“...ความสามัคคีนั้น อาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่แย้งกัน ความจริง
งานทุกอย่างหรือการอยู่เป็นสังคมย่อมต้องมีความขัดแย้งกัน ความคิดต่างกันซึ่งไม่เสีย
หาย แต่อยู่ที่จิตใจของเรา ถ้าเราใช้หลักวิชาและความปรองดองด้วยการใช้ปัญญา การ
แย้งต่างๆ ย่อมเป็นประโยชน์ ถ้ามีรากฐานของความคิดอย่างเดียวกัน รากฐานของ
ความคิดนั้นคือ แต่ละคนจะต้องทำ�ให้บ้านเมืองมีความสุขมีความเป็นปึกแผ่น...”
พระราชดำ�รัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ
รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2517
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สวัสดีผู้อ่านจุลสารศุลกากรทุกท่านครับ ในช่วงเวลาแห่งการถวายความอาลัยนี้
ประชาชนชาวไทยต่างร่วมใจแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมกิจกรรมจิตอาสาท�ำความดี
เพือ่ พ่อ ไม่วา่ จะเป็นหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชนทัว่ ไป ร่วมถึงนักเรียนนักศึกษา
ต่างเดินตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาท พร้อมน้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั คิ รับ
กรมศุลกากรได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจในเดือนนี้เช่นกันครับ เริ่มด้วย
อธิบดีกรมศุลกากร และเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากร ร่วมจัดกิจกรรม “วายุภักษ์รวมใจช่วย
เหลือประชาชน” ณ บริเวณหน้าส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล(เดิม) ถนนราชด�ำเนินกลาง
ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2559 และอธิบดีกรมศุลกากร น�ำข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างกรมศุลกากร ร่วมพิธีปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อน้อมถวายพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานน�้ำพุ   อาคาร 1 กรมศุลกากร  
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 และยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ติดตามได้ในคอลัมน์
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วิสัยทัศน์

(Vision)

องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย
และเชื่อมโยงการค้าโลก
An excellent Customs service to achieve
sustainable development of Thailand economy
and global trade connectivity

พันธกิจ (Mission)
1. อำ�นวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ  
Facilitate trade and promote national logistics system
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ
Promote national economy by implementing Customs-related measures
and international trade information
3. ปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร
Protect and secure society based on Customs control system
4. จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
Collect revenue in a fair, transparent and efficient manner

ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
1. พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออำ�นวยความสะดวกทางการค้า
Develop work process and ICT system for trade facilitation
2. พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก
Develop Customs measures and international trade information promoting border trade and global trade connectivity
3. พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน
Develop efficient and integrated Customs control system
4. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
Enhance revenue collection efficiency and effectiveness based on good governance principal
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร
Develop human resources capacity and organizational management

รูตอน้จมาตรการควบคุ
ัก วปส:มการเคลื่อนย้ายของเข้า-ออก
Bond/IEAT/FZ/Transit

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย

รองอธิบดีกรมศุลกากร

    “...หากแต่กระบวนการตรวจสอบควบคุมดังกล่าว จำ�เป็นต้องได้รับความร่วมมืออย่าง
ดีจากทุกคนในกรมศุลกากร การประสานงานด้วยความเอาใจใส่ และการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ เพื่อปกป้องภาพลักษณ์ของกรมศุลกากร ให้เป็นที่เชื่อมั่น
ของประชาชนในฐานะหน่วยงาน “หน้าด่านของประเทศ...”
มาตรการคลัง/เขต และของผ่านแดน

ในระยะที่ผ่านมา กรมศุลกากรตกเป็นจำ�เลยสังคมเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการตรวจสอบควบคุ ม ของที ่ เ ก็ บ ในคลังสินค้าทัณฑ์บน
ทั่วไป เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี และของผ่านแดน โดย
ถูกกล่าวหาในประเด็นต่าง ๆ อาทิ มีการลักลอบนำ�ของออกจาก
คลัง/เขต มี ก ารแวะเปลี ่ ย นของกลางทาง ของจากต้นทางไม่ถึง
ปลายทาง เป็นต้น โดยเฉพาะเมื่อสินค้านั้นเป็นสินค้าที่มีค่าภาษีอากรสูง
การจับตาจากสังคม และผลกระทบต่อภาพลักษณ์ก็ยิ่งสูงขึ้นตามกัน
อย่างไรก็ดี กรมศุลกากรเองก็มีระเบียบที่กำ�หนดขั้นตอน และ
วิธีการตรวจสอบควบคุมอยู่แล้ว แต่ในทางปฏิบัติ ความเข้มงวดกวดขัน
ความเอาใจใส่ และความเอาจริงเอาจังในการติดตามของเจ้าหน้าทีร่ วมถึง
ปัญหาในการขาดการประสานงานกันระหว่างต้นทางและปลายทาง
และการกำ�หนดผูร้ บั ผิดชอบทีช่ ดั เจน อาจเป็นประเด็นทีท่ ำ�ให้เกิดช่องว่าง
ของการกระทำ�ความผิดรวมถึงปัญหาทุจริตคอรัปชั่นได้
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จากประเด็นที่กล่าวมา คณะทำ�งานวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน (วปส.) จึงได้ระดม
ความคิดเห็นของทุกภาคส่วน เพื่อกำ�หนดมาตรการเพิ่มเติมจากที่มีการ
ระบุในประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร หรือประกาศ/คำ�สั่งที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งกรมฯ ได้เห็นชอบตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ตามอนุมัติกรมฯ ลง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ตามหนังสือด่วนที่สุด สำ�นักสืบสวนและ
ปราบปราม ที่ กค 0521(ส)/724 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เรื่อง
มาตรการควบคุมกลุม่ ของทีม่ คี วามเสีย่ ง สำ�หรับคลังสินค้าทัณฑ์บนทัว่ ไป
เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี ในลักษณะพาณิชยกรรม และ
ของผ่านแดน

ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป เช่น อาหารสำ�เร็จรูป ยารักษาโรคบางประเภท
เสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกาย เป็นต้น หรือของทีต่ อ้ งชำ�ระภาษีสรรพสามิตจำ�พวก
สุรา บุหรี่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ดว้ ย รวมถึงของทีต่ อ้ งมีใบอนุญาต/
ใบรับรองจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการนำ�เข้า ส่งออก หรือนำ�ผ่าน อาทิ
เนื้อสัตว์ และสินค้าเกษตรต่าง ๆ เป็นต้น
ของผ่านแดนถือเป็นของที่มีความเสี่ยงเช่นกัน เนื่องจาก
ของผ่านแดนบางประเภทเป็นของมีมลู ค่าสูง หรือเป็นของทีต่ อ้ งชำ�ระภาษี
ในอัตราสูงหากเป็นการนำ�เข้า รวมถึงของที่มีผลต่อความมัน่ คงปลอดภัย
ของประเทศ เช่น อาวุธ หรือสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-Use Goods)
เป็นต้น

มาตรการ วปส. มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้าง?

2. การควบคุมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการเคลือ่ นย้ายกลุม่ ของทีม่ คี วามเสีย่ ง
ดังกล่าวและของผ่านแดน
2.1 การนำ�กลุ่มของที่มีความเสี่ยงเข้าในพื้นที่ การนำ�ออกจาก
พื้นที่ หรือการโอนย้ายระหว่างพื้นที่คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป เขตปลอด
อากร หรือเขตประกอบการเสรี
  (1) ให้มีการตรวจสอบการอนุมัติ/อนุญาตจากผู้ประกอบ
การภายในพื้นที่ในการเคลื่อนย้ายของอย่างถูกต้องแล้ว และแจ้งต้นทาง
เพื่อทราบว่าได้มีการอนุญาตอย่างถูกต้องแล้ว

