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ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้เข้าร่วมสัมมนา The Entry 

Process: Prepare Now for the New December 31st Entry Process to Reduce Delays จั ด เ มื่ อ วั น ที่                     
20 กรกฎาคม 2559  โดย ท่าเรือลอสแอนเจลิส (Port of Los Angeles) ร่วมกับองค์การอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration) ณ โรงแรม Crown Plaza Los Angeles Harbor Hotel     
เมือง San Pedro มลรัฐแคลิฟอร์เนีย การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีจุดประสงค์คือเพ่ือให้ความรู้และเตรียมพร้อมรับมือ
กับระบบการยื่นข้อมูลเอกสารแก่หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกาทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Automated 
Commercial Environment (ACE) แก่ผู้เกี่ยวข้องในการน าเข้า-ส่งออกสินค้าสู่สหรัฐฯ ระบบ ACE คือจุดเชื่อม
โยงเดี่ยว (Single access point) ที่อุตสาหกรรมสามารถยื่นข้อมูลเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ และข้อความต่างๆ จากแต่ละหน่วยงานจะถูก
ส่งกลับไปยังผู้ยื่นเอกสาร (Filer) โดย FDA ก าหนดให้ยื่นชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ ณ ตอนส่งข้อมูลการน าเข้า 
(Transmission of the entry) ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลเอกสารที่สมบูรณ์และถูกต้องจะลดการร้องขอเอกสารเพ่ิมเติม
และช่วยให้หน่วยงานด าเนินการไดเ้ร็วยิ่งขึ้น การสัมมนาในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ
ของประเทศผู้ส่งออก ผู้น าเข้า ผู้ประกอบการ เป็นต้น โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลเบื้องต้น  
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ประธานาธิปดีโอบามาลงนามในค าสั่งพิเศษว่าด้วยเรื่อง             

การท าให้กระบวนการน าเข้าและส่งออกมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่ งขึ้นส าหรับ ธุรกิจของสหรัฐฯ                   
(Executive Order – Streamlining the Export/Import Process for America’s Business) ซึ่ งค าสั่ ง พิ เศษ
ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยโปรแกรมระบบข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ 
(International Trade Data System หรือ ITDS) ท าให้กระบวนการน าเข้าสินค้าของกรมศุลกากรสหรัฐฯ และ
หน่วยงานภาครัฐซึ่งรวมไปถึง FDA สามารถเป็นไปอย่างไร้เอกสาร (Paperless entry) ผ่านระบบ ACE นอกจากนี้ 
ยังจะมีการอนุญาตให้มีการตรวจปล่อยสินค้า (Cargo clearance) ผ่านระบบ Single Window อีกด้วย  
 

      

รายงานสรุปการเข้าร่วมสัมมนา The Entry Process: Prepare Now for the New December 31st 
Entry Process to Reduce Delays จัดโดยท่าเรือลอสแอนเจลิส (Port of Los Angeles) ร่วมกับ

องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration)  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ณ Crown Plaza Los Angeles Harbor Hotel  

เมือง San Pedro มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
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๑.   Entry Process and ACE Updates บรรยายโดย Dan Solis ผู้อ านวยการ การปฎิบัติการการน าเข้า            
เขตลอสแอนเจลิส องค์การอาหารและยา (Director Los Angeles District Import Operations, U.S. Food 
and Drug Administration) และ Gordon Chu ผู้จัดการโปรแกรมการน าเข้า การปฏิบัติการการน าเข้า                    
เขตลอสแอนเจลิ ส  องค์การอาหารและยา (Import Program Manager, Los Angeles District Import 
Operations, U.S. Food and Drug Administration) 

ก่อนที่จะใช้ระบบ ACE ในแต่ละครั้งของการน าเข้า ผู้ค้า (Trader) ต้องยื่นเอกสารแก่หน่วยงาน
หลายหน่วยงานและต้องยื่นเอกสารหลายครั้ง ส่วนใหญ่เป็นระบบท ามือ  (Manual) และเป็นระบบกระดาษ                         
(Paper-based) ดังที่แสดงใน รูปด้านล่างนี้ 

 
แหล่งที่มา: FDA 

กระบวนการน าเข้าของ FDA ผ่านระบบ ACE เป็นไปตามแผนภาพดังต่อไปนี้ 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ข้อมูลที่ตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อาจขึ้น “May Proceeded” โดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยง 
(Risk ranking) 

อุตสาหกรรม 
(Industry) 

กรมศุลกากรสหรัฐฯ 
(CBP) 

องค์การอาหารและยา
ของสหรัฐฯ (FDA) 

