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กรมศุุลกากรตรวจยึึดยาเมทแอมเฟตามีีน(ไอซ์์)
มููลค่่าประมาณ 37 ล้้านบาท

กรมศุุลกากร รัับนโยบาย ขยายระยะเวลามาตรการยกเว้้นอากร
ขาเข้้าสิินค้้าที่่�มีีความจำำ�เป็็นเนื่่�องจากสถานการณ์์แพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019

สรุุปผลการดำำ�เนิินการที่่�สำำ�คััญจากการประชุุมคณะทำำ�งานร่่วม
ภาครััฐและภาคเอกชนเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการนำำ�เข้้า
ส่่งออก (ครอ.)

CUSTOMS SAY HI

CUSTOMS BULLETIN
จุลสารศุลกากร
เจ้้าของ

สวััสดีีครัับ สำำ�หรัับจุุลสารศุุลกากรปีีนี้้�ก็็ ได้้เดิินทางอย่่างรวดเร็็ว
จนมาถึึงเดืือนพฤศจิิกายน 2563 และอีีกหนึ่่�งเดืือนก็็จะก้้าวเข้้าสู่่�ปีีใหม่่แล้้ว
นั่่�นหมายถึึง กองบรรณาธิิการจุุลสารศุุลกากรได้้มีีประสบการณ์์ ในการ
ทำำ�งานเพิ่่ม� ขึ้้น� อีีก 1 ปีี ทำำ�ให้้มีีความรู้้�ความสามารถที่่จ� ะนำำ�ผลงานคุุณภาพ
มาฝากทุุกท่่านเฉกเช่่นเดีียวกัันกัับกรมศุุลกากรที่่�มุ่่�งมั่่�นปฏิิบััติิภารกิิจ
หน้้ า ที่่ � ที่ ่ � ไ ด้้ รั ั บ มอบหมายจากกระทรวงการคลัั ง และจากรัั ฐ บาล
สำำ�หรัับเดืือนพฤศจิิกายนนี้้� กรมศุุลกากร ยัังคงมีีภารกิิจและกิิจกรรมต่่าง ๆ
เกิิดขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ซึ่ง�่ ทีีมบรรณาธิิการได้้นำ�ผ
ำ ลงานลงไว้้ในคอลััมน์์ต่า่ ง ๆ
อาทิิ คอลััมน์์ “Customs Message” คอลััมน์์ “What’s New” และคอลััมน์์
“Customs Guide” โดยท่่านสามารถติิดตามได้้ที่�่ www.customs.go.th
“จุุลสารศุุลกากร” ฉบัับนี้้� เป็็นฉบัับสุุดท้้าย ที่่ผ� มจะปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�
ในฐานะบรรณาธิิการบริิหาร เนื่่�องจากผมได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ ไปดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งรองอธิิบดีีกรมศุุลกากร จึึงเป็็นเหตุุให้้ต้อ้ งพ้้นจากหน้้าที่่ดั� งั กล่่าว
ซึ่่�งตลอดระยะเวลา 5 ปีี ที่่�ผ่่านมา ผมรู้้�สึึกเป็็นเกีียรติิ ภาคภููมิิใจ และดีีใจ
ที่่� ได้้มีีโอกาสสรรสร้้างผลงานที่่�ดีีและมีีคุุณภาพสู่่�สายตาของท่่านผู้้�อ่่าน
ในโอกาสนี้้� ผมต้้องขอขอบคุุณทุุกท่่านที่่� ได้้ติิดตาม เป็็นกำำ�ลัังใจให้้กัับ
ผมและทีีมงานด้้วยดีีเสมอมา และถึึงแม้้ว่า่ ผมจะพ้้นจากหน้้าที่่นี้้� แ� ล้้วก็็ตาม
แต่่ ผมก็็ จ ะยัั ง คงให้้ การสนัับสนุุน ช่่ว ยเหลืือการทำำ�งานของทีีมงาน
กองบรรณาธิิการต่่อไปครัับ
ท้้ า ยที่่ � สุ ุ ด นี้้� ผมขอฝากบรรณาธิิ ก ารบริิ ห ารท่่ า นใหม่่
นายวิิศณุุ วััชราวนิิช เลขานุุการกรม ซึ่่�งเป็็นคนหนุ่่�มไฟแรง มีีความรู้้�
ความสามารถในการบริิหารงานด้้านนี้้�เป็็นอย่่างดีี ที่่จ� ะมาช่่วยขัับเคลื่่อ� น
“จุุลสารศุุลกากร” ต่่อไป ขอบคุุณและสวััสดีีครัับ

กรีีชา เกิิดศรีีพัันธุ์์�
บรรณาธิิการบริิหาร

กรมศุุลกากร
เลขที่่� 1 ถนน สุุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุุงเทพฯ 10110

ที่่�ปรึึกษา

นายพชร อนัันตศิิลป์์
อธิิบดีีกรมศุุลกากร

นายชููชััย อุุดมโภชน์์
ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบสิิทธิิประโยชน์์ทางศุุลกากร

นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ
ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบควบคุุมทางศุุลกากร

นายกิิตติิ สุุทธิิสััมพัันธ์์
ที่่�ปรึึกษาด้้านการพััฒนาและบริิหารการจััดเก็็บภาษีี

นายสรศัักดิ์์� มีีนะโตรีี
รองอธิิบดีี

นายพัันธ์์ทอง ลอยกุุลนัันท์์
รองอธิิบดีี

บรรณาธิิการบริิหาร
นายกรีีชา เกิิดศรััพัันธุ์์�

หััวหน้้ากองบรรณาธิิการ
นางพััชรา แสงอรุุณ

ผู้้�ช่่วยกองบรรณาธิิการ

นางสาวภััทราภรณ์์ พงษ์์พัันธ์์

กองบรรณาธิิการ

ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ ส่่วนสื่่�อสารองค์์กร
สำำ�นัักงานเลขานุุการกรม กรมศุุลกากร
นางสาวศรปวัันพััสตร์์ บุุญเชิิด นางจารุุณีี อามานนท์์ นายประดิิษฐ์์ เพชรดา
นางสาวบััณฑิิตา ธาราภููมิิ นางสาวอุุษณีี ชััยรััตน์์ นายศรััณย์์ ศรน้้อย
นางชลวรรณ สุุขเมืือง นางสาวอมราวดีี ยอดสุุวรรณ์์ นางสาวศรััณญา จอมสวรรค์์
นายเฉลิิมชััย ศิิริิพงษ์์ นายนริินทร์์ ชีีวตระกููลชััย

