพกัิดอัตรา
ศุลกากรขึน้เผยแพร่ทางอนิเตอร์เน็ต 

วนัศกุร์ท่ี 17 พฤศจิกายน 2560  
ณ ห้องกญัญาลกัษณ์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ สขุมุวิท 26 YIP IN TSOI 

แนะน าการบริการ Tariff e-Service 



 YIP IN TSOI 

05 

การบริการตีความพกัิดอัตราศุลกากร
ล่วงหน้าทางอเิลก็ทรอนิกส์ 04 

บริการสืบค้นค าวนิิจฉัยพกัิดอัตรา 
ศุลกากรทางอเิลก็ทรอนิกส์ 03 

มารู้จักกับ Tariff e-Service 02 

01 
ความเป็นมา 01 

หวัข้อการสัมมนา 
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โครงการจัดท าฐานข้อมูลสืบค้นผลค าวนิิจฉัยประเภท
พกิัดอัตราศุลกากรขึน้เผยแพร่ 
ทางอนิเตอร์เน็ต 

 ความเป็นมา  
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คือ บริการสืบค้นค าวนิิจฉัยพกัิดอัตราศุลกากรทางอเิลก็ทรอนิกส์ และ การบริการ
ตีความพกัิดอัตราศุลกากรล่วงหน้าทางอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Advance Tariff Ruling) 

Text 

   การบริการตีความ 
  พกิัดอัตราศุลกากร 
  ล่วงหน้าทาง 
อเิล็กทรอนิกส์ 

  บริการสืบค้น 
ค าวินิจฉัยพกิัด 
อัตราศุลกากรทาง 
    อเิล็กทรอนิกส์ 

Tariff e-Service  

มารู้จักกับ Tariff e-Servive 
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http://tariffeservice.customs.go.th 

ระบบ Tariff e-Servive 
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รองรับการใช้งาน 

Google Chrome Mozilla Firefox 

Internet Explorer version 11 

Multi Device Multi Browser 



บริการสืบค้นค าวินิจฉัยพกิัด 
อัตราศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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การสืบค้น 4 ฐานข้อมูล 

ข้อมูลค าวินิจฉัย 
พกิัดอัตราศุลกากร  

ข้อมูลการพจิารณา
อุทธรณ์ 

พกิัดอัตราศุลกากร  

ข้อมูลค าวินิจฉัย
ของ WCO  

ข้อมูลค าวินิจฉัย
พกิัดอัตราศุลกากร

ล่วงหน้า  
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ตัวอย่างจอภาพการสืบค้นข้อมูล (LIST) 
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ตัวอย่างจอภาพการสืบค้นข้อมูล (GRID) 
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จอภาพแสดงข้อมูลสนิค้า 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

ผู้ใช้บริการสามารถ
สืบค้นผลการ
จ าแนกประเภท
พกิัดฯ ได้อย่าง

สะดวก รวดเร็วและ
ทนัสมัย 

บริการสืบค้นได้
อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ

ท างานของ
เจ้าหน้าที่  



การบริการตีความพกิัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Advance Tariff Ruling) 
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 ขัน้ตอนการลงทะเบียน 
1. บันทกึรายละเอียดการลงทะเบียน 

** 1 e-Mail ต่อ 1 User ** 

2. ระบบจะส่ง Link ส าหรับยืนยัน  

ไปที่ e-Mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  

เพื่อยืนยันการลงทะเบียน 
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การบันทกึค าขอวินิจฉัย 

1. กรอก
รายละเอียดของ

สินค้า 

2. บันทกึรูปภาพ
สินค้าและ
เอกสารแนบ 

3. ยืนยัน 
การส่งข้อมูล 
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จอภาพบันทกึค าขอวินิจฉัย 
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สามารถตดิตามสถานะค าร้อง 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

ช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายและเวลา
ของประชาชน
ผู้รับบริการ 

ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ

ท างานของ
เจ้าหน้าที่ 

ผู้รับบริการสามารถ
ตดิตามสถานะผล
การด าเนินงาน 

สร้างความโปร่งใส
ของการให้บริการ 
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