1. ผู้ยื่นเอกสาร (Filer) เข้าระบบ 
ACE ผ่านระบบ ABI (Automated 
Broker Interface) แ ล ะ ยื่ น ชุ ด
ข้อมูลส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่
เ ข้ า ร่ วม  (Partner Government 
Agencies message set) แก่ CBP 

2. CBP ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก ส า ร 
(Syntax validation) เพ่ือให้มั่นใจ
ว่ามีข้อมูลครบถ้วน หากชุดข้อูล
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐครบถ้วน 
CBP จะส่งข้อมูลดั งกล่าวไปยั ง 
FDA เพ่ือด าเนินการต่อไป และ     
ผู้ ยื่ น เอกสารจะได้รับข้อความ 
(Error message) หากมีข้อมูลไม่
ครบ  

3. ข้อมูลจะได้รับการเก็บรักษา
และด าเนินการโดย OASIS และ
คัดกรองโดย PREDICT** 

4. FDA ออกค าสั่งปล่อย
สินค้า (Cargo disposition) 
และส่งไปยัง CBP* 

5. CBP ส่งข้อความดังกล่าวกลับไปยังผู้ยื่น
เอกสาร  
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** OASIS ย่อมาจาก Operational and Administrative System for Import Support และ PREDICT ย่อมา
จ าก  Predictive Risk-Based Evaluation for Dynamic Import Compliance Targeting ซึ่ ง เ ป็ น ร ะบ บ                   
การตรวจสอบคัดกรองสินค้าน าเข้าของ FDA  

แผนภาพแสดงถึงเอกสารข้อมูลในการน าเข้าสินค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของ FDA โดยแยก
ออกเป็นประเภทสินค้า ทั้งนี้ บางสินค้าอาจต้องมีข้อมูลเอกสารเพ่ิมเติม ซึ่งสามารถหาได้จากเอกสารคู่มือแนะน า  
Supplemental Guide ของ FDA และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก ACE_Support@fda.hhs.gov  

ข้อมูลที่ต้องมสี าหรับสินค้าภายใต้ FDA 
- สินค้าและชนิดย่อย (Commodity & Subtype) 
- รหัสสินคา้ (Product Code) 
- ประเทศแหล่งท่ีมาหรือแหล่งที่มา (Country of 
Production or Source) 
- รายการใบก ากับสินค้า (Invoice Description) 
- ช่ือและที่อยู่ของผู้ผลิต (Manufacturer) ผู้ขนส่ง
สินค้า (Shipper) ผู้น าเข้า (Importer) และผู้รบัสินค้า 
(Delivered to Party) 
- ผู้ติดต่อ ณ จุดเข้า (Entry Point of Contact) 
- ปริมาณ (Quantity) บรรจุภณัฑ ์(Packaging) 
มูลค่าสินค้า (Line Value) 
- วันและเวลาที่ถึง (Arrival Date & Time)  
 
 
 
 

 

ยา (Drugs) 
- รหัสที่จะใช้ (Intended Use Code)* 
- รายชื่อตัวยาออกฤทธิ ์(Active Ingredient) และขนาดยา 
(Dosage) 
- ตราสินค้า (Brand name) 
- ช่ือและที่อยู่ของผู้ผลิตส่วนประกอบยา (API Producer(s)) 
และสปอนเซอร์ (ถ้ามี) 
- ใบรับรองการปฏิบัตติาม*   

 

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Biologics)  
- รหัสที่จะใช้ (Intended Use Code) 
- ตราสินค้า (Brand) หรือช่ือเฉพาะ (Proper Name) (ยกเว้นเซลล์
และเนื้อเยื่อ) 
- ใบรับรองการปฏิบัตติาม* 
 

Lสินค้าอาหารต้องมี Prior Notice 
- ประเทศท่ีจัดส่งสินค้า (Country of Shipment) สถานท่ี
เพาะปลูก (Place of Growth) (ถ้ามี) 
- ช่ือและที่อยู่ของผู้ส่งการแจ้งล่วงหน้า (PN Transmitter)   
ผู้ยื่น (Submitter) เจ้าของ (Owner) ผู้รับสินคา้ปลายทาง 
(Ultimate Consignee) และผู้เพาะปลูก (Grower) หรือ ผู้
ที่จัดการรวบรวมสินค้าลงตู้ (Consolidator) (ถ้ามี) 
- ข้อมูลการตดิต่อส าหรับผู้ส่ง (Transmitter) และผูย้ื่น 
(Submitter)  
- หมายเลขตู้สินค้า (Container Number) 
- ใบรับรองการปฏิบัตติาม* 
- ท่าเรือขาเข้า (Port of Arrival) 

