
การอบรมหลักสูตร HS 2017 สัญจร ครั้งที่ 2  
วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หองประชุมดานศุลกากรสงขลา  

 

การอบรมหลักสูตร HS 2017 สัญจร ครั้งที่ 2 ในวันที่ 4 เมษายน 2560 วิทยากรมีการ
บรรยาย ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังตอไปนี้ 

1. พิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซ 2017 (HS2017)  

  พิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซมีการเปลี่ยนแปลงมาแลว 6 เวอรชั่น  เวอรชั่นปจจุบัน
คือ เวอรชั่น 2017 มีการปรับปรุงดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

  1.) เพื่อสะทอนถึงสินคาสําคัญดานอาหารและการเกษตร ความปลอดภัยและ             
การติดตามสถิติ เชน มีการเพิ่มพิกัด 0302.92.00 Shark fins 

  2.) เพื่อสะทอนถึงการควบคุมเคมีภัณฑอันตราย เพื่อประโยชนดานสิ่งแวดลอม และ
เพื่อใหเปนไปตามสนธิสัญญาดานสิ่งแวดลอม เชน  มีการเพิ่มพิกัดสารเคมีที่ตองควบคุมตาม Stockholm 
Convention on POPs, Chemical Weapons Conventions, Rotterdam Convention on PICs 

  3.) เพื่อยกเลิกรายการสินคา เชน 8469.00 Typewriters 
    4.) เพื่อใหเกิดความชัดเจน เชน เพิ่มคําวา non-alcoholic beverages ในพิกัด             
22.02  (Water,…non-alcoholic beverages…) 

  5.) เพื่อใหมีรายการใหมท่ีเกิดจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี และมีความสาํคัญ
เพิ่มขึ้นในการคาระหวางประเทศ เชน พิกัด 69.07 กระเบ้ือง เดิมใชเกณฑการแบงแยกกระเบื้องเคลือบและ
ไมเคลือบ (69.07 และ 69.08) แต HS 2017 เปลี่ยนเปนใชเกณฑการดูดซึมน้ําแทน 

69.07  กระเบื้องปูพื้นและทางเดิน กระเบ้ืองปูพื้นเตาหรือกระเบื้องติดผนัง ที่เปนเซรามิก รวมทั้งหินโมเสก
และของที่คลายกัน ท่ีเปนเซรามิก จะมีสิ่งรองรับหรือไมก็ตาม เซรามิกสาํเร็จรูป  

         - กระเบื้องปูพื้นและทางเดิน กระเบ้ืองปูพื้นเตาหรือ กระเบื้องติดผนัง นอกจากของตามประเภทยอย 
6907.30 และ 6907.40  
   6907.21  - - ท่ีมีคาสัมประสิทธิ์ในการดูดซับน้ําไมเกินรอยละ 0.5 โดยน้ําหนัก     
   6907.22  - - ท่ีมีคาสัมประสิทธิ์ในการดูดซับน้ําเกินรอยละ 0.5 แตไมเกินรอยละ 10 
                                             โดยนํ้าหนัก  
   6907.23  - - ท่ีมีคาสัมประสิทธิ์ในการดูดซับน้ําเกินรอยละ 10 โดยนํ้าหนัก  

  6907.30  - หินโมเสกและของที่คลายกัน นอกจากของตาม ประเภทยอย 6907.40  

 6907.40  - เซรามิกสําเร็จรปู 

เพิ่มพิกัดรถยนตไฮบริด 8703.40-8703.80 เปนตน 

2. ระบบฮารโมไนซอาเซียน 2017 (AHTN 2017) 

 มีการเพิ่มเตมิพิกัดศุลกากรเปน 10,813 ประเภทยอย โดยวิธีการตางๆ เชน 

 

 



 

