ระบบออนไลนของหนวยงาน TFO Canada (Trade Facilitator Office) ที่เปนประโยชน
กับผูประกอบการไทยในการสงออกมายังแคนาดา
เว็ปไซด
: www.tfocanada.ca
ประวั ติ ค วามเป น มา : หน ว ยงาน TFO (Trade Facilitator Office) เป น องค ก รอิ ส ระที่ จั ด ตั้ ง และได รั บ การ
สนับสนุนเงินทุนจากกระทรวงตางประเทศแคนาดา (Global Affairs Canada) ในการ
ชวยเหลือผูผลิต/สงออกในประเทศกําลังพัฒนาเพื่อการสงออกสินคามายังแคนาดา ที่มี
การให บ ริ ก ารทางด า น ข อ มู ล เบื้ อ งต น รายสิ น ค า ข อ มู ล รายชื่ อ ผู นํ า เข า รวมถึ ง การ
ฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูสงออกในประเทศกําลังพัฒนา เพื่อพรอมในการ
สงออกสินคามายังแคนาดา ปจจุบันหนวยงาน TFO ไดเนนการชวยเหลือผูสงออกใน
ประเทศโลกที่สามจํานวน 35 ประเทศ อาทิ ประเทศในแถบลาตินอเมริกา ตะวันออก
กลาง และประเทศในทวี ป แอฟริ ก า โดยในเอเชี ย ประเทศที่ รั บ การสนั บ สนุ น ได แ ก
ประเทศเวียดนาม อินโดนิเซีย ฟลิปปนส และกัมพูชา เปนตนถึงแมวาไทยไมไดอยูในกลุม
ประเทศเปาหมายที่ไดรับการสนับสนุน แตหนวยงาน TFO ก็ยินดีเผยแผรขอมูลที่เปน
ประโยชนที่ผูประกอบการไทยตองการ โดยผูสงออกไทยสามารถใชบริการของ TFO ใน
การคนหาขอมูล รายชื่อผูนําเขา รวมถึงกฎระเบียบนําเขาเบื้องตนของสินคา ขอมูลพิกัด
ศุลกากร ฯลฯ
ประเภทของการใหบริการขอมูล
1. การคนหาพิกัดศุลกากรและอัตราภาษีนําเขาแคนาดา (http://tfocanada.ca/docs.php?page=10_6)
- คนหาโดยรหัส HS Code (ขั้นต่ํา 4 หลัก)
- คนหาโดยใช Keyword ของสินคา
- ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศที่ไดรับสิทธิทางภาษี MFN (Most Favored Nation)

คนหาโดยรหัส HS Code (ขั้นต่ํา 4 หลัก)

คนหาโดยใช Keyword ของสินคา
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ใช Keyword คนหาพิกัดศุลกากรน้ําผลไม “Juice”

ประเทศไทยอยูในกลุม MFN ซึ่งมีอัตราภาษีนําเขา 11%

อักษรยอสิทธิพิเศษภาษีนําเขา (Preferential Tariff Rates)
MFN
: Most-Favoured-Nation
GPT
: General Preferential Tariff
LDCT
: Least Developed Country Tariff
CCCT
: Commonwealth Caribbean Countries Tariff
AUT
: Australia Tariff
NZT
: New Zealand Tariff
UST
: United States Tariff
MT
: Mexico Tariff
MUST
: Mexico-United States Tariff
CT
: Chile Tariff
CRT
: Costa Rica Tariff
PT
: Peru Tariff
CIAT
: Canada-Israel Agreement Tariff
IT
: Iceland Tariff
NT
: Norway Tariff
SLT
: Switzerland-Liechtenstein Tariff

สิทธิพิเศษทางภาษี ที่แคนาดามอบใหประเทศ
ตางๆ อาทิ ประเทศที่มีการทํา FTA อาทิ CCCT
Commonwealth (0%) หรือ GPT (6.5%)
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2. การคนหารายชื่อผูนําเขาแคนาดา (http://www.tfocanada.ca/docs.php?page=10_2)

คนหาโดยชื่อสินคา

คนหาโดยสถานที่แหลงนําเขา

คนหาโดย Keyword หรือ HS Code

- การคนหารายชื่อผูนําเขาแคนาดาสามารถ แบงออกเปนได 3 หมวดหลัก
1. คนหาตามพิกัดศุลกากร HS Code
2. คนหาตามรายชื่อสินคา Product Name
3. คนหาตามสถานที่นําเขา ตามมณฑล
- ถึงแมวาเว็ปไซดของ TFO จะสามารถคนหารายชื่อของผูนําเขาแคนาดาไดนั้น แตขอมูลผูนําเขาจะไม
ครบถวน เนื่องจากกฏหมายเกี่ยวกับ Privacy Act ทีท่ ําใหไมสามารถเปดเผยขอมูลเบอรโทรศัพท หรือ
อีเมลลได ซึ่งผูสงออกไทยสามารถคนหาขอมูลของบริษัทผูนําเขาจากอินเตอรเน็ตได
สินคาขาว HS1006300091 – Rice, Long Grain,
Semi or Wholly Milled.