 

ยาสูบ (Tobacco) 
- รหัสที่จะใช้ (Intended Use C0de)  
- ผู้ยื่น (Submitter) 
- ใบรับรองการปฏิบัตติาม* 

ยาสัตว์และอุปกรณ์ (Animal Drugs & Devices) 
- รายชื่อตัวยาออกฤทธิ์ (Active Ingredient) และขนาดยา (Dosage) 
(ส าหรับยาเท่านั้น) 
- ตราสินค้า (Brand Name) 
- ใบรับรองการปฏิบัตติาม* (Affirmation of compliance) 

 

เครื่องมือทางการแพทย์ (Medical Devices) และผลิตภัณฑ์
ฉายรังสี (Radiation-Emitting Products) 

- รหัสที่จะใช้ (Intended Use Code) 
- ตราสินค้า (Brand name) (ถ้ามี) 
- ช่ือและที่อยู่ของผู้น าเข้า (Initial Importer) (เครื่องมือทาง
การแพทย์เท่าน้ัน) 
- ใบรับรองการปฏิบัตติาม* 
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* ใบรับรองการปฏิบัติตาม (Affirmations of Compliance) ไม่จ าเป็นต้องมีส าหรับการน าเข้าสินค้าบางชนิด            
โดยเครื่องส าอางค์และพ้ืนผิวที่อาหารสัมผัส (Food contact surfaces) ไม่ต้องมีเอกสารข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
รายการเอกสารในหัวข้อ “ข้อมูลที่ต้องมีส าหรับสินค้าภายใต้ FDA” 

ACE เป็นระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange หรือ EDI) 
เดียวที่ได้รับอนุญาตจาก CBP ส าหรับการยื่นการน าเข้าและใบขนสินค้า (Entry and Entry summary) ส าหรับ
การน าเข้าบางประเภท การยื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องอยู่ในรูปแบบ ACE และจะไม่รับการยื่นเอกสารที่อยู่
ในรูปแบบ Automated Commercial System หรือ ACS อีกต่อไป ACS คือระบบเดิมที่ CBP ใช้เพ่ือตามรอย 
(Track) ควบคุม (Control) และด าเนินการ (Process) สินค้าท้ังหมดที่น าเข้าสู่สหรัฐฯ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ (Effective 
date) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2559  ดังที่ เผยแพร่ในทะเบียนกลาง (Federal Notice) FRN 2016-12067          
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 โดยการน าเข้าบางประเภทดังกล่าวประกอบด้วย 
01—Consumption—Free and Dutiable 
02—Consumption—Quota/Visa 
03—Consumption—Antidumping/Countervailing Duty 
06—Consumption—Foreign Trade Zone (FTZ) 
07—Consumption—Antidumping/Countervailing Duty and Quota/Visa Combination 
11—Informal—Free and Dutiable 
12—Informal—Quota/Visa (other than textiles) 
21—Warehouse 
22—Re-Warehouse 
23—Temporary Importation Bond (TIB) 
31—Warehouse Withdrawal—Consumption 
32—Warehouse Withdrawal—Quota 
34—Warehouse Withdrawal—Antidumping/Countervailing Duty 
38—Warehouse Withdrawal—Antidumping/Countervailing Duty & Quota/Visa Combo 
51—Defense Contract Administration Service Region 
52—Government—Dutiable 
61—Immediate Transportation 
62—Transportation and Exportation 
63—Immediate Exportation 
69—Transit (Rail only) 
70—Multi-Transit (Rail only) 
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นอกจากนี้ FDA ยังส่งเสริมให้ผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นเอกสารผ่านระบบ ACE เริ่มยื่นเอกสารผ่านระบบ
ดังกล่าว โดยควรเริ่มจากการเรียนรู้ข้อบังคับของ FDA ส าหรับการน าเข้าผ่านระบบ ACE ซึ่งหาได้จากเอกสาร
แนะน าเพ่ิมเติม (FDA Supplemental Guide) เมื่อเข้าใจข้อบังคับแล้ว ให้ติดต่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software 
developer) เพ่ือให้พวกเขาเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้น ยังควรแจ้งต่อตัวแทนลูกค้า ABI 
(Automated Broker Interface Client Representative) ถึงข้อมูลและความคืบหน้า หลังจากนั้น ให้ติดต่อไป
ยัง FDA เมื่อจะเริ่มยื่นเอกสารผ่านระบบ ACE ทาง ACE_Support@fda.hhs.gov  