 
   - การเพิ่มพิกัดยอย  
   03.07   สัตวน้ําจําพวกโมลลุสกจะเอาเปลือกออกหรือไมก็ตาม มีชีวิต สด แชเย็น แชเย็นจนแข็ง            
แหง ใสเกลือหรือ แชน้ําเกลือ สัตวน้ําจําพวกโมลลุสกรมควัน จะเอาเปลือกออก หรือไมก็ตาม จะทําใหสุกกอนรมควันหรือ
ในขณะรมควันหรือไมก็ตาม รวมทั้งสัตวน้ําจําพวกโมลลุสกที่ปน และที่ทําเปนเพลเลต ซึ่งเหมาะ สําหรับมนุษยบริโภค          

  0307.42.11  - - - - ปลาหมึกกระดอง (ซีเพียออฟฟซินาลิส รอสเซียมาโครโซมา ชนดิซีพิ
โอลา) และ ปลาหมึกกลวย (ชนิดออมมาสเตรเฟส ชนิดโลลิโก ชนิดโนโตโตดารัส ชนิดซีพโิอทีอูทิส)  

  0307.42.21  - - - - ปลาหมึกกระดอง (ซีเพียออฟฟซินาลิส รอสเซียมาโครโซมา ชนดิซีพิ
โอลา) และ ปลาหมึกกลวย (ชนิดออมมาสเตรเฟส ชนิดโลลิโก ชนิดโนโตโตดารัส ชนิดซีพโิอทีอูทิส) 

 - การยุบรวมพิกัด 

  “1211.20  - รากโสม 
   1211.20.10 - - ตัด 
    1211.20.90 - - อื่นๆ”   
   ยุบรวมใชพิกัด “1211.20.00  - รากโสม” 

   - เปล่ียนพิกัด 
   “1604.20  -ปลาที่ปรุงแตง 
    - - หูฉลามพรอมบริโภค”  

   เปลี่ยนเปน    “1604.18  - - หูฉลาม     
       1604.18.10  - - - ท่ีบริโภคไดทันที    
                            - - - อื่น ๆ     

               1604.18.91  - - - - ที่บรรจุภาชนะที่อากาศผานเขาออกไมได  
       เพื่อการขายปลีก” 

 - เพิ่มเติมสิ่งของใหมๆ  
     3002.11.00 ชุดตรวจมาลาเรีย   

   
  3. การปรบัพิกัดฮารโมไนซอาเซียน จาก AHTN 2012 เปน  AHTN 2017 ตาม
ประกาศกระทรวงที่เกี่ยวของ 

วิทยากรชี้แจงวา กรมฯ มีการปรับประกาศกระทรวงการคลัง จาก AHTN 2012 จํานวน 51 
ฉบับ เปน AHTN 2017 จํานวน 25 ฉบับ และปฏิบัติตามมีประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตรา
อากรและยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530         
โดยหลักเกณฑและเง่ือนไขในการไดรับการลดอัตราอากรหรือยกเวนอากร แบงเปน กรณีท่ีตองยื่นอนุมัติ
หลักการ และกรณีท่ีไมตองยื่นอนุมัติหลักการ, มีการสรุปรหัสสิทธิพิเศษที่มีการตัดออก (มาตรา 12), มีการลด
อัตราอากรและยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา 14 แหง พ.ร.ก. พิกัดศุลกากรฯ   

 

 



 

 

4. แนวทางการปรับพิกัดอัตราศุลกากร 

 1.) กรณีไมมีการเปลี่ยนแปลงใหกําหนดอัตราศุลกากรไวตามเดิม 

 2.) กรณีพิกัดมีการเปลี่ยนแปลง 
    2.1) กรณีมีการแตกพิกัด จากพิกัดเดิม 1 รายการเปนหลายรายการ ใหอัตรา
พิกัดที่แตกออกไป มีอัตราเทาเดิม เชน 

                  2812.10.00  2812.11.00 
                                        2812.12.00              ยกเวนอากร 
                                        2812.13.00 

  2.2)  กรณีรวมพิกัด 
     - รวมหลายรายการ มีอัตราอากรเทาเดิม ใชอัตราอากรเดิม 

      69.07 กระเบื้องเซรามิกเคลือบ 
                                +                    69.07 
       69.08 กระเบื้องเซรามิกไมเคลือบ 