ติดตามข่าวสารจาก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่วนสือ่ สารองค์กร ส�ำนักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร

e-mail : prcustoms@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2667-7335
Facebook : กรมศุลกากร : The Customs Department
Read online : www.customs.go.th
Customs Call Center : 1164
Line Official : @thaicustoms
Youtube Channel : ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ กรมศุุลกากร
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กรมศุุลกากรตรวจยึึดยาเมทแอมเฟตามีีน(ไอซ์์) พยายาม
ลัักลอบส่่งออกไปประเทศมาเลเซีีย น้ำำ��หนัักรวมสิ่่�งห่่อหุ้้�ม
ประมาณ 62 กิิโลกรััม มููลค่่าประมาณ 37 ล้้านบาท
แนวปฏิิบััติิการแจ้้งเลิิกดำำ�เนิินการเขตปลอดอากร เลิิกประกอบ
กิิจการในเขตปลอดอากรและขั้้�นตอนที่่�ผู้้�ได้้รัับใบอนุุญาตต้้อง
ดำำ�เนิินการหลัังจากที่่�ได้้แจ้้งกรมศุุลกากรแล้้ว
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สรุุปผลการดำำ�เนิินการที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั จากการประชุุมคณะทำำ�งานร่่วม
ภาครััฐและภาคเอกชนเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการนำำ�เข้้า
ส่่งออก (ครอ.)
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รมช. กระทรวงการคลัังลงพื้้�นที่่�
ตรวจราชการ

การประชุุมเพื่่�อชี้้�แจงแนวทางการจััดเก็็บ
ข้้อมููลการนำำ�เข้้าส่่งออกสิินค้้า
ของกรมศุุลกากร

นายชููชััย อุุดมโภชน์์ ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบ
สิิทธิิประโยชน์์ทางศุุลกากร พร้้อมคณะผู้บ้� ริิหารกรมศุุลกากร
ให้้การต้้อนรัับ นายสัันติิ พร้อ้ มพััฒน์์ รััฐมนตรีีช่่วยว่่าการ
กระทรวงการคลััง พร้้อมคณะ ซึ่่�งลงพื้้�นที่่�ตรวจราชการ 
ณ ด่่านศุุลกากรท่่าอากาศยานภููเก็็ต 

นายพชร อนัันตศิิลป์์ อธิิบดีีกรมศุุลกากร พร้้อมด้้วย
นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบควบคุุม
ทางศุุลกากร  และนายพัันธ์์ทอง ลอยกุุลนัันท์์ รองอธิิบดีี
กรมศุุลกากร ร่่วมการประชุุมเพื่่�อชี้้แ� จงแนวทางการจััดเก็็บ
ข้้ อมู ู ล การนำำ � เข้้ า -ส่่ ง ออกสิิ น ค้้ า ของกรมศุุ ล กากร 
ร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง จำำ�นวน 19 หน่่วยงาน ซึ่่�งจััด
โดยศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร  (ศทส.)
ณ ห้้องภาสกรวงศ์์ อาคาร 1 ชั้้�น 2 กรมศุุลกากร เมื่่�อวัันที่่�
3 พฤศจิิกายน 2563

จากนั้้น� เดิินทางไปขึ้้น� เรืือตรวจการณ์์ เยี่่ย� มชมการ
ปฏิิบัติั งิ านของเจ้้าหน้้าที่่ป� ราบปรามทางทะเล พร้้อมดููงาน
และรัับฟัังการบรรยายสรุุป ณ ท่่าเรืือ บริิษััท ยอร์์ช เฮเว่่น
มารีีนา อ. ถลาง  จ. ภููเก็็ต เมื่่�อวัันที่่� 2 พฤศจิิกายน 2563
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การประชุุมหารืือเกี่่�ยวกัับการอำำ�นวย
ความสะดวกต่่อการพััฒนาระบบโลจิิสติิกส์์
และการขนส่่งหลากหลายรููปแบบ

นายชัั ย ยุุ ทธ คำ ำ �คุ ุ ณ ที่่ � ป รึึ ก ษาด้้ า นพัั ฒ นา
ระบบควบคุุมทางศุุลกากร ให้้การต้้อนรัับ นายเอริิค กรอฟฟ์์
เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายเศรษฐกิิจ พร้้อมคณะผู้้�แทนจากสถานเอก
อััครราชทููตสหรััฐอเมริิกาประจำำ�ประเทศไทย ในโอกาสเข้้า
ประชุุ ม เพื่่� อ หารืือเกี่่ � ย วกัั บ บทบาทของกรมศุุ ล กากร 
ในการอำำ�นวยความสะดวกต่่อการพััฒนาระบบโลจิิสติิกส์์
และการขนส่่งหลากหลายรููปแบบ เพื่่�อให้้ประเทศไทย
เป็็ น ศูู น ย์์ ก ลางการบริิ ห ารจัั ด การและกระจายสิิ น ค้้ า
ณ ห้้องอนุุมานราชธน อาคาร  1 ชั้้�น 2 กรมศุุลกากร 
เมื่่�อวัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2563

การหารืือเกี่่�ยวกัับความร่่วมมืือระหว่่างศุุลกากรไทยและศุุลกากรญี่่�ปุ่่�น
นายพชร อนัั น ตศิิ ล ป์์  อ ธิิ บ ดีีกรมศุุ ล กากร 
ให้้การต้้อนรัับ นายโอบะ ยููอิจิิ  พร้
ิ อ้ มคณะผู้แ้� ทนจากสถาน
เอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�นประจำำ�ประเทศไทย เนื่่�องในโอกาส 
นายโอบะ ยููอิจิิ ิ เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งอััครราชทููตฝ่่ายเศรษฐกิิจ
ประจำำ�สถานเอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�นประจำำ�ประเทศไทย
อย่่างเป็็นทางการ และหารืือเกี่่ย� วกัับความร่่วมมืือระหว่่าง
ศุุลกากรไทยและศุุลกากรญี่่�ปุ่่�น ณ ห้้องรัับรอง อาคาร 1
ชั้้�น 2 กรมศุุลกากร

พิิธีีเปิิดสััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการเปิิดตััว
โครงการลดและเลิิกใช้้สารไฮโดรฟลููออ
โรคาร์์บอนของประเทศไทย ระยะที่่� 2

นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบ
ควบคุุ ม ทางศุุ ล กากร พร้้ อ มด้้ ว ยนายธาดา ชุุ ม ไชโย
ผู้้�อำำ�นวยการกองสืืบสวนและปราบปราม ได้้เข้้าร่่วมพิิธีี
เปิิดสััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการเปิิดตััวโครงการลดและเลิิกใช้้
สารไฮโดรฟลููออโรคาร์์บอนของประเทศไทย ระยะที่่� 2
ณ โรงแรมโกลเด้้น ทิิวลิิป ซอฟเฟอริิน กรุุงเทพฯ ในการนี้้� ที่่�
ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบควบคุุมทางศุุลกากรได้้ให้้เกีียรติิ
กล่่าวถ้้อยแถลงความร่่วมมืือและการดำำ�เนิินงานของ
กรมศุุลกากรภายใต้้โครงการดัังกล่่าวด้้วย
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การประชุุมหารืือในรููปแบบเสมืือนจริิงกัับผู้้�แทนจากคณะสภาธุุรกิิจอาเซีียน-สหภาพยุุโรป
นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบ
ควบคุุมทางศุุลกากรและผู้้�แทนจากกรมศุุลกากร  เข้้าร่่วม
การประชุุ ม หารืือในรูู ป แบบเสมืือนจริิ ง กัั บ ผู้้�แ ทนจาก
คณะสภาธุุ รกิ ิ จ อาเซีียน-สหภาพยุุ โรปผ่่ า นโปรแกรม
Zoom Meeting ณ ห้้องอนุุมานราชธน ชั้้�น 2 อาคาร 1
กรมศุุลกากร เมื่่�อวัันที่่� 17 พฤศจิิกายน 2563

การหารืือเกี่่�ยวกัับการส่่งเสริิมความร่่วมมืือทางศุุลกากร
ระหว่่างกรมศุุลกากรและคณะผู้้�แทนสหภาพยุุโรปประจำำ�ประเทศไทย
นายพชร อนัั น ตศิิ ล ป์์  อ ธิิ บ ดีีกรมศุุ ล กากร 
ให้้การต้้อนรัับ Mr. Petros Sourmelis หััวหน้้าแผนก
เศรษฐกิิจและการค้้า พร้้อมคณะผู้แ้� ทนสหภาพยุุโรปประจำำ�
ประเทศไทยเพื่่�อหารืือเกี่่�ยวกัับการส่่งเสริิมความร่่วมมืือ
ทางศุุลกากร  ณ ห้้องอนุุมานราชธน อาคาร  1 ชั้้�น 2
กรมศุุลกากร เมื่่�อวัันที่่� 23 พฤศจิิกายน 2563

การประชุุมหารืือระหว่่างรััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวงการคลััง และ EABC
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นายชัั ย ฤทธิ์์� แพทย์์ ส มาน รองอธิิ บ ดีี  และ
นางสาวนิิตยา เที่่ย� งตรงภิิญโญ ผู้้�อำ�ำ นวยการกองยุุทธศาสตร์์
และแผนงาน พร้้อมด้้วยผู้้�แทนกรมศุุลกากร  เข้้าร่่วม
การประชุุมหารืือระหว่่าง นายอาคม เติิมพิิทยาไพสิิฐ
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลััง และ สมาคมการค้้ายููโรเปีียน
เพื่่�อธุุรกิิจและการพาณิิชย์์ (European Association for
Business and Commerce: EABC) ณ ห้้องประชุุมวายุุภักั ษ์์
4 ชั้้�น 4 สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงการคลััง เมื่่�อวัันที่่�27
พฤศจิิกายน 2563
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การแถลงผลการดำำ�เนิินการ
ตามแผนปฏิิบััติิการสยบไพรีี 64/2
“ตามล่่าเครืือข่่ายค้้ายา ระบบโลจิิสติิกส์์”

นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบ
ควบคุุมทางศุุลกากร   เป็็นผู้้�แทนกรมศุุลกากร ร่่วมกัับ  
กองบััญชาการตำำ�รวจปราบปรามยาเสพติิด สำำ�นักั งาน ป.ป.ส.
กองอำำ�นวยการรัักษาความมั่่�นคงภายในราชอาณาจัักร
ศููนย์์รัักษาความปลอดภััย กองบััญชาการ  กองทััพไทย
และหน่่วยปราบปรามยาเสพติิดสหรััฐอเมริิกา (DEA)  
ประจำำ�ประเทศไทย ร่่วมกัันแถลงผลการดำำ�เนิินการตาม
แผนปฏิิบััติิการสยบไพรีี  64/2 “ตามล่่าเครืือข่่ายค้้ายา
ระบบโลจิิสติกิ ส์์” โดยมีีผลการจัับกุุมระหว่่างวัันที่่� 10-24
พฤศจิิกายน 2563 ทั้้�งสิ้้น� 33 คดีี  ณ กองบััญชาการตำำ�รวจ
ปราบปรามยาเสพติิด
ทั้้� ง นี้้� กรมศุุ ล กากร  กองบัั ญช าการตำำ �ร วจ
ปราบปรามยาเสพติิด สำำ�นักั งาน ป.ป.ส. กองอำำ�นวยการ
รัักษาความมั่่�นคง ภายในราชอาณาจัั ก ร ศูู น ย์์ รั ั ก ษา
ความปลอดภััย กองบััญชาการกองทััพไทย และหน่่วย
ปราบปรามยาเสพติิด สหรััฐอเมริิกา (DEA)  ประจำำ�ประเทศไทย
ได้้ร่่วมกัันอำำ�นวยการสืืบสวนเร่่งรััดผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชาเพื่่�อ
ปฏิิบัติั กิ ารสืืบสวน ปราบปรามยาเสพติิด ในแผนปฏิิบัติั กิ าร 
สยบไพรีี 64/2 “ตามล่่าเครืือข่่ายค้้ายา ระบบโลจิิสติกิ ส์์”  
ตามนโยบายของรััฐบาลในการแก้้ไขปััญหายาเสพติิด  