2. ACE and Automated Systems – U.S. Customs & Border Protection บรรยายโดย Pauline Hogue 
ผู้จัดการโปรแกรมการค้ากรมศุลกากรสหรัฐฯ ส านักงานพื้นที่นครลอสแอนเจลิส (Program Manager Trade U.S. 
Customs and Border Protection, Los Angeles Field Office)  

ในปี  2558 กรมศุลกากรสหรัฐอเมริกา ได้ด า เนินการการน า เข้ าสินค้ามูลค่ า กว่ า                         
2.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ (Trillion) การส่งออกมูลค่ากว่า 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ และเก็บภาษีน าเข้า 
(Duty) ภาษีอากร (Tax) และค่าธรรมเนียม (Fee) ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 46 พันล้านสหรัฐฯ  

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ประธานาธิบดีโอบามาได้ลงนามค าสั่งพิเศษ (Executive 
Order) ซึ่งก าหนดให้ใช้ระบบ ACE ภายในเดือนธันวาคม 2559 โดย ACE คือเทคโนโลยีที่ท าให้สามารถ              
ใช้การระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (Single Window) ได้ และในขณะนี้ ได้มีการน าโครงสร้างส าคัญ 
(Key feature) ของระบบ Single Window มาปฏิบัติแล้ว  

ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วม (Partner Government Agency หรือ PGA) อยู่ 47 
หน่วยงาน ซึ่งระบบของหน่วยงานเหล่านี้ยังอยู่ในรูปแบบกระดาษ (Paper-based) และมีระบบการน าเข้าที่
หลากหลาย (Multiple entry systems) ท าให้มีแบบฟอร์มส าหรับการน าเข้าและส่งออกเกือบ 200 แบบฟอร์ม
ดังนั้น การใช้ระบบ Single Window ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐได้รับข้อมูลเร็วขึ้น ซึ่งท าให้มีความสามารถในการ
ระบุถึ งการขนส่ งสินค้ าที่ อันตรายหรือต้องห้ ามได้ เ ร็ วยิ่ งขึ้ น  (Dangerous of prohibited shipments)                
ภาครัฐสามารถตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที (Near-real time) ง่ายแก่อุตสาหกรรมในการปฏิบัติตามข้อบังคับของ
ภาครัฐมากยิ่งขึ้น และลดค่าใช้จ่ายของทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม 

 
ภาพจาก CBP 
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ขณะนี้ได้มีการสร้างและพัฒนาระบบ ACE แล้วเสร็จไปประมาณร้อยละ 85 ของระบบทั้งหมด 
ดังภาพที่แสดงด้านบน โดยพ้ืนที่สีเข้มคือส่วนที่สร้างส าเร็จแล้ว และพ้ืนที่สีอ่อนคือส่วนที่ยังสร้างไม่ส าเร็จ โดยมี
วันที่น าไปปฏิบัติ (Implement date) ดังต่อไปนี้ 

วันที่น าไปปฏิบัติ (Implement date) ข้อปฏิบัติ 
1 พฤษภาคม 2558 ต้องใช้ ACE ส าหรับการยื่นเอกสารรายการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 

(Electronic manifest filing) 
20 พฤษภาคม 2558 ส่งมอบฟังก์ชันการใช้งาน (Functionality) ส าหรับวันที่ 1 พฤศจิกายน 

แ ก่  Certification (CERT) environment เ พ่ื อ ท ด ส อ บ ก า ร ค้ า          
(Trade testing) 

สิงหาคม 2558 PGA เริ่มโปรแกรมทดลอง (Pilot) 
1 พฤศจิกายน 2558 - ช่วงการเปลี่ยนผ่านเริ่มต้น  

- CBP สนับสนุนให้ยื่นเอกสารผ่าน ACE ทั้ง การน าเข้าและใบขนสินค้า
ประเภท 01 03 06 11 23 51 และ 52 

28 กุมภาพันธ์ 2559 CBP เริ่มก าจัดระบบ ACS 
31 มีนาคม 2559 ต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ผ่านระบบ ACE 

- ใบขนสินค้าประเภท 01 03 11 23 51 และ 52 โดยไม่ต้องแนบ
เอกสารของ PGA 
- การน าเข้า/ใบขนสินค้าพร้อมทั้ งเอกสารข้อมูลของหน่วยงาน      
APHIS Lacey และ NHTSA 