     

   - รวมหลายรายการ มีอัตราอากรตางกัน ใหแตกรายการเฉพาะเพื่อคงอัตราเดมิ 

  03.02.11.00 

  0302.13.00     ยกเวนอากร                                                      ยกเวนอากร 
   0302.21.00                     0302.99.00 

  0302.44.00   

  0302.71.00       5%                                                           5% 
   0302.84.00  

5  กรณีกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา 

 1.  วิทยากรชี้แจงประกาศกรมท่ีเกี่ยวของกับความตกลงการคาเสรีท่ีมีผลในปจจุบัน 

 2. วิทยากรชี้แจงหลักการผอนผันใบ CO ตามประกาศกรมฯ ใหม โดยชี้แจงวิธีปฏิบัติ
สําหรับผูนําเขาของและวิธีปฏิบัติของเจาหนาที่ (ในที่นี้ขอสรุปเฉพาะวิธีปฏิบัติของเจาหนาที่) ดังนี ้

  2.1) หลักการผอนผันใบ CO ในคําส่ังทั่วไปกรมฯ  FTA 

   - กรณีพบความผิดพลาดเล็กนอยในขอความในใบ CO  กับขอความในเอกสาร
ตางๆ ท่ีตอศุลกากรนําเขา 
     - กรณีปริมาณของในใบ CO  
      - ของนอยกวาในใบ CO ใหใชปริมาณเทาท่ีมีการนําเขาจริง 
      - ของมากกวาในใบ CO ปริมาณที่เกินใหชําระคาอากรในอัตราปกต ิ

  2.2) หลักการผอนผันใบ CO ในคําส่ังทั่วไปกรมฯ ตาม  ASEAN ACFTA 
AANZFTA JTEPA TCFTA  

- กระเบื้องเซรามิกเคลือบและไมเคลือบแยกตาม  
  คาสัมประสิทธิ์ในการดูดซับน้ํา 
- หินโมเสก 
- เซรามิกสําเร็จรูป 

0302.11.00 

0302.13.00 

0302.21.00 

0302.44.00 

0302.71.00 

0302.84.00 



   - กรณีมีปญหาการจําแนกพิกัดศุลกากรของท่ีนําเขาไมตรงกับที่ระบุในใบ CO 
หากขอเท็จจริงนั้นสอดคลองกับเอกสารที่นําเขา และเปนท่ีแนชัดวาของนั้นมีถิ่นกําเนิดตามเกณฑถิ่นกําเนิดของ
ความตกลงนั้นๆ  

   - ใหชําระอากรตามประกาศกระทรวงการคลังของความตกลงนั้นๆ 
        ตามพิกัดที่ถูกตองของของที่นําเขา หรือ 
    - หากผูนําเขาประสงคจะวางประกันหรือโตแยงพิกัดใหวางประกัน 
                     ภายใตประกาศกระทรวงการคลังตามขอตกลงนั้น ตามพิกัดของ 
                     ที่ตรวจพบ และดําเนินการเชนเดียวกับใบขนท่ีมีปญหาพิกัด 

    2.3) หลักการผอนผันใบ CO ในคําส่ังทั่วไปกรมฯ  นอกจาก ASEAN ACFTA  

 AANZFTA JTEPA TCFTA  

   - กรณีมีปญหาการจําแนกพิกัดศุลกากรของท่ีนําเขาไมตรงกับที่ระบุในใบ CO 
หากขอเท็จจริงนั้นสอดคลองกับเอกสารที่นําเขา และเปนท่ีแนชัดวาของนั้นมีถิ่นกําเนิดตามเกณฑถิ่นกําเนิดของ
ความตกลงนั้นๆ  

    - ใหสั่งวางประกัน ตามบัญชทีายประกาศกระทรวงการคลงัของความ 
            ตกลงนั้น ตามพิกัดของของที่ตรวจพบและดําเนินการเชนเดียวกับใบขน 
        ที่มีปญหาพิกัด เมื่อไดผลการพิจารณาพิกัดแลว ใหสงสวนวาดวย 
        ถิ่นกําเนิดสินคาพิจารณาดําเนินการ 

