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พิกัดศุลกากรฮารโมไนซฉบับป 2007 

กรมศุลกากร รวมกับ ศุลกากรอาเซียน ปรับปรุงแกไขระบบพิกัดศุลกากรฮารโมไนซอาเซียน 
(AHTN) ฉบับเดิม (2002/1)  ใหสอดคลองกับการแกไขพิกัดระบบฮารโมไนซ (HS) ขององคการศุลกากรโลก  (World 
Customs Origination : WCO) ฉบับป  2007 เพ่ือใหการแบงประเภทสินคาตามระบบฮารโมไนซมีความทันสมัย      
ชัดเจน และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี การผลิตสินคาและระเบียบปฏิบัติทางการคา  รวมทั้ง
การรักษาสภาพสิ่งแวดลอมและปกปองสังคม  จะมีผลใชบังคับในวันที่   1  มกราคม  2550  

 ดร.สถิตย   ลิ่มพงศพันธุ อธิบดีกรมศุลกากร เปดเผยวา ปจจุบัน ประเทศไทยรวมทั้งประเทศ
สมาชิกอาเซียนอีก  9  ประเทศ  ไดรับเอาพิธีสารวาดวยการนําพิกัดศุลกากรฮารโมไนซอาเซียนมาใช (ASEAN 
Harmonized Tariff  Nomenclature : AHTN) ในรหัสตัวเลข 8  หลัก ซึ่งประกอบดวยพิกัด ฮารโมไนซ (ของ WCO) 
ในรหัสตัวเลข  6  หลัก และเพิ่มหลักที่ 7 และ 8 รองรับรายการสินคาท่ีมีการซื้อขายและแผนการลดภาษีใหแกกัน
ภายในอาเซียน   ซึ่งประเภทยอยหลักที่  7  และหลักที่  8  นี้  เรียกวา ประเภทยอยอาเซียน  ในชั้นแรกไดมีการ
นํามาใชกับการคาเฉพาะภายในประเทศกลุมอาเซียนเทานั้น 

โดยที่ศุลกากรอาเซียนมีเปาหมายใหประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง  10  ประเทศขยายการใชพิกัดฮาร
โมไนซอาเซียน (AHTN) กับการคาท้ังในและนอกภูมิภาคอาเซียน  (Intra–Extra ASEAN Trade) ดวย  เพื่อเกิดความ
เปนหนึ่งเดียวกัน  ในการปรับปรุงระบบพิกัดศุลกากรใหสอดคลองกับระบบฮารโมไนซ (ของ WCO) ในครั้งนี้
กลุมประเทศอาเซียนจึงไดรวมกันปรับปรุงพิกัดฮารโมไนซอาเซียน (AHTN) จากฉบับป  2002/1 มาเปนฉบับป  
2007    จนเสร็จสมบูรณ  ซึ่งประเทศไทยจะไดนํามาใชแทนพิกัดศุลกากรฉบับเดิม พรอมกับประเทศสมาชิกอาเซียน   
และประเทศสมาชิกระบบฮารโมไนซของ  WCO  ตั้งแตวันที่  1  มกราคม  2550   
  อธิบดีกรมศุลกากร กลาววา สาระสําคัญในการแกไขพิกัดระบบ HS สวนใหญ มีการเปลี่ยน
ขอบเขตของพิกัดฯ ในประเภทตาง ๆ ของสนิคาดังกลาว  เพื่อใหสอดคลองกับความกาวหนาของเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนแปลงไป (Hi – Tech Products)  เชน สินคาประเภท  Electronic Media  เครือ่งจักรสาํหรับการผลิตเซมิคอนดัค
เตอร และ  flat  screens เครื่องพิมพ  เครื่องทําสําเนา  และเครื่องโทรสาร  กําหนดรายการสินคาท่ีเปนปญหาสําหรับ
สังคมและสิ่งแวดลอม  เชน  สารเคมีกําจัดศัตรูพืชอันตราย (ตามอนุสัญญารอตเตอรดัม) ปรับปรุงบัญชีรายการสินคา
ประเภทสารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน  แกไขการใชถอยคําในพิกัดเพื่อใหพิกัดศุลกากรเกิดความชัดเจน เรียบงาย  
ยกเลิกประเภทหรือประเภทยอยสินคาท่ีมีมูลคาทางการคาต่ํา  และกําหนดประเภทหรือประเภทยอยสินคาท่ีมี
มูลคาทางการคาสูงขึ้น   เชน  ดอกไมสด  เปนตน  การแกไขพิกัดระบบ  HS  ของ  WCO  มี  354  แหง   
ปรับปรุงประเภทยอยจาก 5,224 รายการ  เหลือ  5,052 รายการ  สําหรับพิกัดฮารโมไนซอาเซียนมีท้ังหมด  8,226  
รายการ   ดังนั้นการแกไขพิกัดระบบฮารโมไนซอาเซียนใหสอดคลองกับการแกไขพิกัดระบบฮารโมไนซของ  WCO  
เพื่อนํามาใชกับการคาท้ังในและนอกอาเซียน  จึงเปนกาวสําคัญอีกกาวหนึ่งของของประเทศไทยและอาเซียนอันจะ
นําไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในที่สุด 