1. กำ�หนดกลุ่มของที่ถือว่ามีความเสี่ยง
กลุม่ ของทีม่ คี วามเสีย่ งซึง่ นำ�เข้าเข้าเก็บในพืน้ ทีค่ ลังสินค้าทัณฑ์บน
ทัว่ ไป เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีมีความหลากหลายและ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และแนวโน้มความต้องการของตลาด ซึง่
กลุม่ ของทีถ่ อื เป็นความเสีย่ งเป็นของทีน่ ำ�เข้าจากต่างประเทศทีข่ ออนุญาต
เคลื่อนย้ายระหว่างที่ทำ�การศุลกากรโดยยังมิได้ชำ�ระค่าภาษีอากร หรือ
ดำ�เนินการเชิงพาณิชยกรรม อันได้แก่ ของสำ�เร็จรูปต่าง ๆ ทีม่ อี ตั ราอากรสูง
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(2) ก่อนนำ�ออกจากต้นทาง ต้องมีการตรวจสอบด้วยระบบ
เอกซเรย์   ถ่ายรูป และหมายเหตุรายละเอียดเกี่ยวกับยานพาหนะที่
ขนส่ง รวมถึงชื่อ-นามสกุลของผู้ขับขี่ด้วย
(3) ให้มกี ารประสานงานระหว่างต้นทางและปลายทางในลักษณะ
คู่ขนาน รวมทั้งการประสานงานภายในหน่วยงาน เพื่อให้การตรวจสอบ
ควบคุมเป็นไปอย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ
• ก่อนการตรวจปล่อยของออกจากต้นทาง ให้ส่วน
บริการศุลกากรต้นทางประสานส่วนควบคุมทางศุลกากรภายในสังกัด
และส่วนบริการศุลกากรปลายทางเพื่อทราบและดำ�เนินการติดตามการ
เคลือ่ นย้าย สินค้า  
• เมือ่ ของถึงปลายทาง ส่วนบริการศุลกากรปลายทาง
ต้องแจ้งส่วนบริการศุลกากรต้นทางเพื่อทราบด้วย
• ให้มีการประสานงานกันระหว่างส่วนควบคุมทาง
ศุลกากรต้นทางและส่วนควบคุมทางศุลกากรปลายทาง เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
(4) กำ�หนดอำ�นาจหน้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลการเคลือ่ นย้ายที่ชัดเจน
ระหว่างต้นทางและปลายทาง โดยให้ตน้ ทางรับผิดชอบกำ�กับดูแลภายใน
48 ชั่วโมงนับแต่วันเวลาที่มีการปล่อยจากต้นทาง หลังจากนั้นให้อยู่
ในความรับผิดชอบของสำ�นักงานศุลกากร/ด่านศุลกากรปลายทาง
(5) เมือ่ ของเดินทางถึงปลายทาง ให้มกี ารตรวจสอบหมายเลข
ทะเบียนรถ ชื่อผู้ขับขี่ รวมถึงระยะเวลาการเดินทางให้ถูกต้องตรงกับที่
ต้นทางได้บนั ทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ก่อนพิจารณา
ตรวจรับของเข้ า พื ้ น ที ่ และหากพบข้ อ สงสั ย ประการใดให้สอบถาม
ข้อเท็จจริงจากผู้เกี่ยวข้องและรายงานให้หัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบทราบ
เพื่อพิจารณาดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

2.2 การควบคุมของผ่านแดน
(1) ของผ่านแดนให้ถือเป็นของที่ต้องตรวจสอบด้วย
ระบบเอกซเรย์ โดยให้ทั้งต้นทางและปลายทางตรวจสอบด้วยระบบ
เอกซเรย์ พร้อมทั้งถ่ายรูป และบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับยานพาหนะที่
ขนส่ง ชือ่ -นามสกุลของผูข้ บั ขี่ และระยะเวลาทีค่ าดว่าจะใช้ในการเดินทาง
กรณีไม่มีระบบเอกซเรย์ หรือระบบเอกซเรย์ไม่สามารถใช้งาน
ได้ ให้ส่วนควบคุมทางศุลกากรสุ่มตรวจกรณีมีเหตุอันควรสงสัย เช่น
การก่อการร้าย การฝ่าฝืนความมั่นคงสันติภาพ และความปลอดภัย
ระหว่างประเทศ เป็นต้น พร้อมทั้งถ่ายภาพตู้สินค้า หมายเลขซีล สภาพ
หีบห่อ เครือ่ งหมายและเลขหมายหีบห่อให้ชดั เจนด้วย
(2) ให้มีการประสานงานระหว่างต้นทางและปลาย
ทางในลักษณะคู่ขนาน รวมทั้งการประสานงานภายในหน่วยงาน เพื่อ
ให้การตรวจสอบควบคุมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เช่น
เดียวกับกลุ่มของที่มีความเสี ่ ย งที ่ น ำ�เข้ า คลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ นทั ่ ว ไป
เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี
(3) กำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ในการกำ�กับดูแลการเคลือ่ น
ย้ายทีช่ ดั เจนระหว่างต้นทางและปลายทาง โดยให้ตน้ ทางรับผิดชอบกำ�กับ
ดูแลภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่วันเวลาที่มีการปล่อยจากต้นทาง หลังจาก
นัน้ ให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของสำ�นักงานศุลกากร/ด่านศุลกากรปลายทาง
(4) เมือ่ ของเดินทางถึงปลายทาง ให้มกี ารตรวจสอบ
หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อผู้ขับขี่ รวมถึงระยะเวลาการเดินทางให้ถูกต้อง
ตรงกับที่ต้นทางได้บันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
ก่อนพิจารณาตรวจรับของเข้าพื้นที่ และหากพบข้อสงสัยประการใดให้
สอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เกี่ยวข้องและรายงานให้หัวหน้าฝ่ายที่รับผิด
ชอบทราบ เพื่อพิจารณาดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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3. การสุม่ ตรวจคลังสินค้าทัณฑ์บนทัว่ ไป เขตปลอดอากร เขตประกอบ
การเสรีหรือโรงพักสินค้าผ่านแดน
ให้ ส ่ ว นควบคุ ม ทางศุ ล กากรมี ห น้ า ที ่ ส ุ ่ ม ตรวจคลั ง สิ น ค้ า
ทัณฑ์บนทั่วไป เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสร อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง และสุ่มตรวจของผ่านแดนคงค้าง ณ โรงพักสินค้า
ที่เก็บรักษา ของผ่านแดนทุก 60 วัน แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้
รองอธิบดีหรือที่ปรึกษาที่กำ�กับดูแลทราบเป็นรายไตรมาส
4. การเพิม่ ช่องทางสือ่ สารระหว่างหน่วยงาน
ให้ส่วนควบคุมทางศุ ล กากรทุ ก พื ้ น ที ่ ป ระสานความร่วมมือ
ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารทางเลือก เช่น โปรแกรม LINE เป็นต้น
เพื่อแจ้งเตือนการเคลื ่ อ นย้ า ยของระหว่ า งต้ น ทางและปลายทางให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยสู่ความสำ�เร็จ

มาตรการ วปส. ดังกล่าว เป็นเพียงแนวทางเสริมที่กำ�หนดขึ้น
เพื่อเสริมสร้ า งให้ ผ ู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านมี แ นวทางการทำ � งานที่ชัดเจนขึ้น
ซึ่งอาจดูเหมือนเป็นการเพิ่มภาระของ “หน้างาน” ที่ยุ่งยากซับซ้อน
อยู่แล้วให้มากขึ้น
หากแต่กระบวนการตรวจสอบควบคุมดังกล่าวจำ�เป็นต้องได้รับ
ความร่ ว มมื อ อย่ า งดี จ ากทุ ก คนในกรมศุ ล กากร การประสานงาน
ด้วยความเอาใจใส่ และการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ
เพื่อปกป้องภาพลักษณ์ของกรมศุลกากร ให้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน
ในฐานะหน่วยงาน “หน้าด่าน” ของประเทศ
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อนุสัญญาเกียวโต

และแนวทางของต่างประเทศกับการคืนอากร (Drawback)
นางรัดใจ  ลีละวงศ์                                                                                                                                             
นักวิชาการศุลกากรชำ�นาญการพิเศษ