28 พฤษภาคม 2559 ต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ผ่านระบบ ACE 
- การน าเข้าประเภท 01 03 11 23 และ 52 
- การน าเข้าและใบขนสินค้าประเภท 06 โดยไม่ต้องแนบเอกสารข้อมูล
ส าหรับ PGA ยกเว้นส าหรับหน่วยงาน NHTSA และ APHIS Lacey Act 

15 มิถุนายน 2559 ต้องยื่นเอกสารข้อมูลส าหรับ FDA ผ่านระบบ ACE 
23 กรกฎาคม 2559 ต้องยื่นเอกสารในแบบฟอร์ม Non-ABI 02/16 และเอกสารต่อไปนี้         

ผ่านระบบ ACE                                                            
- การน าเข้าประเภท 02 07 12 21 และ 22 
- ใบขนสินค้าประเภท 02 07 12 21 22 31 32 34 และ 38 

27 สิงหาคม 2559 ยื่นการทว้งสิทธิ์ (Protest) ผ่านระบบ ACE เท่านั้น 
1 ตุลาคม 2559 บังคับใช้ระบบ ACE ในการด าเนินการสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ของ CBP  

ที่เหลือทั้งหมด 
ปี 2559 บังคับใช้ระบบ ACE โดยแต่ละหน่วยงาน (PGA) มีก าหนดการต่างกัน 

ทั้งนี้ สามารถติดตามก าหนดการวันที่ปฏิบัติตามได้ทาง www.cbp.gov/acemandatorydates 



7 
 

 โควตา (Quota) และระบบ ACE 
เมื่อมีการยื่นโควตาผ่านระบบ ACE ระบบจะมีการตรวจสอบ (Validation) โควตาสินค้าดังกล่าว  

ซึ่งพิจารณาว่าสินค้าอยู่ภายใต้โควตาหรือไม่ มีโควตาเพียงพอหรือไม่ ประเภทของการน าเข้า รหัสศุลกากรสหรัฐฯ 
(Harmonized Tariff Schedule หรือ HTS) ประเทศแหล่งที่มา (Country of origin หรือ C/O combination) 
ถูกต้อง การแปลงหน่วยที่เหมาะสม (proper conversion) โควตาถูกสั่งห้ามหรือไม่ โควตาเต็มแล้วหรือไม่              
หรือโควตาอยู่ในช่วงที่เปิดหรือปิดอยู่ ทั้งนี้ ร้อยละ 90 ของโควตาทั้งหมดจะได้รับการด าเนินการโดยอัตโนมัติ         
ในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 10 คือการร้องขอบริการทางการค้า (Trade service request) ปัญหาเรื่องการจัดสรร
ปันส่วน/จังหวะเวลา (Allocation/timing issue) การท้วงสิทธิ์ (Protest) และสถานการณ์โควตาที่ซับซ้อน 
(Complex quota scenario)  

แผนการเปลี่ยนผ่านโควตา (Quota Transition Plan) มีดังต่อไปนี้ 
1. วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 คือวันสุดท้ายส าหรับผู้ค้า (Trade) ในการยื่นโควตาแบบ               

non-ABI (non-ABI quota transaction) 
2. วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 คือวันสุดท้ายส าหรับผู้ค้าในการยื่นโควตาแบบ ABI (ABI quota 

transaction) 
3. วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 คือวันที่ต้องยื่นโควตาผ่านระบบ ACE 
4. วันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2559 คือช่วงที่ CBP ป้อนข้อมูลโควตาสินค้า (Quota line)          

ในระบบ ACE ที่ไม่ได้ป้อนในระบบ ACS ก่อนการปรับเปลี่ยนระบบ (cutover) 
การพิจารณาก าหนดวันที่ยื่นเอกสาร (Determining Presentation Date) มีดังนี้ 
1. โมดูลโควตา (Quota module) จะพิจารณาจากวันที่สินค้ามาถึง (Arrival of goods date) 

วันที่ของใบขนสินค้า (Date of Entry Summary) วันที่มีก าหนดการให้ยื่นใบขนสินค้า หรือวันที่ช าระเงินหากไม่มี
วันที่ก าหนดส าหรับใบแจ้งยอด (Statement) โดยวันที่ยื่นเอกสารคือวันใดวันหนึ่งที่เกิดข้ึนช้าที่สุด 

2. ส าหรับใบขนสินค้าที่ ใช้ในการน าเข้าสินค้าประเภทถอนจากคลังสินค้า (Warehouse 
withdrawal entry type) วันที่ยื่นเอกสารจะถูกพิจารณาจากวันที่ยื่น (Transmit) ใบขนสินค้า หรือวันที่                              
มีก าหนดการให้ช าระเงินหรือวันที่มีการช าระเงิน โดยวันที่ยื่นเอกสารคือวันใดวันหนึ่งที่เกิดข้ึนช้าที่สุด 