  การเปลี่ยนแปลงดังกลาว  อาจจะทําใหผูประกอบการนําเขา-สงออกไดรับผลกระทบบาง  เนื่องจาก
ตองสําแดงพิกดัศุลกากรสําหรับสินคาทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซ่ึงกรมศุลกากรจะไดจัดสมัมนาผูประกอบการนําเขา-สงออก
เพ่ือทําความเขาใจรวมกันในปลายป 2549 นี ้

*********************** 
 



 
พิกัดศุลกากรฮารโมไนซฉบับป ค.ศ. 2007 

 
การแกไขพิกดัศุลกากรฮารโมไนซ 
 
องคการศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) ไดทบทวนและแกไขพิกัดศุลกากร
ระบบฮารโมไนซ (Harmonized Commodity Description and Coding System: HS) ฉบับป ค.ศ. 
2007 เสร็จเรียบรอยแลวโดยจะมีผลใชบังคบัในวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550    
 
การแบงสินคาตามระบบฮารโมไนซเปนระบบการจําแนกประเภทสินคาที่ประเทศไทยและประเทศ
ตาง ๆ ทั่วโลกกวา 190 ประเทศไดนํามาใชเปนพืน้ฐานในการกําหนดพิกัดศุลกากรและจัดเก็บสถิติ
การคาระหวางประเทศ 
 
องคการศุลกากรโลกเปนหนวยงานที่ดแูลรับผิดชอบระบบฮารโมไนซโดยจะทําการทบทวนแกไข
ทุก 4-5 ปเพื่อใหทนัตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและรูปแบบของการคาระหวางประเทศ 
ภายหลังจากการนําระบบฮารโมไนซมาใชตั้งแตป พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) ไดมีการแกไขระบบที่
สําคัญมาแลวทั้งส้ิน 2 คร้ัง คือ  พิกัดศุลกากรฮารโมไนซฉบับป ค.ศ. 1996 และ พิกดัอัตราศุลกากร
ฮารโมไนซฉบับป ค.ศ. 2002 สําหรับการแกไขระบบฮารโมไนซคร้ังลาสุดนี้จะมีผลใชบังคับในป 
พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)   
 

มีอะไรใหมในพิกัดศุลกากรฮารโมไนซฉบับป ค.ศ. 2007 
 
การแกไขระบบฮารโมไนซคร้ังลาสุดซึ่งจะมีผลใชบังคับในป พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) มีจํานวน
มากกวา 350 รายการและปรับปรุงประเภทยอยจาก 5,224 รายการเปน 5,020 รายการ โดยมี
สาระสําคัญของการแกไข ดงันี้  
 