อนุสัญญาเกี ย วโต ได้ อ ธิ บ ายคู ่ ม ื อ การคืนอากรของ

ภาคผนวกเฉพาะ เอฟ ใน APPENDIX I ในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับการคืนอากร (Drawback) ว่าหน่วย
งานศุลกากรควรออกแบบระบบการคืนอากรให้เป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบศุลกากรแบบบูรณาการซึ่งรวมใบขนสินค้าขาเข้าและใบขน
สินค้าขาออก และสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลธุรกรรมของผูป้ ระกอบ
การเพือ่ เรียกดูรายละเอียดข้อมูลในการยืน่ ขอคืนอากร
ระบบการคืนอากรแบบบูรณาการ เป็นระบบแบบอัตโนมัติ
และควรครอบคลุมฟังก์ชน่ั 3 ข้อ
1) การจับคูก่ ารชำ�ระภาษีอากร ณ ตอนนำ�เข้าและการยืน่
ขอคืนอากรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบแบบบูรณาการ (Integrated
System) สามารถยืนยันได้วา่ สินค้าทีก่ �ำ ลังมีการคืนอากรได้ถกู นำ�เข้า
และชำ�ระค่าภาษีอากรเรียบร้อยแล้ว รวมถึงจะแสดงข้อมูลการขอคืน
อากรในอดีต หรือการยืน่ ขอรับการคืนอากรอืน่ ๆในรายการสินค้านำ�
เข้าด้วย
2) การจับคูข่ อ้ มูลอ้างอิงในการส่งออกทีก่ ารยืน่ ขอคืนอากร
อ้างอิงถึงแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบแบบบูรณาการจะเชือ่ มโยงไปสู่
การสืบค้นฐานข้อมูลธุรกรรมเพือ่ ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลทีถ่ กู
อ้างอิงถึงในการยืน่ ขอคืนอากร รวมทัง้ ยืนยันได้วา่ สินค้าส่งออกได้ถกู
ส่งออกเรียบร้อยแล้ว และยังไม่เคยมีการยืน่ ขอคืนอากรสำ�หรับใบขน
สินค้าขาออกนัน้
3) การคำ�นวณการคืนอากร ขึน้ อยูก่ บั สถานะของสินค้า 2 กรณี
(1) กรณีสินค้าถูกส่งออกในลักษณะเดียวกับสินค้า
ตอนที่นำ�เข้ามา การคำ�นวณจะอยู่บนหลักของร้อยละที่กำ�หนด

ต่อจำ�นวนอากรที่ชำ�ระหรืออัตราคงที่สำ�หรับสินค้าแต่ละชนิด
ตามที่กำ�หนด โดยระบบแบบบู ร ณาการจะมี ฐานข้ อมูล ธุรกรรม
เพื ่ อเรียกดูขอ้ มูลจำ�นวนอากรที่มีการชำ�ระจริง ณ ตอนนำ�เข้า หรือ
รายละเอียดการนำ�เข้าทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ คำ�นวณการคืนอากร
(2) กรณี ส ิ น ค้ า ผ่ า นกระบวนการหรื อ ถู ก ใช้ ใ นการผลิต
ระบบบูรณาการที่เป็นระบบอัตโนมัติจำ�เป็นต้องใช้ข้อมูลปริมาณ
ของสินค้าทีน่ �ำ เข้ามาร้อยละผลผลิต ร้อยละส่วนสูญเสีย และปริมาณ
ของสินค้าทีส่ ง่ ออก ในการคำ�นวณสามารถทำ�ได้ 2 ขัน้ ตอน
• ขัน้ ตอนแรก ระบบจะคำ�นวณปริมาณของสินค้า
นำ�เข้าทีร่ วมอยูใ่ นปริมาณของสินค้าส่งออกที่ถูกอ้างอิงถึงในการยืน่
ขอคืนอากร โดยใช้อตั ราผลผลิตและร้อยละส่วนสูญเสีย
• ขัน้ ตอนที่สอง ระบบจะคำ�นวณการคืนอากร
โดยอยูบ่ นฐานของปริมาณสินค้านำ�เข้าทีใ่ ช้
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แนวทางการคื น อากรของต่ า งประเทศ   กรณี ศ ึกษา
การคืนอากรของประเทศเกาหลีใต้ ประเทศไต้หวัน และประเทศ
ออสเตรเลีย เปรียบเทียบกับการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิของ
ประเทศไทย มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
(1) ผูย้ น่ื ขอคืนอากร ประเทศเกาหลีใต้ ผู้ยื่นขอคืนอากร
คือผู้ส่งออก หรือ ผู้ผลิตของสินค้าส่งออก  ประเทศไต้หวัน คือ ผู้ส่ง
ออก (โรงงาน และหรือ บริษัท) หรือผู้ได้รับมอบอำ�นาจ และประเทศ
ออสเตรเลีย คือ ผู้เป็นเจ้าของสินค้า ณ ตอนส่งออก หรือเป็นเจ้าของ
ก่อนหน้าผู้ส่งออกซึ่งได้รับมอบอำ�นาจในการขอคืนอากร   สำ�หรับ
ประเทศไทย ผู้ยื่นขอคืนอากร คือ ผู้นำ�เข้าวัตถุดิบ
(2) ระยะเวลายื่นขอคืนอากร  ประเทศเกาหลีใต้ภายใน 2
ปีนับจากวันส่งออก ประเทศไต้หวันภายใน 1 ปี 6 เดือนนับจากวัน
ที่ตรวจปล่อยวัตถุดิบ ขยายเวลาได้ภายใต้สถานการณ์พิเศษแต่ต้อง
ไม่เกิน 1 ปี และประเทศออสเตรเลียภายใน 4 ปีนับจากวันส่งออก  
สำ�หรับประเทศไทยภายใน 6 เดือนนับแต่วันส่งออก ขยายเวลาตาม
ที่เห็นสมควรและผู้ส่งออกต้องยื่นคำ�ร้องขอผ่อนผัน
(3) กำ�หนดเวลาเก็บเอกสาร   ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศ
ไต้หวัน ประเทศออสเตรเลีย กำ�หนดระยะเวลาการเก็บเอกสารไว้ไม่
น้อยกว่า 5 ปีนับจากวันยื่นขอคืนอากร สำ�หรับประเทศไทยไม่มีการ
กำ�หนดเวลาไว้เฉพาะเรื่อง
(4) การคำ�นวณการคืนอากร  
• ตามรายงานการศึกษาของธนาคารโลก  ประเทศเกาหลีใต้
และประเทศไต้หวัน ใช้ระบบอัตราคงที่ (Fixed rates)  ซึ่งระบบนี้มี
ข้อดี แ ละข้อเสีย คือในขณะที่ระบบใช้งานง่ า ยและไม่จำ�เป็นต้อง
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วิเคราะห์สมรรถนะของผู้ผลิต จำ�นวนของอากรที่ได้รับคืนอาจ
ต่ำ�ไป สำ�หรับผู้ส่งออกบางรายและอาจสูงไปสำ�หรับผู้ส่งออกที่เหลือ
โดยในรายงานกล่าวเพิ ่ ม เติ ม อี ก ว่ า ระบบอั ต รารายบริษัทขึ้นอยู่
กับสมรรถนะผู้ผลิตแต่ละรายและการยื่นขอคืนอากรอยู่บนฐานของ
การประเมินตนเอง ระบบนี้มีความเที่ยงธรรมมากกว่าและนิยมใช้
ทั่วไปมากกว่าระบบอัตราคงที่  
• กรณีศึกษาแนวทางการคืนอากรของประเทศออสเตรเลีย
ที่ผู้ยื่นขอคื น อากรอยู ่ บนฐานของการประเมิ น ตนเองและต้องรับ
ผิดชอบในการเลือกวิธีการคำ�นวณมู ล ค่ า ของอากรที ่ จ ะขอคืนโดย
เลือกจาก 3 วิธีการคำ�นวณ คือ 1) เกณฑ์คำ�นวณจากปริมาณสินค้า
ส่งออกในแต่ละครั้ง 2) เกณฑ์คำ�นวณจากปริมาณสินค้าที่เป็นตัวแทน
หรือค่าเฉลี่ย ใช้กรณีการส่งออกที่มีมูลค่าต่ำ�ปริมาณมาก 3) เกณฑ์
คำ�นวณจากการอนุมานโดยมูลค่านำ�เข้าที่ใช้คำ�นวณคืนอากรจะถูก
อนุมานร้อยละ 30 ของราคาซื้อ สินค้านั้น  และวิธีนี้ใช้กรณีเอกสาร
นำ�เข้าไม่สามารถใช้ได้และนำ�มาจำ�หน่ายให้แก่ผู้ส่งออกในประเทศ
ออสเตรเลียทั้งหมด  
• สำ�หรั บ การคำ�นวณการคื น อากรตามมาตรา 19 ทวิ
ของประเทศไทย ใช้ระบบอัตรารายบริษัทโดยการคำ�นวณตามสูตร
การผลิตที่ได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากร สูตรการผลิตเพื่อประโยชน์
ให้ทราบถึงปริมาณสินค้านำ�เข้าที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการส่งออกสินค้า
และคำ�นวณค่าอากรที่จะได้คืนจากปริมาณสินค้านำ�เข้าที่ใช้ไป