งานสััมมนาให้้ความรู้้�เเก่่สมาชิิก
AustCham
นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบ
ควบคุุมทางศุุลกากร  ในฐานะรองหััวหน้้าคณะทำำ�งาน
พัันธมิิตรศุุลกากร  (Customs Alliances) เป็็นผู้้�เเทน
กรมศุุลกากรกล่่าวเปิิดการสััมมนาให้้ความรู้้�เเก่่สมาชิิก
หอการค้้าออสเตรเลีีย-ไทย (AustCham) ในหัั ว ข้้ อ 
e-Commerceโครงการพัันธมิิตรศุุลกากร  เเละ FTA
รวมถึึ ง ร่่ ว มหารืือเกี่่�ยวกัับความร่่วมมืือด้้านศุุลกากร
ร่่ ว มกัั น ในอนาคตระหว่่ า งประเทศไทยเเละประเทศ
ออสเตรเลีีย ณ ห้้อง Auditorium สถานทููตออสเตรเลีีย
แห่่งประเทศไทย เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ
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รมว. คลััง ตรวจมอบนโยบาย
ในการปฏิิบััติิงานแก่่กรมศุุลกากร

การประชุุมการพััฒนาการให้้บริิการ
ภาครััฐเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวก
ในการประกอบธุุรกิิจ
นายพัันธ์์ทอง ลอยกุุลนัันท์์ รองอธิิบดีี เป็็นผู้้�แทน
เข้้าร่่วมประชุุมการพััฒนาการให้้บริิการภาครััฐเพื่่�ออำ�ำ นวย
ความสะดวกในการประกอบธุุรกิิจ โดยมีีสำำ�นัักงาน ก.พ.ร.
เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการ
นอกจากนี้้ไ� ด้้เข้้าร่่วมการเสวนาหััวข้้อ “การพััฒนา
การอำำ�นวยความสะดวกในการนำำ�เข้้า-ส่่งออก และระบบ
NSW” ณ โรงแรมอิินเตอร์์คอนติิเนนตััล กรุุงเทพฯ เมื่่อวั
� นั ที่่�
30 พฤศจิิกายน 2563

นายอาคม เติิ ม พิิ ท ยาไพสิิ ฐ  รัั ฐ มนตรีีว่่ า การ
กระทรวงการคลัั ง  พร้้ อ มด้้ ว ยนายสัั น ติิ  พร้ ้ อ มพัั ฒ น์์
รััฐมนตรีีช่่วยว่่าการกระทรวงการคลััง และคณะตรวจเยี่่ย� ม
และมอบนโยบายในการปฏิิบััติิงานแก่่กรมศุุลกากร โดยมีี 
นายพชร อนัันตศิิลป์์ อธิิบดีีกรมศุุลกากร พร้้อมผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง ให้้การต้้อนรัับ ณ ห้้องภาสกรวงศ์์ อาคาร 1 ชั้้�น 2
กรมศุุลกากร เมื่่�อวัันที่่� 25 พฤศจิิกายน 2563
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กรมศุุลกากรมอบเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ และอุุปกรณ์์ที่่�ถููกเปลี่่�ยนทดแทน
ในโครงการต่่าง ๆ โดยวิิธีีการโอนให้้ส่่วนราชการ
นายกรีีชา เกิิดศรีีพัันธุ์์� รองอธิิบดีี  เป็็นผู้้�แทน
กรมศุุลกากร  มอบเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์และอุุปกรณ์์ที่่�ถููก
เปลี่่�ยนทดแทนในโครงการต่่าง ๆ โดยวิิธีีการโอนให้้
ส่่วนราชการ  ให้้แก่่ผู้้�แทนจาก มณฑลทหารบกที่่� 17
จัังหวััดกาญจนบุุรีี  โรงพยาบาลค่่ายขุุนเจืืองธรรมิิกราช 
จัั ง หวัั ด พะเยา โรงเรีียนนายร้้ อ ยพระจุุ ล จอมเกล้้ า
จัังหวััดนครนายก และมณฑลทหารบกที่่� 34 จัังหวััดพะเยา
(ศููนย์์วิิวััฒน์์พลเมืือง) ณ ศููนย์์แถลงข่่าว ชั้้�น 2 อาคาร 1
กรมศุุลกากร คลองเตย เมื่่�อวัันที่่� 30 พฤศจิิกายน 2563

Customs Bulletin

9

Customs Guide

กรมศุุลกากร รัับนโยบาย

“ขยายระยะเวลา”
มาตรการยกเว้้นอากรขาเข้้า

สิินค้้าที่่�มีีความจำำ�เป็็น
เนื่่�องจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
ตามที่่ก� ระทรวงการคลัังได้้มีีมาตรการ
ยกเว้้นอากรขาเข้้าของกรมศุุลกากรเพื่่�อดููแล
และเยีียวยาผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ดัังนี้้�

ทั้้�งนี้้� ภาพรวมสถานการณ์์ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโค
โรนา 2019 ทั่่�วโลก ยัังคงมีีการแพร่่ระบาดอย่่างต่่อเนื่่�อง
ดัั ง นั้้� น เพื่่� อ เป็็ น การเตรีียมความพร้้ อ มทางด้้ า นยา
เครื่่อ� งมืือแพทย์์ รวมถึึงของอื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องสำำ�หรัับรองรัับ
สถานการณ์์การแพร่่ระบาด

1. มาตรการยกเว้้นอากรขาเข้้าสำำ�หรัับสิินค้้า
หน้้ า กากและวัั ตถุ ุ ดิ ิ บ ที่่ � นำ ำ � มาใช้้ ผลิ ิ ต สิิ น ค้้ า ดัั ง กล่่ า ว
(ประกาศกระทรวงการคลััง เรื่่�อง การลดอััตราอากรและ
ยกเว้้นอากรศุุลกากรตามมาตรา 12 แห่่งพระราชกำำ�หนด
พิิกััดอััตราศุุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบัับที่่� 3) ลงวัันที่่� 19
มีีนาคม 2563) ซึ่่ง� มีีผลใช้้บังั คัับถึึงวัันที่่� 19 กัันยายน 2563

คณะรััฐมนตรีี จึึงมีีมติิเห็็นชอบให้้ขยาย
มาตรการดัังกล่่าว เมื่่�อวัันอัังคารที่่� 10 พฤศจิิกายน

2. มาตรการยกเว้้นอากรขาเข้้าของที่่�ใช้้รัักษา
วิิ นิ ิ จ ฉัั ย หรืือป้้ อ งกัั น โรคติิ ด เชื้้ � อ ไวรัั ส โคโรนา 2019
(ประกาศกระทรวงการคลััง เรื่่อ� ง การยกเว้้นอากรศุุลกากร
สำำ�หรัับของที่่นำ� �ำ เข้้ามาเพื่่�อใช้้รักั ษา วิินิจิ ฉััย หรืือป้้องกัันโรค
ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ลงวัันที่่� 10 เมษายน 2563)
ซึ่่�งมีีผลใช้้บัังคัับถึึงวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