ขอมูลสถิติมูลคาการนําเขาสินคาขาว จากฐานขอมูลกระทรวง
อุตสาหกรรมแคนาดาและ กรมศุลกากรแคนาดาในป 2014

ตัวอยางรายชื่อผูนําเขา สินคาขาว HS 1006300090 ที่เพียงแค
รายชื่อบริษัทผูนําเขา ชื่อเมือง (City) มณฑล (Province) และ
รหัสไปรษณีย (Postal Code)
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3. ระบบ Automated Import Reference System (AIRS) (http://tfocanada.ca/docs.php?page=10_5)
วัตถุประสงคของระบบ AIRS คือการใหบริการบูรณาการขอมูลที่เกี่ยวของกับขั้นตอนการสงออก
มาแคนาดา รวมถึงขอแนะนําในการเตรียมเอกสารที่ใชยื่นตอศุลกากรแคนาดา (ขาเขา) อีกทั้งยังเปนแหลงรวม
ขอมูลเรื่องกฎระเบียบการนําเขาสินคาที่เกี่ยวของ อาทิ กฎระเบียบเรื่องฉลากสินคา กฎระเบียบเรื่องสารเคมีที่
อนุญาตที่ใชไดในสินคา กฎระเบียบเรื่องสารตกคาง ที่แตละสินคาจะมีกฎระเบียบขั้นตอนที่แตกตางกัน โดยผูใช
ระบบ AIRS สามารถเริ่มจากกรอกขอมูลสินคาที่มาจากพิกัดศุลกากรหรือชื่อสามัญ และขอมูลแหลงกําเนิดสินคา
(บางประเทศมี การทํา ข อตกลง MOU กั บ แคนาดาที่ทําใหขั้น ตอนและจํานวนเอกสารที่เตรียมยื่นตอศุลกากร
แคนาดาลดลง) ทั้งนี้ในระบบ AIRS ยังมีการถามถึงวัตถุประสงคของการนําเขา ซึ่งจะมีกฏระเบียบและขั้นตอนที่
ตางกัน อาทิ การนําเขาขาวโพดที่เปนอาหารสัตว หรือเปนอาหารสําหรับมนุษย ก็จะมีขั้นตอนกฎระเบียบนําเขาที่
แตกตางกัน

การคนหาขอมูลในระบบ AIRS ที่บูรณาการขอมูล กฎระเบียบ
การนําเขา เอกสารที่ใชเตรียมยื่นในขั้นตอนศุลกากรขาเชา
แคนาดา ที่สามารถคนหา จาก รหัส HS Code, ชื่อสามัญ

ตัวอยางกฎระเบียบการนําเขา
- สินคา: เฟอรนิเจอรไมไผ (Bamboo)
- ขนาดไมใผที่มีเสนผาศูนยกลางขนาด > 1.5 ซม.
- แหลงนําเขา: Asia ประเทศไทย
- ลักษณะการใช: สินคาใชกับ End Users
- เอกสารที่ใชประกอบการนําเขา: Phytosanitary Certificate
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ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
หนวยงาน TFO Canada ไดมีการปรับปรุงเว็ปไซดที่ไดนํามาจากขอมูลของหลายหนวยงานใน
แคนาดามาเชื่ อ มโยงกั น อาทิ ข อ มู ล รายชื่ อ ผู นํ า เข า จากกระทรวงอุ ต สาหกรรม (Industry Canada) หรื อ
กฎระเบี ย บนํ า เข า จากหน ว ยงาน CFIA (Canadian Food Inspection Agency) และขอมู ล พิ กัด ศุ ล กากรจาก
CBSA (Canada Border Services Agency) ที่เปดใหผูประกอบการในตางประเทศทั่วโลกที่สนใจสงออกสินคามา
แคนาดาสามารถคนหาขอมูล รวมทั้งยังเปดสมัครเปนสมาชิกไดฟรี นอกจากนี้ที่ผูประกอบการไทยยังสามารถ
โพสขอมูลสินคา รูปภาพ ใชติดตอกับผูนําเขา และยังสามารถรับเขาชม Webinar (สัมมนาออนไลน) ในเรื่อง
กฎระเบียบหรือประเด็นการนําเขาที่นาสนใจ ที่ผูประกอบการไทยที่สนใจสงออกมายังตลาดแคนาดาควรใชเปน
หนี่งในเครื่องมือในการเจาะตลาดแคนาดา ไดอีกดวย
สคต. โตรอนโตมีความเห็นวาหากประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากแคนาดาที่มหี นวยงานหรือเว็ปไซด
ที่ บู ร ณาการข อ มู ล เหมื อ นกั บ หน ว ยงาน TFO Canada ก็ จ ะทํ า ให ช ว ยประสานการทํ า งานของ สคต. ให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ที่สามารถเผยแพร ขอมูล กฎระเบียบการนําเขา (ที่มีการปรับเปลี่ยนอัปเดทตลอดเวลา)
ขั้นตอนพิธีการขั้นตอนทางศุลกากร และยังเปนแหลงเบื้องตนในการคนหารายชื่อผูนําเขาใหกับผูสงออกไทยในการ
เจาะตลาด
*****************************************************************
สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครโตรอนโต
ธันวาคม 2559