Customs Issue

กรณีการคืนอากรของประเทศออสเตรเลียนั้นควรนำ�มาเป็น
แนวทางและศึ ก ษาเพิ ่ ม เติ ม ในรายละเอี ย ดเกี ่ ย วกั บ วิ ธ ี ก ารออกแบบ
ระบบการคืนอากรและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบการตรวจ
สอบการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิของประเทศไทยต่อไป เนื่องจาก
มีการยื่นขอคืนอากรผ่านหลาย ช่องทาง ได้แก่ แบบกระดาษผ่านทาง
ไปรษณีย์ แฟกซ์ อีเมล์ หรือยื่นแบบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
Integrated Cargo System (ICS) และใช้เลขที่ใบขนสินค้าขาออก
(Export Declaration Number : EDN)   เป็นหลักฐานการส่งออก
สำ�หรับสินค้าที่ขอคืนอากรโดยไม่ใช่เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ ในการ
ยื่นขอคืนภาษี ยกเว้นกรณีเจ้าหน้าที่ต้องการตรวจสอบ ผู้ประกอบการต้อง
สามารถยื่นหลักฐานที่แสดงว่าสินค้าที่ขอคืนอากร นั้น 1) ชำ�ระอากรขาเข้า
เรียบร้อยแล้ว 2) ไม่ได้ถกู ใช้ในประเทศออสเตรเลีย 3) ส่งออกเรียบร้อยแล้ว
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อธิบดีกรมศุลกากรร่วมจัดกิจกรรม “วายุภกั ษ์รวมใจช่วย
เหลือประชาชน”
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และเจ้าหน้าทีข่ องกรม
ศุลกากร ร่วมจัดกิจกรรม “วายุภักษ์รวมใจช่วยเหลือประชาชน” โดยการ
แจกพัดและผ้าเช็ดหน้า ณ บริเวณหน้าสำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล(เดิม)
ถนนราชดำ�เนินกลาง ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2559

รองอธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานการประชุมหารือ    
กับคณะเจ้าหน้าที่องค์การศุลกากรโลก
นายชัยยุทธ คำ�คุณ รองอธิบดี เป็นประธานการประชุมหารือ
กับคณะเจ้าหน้าทีอ่ งค์การศุลกากรโลก (WCO) เรือ่ งการเข้าร่วมโครงการ
WCO Security Project in South East Asia and Pacific เพือ่ สนับสนุน
การต่อต้านการก่อการร้ายสากล ณ ห้องประชุมอนุมานราชธน อาคาร 1
กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
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   อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานการประชุม Meeting    
   between EU-ASEAN Business Council and
EABC
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานการ
ประชุม Meeting between EU-ASEAN Business Council and
the European Association for Business and Commeree
(EABC), Thailand And Thai Customs Department ณ ห้อง
ประชุมภาสกรวงศ์ อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน
2559

อธิบดีกรมศุลกากรให้การต้อนรับศุลกากรฝรั่งเศส
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ให้การต้อนรับศุลกากร
ฝรั่งเศส ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนและหารือความร่วมมือทวิภาคี ณ ห้อง
รับรองอาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

  อธิบดีกรมศุลกากร ประชุมและรับฟังความคืบหน้าโครงการ  
  ห้องปฏิบัติการและสั่งการควบคุมทางศุลกากร
  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ประชุมและ
รั บ ฟั ง ความคื บ หน้ า โครงการห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและสั่ ง การควบคุ ม
ทางศุลกากร (Command Room) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรนิวซีแลนด์
และโครงการระบบเอกซเรย์ ค ร่ อ มสายพานและระบบติ ด ตาม
สัมภาระทีต่ อ้ งสงสัย ณ ห้องประชุมอนุมานราชธน อาคาร 1 กรมศุลกากร
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
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กระทรวงการคลัง/กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป.ลาว
เยี่ยมกรมศุลกากร
นายวิจกั ษณ์ อภิรกั ษ์นนั ท์ชยั รองอธิบดี รักษาการทีป่ รึกษา
ด้านพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ต้อนรับการเข้าเยีย่ มคารวะและ
หารือเกีย่ วกับระบบภาษีและการจัดเก็บรายได้ทเ่ี กีย่ วข้องกับสินค้าเหมือง
แร่ ระหว่างกรมศุลกากร กับ กระทรวงการคลัง/กระทรวงพลังงานและ
บ่อแร่ สปป.ลาว ณ ห้องรับรอง กรมศุลกากร เมือ่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

  อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานการประชุมระหว่าง
  ศุลกากรไทยกับสำ�นักพิทักษ์เขตแดนแห่งออสเตรเลีย
นายกุ ล ิ ศ สมบั ต ิ ศ ิ ร ิ อธิ บดี ก รมศุ ล กากร เป็นประธาน
การประชุมผู้บริหารระดับสูง ระหว่างศุลกากรไทยกับสำ�นักพิทักษ์
เขตแดนแห่งออสเตรเลีย (Australian Border Force : ABF) ณ ห้อง
ประชุมภาสกรวงศ์ อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน
2559
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กรมศุลกากร ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร นำ�ข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมศุลกากร ร่วมพิธีปฏิญาณตน
เพือ่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
ในงานรวมพลังแห่งความภักดี เพือ่ น้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช ณ บริเวณลานน้ำ�พุ อาคาร 1 กรมศุลกากร
เมือ่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
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  WCO National Workshop on Customs
  Valuation and Transfer Pricing
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็น
ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง WCO National
Workshop on Customs Valuation and Transfer
Pricing ระหว่างสำ�นักมาตรฐานพิธกี ารและราคาศุลกากร
และสถาบันวิทยาการศุลกากร องค์การศุลกากรโลก โดย
การสนับสนุนจาก Funded by CCF/China ระหว่างวัน
ที่ 21 -25 พฤศจิกายน 2559 ณ กรมศุลกากร และโรงแรม
เดอะเดวิส กรุงเทพฯ

กรมศุ ล กากร ร่วมหารือการป้องกัน และปราบปราม
การละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาของเครื่องหมายการค้า
สัญชาติญี่ปุ่น
นายไพศาล ชืน่ จิตร รษก.ทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาระบบควบคุม
ทางศุลกากร ร่วมกับสมาคมทรัพย์สนิ ทางปัญญาแห่งประเทศญีป่ นุ่ (JAPAN
INTELLECTUAL PROPERTY ASSICIATION : JIPA) เจ้าหน้าที่ JETRO
Bangkok และ ตัวแทนบริษัทได้แก่ HONDA, TOYOTA, HONDA และ
YONEX เป็นต้น ร่วมพูดคุยหารือเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเครื่องหมายการค้าสัญชาติญี่ปุ่น
ณ ห้องประชุมอนุมานราชธน กรมศุลกากร เมือ่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
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   รษก.ที่ปรึกษาฯ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
   WCO National Workshop
นายไพศาล ชืน่ จิตร รษก.ทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาระบบ
ควบคุมทางศุลกากร เป็นประธานปิดการฝึกอบรม WCO National
Workshop on Customs Valuation and Trasfer Pricing
ณ โรงแรมเดวิส สุขุมวิท 24 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

รษก.ที่ปรึกษาฯ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศ (Expert Chief)
นายไพศาล ชืน่ จิตร รษก.ทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาระบบ
ควบคุมทางศุลกากร เป็นประธานปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนา
สมรรถนะการบริ ห ารจั ด การสู่ความเป็น เลิศ (Expert Chief)
พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ ณ โรงแรม
แอมบาสชาเดอร์ เมือ่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดโครงการ
การเผยแพร่ ค วามรู ้ เ รื ่ อ งพิ ก ั ด ศุ ล กากร
ระบบฮาร์โมไนซ์และพิกดั ศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธาน
เปิดการสัมมนาโครงการการเผยแพร่ความรู้เรื่องพิกัดศุลกากร
ระบบฮาร์โมไนซ์และพิกดั ศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2017
ให้แก่เจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากร ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 15 อาคาร 120 ปี
กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
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ฮธิบดี ก รมศุ ล กากร เป็ น ประธานเปิ ด โครงการ
การเผยแพร่ความรูเ้ รือ่ งพิกดั ศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์
และพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธาน
เปิดการสัมมนาโครงการการเผยแพร่ความรู้เรื่องพิกัดศุลกากร
ระบบฮาร์โมไนซ์แ ละพิ ก ั ด ศุ ล กากรฮาร์ โ มไนซ์ อ าเซียน ฉบับปี
2017 ให้แก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
กรมศุลกากร ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรม
ศุลกากร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