10

Customs Bulletin

2563 โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

1. ร่่างประกาศกระทรวงการคลััง เรื่่�อง การลด
อััตราอากรและยกเว้้นอากรศุุลกากรตามมาตรา 12
แห่่งพระราชกำำ�หนดพิิกััดอััตราศุุลกากร พ.ศ. 2530
(ฉบัับที่่� ...) เพื่่�อขยายระยะเวลาการยกเว้้นอากรสำำ�หรัับ
สิินค้้าหน้้ากาก และวััตถุุดิิบที่่�นำำ�มาใช้้ผลิิตสิินค้้าดัังกล่่าว
ตามประกาศกระทรวงการคลััง เรื่่อ� ง การลดอััตราอากรและ
ยกเว้้นอากรศุุลกากรตามมาตรา 12 แห่่งพระราชกำำ�หนด
พิิกััดอััตราศุุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบัับที่่� 3) ลงวัันที่่�
19 มีีนาคม 2563 ไปจนถึึงวัันที่่� 3 กุุมภาพัันธ์์ 2564

Customs Guide
2. ร่่ า งประกาศกระทรวงการคลัั ง เรื่่� อ ง
การยกเว้้น อากรศุุลกากรสำำ�หรัับของที่่�นำำ�เข้้ามาเพื่่�อใช้้
รัักษาวิินิจิ ฉััย หรืือป้้องกัันโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019
(ฉบัับที่่� ...) เพื่่�อขยายระยะเวลาการยกเว้้นอากรตาม
ประกาศกระทรวงการคลััง เรื่่อ� ง การยกเว้้นอากรศุุลกากร
สำำ�หรัับของที่่นำ� ำ�เข้้ามาเพื่่�อใช้้รัักษา วิินิิจฉััย หรืือป้้องกััน
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ลงวัันที่่� 10 เมษายน 2563
สำำ�หรัับของที่่�นำำ�เข้้ามาเพื่่�อรัักษา วิินิิจฉััย หรืือป้้องกััน
โรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 ไม่่ว่า่ จะอยู่่�ในพิิกัดั ประเภท
ใดตามรายการที่่�กระทรวงสาธารณสุุขประกาศกำำ�หนด
ไปจนถึึงวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564
ทั้้�งนี้้� กรมศุุลกากรจะได้้ดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอน
เพื่่�อให้้การขยายระยะเวลาดัังกล่่าวมีีผลใช้้บัังคัับต่่อไป

**สอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม
ได้้ที่ส่�่ ว่ นโครงสร้้างอััตราอากร
กองพิิกัดั อััตราศุุลกากร
หมายเลขโทรศััพท์์ 02-667-6481
หรืือสอบถามปััญหาทางศุุลกากร
ศููนย์์บริิการศุุลกากร
หมายเลข 02-667-6656

หรืือสายด่่วน 1164**
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กรมศุุลกากรตรวจยึึดยาเมทแอมเฟตามีีน(ไอซ์์) พยายามลัักลอบส่่งออกไปประเทศมาเลเซีีย
น้ำำ��หนัักรวมสิ่่�งห่่อหุ้้�มประมาณ 62 กิิโลกรััม มููลค่่าประมาณ 37 ล้้านบาท

เมื่่�อ 24 พฤศจิิกายน 2563 นายพชร อนัันตศิิลป์์
อธิิบดีีกรมศุุลกากร นายชััยยุุทธ คำ�คุ
ำ ณ
ุ ที่่ป� รึึกษาด้้านระบบ
ควบคุุ ม ทางศุุ ล กากร พร้้ อ มนายวิิ ชั ั ย ไชยมงคล
เลขาธิิการ  ป.ป.ส. พล.ต.อ. มนูู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.
พล.ต.ท. ชิิ น ภัั ทร ส ารสิิ น ผู้้�ช่่ ว ย ผบ.ตร.  พล.ต.ท.
มนตรีี ยิ้้�มแย้้ม ผบช.ปส. พล.ท. กนกพงษ์์ จัันทร์์นวล
ผบ.ศรภ. เรืือโท  กมลศัักดิ์์� พรหมประยููร  ผู้้�อำำ�นวยการ
การท่่าเรืือแห่่งประเทศไทย และนายบััณฑิิต สาครวิิศวะ
ผู้้�อำ�ำ นวยการท่่าเรืือกรุุงเทพ  ได้้ร่ว่ มกัันแถลงข่่าวการตรวจ
ยึึดยาเสพติิดให้้โทษประเภท  1 เมทแอมเฟตามีีน (ไอซ์์)
น้ำำ�� หนัักรวมสิ่่ง� ห่่อหุ้้�มประมาณ 62 กิิโลกรััม มููลค่่าประมาณ
37 ล้้านบาท 
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ตามที่่�นายพชร อนัันตศิิลป์์ อธิิบดีีกรมศุุลกากร 
มีีนโยบายด้้านการควบคุุมทางศุุลกากร และปกป้้องสัังคม
อย่่างเคร่่งครััด ดัังนั้้น� นายชััยยุุทธ คำ�คุ
ำ ณ
ุ ที่่ป� รึึกษาด้้านพััฒนา
ระบบควบคุุมทางศุุลกากร นายกิิตติ สุ
ิ ทุ ธิิสัมั พัันธ์์ ที่่ป� รึึกษา
ด้้านการพััฒนาและบริิหารการจััดเก็็บภาษีี  นายธาดา ชุุมไชโย
ผู้้�อำำ�นวยการกองสืืบสวนและปราบปราม
นายบุุญมา สิิริิธรัังศรีี  ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงาน
ศุุลกากรท่่าเรืือกรุุงเทพ จึึงได้้กำำ�ชัับให้้เจ้้าหน้้าที่่�ศุุลกากร
กองสืืบสวนและปราบปราม และสำำ �นั ั ก งานศุุ ล กากร
ท่่าเรืือกรุุงเทพ  เข้้มงวดในการสกััดกั้้�นการลัักลอบนำำ�เข้้า/
ส่่งออกยาเสพติิด และร่่วมมืือกัับหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องเพื่่�อ