ในการยื่นโควตา จะต้องยื่นการน าเข้าโควตา (Quota entry) เป็นการน าเข้าประเภท 02 จนกว่า
โควตาจะเต็ม เมื่อโควต้าเต็มแล้ว ผู้ค้า (Trade user) จะได้รับข้อความแจ้งเตือนว่าโควตาภาษีอัตราต่ า (Quota 
lower rate) เต็มแล้ว ซึ่งหมายความว่าผู้ยื่นโควตาต้องยื่นใบน าเข้าสินค้าระหว่างช่วงโควตา (Quota period)       
ให้เป็นการน าเข้าประเภท 01 ที่อัตราภาษีสูงกว่า ทั้งนี้ จะไม่มีบันทึกโควตาภาษีอัตราสูง (High rate quota 
record) เมื่อโควตาเต็มแล้ว เนื่องจากไม่มีความจ าเป็นส าหรับผู้ค้าหรือ CBP ในการด าเนินการสินค้าเป็นโควตาถ้า
ใช้ภาษอัีตราสูง และผู้ค้าสามารถใช้ภาษีอัตราสูงเมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการ (ยกเว้นทูน่า)  

กฎพิเศษ (Special date filtering rules) จะใช้กับโควตาที่มีความต้องการสูง (High demand) 
และคาดว่าจะการยื่นขอมากเกิน โควตา (Oversubscribe) การค านวณการแบ่ งสรรปันส่วน / อัตรา                    
การแบ่งสรรปันส่วน (Apportioning / proration %) จะยึดหลักจากการยื่นทั้ งหมดระหว่าง  0.00 น.                
(เวลาท้องถิ่น) และ 12.00 น. (เวลามาตรฐานตะวันตก หรือ EST) โดยอัตราการแบ่งสันปันส่วนจะน ามาใช้กับ      
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ผู้ยื่นแต่ละรายเท่าๆ กัน ซึ่ง อัตราดังกล่าวจะค านวณจากปริมาณโควตาที่เหลือ/โควตาที่ร้องขอ (Quota quantity 
remaining/Total quota requested)  

วันที่ย่ืน 
(Presentation Date) 

ผลการยื่นค าร้อง 
(Outcome of Request) 

 
หมายเหตุ 

ก่อน 0.00 น. (เวลาท้องถิ่น)  
วันที่มีช่วงเวลาเปิดให้ยื่นค าร้องขอ
โควตา (Opening moment) 

ปฏิเสธ  - 

ระหว่าง 0.00 น. (เวลาท้องถิ่น) 
และ 12.00 น. (EST)  
วันที่มีช่วงเวลาเปิดให้ยื่นค าร้องขอ
โควตา  

รับ ค าร้อง เหล่ านี้ จะถูกแบ่ งสรรปันส่ วน      
หากปริมาณค าร้องที่ร้องขอในช่วงเวลานี้มี
มากกว่าขีดจ ากัดของโควตา 

หลัง 12.00 น. (EST)  
วันที่โควตาเริ่ม 

รับ หากโควตายังไม่เต็ม 
ปฏิเสธ หากโควตาเต็ม 

ค าร้องที่ได้รับจะถูกแบ่งสรรปันส่วน 

การพิจารณาทบทวนก่อนการแบ่งสรรปันส่วน (Pre-allocation Review) จะใช้ระยะเวลา 72 
ชั่วโมงหลังจากช่วงเวลาเปิดให้ยื่นค าร้องขอโควตา (Opening moment) ส าหรับการแก้ไขปรับปรุง (Redress) 
ปัญหาข้อกังวลต่างๆ (Concern) ก่อนการแบ่งสรรปันส่วน นอกจากนี้ ยังสามารถสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

- https://www.cbp.gov/trade/quota 
- https://www.cbp.gov/trade/rulings/directives-handbooks 
- https://www.cbp.gov/document/guides/ace-entry-summary-business-process 
- http://www.ecfr.gov/ 

การเปิดใช้โปรแกรมอ่ืนๆ ในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง (Late Summer-Fall Rollouts) 
1. การยื่นขอท้วงสิทธิ์ (Protest) 
การยื่นขอท้วงสิทธิ์คือความสามารถของผู้ประกอบการในการยื่นท้วงสิทธิ์และ/หรือยื่นค าร้อง