ทีป่ รึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร
ร่วมงาน “ตลาดนัดความดี กระทรวงการคลัง :
ทำ�ดีเพื่อพ่อ” น้อมนำ�พระราชดำ�รัสองค์พ่อหลวง
มุ่งสร้างคนดีให้กับสังคม
นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิ
ประโยชน์ทางศุลกากร ร่วมงาน “ตลาดนัดความดี กระทรวง
การคลัง : ทำ�ดีเพื่อพ่อ” ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวง
การคลั ง ร่ ว มกั น จั ด ขึ ้ น โดยการจั ด งานในครั ้ ง นี้เพื่อให้ทุก
หน่วยงานในสังกัด และข้าราชการกระทรวงการคลัง ได้รว่ ม
กันแสดงออกเพื่อทำ�ความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นที่รักของปวง
ชนชาวไทย โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง
เป็นประธานในพิธเี ปิดงานฯ ทัง้ นีห้ น่วยงานในสังกัดแต่ละหน่วย
งานได้น�ำ สินค้าราคาถูกมาให้บริการในบริเวณลานกิจกรรมอย่าง
พร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง กระทรวงการคลัง
เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

กรมศุลกากรร่วมโครงการต้านภัยหนาว 2559
นายกรีชา เกิดศรีพนั ธ์ ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักบริหารกลาง
เป็นตัวแทนกรมศุลกากรร่วมกับ PSR Suntareeya & Frainds
มอบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้กับโครงการต้ายภัยหนาว 2559
ครัง้ ที่ 11/2559 เพื่อนำ�ไปมอบ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนไทย
รวม 170 หลังคาเรือน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก รวมทั้งสิ้นกว่า
1,000 ตัว ณ ห้องประชุมสำ�นักบริหารกลาง กรมศุลกากร
เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
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Customs Inside

หลอดไฟฟ้
า
กับการจำ�แนกพิกัดศุลกากรที่เปลี่ยนไป
มณีรัตน์ ทรัพย์อนันต์ชัย
นักวิชาการศุลกากรชำ�นาญการพิเศษ

บทความนีเ้ ขียนขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการ
เปลีย่ นแปลงพิกดั ศุลกากรจาก ระบบฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี 2012 ไปสู่ ระบบ
ฮาร์โมไนซ์   ฉบับปี 2017 โดยยกกรณีสินค้าประเภทหลอดไฟทีผ่ เู้ ขียน       
มีองค์ความรู ้ แ ละประสบการณ์ ม าเป็ น ตั ว แบบในการถ่ายทอดเพื่อ
สร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่ เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั ิ บุคคลทัว่ ไป และผูป้ ระกอบการ
ที่อาจมีการนำ�เข้าหรือส่งออกในอนาคต
ประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การศุลกากรโลกลำ�ดับที่ 100 ใน
จำ�นวนประเทศสมาชิกขององค์การศุลกากรโลก รวม 207 ประเทศ เมื่อ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 (1972) และเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยระบบฮาร์โมไนซ์
เพื่อการจำ�แนกประเภท
และการกำ�หนดรหัสสินค้า ณ กรุงบรัสเซลส์ เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2534
(1991)  โ ดยกรมศุ ล กากรได้น ำ�พิก ัด ศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ มาใช้
ในการกำ�หนดอัตราอากรและรหัสสถิติของสินค้าในภาค 2 ของพิก ัด
อัตราอากรขาเข้าแห่งพระราชกำ�หนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
นับตั้งแต่พิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์ มีผลใช้บังคับมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2531 (1988) หลังจากผ่านการใช้งานไประยะเวลาหนึ่งระบบการค้า
มีการพัฒนาปรับปรุงทำ�ให้ระบบฮาร์โมไนซ์ที่ใช้อยู่ ไม่สามารถรองรับ
การจำ�แนกสินค้าและอาจเกิดปัญหาในการจำ�แนกพิกัดอัตราศุลกากร
ดังนั้นองค์กรศุลกากรโลกจึ ง ได้ จ ั ด ให้ ม ี ก ารปรั บ ปรุงแก้ไขเป็นระยะ
ทุก 5   ปี เพื ่ อ ให้ พ ิ ก ั ด อั ต ราศุ ล กากรมี ค วามทั น สมั ย สอดคล้ อ ง

กั บ การเปลี่ยนแปลงด้ า นเทคโนโลยี ก ารผลิตสินค้าและระบบการค้า
ระหว่างประเทศที่ผ่านมาพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ มีการปรับปรุง
แก้ไขไปแล้วจำ�นวน 5 ครั้ง คือ ฉบับปี 1992 ฉบับปี 1996 ฉบับปี 2002
ฉบับปี 2007 ฉบับปี 2012 และฉบับที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการที่จะมีผล
บังคับใช้ในปี 2017
การจำ�แนกประเภทพิ ก ั ด ศุ ล กากรของอุ ป กรณ์ไฟฟ้าที่ให้
แสงสว่างในระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized System : HS) ในปัจจุบนั
(ฉบับปี 2012) นั้น มีหลักการในการจำ�แนกตามชนิดการใช้งานหลักการ
ทำ�ให้เกิดแสงสว่าง และวัสดุที่ใช้ในการผลิต ดังนี้
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Customs Inside
รายละเอียดของสินค้า

อุปกรณ์ให้แสงสว่างที่ออกแบบมาสำ�หรับ
รถจักรยานและยานยนต์ ประเภทพิกัด 85.42

โคมไฟชนิดมือถือที่ออกแบบโดยใช้
แหล่งไฟฟ้าในตัว ประเภทพิกัด 85.13

หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้หรือแบบดิสชาร์จ
รวมถึงหลอดไฟฟ้าแบบซีลบีม และหลอด
อัตราไวโอเลต หรือหลอดอินฟราเรด
รวมทั้งอาร์กแลมป์ ประเภทพิกัด 85.39
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ไดโอตเปล่งแสง (Light Emitting Diode : LED)
ประเภทพิกัด 85. 41

เครื่องประทีปโคมไฟ
ประเภทพิกัด 94.05
การจำ�แนกประเภทพิ ก ั ด ของหลอดไฟตามที่กำ�หนดในพิกัด
อัตราศุลกากรตอนที่ 85 กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า เป็น หลอดไฟฟ้าแบบมี
ไส้ หรือแบบดิสชาร์จ (ปล่อยประจุ) รวมถึงหลอดแบบที่มีระบุไว้ในความ
ของประเภทพิกัด 85.39 เช่น หลอดไฟหลอดอัตราไวโอเลต หรือหลอด
อินฟราเรด เป็นต้น ส่วนไดโอดเปล่งแสง (LED) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เป็น
แหล่งให้แสงสว่างชนิดหนึ่ง มีระบุไว้ในประเภทพิกัด 85.41 แต่ไม่มีคำ�
นิยามหรือหมายเหตุของหมวดหรือของตอนระบุไว้ว่าจะให้หมายถึง LED
เดี่ยว หรือหมายรวมถึง LED ในลักษณะใด
หากพิจารณาความในประเภทพิกัด 85.41 ที่กล่าวว่า “ไดโอด
ทรานซิสเตอร์และกลอุปกรณ์กึ่งตัวนำ�ที่คล้ายกัน กลอุปกรณ์กึ่งตัวนำ�
แบบไวแสง และโฟโตวอลตาอิกเซลล์ จะประกอบขึ้น เป็นโมดูลหรือ
ทำ�เป็นแผงหรือไม่ก็ตาม ไดโอดเปล่งแสง รวมทั้งผลึกพีเอโซอิเล็กทริก
ที่ประกอบแล้ ว ” ดั ง นั ้ น LED ที ่ จ ั ด เข้ า ประเภท 85.41 จึงควรมี
ลักษณะเป็น LED เดี่ยว ๆ เพราะ LED ไม่มีคำ�ขยายว่า ประกอบขึ้น
เป็นโมดูลหรือแผง เหมือนที่ระบุไว้สำ�หรับสินค้าโฟโตวอลตาอิกเซลล์
(Photovoltaic cells)