What’s new

ขยายผลการตรวจยึึ ด -จัั บ กุุ ม ไปยัั ง ผู้้� เ กี่่ � ย วข้้ อ งที่่ � อยู่่�
เบื้้�องหลััง นอกจากนี้้� มีีการบููรณาการกัับหน่่วยงานบัังคัับ
ใช้้กฎหมายอื่่�นทั้้�งในและต่่างประเทศอย่่างต่่อเนื่่�อง อาทิิ
ทหาร  กอ.รมน. ป.ป.ส. บช.ปส. กรมอุุทยานแห่่งชาติิ
สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช สำำ�นัักงานสภาความมั่่�นคงแห่่งชาติิ
สถานทููตต่า่ ง ๆ องค์์การตำำ�รวจสากล(Interpol) สำำ�นักั งาน
ป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด (Drug Enforcement
Administration: DEA) เป็็นต้้น เพื่่�อแลกเปลี่่ย� นข้้อมูลู การ
ข่่าวระหว่่างกััน
โดยเมื่่�อวัันที่่� 23 พฤศจิิกายน 2563 เจ้้าหน้้าที่่�
ศุุลกากร กองสืืบสวนและปราบปราม ร่่วมกัับ เจ้้าหน้้าที่่�
ศุุลกากรสำำ�นัักงานศุุลกากรท่่าเรืือกรุุงเทพ  เจ้้าหน้้าที่่�
ป.ป.ส. เจ้้ า หน้้ า ที่่ � ตำ ำ �ร วจ บช.ปส. เจ้้ า หน้้ า ที่่ �  ศร ภ.
ทำำ � การตรวจสอบสิิ น ค้้ า ที่่ � จ ะส่่ ง ออกไปยัั ง ประเทศ
มาเลเซีีย สำำ � แดงชนิิ ด สิิ น ค้้ า เป็็ น เศษอลูู มิ ิ เ นีียม
(ALUMINUM ENGINE WITH GEARBOX(SCRAB))
ผลการตรวจสอบสิินค้้าดัังกล่่าว ซึ่่�งเป็็นเครื่่�องยนต์์เก่่า
สภาพชำำ�รุุด จำำ�นวนทั้้�งหมด 74 เครื่่�อง พบยาเสพติิด
ให้้โทษประเภท  1 เมทแอมเฟตามีีน (ไอซ์์) น้ำำ�� หนัักรวม
สิ่่�งห่่อหุ้้�ม ประมาณ 62 กิิโลกรััม บรรจุุอยู่่�ในถุุงชาจีีน
แบบสููญญากาศ ซุุกซ่่อนอยู่่�ภายในช่่องว่่างของเครื่่อ� งยนต์์เก่่า
 จำำ�นวน 33 เครื่่อ� ง มููลค่่ายาเสพติิดประมาณ 37 ล้้านบาท

จากการกระทำำ�ดัังกล่่าว ผู้้�ส่่งออกมีีความผิิดฐาน
“พยายามนำำ � ยาเสพติิ ด ให้้ โ ทษประเภท  1 ออกนอก
ราชอาณาจัักรโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตและมีียาเสพติิดให้้
โทษประเภท  1 ไว้้ในครอบครองเพื่่�อจำำ�หน่่ายโดยไม่่
ได้้รัับอนุุญาต อัันเป็็นความผิิดตามพระราชบััญญััติิยา
เสพติิดให้้โทษ พ.ศ. 2522 และความผิิดตามมาตรา
244 และมาตรา 252 ประกอบมาตรา 166 และ 167
แห่่งพระราชบััญญััติิศุุลกากร พ.ศ.2560” ทั้้�งนี้้�จะได้้นำำ�
ของกลางส่่งพนัักงานสอบสวน กองบััญชาการตำำ�รวจปราบ
ปรามยาเสพติิด และ ติิดตามจัับกุุมผู้้�ส่่งออกและผู้้�ที่่�
เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อดำำ�เนิินการตามกฎหมายต่่อไป
อนึ่่�ง ในรอบปีี พ.ศ. 2563 ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม  
2563 เป็็นต้้นมา กรมศุุลกากรมีีสถิิติิการตรวจยึึดยา
เสพติิดให้้โทษรวมทั่่�วประเทศ ได้้ทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน 143 คดีี 
มููลค่่าประมาณ 5,488,151,748 บาท 
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ข่่าวกองสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีอากร
เรื่่�อง แนวปฏิิบััติิการแจ้้งเลิิกดำำ�เนิินการเขตปลอดอากร เลิิกประกอบกิิจการในเขตปลอดอากร
และขั้้�นตอนที่่�ผู้้� ได้้รัับใบอนุุญาตต้้องดำำ�เนิินการหลัังจากที่่�ได้้แจ้้งกรมศุุลกากรแล้้ว
ตามที่่�กรมศุุลกากรได้้มีีประกาศกรมศุุลกากร
ที่่� 110/2561 เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ  และเงื่่�อนไข 
การอนุุญาตจััดตั้้�ง การเลิิกดำำ�เนิินการ  การพัักใช้้และการ
เพิิ ก ถอนใบอนุุ ญ าตจัั ด ตั้้� ง เขตปลอดอากร  ลงวัั น ที่่ �
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และประกาศกรมศุุลกากร 
ที่่� 112/2561 เรื่่อ� ง หลัักเกณฑ์์ วิธีีิ การ และเงื่่อ� นไขการอนุุญาต
ประกอบกิิจการ  การเลิิกประกอบกิิจการ  การพัักใช้้และ
การเพิิกถอนใบอนุุญาตประกอบกิิจการในเขตปลอดอากร 
ลงวัันที่่� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นั้้�น
เพื่่�อให้้การเลิิกดำำ�เนิินการเขตปลอดอากรเป็็นไป
ด้้วยความราบรื่่�น กองสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีอากรจึึงขอ
ซัักซ้้อมความเข้้าใจในวิิธีีปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
1.  เงื่่�อนไขในการยื่่�นคำำ�ขอ
1.1 ผู้้�ได้้รัับใบอนุุญาตจััดตั้้�งเขตปลอดอากรที่่�
ประสงค์์จะเลิิกดำำ�เนิินการเขตปลอดอากร  หากเขตปลอด
อากรนั้้�นยัังมีีผู้้�ได้้รัับใบอนุุญาตประกอบกิิจการในเขต
ปลอดอากรดำำ�เนิินการอยู่่� ต้อ้ งได้้รับั ความยิินยอมเป็็นหนัังสืือ
จากผู้้�ได้้รัับใบอนุุญาตประกอบกิิจการในเขตปลอดอากร
ทุุกรายในเขตปลอดอากรดัังกล่่าวก่่อนดำำ�เนิินการแจ้้งเลิิก
1.2 ผู้้�ได้้รัับใบอนุุญาตที่่�ประสงค์์จะเลิิกประกอบ
กิิจการในเขตปลอดอากรต้้องได้้รับั หนัังสืือยิินยอมจากผู้ไ้� ด้้
รัับใบอนุุญาตจััดตั้้ง� เขตปลอดอากรก่่อนดำำ�เนิินการแจ้้งเลิิก
		