หลังจากที่การเข้าของสินค้าได้มีการช าระบัญชี (Liquidate) แล้ว โดยการพัฒนาการยื่นท้วงสิทธิ์ในระบบ ACE       
มีวัตถุประสงค์หลักคือเพ่ือจัดเตรียมกลไกอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการยื่นขอท้วงสิทธิ์ที่จะสามารถท าให้มีการเข้าร่วม
ทางการค้า (Trade participation) ในวงกว้างมากขึ้น เพ่ือให้มีการท างานอย่างไร้รอยต่อที่มีประสิทธิผลเทียบเท่า
กับที่ท่า (Port) หรือศูนย์ตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญของ CBP (Centers of Excellence and Expertise หรือ CEE) 
และเพ่ือลดความจ าเป็นในการยื่นในรูปแบบกระดาษ นอกจากนี้ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2559 จะเป็นวันแรก          
ที่สามารถยื่นการขอท้วงสิทธิ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ ACE ทั้งนี้ CBP จะยังคงรับการยื่นขอท้วงสิทธิ์                        
ในรูปแบบกระดาษอยู่ 

กระบวนการยื่นขอท้วงสิทธิ์ผ่านระบบ ACE ดีกว่าระบบที่ใช้ในปัจจุบัน ในส่วนของ 
- บัญชีผู้ยื่นขอท้วงสิทธิ์ (Protest filer account) เพ่ือให้ผู้ค้า (Trade) สามารถ

เข้าถึงโมดูลการขอท้วงสิทธิ์ (Protest module) ส าหรับการยื่นขอท้วงสิทธิ์ทางอิเล็กทรอนิกส์และเพ่ือดู                     
การทว้งสิทธ์ที่ยื่นไปแล้ว 

http://www.cbp.gov/trade/quota
https://www.cbp.gov/trade/rulings/directives-handbooks
https://www.cbp.gov/document/guides/ace-entry-summary-business-process
http://www.ecfr.gov/
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- ขั้นตอนการท างาน (Workflow) ด้านการท้วงสิทธิ์ของ CBP เนื่องจากระบบ
อนุญาตให้การด าเนินการเคลื่อนที่อย่างไร้รอยต่อ โดยยึดหลักจากจุดที่มีการขอท้วงสิทธิ์ 

- การบูรณาการ (Integration) กับระบบเอกสารรูปภาพ (Document Image 
System หรือ DIS) ส าหรับเอกสารที่ต้องอัพโหลดโดยผู้ใช้ (User) และแนบกับการยื่นขอท้วงสิทธิ์ที่สามารถเข้าดู
ได้ทั่วประเทศ (Visibility nationwide) 

-  การแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ยื่นขอท้วงสิทธิ์ โดยขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี 
เช่น การเพ่ิมเติมการท้วงสิทธิ์ (Protest added) การแก้ไข (Amended) การปฏิเสธ (Denied) เป็นต้น 

ในการยื่นการท้วงสิทธิ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ ACE ผู้ค้า (Trade) จะต้องมีบัญชีผู้ยื่น              
การท้วงสิทธิ์ (Protest filer account) ผู้ยื่นสามารถเข้าไปสร้างบัญชีผู้ยื่นการท้วงสิทธิ์ได้ทาง CBP.gov (ยังคงรอ           
การเผยแพร่) ทั้งนี้ หากมีบัญชี ACE อยู่แล้ว ผู้ใช้สามารถเพ่ิม “ผู้ยื่นการท้วงสิทธิ์” (Protest Filer) ไปยังรายการ 
Business partner ได้  นอกจากนี้ ผู้ยื่นสามารถเข้าถึง (Access) โมดูลการท้วงสิทธิ์เพ่ือเพ่ิมการท้วงสิทธิ์และ
เอกสารสนับสนุน เพ่ือแก้ไข (Amend) การท้วงสิทธิ์ที่ได้ยื่นไปแล้ว เพ่ือตอบโต้ค าร้องของ CBP ส าหรับข้อมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการท้วงสิทธิ์ และเพ่ือเรียกดูการท้วงสิทธิ์ที่ได้ยื่นไปแล้ว  ยิ่งไปกว่านั้น จะต้องใช้เอกสารสนับสนุน
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic supporting documentation) และใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของการแจ้งเตือนที่
เกี่ยวกับการท้วงสิทธิ์ (Electronic receipt of Protest-related notification)  

2. การช าระบัญชี (Liquidation) 
ใบขนสินค้า (Entry summary) จะไม่ระบุว่าได้มีการช าระบัญชีแล้ว (Liquidated) หากวันที่