Customs Inside
ในที น ี ้ ผู ้ เขี ย นจะขอยกกรณี ก ารประชุ ม คณะกรรมการ
ระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized System Committee : HSC)
ขององค์การศุลกากรโลก ครั้งที่ 54 ได้พิจารณาสินค้า LED ที่
ประกอบแล้ว (LED Assemblies) ที่มีลักษณะเป็นแท่งขนาดยาว
440 มิลลิเมตร กว้าง 5 มิลลิเ มตร ประกอบด้ ว ยชุ ด LED  (LED
Package) เรี ย งต่ อ กันเป็นแถว จำ�นวน 62 ชุด ติดตั้งบนแผงวงจร
พิมพ์   (PCB) ซึ่งในแต่ละชุด LED   ประกอบด้วยชิป LED และได
โอด และมีสารฟลูออเรสเซนต์เคลือบอยู่บนผิวของชุด LED   มีขั้ว
ต่อไฟฟ้าประกอบอยู่ด้านล่าง อุปกรณ์นี้ไม่มีวงจรควบคุมไฟฟ้าใน
การแปลงพลังงานไฟฟ้าสลับเป็นกระแสตรง และปรับแรงดันไฟฟ้า
ให้อยู่ในระดับที่ใช้งานกับ LED ที่ประกอบแล้วนี้ สินค้านำ�ไปใช้เป็น
แบ็ ค ไลท์ ให้ ก ั บ จอผลึ ก เหลว (LCD) ของโทรทั ศ น์ หลอดไฟ
LED ชนิดทรงกระบอก และไฟตกแต่งภายนอก ให้จัดของดังกล่าว
เป็น LED ตามประเภท 8541.40 โดยพิจารณาว่าไดโอดทำ�หน้าที่
แค่ป้องกันความเสียหาย เมื่อเกิดกระแสและแรงดันไฟฟ้าเกิน และ
สินค้า LED ที่ประกอบแล้วนี้ ไม่มีหน้าที่เฉพาะอย่าง ยังคงทำ�หน้าที่
เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นแสงสว่าง เหมือนหน้าที่ของ LED เดี่ยว
ๆ จากแนวทางการพิจารณาของ HSC ดังกล่าว ทำ�ให้ LED ที่ระบุ
ไว้ในประเภทพิกัด 85.41 ไม่ได้หมายถึง LED เดี่ยว ๆ เท่านั้น แต่
ครอบคลุมถึง LED ที่ประกอบแล้วบางประเภทด้วย จึงมีประเด็น
ปัญหาในทางปฏิบัติว่า LED ตามประเภท 85.41 จะครอบคลุม LED
ที่ประกอบแล้วในลักษณะใดบ้าง
การปรับปรุงแก้ไข HS ฉบับปี 2017 ที่จะนำ�มาใช้ในปีหน้านี้
สำ�หรับสิ น ค้ ากลุ ่ ม อุป กรณ์ไ ฟฟ้าที่ให้แ สงสว่างก็เพียงแต่ ใ ห้ เ พิ ่ ม
หลอดไฟไดโอดเปล่งแสง (LED Lamps) ไว้ในประเภท 85.39 และ
เพิ่มประเภท 8539.50 สำ�หรับหลอดไฟ LED เนื่องจากหลอดไฟฟ้า
LED มีการเจริญเติบโตในการใช้งานอย่างรวดเร็ว โดยมีแนวโน้มที่จะ
นำ�มาใช้ทดแทนหลอดไฟชนิดมีไส้ และเพื่อให้โครงสร้างของหลอด
ไฟฟ้าที่เป็นแหล่ ง ให้ แสงสว่างรวมอยู่ด ้ว ยกัน ในประเภท 85.39
การปรับปรุงดังกล่าวยังคงไม่มีการกำ�หนดคำ�นิยามหรือขอบเขต
ของ LED ไว้ในหมายเหตุของหมวดหรือตอนของ HS ฉบับปี 2017
ว่าสินค้า LED จะครอบคลุมสินค้าในลักษณะใด ดังนั้นในปี 2017
ที่กำ�ลังจะมี ก ารนำ�พิ ก ัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ที่ปรับปรุง
แก้ไขมาปฏิ บ ั ต ิ สิ น ค้ า LED ตามประเภทพิ ก ั ด ศุ ล กากรที่ 85.41
จึงยังคงมีความไม่ชดั เจนเหมือนที่ผ่านมา  อย่างไรก็ตามผูเ้ ขียนเห็นว่า
เพื่อให้การพิ จ ารณา LED ในประเภทพิ ก ั ด 8541.40 สอดคล้อง
กับการพิจารณาของทีป่ ระชุมคณะกรรมการระบบฮาร์โมไนซ์ ดังกล่าว
จึงควรพิจารณาให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ LED ที ่ ป ระกอบแล้ ว ที ่ ย ังไม่มี
การทำ�หน้าที่เฉพาะอย่าง ที่ยังคงทำ�หน้าที่เหมือน LED เดี่ยว จำ�แนก
เข้าประเภทพิกัด 8541.40  

โดยเหตุที่ผลิตภัณฑ์ LED ที่เป็นชิ้นส่วนที่เป็นแหล่งให้แสง
สว่างที่นำ�มาประกอบหลอดไฟฟ้ า หรื อ โคมไฟ มี ล ักษณะหลาก
หลายและแตกต่างกัน  ผู้เขียนจึงขอยกเฉพาะ LED ที่ประกอบแล้ว
บางประเภทที่จัดเข้าประเภทพิกัด 8541.40 มานำ�เสนอให้กับผู้อ่าน
ที่สนใจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้
ซึ่งผู้เขียนจะได้พิจารณานำ�เรื่อง LED  ที่ประกอบแล้วประเภทอื่น ๆ
มานำ�เสนอในโอกาสต่อไป  