1) ความกาวหนาทางเทคโนโลย ี 

ปจจุบันมีสินคาอิเล็กทรอนิกสจํานวนมากที่ทําหนาที่ไดหลายประการ ตัวอยางทีพ่บเห็นได
บอย คือ โทรศัพทมือถือที่สามารถถายรูปไดและมเีอ็มพ ี 3 (MP3) ดวย หรืออุปกรณสํานักงานทีท่ํา
หนาที่ไดหลายอยางในเครื่องเดียวกัน เชน สแกน (Scanning) พิมพ ถายเอกสาร สงโทรสาร เปนตน 
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ดังนั้น ในการแกไขครั้งนี้ จึงมีการปรับปรุงพิกัดสินคาใหสอดคลองกับความกาวหนาของ
เทคโนโลยี เชน การเพิ่มหมายเหตุของขอ 9 ตอนที่ 84 กําหนดให “กลอุปกรณกึ่งตวันํา” ในประเภท 
84.86 ใหคลุมถึงกลอุปกรณกึ่งตวันําแบบไวแสงและไดโอดเปลงแสง หรือการเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตของสินคาในประเภท 84.43 ใหคลุมถึงเครื่องพิมพ เครื่องทําสําเนา และเครื่องโทรสาร เปน
ตน 
2)  รูปแบบทางการคาในปจจุบัน 
 ในขณะที่สินคาบางชนิดที่ทําการคาขายระหวางประเทศลาสมัย สินคาบางชนิดก็มี
ความสําคัญในการคาระหวางประเทศเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ในการแกไขครั้งนี ้ ก็จะมีสินคาบาง
ประเภทและประเภทยอยที่มปีริมาณการคาไมถึงเพดานทีอ่งคการศุลกากรโลกกําหนดไวถูกตดั
ออกไปจํานวนหนึ่ง และมกีารเพิ่มประเภทและประเภทยอยสําหรับสนิคาที่มีปริมาณการคาเพิ่มขึน้
เขามาจํานวนหนึ่งดวย เชน การเพิ่มประเภทยอยใหมภายใตสินคาดอกไมสด (ประเภท 06.03) ปลา
ชนิดตาง ๆ (ประเภท 03.01 ถึง 03.04) และชินนามอน (ประเภท 09.06) เปนตน 
 
3) การปรับปรงุแกไขถอยคําใหมีความชัดเจนยิ่งขึน้ 

ในการปฏิบัติงานประจําวัน ผูใชระบบฮารโมไนซมักจะพบวามีคําศพัทหรือขอความบาง
ขอความที่อาจตีความไดแตกตางกันไปและอาจทําใหมกีารใชระบบฮารโมไนซที่ไมเปนรูปแบบ
เดียวกัน องคการศุลกากรโลกจึงไดทําการปรับปรุงแกไขถอยคําบางถอยคําที่จําเปนเพื่อปองกันการ
จําแนกประเภทพิกัดผิดหรือความเขาใจผดิ เชน การปรับปรุงถอยคําของผลิตภัณฑ “Hygienic” ตาม
ประเภท 39.24 เปนตน 

 
4) สินคาเกี่ยวกับการปกปองสังคมและสิ่งแวดลอม 
 ระบบฮารโมไนซเปนระบบการจําแนกประเภทและกาํหนดรหัสสินคาแบบอเนกประสงค 
(Multi-purpose) ที่ใชในการติดตามและควบคุมสินคาหลายชนิดเพื่อปกปองสังคมและสิ่งแวดลอม 
ดังนั้น หากมีการรองขอจากองคการระหวางประเทศเพื่อวัตถุประสงคดังกลาว องคการศุลกากรโลก
ก็จะเพิ่มประเภทยอยของสินคาบางชนิดเขาไป เชน การกําหนดหมายเหตุประเภทยอยใหมใหสินคา
ตอนที่ 38 สําหรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอันตรายตามอนสัุญญารอตเตอรดัม ผลิตภัณฑทําดวยไมไผ 
หรือผลิตภัณฑที่ประกอบดวยแอสเบสทอส เปนตน  
 

การจําแนกพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซของอาเซียนและขององคการศุลกากรโลก 
ประเทศไทยซึง่เปนสมาชิกอาเซียนไดรับเอาพิธีสารวาดวยการนําพกิัดศลุกากรฮารโมไนซ

อาเซียนมาใช (Protocol Governing the Implementation of the ASEAN Harmonized Tariff 
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Nomenclature: AHTN Protocol) โดยมวีตัถุประสงคเพื่อใหประเทศสมาชิกใชพกิัดศุลกากรรวมกนั
ในระดบั 8 หลักซึ่งประกอบดวยพิกดัฮารโมไนซขององคการศุลกากรโลกในระดับ 6 หลักและเพิม่
ตัวเลขในหลักที่ 7 และ 8 เพื่อรองรับรายการสินคาระดับประเภทยอยของอาเซียน ดังนั้น ระบบพิกดั
ศุลกากรของไทยในปจจุบันจึงมีรหัสตัวเลข 2 ระบบ คือ ระบบรหัส 6/7 หลักที่ใชกับการนําเขา
ทั่วไปและระบบรหัส 8 หลักที่ใชกับการนําเขาในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน  

ในการนี ้ ประเทศไทยรวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียนมีเปาหมายจะนําการจําแนกพิกัด
ศุลกากรระบบฮารโมไนซของอาเซียน (AHTN) มาใชกับการคาทั้งในและนอกกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียนในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) 
 

ผลกระทบตอพิกัดอัตราศุลกากรของไทย 
 

การปรับปรุงแกไขที่กลาวมาทั้งหมดจะมีผลโดยตรงตอเลขรหัสสินคาและรายละเอยีดของ
รายการสินคา ดังนี ้

• พระราชกําหนดพิกัดอัตราศลุกากรภาค 2 และภาค 4 

• ประกาศกระทรวงการคลังยกเวนและลดอตัราอากรที่ออกตามมาตรา 12 แหงพระราชกําหนด
พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (อัตราอากรที่จัดเก็บเปนการทั่วไป) 

• ประกาศกระทรวงการคลังยกเวนและลดอตัราอากรที่ออกตามมาตรา 14 แหงพระราชกําหนด
พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (อัตราอากรที่ใชสิทธิพิเศษทางการคาตามขอผูกพันระหวาง
ประเทศ) เชน AFTA, WTO, FTA 

 

ผลกระทบตอผูนําเขา 
 

ผลกระทบตอผูนําเขาในเบื้องตน คือ ภาระในการปรับปรุงขอมูลการจําแนกประเภทพิกัด
ศุลกากรของตนใหทนัสมัย นอกจากนี้ ยังตองระวังขอผูกพันทางกฎหมายที่จะตองจาํแนกประเภท
พิกัดของสินคาใหถูกตองเนือ่งจากหากมีการกระทําผิดเกดิขึ้นผูที่ตองรับผิดชอบมักจะเปนผูนําเขา
มิใชตัวแทนออกของหรือบริษัทขนสงสินคา 

ผูประกอบการควรศึกษาและทบทวนการแกไขพิกดัศุลกากรฮารโมไนซฉบับป ค.ศ. 2007 
ใหรอบคอบในกรณีที่อาจมผีลกระทบดานการจําแนกพกิัดสินคาและอัตราอากร นอกจากนี ้ ยังควร
มีมาตรการเพือ่ใหการปรับเปลี่ยนพิกดัศุลกากรฮารโมไนซฉบับเกาไปสูฉบับใหมเปนไปอยาราบรื่น
ดวย 

@@@ 
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              กลุมมาตรฐานพิธีการและราคา  
              กรมศุลกากร    
              กันยายน 2549 

 
 

 