ช าระบัญชี (Liquidation date) ยังมาไม่ถึงหรืออยู่ในอนาคต ทั้งนี้ จะมีการด าเนินการช าระบัญชีเป็นรายสัปดาห์ 
และใบขนสินค้าจะช าระบัญชีทุกวันศุกร์ นอกจากนี้ จะมีการแจ้ง (Post) การช าระบัญชีทุกอาทิตย์ผ่านทาง
ประกาศ อิ เล็ กทรอนิ กส์  (Electronic bulletin notice) ที่ สามารถเข้ าดู ได้ ทั่ วประเทศ  โดย เข้ า ไปดูที่  
www.cbp.gov  

3. การพิสูจน์ข้อมูล (Reconciliation) 
การพิสูจน์ข้อมูล คือการยื่นข้อมูลภายหลังจากที่สินค้าเข้าสู่สหรัฐฯ แล้ว อันมีสาเหตุมาจากข้อมูล

บางข้อมูลที่ยื่นไปตอนสินค้าเข้าสู่สหรัฐฯ ยังไม่สามารถบอกจ านวนที่แท้จริงได้ (Undeterminable) โดยข้อมูลที่
ยื่นภายหลังจะต้องเป็นข้อมูลสุดท้ายและถูกต้อง (Final and correct information)  โดยการยื่นพิสูจน์ข้อมูลต้อง
ปฏิบัติดังนี้ 
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ประเภท ไม่เปลี่ยนแปลง 
(No Change) 

เปลี่ยนแปลง 
(Change) 

เขตการค้าเสร ี
(FTA) 

วิธีการ 
และเอกสารที่ต้อง 

จัดเตรียม 

- ยื่นรวบยอด (Aggregate) 
- ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 
(Association file) 
- ไม่ต้องมีข้อมูลสินค้า  
(No line item data) 

- ยื่นรวบยอด  
(Aggregate) หรือ 
ยื่นในการน าเข้าแต่ละครั้ง 
(Entry-by-entry)  
- ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 
(Association file) 
- ข้อมูลสินค้า  
(Line item data) 

- ยื่นในการน าเข้าแต่ละครั้ง 
(Entry-by-entry) 
- ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 
(Association file) 
- ข้อมูลสินค้า 
(Line item data) 
- ค าแถลงประกาศของ FTA 
(FTA declaration statement) 

4. การคืนอากร (Drawback) 
การยื่นค าร้องการคืนอากรทั้งหมด (Entire Drawback Package) ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ABI 

(ABI transmission) หรืออัพโหลดบน DIS และใช้ HTS  10 หลัก โดยจะมีระบบตรวจสอบและการบูรณาการกับ
กระบวนการหลังการปล่อยสินค้ามากขึ้น นอกจากนี้ ยังปรับปรุงระบบควบคุมส าหรับการป้องกันไม่ให้คืนเงิน 
(Over refunding) ให้ดียิ่งขึ้น 

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับระบบ ACE 
การเผยแพร่ (Outreach) ติดตามเกี่ยวกับงานในระดับชุมชน (Community event) หรือ

สัมมนาทางเว็บไซต ์(Webinar) ทาง www.cbp.gov/aceoutreach 
การฝึกอบรม (Training) สืบหาเอกสารแนะน าผู้ใช้ (User guide) และหลักสูตรออนไลน์ 

(Online course) เกี่ยวกับโพทัลและระบบการท างานของ ACE (ACE Portal and system functions) ทาง 
www.cbp.gov/trade/training-and-reference-guides 

อี เ ม ล แ จ้ ง เ ตื อ น  (E-mail Alert) รั บ อี เ ม ล แ จ้ ง เ ตื อ น เ กี่ ย ว กั บ  ACE ท า ง 
www.apps.cbp.gov/csms/csms 

การช่วยเหลือ (Support) รับการช่วยเหลือจาก CBP เกี่ยวกับ ACE ทาง www.cbp.gov/ace-
support 

ค าถามที่ถามบ่อย (FAQs) อ่านค าตอบส าหรับค าถามที่ ถามบ่อยเกี่ยวกับ ACE ทาง 
www.cbp.gov/trade/automated/ace-faq  

ทั้งนี้ ยังสามารถสืบหาข้อมูลต่างๆ เกี่ยว ACE ได้จากเว็บไซต์ของ CBP ทาง www.cbp.gov/ace 
 
 
 

http://www.cbp.gov/aceoutreach
http://www.cbp.gov/trade/training-and-reference-guides
http://www.apps.cbp.gov/csms/csms
http://www.cbp.gov/ace-support
http://www.cbp.gov/ace-support
http://www.cbp.gov/trade/automated/ace-faq
http://www.cbp.gov/ace