ตัวอย่าง LED Assemblies
ที่มาของภาพ จาก WCO Harmonized System  
Committee 53 th session
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Customs Social Protection
ด่านศุลกากรหนองคาย
จับกุมยาบ้า จำ�นวน 4,175 เม็ด
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลาประมาณ 11.00 น.
ด่านศุลกากรหนองคาย ได้จับกุมชาย อายุ 22 ปี ชาวจังหวัดอุดรธานี
พร้อมยาบ้า จำ�นวน 4,175 เม็ด ซุกซ่อนยาบ้าไว้ในเป้ากางเกงทีส่ วมใส่อยู่
โดยบรรจุอยู่ในถุงพลาสติก 2 ห่อ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบด้วยน้�ำ ยาตรวจ
สารเสพติด พบว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) เจ้าหน้าที่
จึงแจ้งข้อกล่าวหาว่า การกระทำ�ดังกล่าวมีความผิดฐานนำ�ของต้องห้าม
เข้ามาในราชอาณาจักร อันเป็นความผิดตาม มาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.
ศุลกากร พ.ศ.2469 ประกอบ มาตรา 16 มาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร
(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482 และ มาตรา 15 มาตรา 65 แห่ง พ.ร.บ.ยาเสพ
ติดให้โทษ พ.ศ.2522 จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงาน
สอบสวน สภ.เมืองหนองคาย เพื่อดำ�เนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ด่านศุลกากรบ้านประกอบ จับกุมใบกระท่อมสด น้ำ�หนักรวมสิ่งห่อหุ้ม
ปริมาณ 90 กิโลกรัม
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลาประมาณ 16.45 น. นางสาว
อุไรวรรณ ศัลยประดิษฐ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 พร้อมด้วยเจ้า
หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องตรวจรถขาเข้า ได้ร่วมทำ�การจับกุมตัวผู้ต้องหา
ชาวไทย ซึ่งขับขี่รถตู้นั่งสี่ตอน ยี่ห้อ TOYOTA สีเทา หมายเลขทะเบียน
ฮจ 7438 กรุงเทพมหานคร ขณะที่รถยนต์คัน ดังกล่าวเข้ า ช่องตรวจ
รถขาเข้าด่ า นพรมแดนบ้ า นประกอบ เจ้ า หน้ า ที ่ ไ ด้สังเกตเห็นพิรุธ
จึ ง ได้ มุ่ ง ทำ � การตรวจค้ น รถยนต์ พ ร้ อ มทั ้ ง สั ม ภาระอย่ า งละเอี ย ด
ผลการตรวจค้นพบใบกระท่อมสดซุกซ่อนบริเวณใต้หลังคารถตู้คันดังกล่าว
น้ำ�หนั ก รวมสิ ่ ง ห่ อ หุ ้ ม ปริ ม าณ 90 กิ โ ลกรั ม เจ้ า หน้ า ที ่ จ ึ ง ได้แจ้งให้
ผู้ ต้ อ งหาทราบว่ า ได้ ก ระทำ � ความผิ ด ฐานลั ก ลอบนำ � ยาเสพติ ด ให้ โ ทษ
ประเภทที ่ 5 (พื ช กระท่อม) เข้ามาในราชอาณาจักรอันเป็นความผิด
ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติด ให้โทษ พ.ศ.2522 และเป็นความผิดตาม มาตรา 27
แห่ง พ.ร.บ.ศุ ล กากร พ.ศ.2469 ประกอบกั บ มาตรา 16,17 แห่ง
พ.ร.บ.ศุ ล กากร (ฉบั บที่ 9) พ.ศ.2482 อาศัยอำ�นาจตาม มาตรา 24
แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 จึงนำ�ตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งด่าน
ศุลกากรบ้านประกอบเพื่อดำ�เนินการตามกฎหมายต่อไป
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สำ�นักงานศุลกากรภาคที่ 4 จับกุมน้ำ�หอม
ลักลอบหนีภาษี มูลค่าของกลาง 2.9 ล้านบาท
เมื่อ วั น ที ่ 14 พฤศจิ ก ายน 2559 เวลา 09.30 น. ได้รับ แจ้งจาก
สายลับว่ามีผู้กระทำ�ความผิดกฎหมายศุลกากร โดยลักลอบนำ�สินค้าประเภท
น้ำ�หอมจำ�นวนมาก ซึ่งมีถิ่นกำ�เนิดต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดย
ขนส่งมาจากประเทศมาเลเซีย และนำ�มาเก็บพักไว้ที่บ้านในตำ�บลหาดใหญ่
อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากนั้นจะทำ�การซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต และ
จะส่งของไปให้ลูกค้าทางพัสดุไปรษณีย์ ณ ศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ ขอให้ไป
ดำ�เนินการจับกุ มด้ ว ย เจ้ า หน้ า ที ่ ไ ด้ ท ำ � การตรวจสอบและสืบสวนจนแน่ชัด
จึงได้ขอหมายศาลจังหวัดสงขลาเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ดังกล่าว
เมือ่ เวลา 12.00 น. ของวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น.
หัวหน้าชุดนำ�โดย นายเริงพจน์ อารีย์กุล นักวิชาการศุลกากรชำ�นาญการ ได้
นำ�กำ�ลังไปถึงบ้านเลขที ่ ด ั ง กล่ า วเพื ่ อ ขอเข้ า ทำ � การตรวจค้ น และประสาน
ขอกำ�ลัง จนท.ตร.สภอ.หาดใหญ่ โดย พตต.อดุลศักดิ์ ขุนกลับ สวส.สภอ.หาดใหญ่
และรตท.สมยศ มณีโชติ รอง สวส. เข้าร่วมดำ�เนินการจับกุม จนกระทั่งเวลา
ประมาณ 15.00 น. เจ้าของบ้านเดินทางมาถึงจึงเป็นผู้นำ�เข้าดำ�เนินการตรวจค้น
พบน้ำ�หอมยี่ห้อต่างๆ เช่น BURBERRY, CALVIN KLIEIN, DIOR, DAVIDOFF
จำ�นวน 981 ขวด โดยของกลางทั ้ ง หมดวางกระจั ด กระจายภายในตัวบ้าน
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหานำ�หรือพาของที่ยังไม่ได้ชำ�ระค่าภาษีอากร หรือ
ของต้องห้ า มต้ อ งกำ � กั ด หรื อ ของที ่ ย ั ง ไม่ ผ ่ า นศุ ล กากรโดยถูกต้องเข้ามาใน
ราชอาณาจักร เป็นความผิดตาม มาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469
ประกอบ มาตรา 16,17 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482 จึงนำ�
ผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งด่านศุลกากรสะเดา เพื่อดำ�เนินการตามกฎหมาย
ต่อไป
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พิธีการศุลกากรส่งออกสินค้า
ณ สำ�นักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
“...กรณีที่ต้องการขอตรวจรับสินค้ากลับคืน หรือยกเลิกการส่งออก
ให้ผู้ส่งสินค้าออกจัดทำ�คำ�ร้องแบบแสดงขอตรวจรับสินค้ากลับคืนหรือ
ยกเลิกการส่งออกตามแบบแนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ 128/2556
เพื่อแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าให้ถูกต้องต่อไป...”
ปัจจุ บ ั น เทคโนโลยี ส ารสนเทศมี บ ทบาทสำ�คั ญอย่างยิง่
ต่อการอำ�นวยความสะดวกทางการค้าด้วยเล็งเห็นถึงความสำ�คัญในข้อนี้
กรมศุลกากร จึงได้พฒ
ั นาระบบพิธกี ารศุลกากรโดยนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาช้ในการปฏิบตั พิ ธิ กี ารศุลกากร เริม่ จากการปรับจากระบบทีใ่ ช้เอกสาร
กระดาษ มาเป็นระบบการแลกเปลี่ยนเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือ Electronic Data Interchange : EDI ในปี 2543 ต่อมาได้พฒ
ั นามาเป็น
ระบบการผ่านพิธกี ารศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless)
โดยได้เปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบสำ�หรับการส่งออก ณ สำ�นักงานศุลกากร
ท่าเรือแหลมฉบัง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฏาคม 2550 และสำ�นักงานศุลกากร
ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2550 และ
ด่านศุลกากรต่างๆ ทั่วประเทศ ภายในปี 2550 ต่อมากรมศุลกากรได้
เปลี่ยนชื่อเรียกระบบการให้บริการพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
จาก “e-Customs” ไปเป็น “TCES” : Thai Customs Electronics System
เพือ่ ความเป็นสากลสอดคล้องกับนานาประเทศและเป็นไปตามยุทธศาสตร์
ของกรมศุลกากรทางด้านการพัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยี
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นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ นักวิชาการศุลกากรชำ�นาญการพิเศษ
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า
สำ�นักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สารสนเทศและการสื ่ อ สารเพื ่ อ อำ�นวยความสะดวกทางการค้า
อันมีเป้าประสงค์เพือ่ ให้บริการศุลกากรมีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการค้าโลก

Customs Frontier

พิธกี ารศุลกากรส่งออกสินค้า ณ สำ�นักงานศุลกากรตรวจสินค้า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นการดำ�เนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ
ไร้เอกสาร (Paperless) โดยผูท้ ป่ี ระสงค์จะดำ�เนินการผ่านพิธกี ารศุลกากร
ส่งออกสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Export) ต้องทำ�การลง
ทะเบียนกับกรมศุลกากร (ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 25/2557 ลงวันที่ 19
มีนาคม พ.ศ. 2557) เพือ่ บันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ของ
กรมศุลกากร โดยผูส้ ง่ สินค้าออกสามารถดำ�เนินการลงทะเบียนด้วยตนเองได้
ณ ทีท่ �ำ การศุลกากรทัว่ ประเทศ ทัง้ นี้ สำ�หรับการลงทะเบียน ณ สำ�นักงาน
ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สามารถดำ�เนินการได้ทฝ่ี า่ ย
บริหารงานทัว่ ไป ชัน้ 2 อาคารสำ�นักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (อาคาร BC-1) โทร 0 2134 1232
ขั้นตอนการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก มีดังนี้
1. ผู้ส่งสินค้าออกดำ�เนินการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกและ
ส่งข้อมูลใบกำ�กับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยานเข้าสู่ระบบ TCES
โดยสามารถสามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกได้ 4 ช่องทาง ได้แก่ 		
		