2. วิิธีีการยื่่�นคำำ�ขอ
2.1 ผู้้� ไ ด้้ รั ั บ ใบอนุุ ญ าตจัั ด ตั้้� ง เขตปลอดอากร
ที่่ � ป ระสงค์์ จ ะเลิิ ก ดำำ � เนิิ น การเขตปลอดอากร  ให้้ แจ้้ ง
ความประสงค์์เป็็นหนัังสืือ พร้้อมระบุุวััน เดืือน ปีี ที่่�จะขอ
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เลิิ ก ดำำ � เนิิ น การ ต่่ อ หน่่ ว ยงานศุุ ล กากรที่่ � กำ ำ �กั ั บ ดูู แ ล
เขตปลอดอากร ล่่วงหน้้าเป็็นเวลาไม่่น้้อยกว่่า 90 วััน
ก่่อนวัันที่่�จะเลิิกการดำำ�เนิินการ พร้้อมด้้วยรายงานของ
คงเหลืือในเขตปลอดอากร รายงานของคงเหลืือของผู้ไ้� ด้้รับั
ใบอนุุญาตประกอบกิิจการในเขตปลอดอากรทุุกราย (กรณีี
ยัังมีีผู้้�ได้้รัับใบอนุุญาตประกอบกิิจการในเขตปลอดอากร
ดำำ�เนิินการอยู่่�) และหนัังสืือยิินยอมจากผู้้�ได้้รัับใบอนุุญาต
ประกอบกิิจการในเขตปลอดอากร
2.2  ผู้้�ได้้รัับใบอนุุญาตที่่�ประสงค์์จะเลิิกประกอบ
กิิจการในเขตปลอดอากร ให้้แจ้้งความประสงค์์เป็็นหนัังสืือ 
และระบุุวััน เดืือน ปีี ที่่�ขอเลิิกดำำ�เนิินการต่่อหน่่วยงาน
ศุุลกากรที่่�กำำ�กัับดููแลเขตปลอดอากรล่่วงหน้้าเป็็นเวลา
ไม่่น้อ้ ยกว่่า 90วัันก่่อนวัันที่่จ� ะเลิิกประกอบกิิจการ พร้้อมด้้วย
รายงานของคงเหลืือในเขตปลอดอากรและหนัังสืือยิินยอม
จากผู้้�ได้้รัับใบอนุุญาตจััดตั้้�งเขตปลอดอากร
3.  ข้้อปฏิิบััติิเมื่่�อดำำ�เนิินการแจ้้งเลิิกแล้้ว
3.1 ผู้ไ้� ด้้รับั ใบอนุุญาตจััดตั้้ง� เขตปลอดอากรที่่ไ� ด้้แจ้้ง
เลิิกการดำำ�เนิินการแล้้ว ต้้องหยุุดการดำำ�เนิินการตามที่่ไ� ด้้รับั
อนุุญาต  หยุุดการนำำ�ของเข้้าในเขตปลอดอากร  และแจ้้ง
ให้้ผู้้�ได้้รัับใบอนุุญาตให้้ประกอบกิิจการในเขตปลอดอากร
ดำำ�เนิินการ ดัังต่่อไปนี้้�
(1) นำำ�ของออกจากเขตปลอดอากร 
พร้้ อ มทั้้� ง เสีียอากรให้้ ค รบถ้้ ว นก่่ อ นวัั น ที่่ � จ ะเลิิ ก การ
ดำำ�เนิินการ หรืือ
(2)  ส่่งของออกไปนอกราชอาณาจัักร 
หรืือนำำ�ของไปเก็็บไว้้ในคลัังสิินค้้าทััณฑ์์บน เขตปลอดอากร
หรืือเขตประกอบการเสรีีตามกฎหมายว่่าด้้วยการนิิคม
อุุ ตส าหกรรมแห่่ ง ประเทศไทย หรืือจำำ � หน่่ า ยให้้ แ ก่่

What’s new
ผู้้�นำำ�ของเข้้าตามมาตรา 29 แห่่งพระราชบััญญัติั ิศุุลกากร 
พ.ศ. 2560 หรืือผู้้�มีีสิิทธิิได้้รัับยกเว้้นอากรตามกฎหมาย
ว่่าด้้วยพิิกััดอััตราศุุลกากรหรืือกฎหมายอื่่�น แล้้วแต่่กรณีี 
ก่่อนวัันที่่�จะเลิิกดำำ�เนิินการ
3.2 ผู้้�ได้้ รั ั บ ใบอนุุ ญ าตประกอบกิิ จ การ
ในเขตปลอดอากรที่่�ได้้แจ้้งการเลิิกประกอบกิิจการแล้้ว
ต้้องหยุุดการดำำ�เนิินการตามที่่ไ� ด้้รับั อนุุญาต และดำำ�เนิินการ
อย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง ดัังต่่อไปนี้้�
(1) นำำ�ของออกจากเขตปลอดอากร 
พร้้ อ มทั้้� ง เสีียอากรให้้ ค รบถ้้ ว นก่่ อ นวัั น ที่่ � จ ะเลิิ ก การ
ดำำ�เนิินการ หรืือ
(2)  ส่่งของออกไปนอกราชอาณาจัักร 
หรืือนำำ�ของไปเก็็บไว้้ในคลัังสิินค้้าทััณฑ์์บน เขตปลอดอากร
หรืือเขตประกอบการเสรีีตามกฎหมายว่่าด้้วยการนิิคม
อุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย หรืือจำำ�หน่่ายให้้แก่่ผู้้�นำำ�
ของเข้้าตามมาตรา 29 แห่่งพระราชบััญญััติิศุุลกากร 
พ.ศ. 2560 หรืือผู้้�มีีสิิทธิิได้้รัับยกเว้้นอากรตามกฎหมาย
ว่่าด้้วยพิิกััดอััตราศุุลกากรหรืือกฎหมายอื่่�น แล้้วแต่่กรณีี 
ก่่อนวัันที่่�จะเลิิกดำำ�เนิินการ