  2.4) การวางประกันในคําสั่งทั่วไปกรมฯ FTA 

   - กรณีรายการขอมูลในใบขนขาเขา เอกสารประกอบ และตนฉบับ CO                   
ไมถูกตองตรงกัน และมีเหตุอันควรสงสัยหรือจําเปนตองสอบถามไปยังหนวยงานท่ีออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินคา และหากของนั้นมิไดเปนของตองหาม หรือตองกํากัดในการนําเขา และไมมีขอสงสัยเก่ียวกับการฉอฉล 
อาจสั่งการใหปลอยของน้ันไปกอนและชักตัวอยางไว โดยใหวางประกันใหคุมคาภาษีตามอัตราปกติ 
     - กรณีพบปญหารายการหนึ่งรายการใดในหลายรายการท่ีสําแดงภายใตหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินคาฉบับเดียวกัน อาจระงับการใหสิทธิพิเศษฯ เฉพาะรายการที่มีปญหา และหากของน้ัน
มิใชของตองหามหรือตองกํากัด และไมมีขอสงสัยเกี่ยวกับการฉอฉล เจาหนาท่ีศุลกากรอาจสั่งการใหปลอยของ
นั้นไปกอน และชักตัวอยางไว โดยวางประกันเฉพาะรายที่มีปญหาใหคุมคาภาษีอากรตามอัตราปกติ ทั้งนี้ 
การสอบถามไปยังหนวยงานท่ีออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา ใหแจงสวนกฎวาดวยถิ่นกําเนิด พรอมเหตุ
แหงความสงสัยและประเด็นท่ีจะสอบถามหนวยงานท่ีออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา และใหจัดสงหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดตนฉบับที่เก่ียวของ พรอมสําเนาเอกสารประกอบประเด็นที่สอบถามดวย 

   - กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยในถิ่นกําเนิดของของที่นําเขาวา ไมอยูในขายที่ไดรับ
การยกเวนอากรหรือลดอัตราอากร หากจําเปนตองสอบถามไปยังหนวยงานท่ีออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินคา หรืออยูระหวางรอผลการพิจารณาของสวนกฎวาดวยถิ่นกําเนิด และหากของนั้นมิใชของตองหามหรือ
ตองกํากัด และไมมีขอสงสัยเก่ียวกับการฉอฉล เจาหนาที่อาจสั่งการใหปลอยของน้ันไปกอนโดยวางประกันให
คุมคาภาษีอากรในอัตราปกติ 

 

 

 

 

 



 

3. วิทยากรแนะนําการใช Correlation Table  คือ ตามรางแปลงพิกัดจาก HS2002 เปน 
2017 
  2002 --> 2007     2007 -> 2012    2012 ->2017 

 

 

(http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-
2017-edition/correlation-tables-hs-2012-to-2017.aspx) 

4. วิทยากรแสดงตัวอยางการยื่น/รับ เอกสารรับรองถิ่นกําเนิดสินคาภายใต FTA 

5. วิทยากรนําเสนอประกาศกรมฯ และคําสั่งท่ัวไปของกรมฯ ของ FTA ที่มีการใชสิทธิในการ
นําเขาสูง 
 6. วิทยากรแนะนํา เว็บไซตการตรวจสอบ  FORM ตางๆ ดงันี ้
Form AK   https://cert.korcham.net/search 
                  http://www.customs.go.kr/kcshome/co/CertificateOfOriginView.do?layoutMenuNo=21027 
Form AI    http://www.eicindia.net/public/coostatus.aspx 
Form E     http://www.chinaorigin.gov.cn/ 
  7. วิทยากรแนะนํา แอพพลิเคชั่น “HS CHECK” ซึ่งกรมฯ พัฒนาขึ้นเพือ่เช็คพิกัดใน
โทรศัพทเคลื่อนที่ สามารถโหลดไดที่ App Store/Play store   
 