1.1 ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกด้วยตนเอง
		
1.2 มอบหมายให้ตวั แทนออกของ (Customs Broker)
เป็นผู้ส่งข้อมูลแทน
		
1.3 ส่งข้อมูลโดยใช้เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter)
โดยสามารถติดต่อ Counter Services ได้ที่ชั้นลอย ศูนย์อาหารอาคาร
BC-2 & P2 และที่อาคาร AO 1-4 เพื่อส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกและ
ข้อมูลใบกำ�กับการขนย้ายสินค้า
		
1.4 ใช้ บ ริ ก ารส่ ง ข้ อ มู ล โดยเจ้ า หน้ า ที ่ ศ ุ ล กากร
ณ ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากร 2 อาคาร CE โดย
ผู้ส่งออกยื่นรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับใบขนสินค้า พร้อมบัตรประจำ�ตัว
ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง และชําระค่าธรรมเนียมกับเจ้าหน้าที่
ศุลกากร
2. เมือ่ ระบบตรวจสอบข้อมูลกับระบบฐานข้อมูลของกรมศุลกากร
ครบถ้วนแล้ว ระบบจะตอบกลับพร้อมออกเลขทีใ่ บขนสินค้าขาออกและ
เลขทีใ่ บกำ�กับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน (ซึง่ เป็นเลขทีเ่ ดียวกัน)

3. หลั ง จากส่ ง ข้ อ มู ล ใบขนสิ น ค้ า ขาออกแล้ ว ก่ อ นเที่ยว
บินออกไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ให้ผู้ส่งสินค้าออกหรือตัวแทนนำ�สินค้า
พร้อมใบกำ�กับการขนย้ า ยสิ น ค้ า ทางอากาศยานเข้ า มาในเขตปลอด
อากรท่าอากาศยานสุ ว รรณภู ม ิ โดยต้ อ งยื ่ น ใบกำ � กับการขนย้าย
สินค้าให้แก่ เจ้ า หน้ า ที ่ เขตปลอดอากรท่ า อากาศยานสุ ว รรณภูมิ ณ
จุด Checking Post 1 ฉบับ เพื่อทำ�การลงเวลาที่สินค้าผ่านเข้าเขต
ปลอดอากรฯ
4. ให้ผู้ส่งสินค้าออกนำ�เอกสารและสินค้าที่ประสงค์จะส่งออก
มาพบเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ส่วนบริการศุลกากร 2 (อาคาร CE New)
เพื่อตรวจสอบสิ น ค้ า เอกสาร และข้ อ มู ล จากระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากร โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะดำ�เนินการ ดังนี้
		
4.1 กรณีระบบ TCES สัง่ การยกเว้นการตรวจ (Green
Line) เจ้าหน้าที่ศุลกากรลงลายมือชื่อ ประทับตราชื่อ และวันเดือนปี
ในใบกำ�กับการขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน
		
4.2 กรณีระบบ TCES สั่งการเปิดตรวจ (Red Line)
ระบบจะกำ�หนดชื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร เพื่อเปิดตรวจสินค้าตามระเบียบ
และกฎหมายศุลกากร เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสินค้าถูกต้องครบถ้วนแล้ว
เจ้าหน้าที่จะลงลายมือ ประทับตราชื่อ และวันเดือนปี ในใบกำ�กับการ
ขนย้ายสินค้าทางอากาศยาน
ทัง้ นี้ หากเป็นใบขนสินค้าขาออกทีต่ อ้ งผ่านการอนุมตั /ิ อนุญาต/
รับรองจากหน่ ว ยงานอื ่ น ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง เช่ น เอกสารเพื ่ อ ประกอบการ
ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร ใบอนุญาต/ใบทะเบียน/หนังสืออนุญาต
ตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ผู้ส่งสินค้าออก นำ�เอกสารที่ต้อง
ผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานอื่นดังกล่าว มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน่วย
บริการศุลกากร ส่วนบริการศุลกากร 2 ณ วันที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
หรือภายใน 15 วัน (กรณีระบบ TCES สัง่ การยกเว้นการตรวจ Green Line)
นับตั้งแต่วันตัดบัญชีใบกำ�กับการขนย้ายสินค้าโดยเมื่อผ่านกระบวนการ
ข้างต้ น แล้ ว เจ้ า หน้ า ที ่ ศ ุ ล กากรจะคื น ใบกำ � กั บ การขนย้ายสินค้าให้
ผูส้ ง่ ออกหรือตัวแทนเพือ่ นำ�สินค้าไปยังคลังสินค้า และดำ�เนินการตรวจชัง่
น้ำ�หนักเพื่อรับสินค้าขึ้นอากาศยานต่อไป
ในกรณีที่ระบบ TCES เกิดความขัดข้องทำ�ให้ไม่สามารถ
ส่งข้อมูลผ่านระบบได้นน้ั
ผูส้ ง่ สินค้าออกสามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า
ขาออก ด้วยระบบ Manual ได้ ณ ส่วนบริการศุลกากร 2 (อาคาร CE)
ก่อนเที่ยวบินออกไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง
นอกจากนี้สิ่งที่ผู้ส่งสินค้าออกพึงระวัง คือ การบันทึกข้อมูล
ใบขนสินค้าขาออก และใบกำ�กับการขนย้ายสินค้า เนื่องจาก หากบันทึก
ข้อมูล อาทิ เลขที่ Master Air Waybill เลขที่ House Air Waybill
เลขที่เที่ยวบิน วันที่ส่งออก ฯลฯ ไม่ถูกต้อง จะส่งผลให้ใบขนสินค้าขาออก
ฉบับนั้นไม่ถูกปรับสถานะเป็นรับบรรทุกเรียบร้อยแล้ว (สถานะ 0409)
ทำ�ให้ผู้ส่งสินค้าออกไม่สามารถนำ � ข้ อ มู ล ไปใช้สิทธิประโยชน์ทางด้าน
ภาษีอากรใด ๆ ได้

25

Customs Frontier

ดังนั้นภายหลังการผ่านพิธีการส่งออกสินค้า ผู้ส่งสินค้าออก
ควรตรวจสอบสถานะของใบขนสินค้าขาออกของตนเสมอโดยหากพบ
มีการส่งข้อมูลผิดพลาด ผู้ส่งสินค้าออกสามารถยืน่ คำ�ร้องขอแก้ไขข้อมูล
ได้ที่ส่วนบริการศุลกากร 2 (อาคาร CE) ตามแบบแนบท้ายในประกาศ
กรมศุลกากร ที่ 34/2554
แต่หากเป็ น กรณี ท ี ่ ส ิ น ค้ า ส่ ง ออกไปนอกราชอาณาจักร
ไม่ครบตามจำ � นวน (ShortPacking) ผู ้ ส ่ ง สิ น ค้ า ออกสามารถส่ง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิก ส์ เข้ าสู่ระบบคอมพิว เตอร์ของศุลกากรเพื ่ อ แก้ไข
ข้อมูลรายการของสินค้าที่ไม่ได้ส่งออกและยืนยันปริมาณหรือจำ�นวน
หีบห่ อ สิ น ค้ า ที ่ ส ่ ง ออกให้ ถ ู ก ต้ อ งตรงตามความเป็ น จริ ง ได้โดย
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ไม่ตอ้ งมีการพิจารณาความผิดภายใน 10 วัน นับแต่วนั ตัดบัญชีใบกำ�กับ
การขนย้ายสินค้ า หากต้ อ งการแก้ ไขข้ อ มู ล ภายหลั ง 10 วัน นับ แต่วัน
ตัดบั ญ ชี ใบกำ � กั บ การขนย้ า ยสิ น ค้ า ทางอากาศยานไปแล้วนัน้ ให้ยนื่
คำ�ร้องขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวต่อฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากร 2
(อาคาร CE) โดยต้องพิจารณาความผิดตามกฎหมายต่อไป
กรณีที่ต้องการขอตรวจรับสิน ค้ า กลั บ คื น หรื อ ยกเลิกการ
ส่งออก ให้ ผ ู ้ ส ่ ง สิ น ค้ า ออกจั ด ทำ � คำ � ร้ อ งแบบแสดงขอตรวจรับสินค้า
กลับคืน /ยกเลิก การส่งออกตามแบบแนบท้ายประกาศกรมศุลกากร
ที่ 128/2556 เพื่อแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าให้ถูกต้องต่อไป