4. ในกรณีีที่่�ผู้้�ประกอบการมีีความจำำ�เป็็นต้้อง
ดำำ�เนิินธุุรกิจิ ต่่อเนื่่อ� งไปจนถึึงวัันที่่จ� ะเลิิกดำำ�เนิินการ ซึ่ง�่ ทำำ�ให้้
ไม่่สามารถแจ้้งเลิิกดำำ�เนิินการล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 90 วััน
ก่่อนวัันที่่�จะเลิิกดำำ�เนิินการได้้ ให้้ผู้้�ประกอบการติิดต่่อ
หน่่วยงานศุุลกากรที่่�กำำ�กัับดููแลเขตปลอดอากรนั้้�น เพื่่�อ
ดำำ�เนิินการให้้ใบขนสิินค้้าที่่�ผ่่านพิิธีีการแล้้วมีีสถานะ
สมบููรณ์์ (0409) และทยอยนำำ�ของออกจากเขตปลอดอากร 
ตลอดจนดำำ�เนิินการในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับคดีีให้้เสร็็จสิ้้�น
พร้้อมทั้้�งติิดต่่อส่่วนตรวจสอบเขตปลอดอากรกองสิิทธิิ
ประโยชน์์ทางภาษีีอากรเพื่่�อขอให้้ตรวจสอบรายงาน
ของคงเหลืือควบคู่่�กัันไปเมื่่�อดำำ�เนิินการการเรีียบร้้อย
แล้้ว จึึงแจ้้งเลิิกดำำ�เนิินการต่่อไป ทั้้�งนี้้� การแจ้้งเลิิก
ดำำ�เนิินการที่่มิ� ิได้้เป็็นการแจ้้งล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 90 วััน
ก่่อนวัันที่่�จะเลิิกดำำ�เนิินการ ถืือเป็็นการปฏิิบััติิพิิธีีการไม่่
ถููกต้้อง ต้้องชำำ�ระค่่าปรัับเป็็นเงิิน จำำ�นวน 5,000 บาท 
5.   ผู้้�ได้้รัับใบอนุุญาตจััดตั้้�งเขตปลอดอากรและ
ผู้้�ได้้รัับใบอนุุญาตประกอบกิิจการในเขตปลอดอากรที่่�ได้้
รัับอนุุญาตให้้เลิิกการดำำ�เนิินการแล้้ว ต้้องจััดเก็็บเอกสาร
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินการเขตปลอดอากรไม่่น้้อยกว่่า
5 ปีี นัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้เลิิกการดำำ�เนิินการเขตป
ลอดอากร
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ตอนที่่� 2

สรุุปผลการดำำ�เนิินการที่่�สำำ�คััญ

จากการประชุุมคณะทำำ�งานร่่วมภาครััฐและภาคเอกชนเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวก

ในการนำำ�เข้้าส่่งออก (ครอ.)

ในตอนที่่� 1 ทุุกท่่านได้้ทำำ�ความรู้้�จัักกัับ คณะทำำ�งาน ครอ. ไปแล้้ว ในตอนนี้้�จึึงขอนำำ�ผลการดำำ�เนิินการที่่�สำำ�คััญ
ในฐานะที่่เ� ป็็นกลไกประสานความร่่วมมืือระหว่่างผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียในกระบวนการนำำ�เข้้าส่่งออกสิินค้้าว่่า มีีการประสานงาน
เพื่่�อแก้้ ไขปััญหา รวมถึึงผลัักดัันประเด็็นสำำ�คััญ ๆ ให้้มีีผลลััพธ์์เชิิงรููปธรรมในเรื่่�องใดบ้้าง
เรื่่อ� งที่่� 1 การนัับระยะเวลาในการใส่่เครื่่อ� งหมาย
“/” ในช่่อง “Issued Retroactively”ของหนัังสืือรัับรอง
ถิ่่�นเกิิดสิินค้้า (FORM D)
(ที่่�มา : การประชุุม คณะทำำ�งาน ครอ. ครั้้�งที่่�
1/2561 เมื่่�อวัันที่่� 13 ธัันวาคม 2561)
ปััญหา :
ระเบีียบปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับหนัังสืือรัับรองถิ่่�นกำำ�เนิิด
สิินค้า (Operational Certification Procedure : OCP)
กฎข้้ อ  10 ข้้ อ  2 ย่่ อ ย ภาคผนวก 8 ที่่ � ร ะบุุ ว่ ่ า
“In exceptional cases where a Certificate of
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Origin (Form D) has not been issued at the time of
exportation or no later than three (3) days from
the declared shipment date, due to involuntary
errors or omissions or other valid causes, the
Certificate of Origin (Form D) may be issued
retroactively but no longer than one (1) year
from the date of shipment and shall be duly
and prominently marked “Issued Retroactively”
ซึ่งการนับวันส�ำหรับการใส่เครื่องหมายในช่อง Issued
Retroactively ของประเทศผู้ออกหนังสือรับรองถิ่น
กำำ�เนิิดสิินค้้า (Form D) มีีการนัับระยะเวลาแตกต่่างกััน

Customs Learning
บางประเทศนัั บ วัั น แรกเป็็ น วัั น ที่่� 1 บางประเทศ
นัับวัันถััดไปเป็็นวัันที่่� 1 ซึ่่�งกระทบกัับการใส่่เครื่่�องหมาย
“/” ในช่่ อ ง Issued Retroactively ประเด็็ น นี้้�
จึึงเป็็นการตีีความคำำ�ว่่า “three (3) days from the
declaredshipment date” ว่่าจะนัับอย่่างไร
	ผลการดำำ�เนิินการ :
(1) การเริ่่�มนัับวัันให้้นัับ 3 วัันหลัังจากวัันที่่�
รัับบรรทุุกสิินค้้า ซึ่่�งหากพ้้นกำำ�หนด 3 วัันแล้้ว จึึงทำำ�การ
ออกหนัั ง สืือรัั บ รองถิ่่� น กำำ � เนิิ ด สิิ น ค้้ า Form D
และใส่่เครื่่�องหมายในช่่อง Issued Retroactively

(2) กรณีีที่่�มีีการทำำ�เครื่่�องหมายในช่่อง Issued
Retroactively ก่่อนวัันครบกำำ�หนดที่่�จะต้้องระบุุนั้้�น
ไม่่เป็็นสาเหตุุทำ�ำ ให้้หนัังสืือรัับรองถิ่่น� กำำ�เนิิดสิินค้้า Form D
ฉบัับดัังกล่่าวต้้องเสีียสิิทธิิไป
ทั้้�งนี้้� คณะทำำ�งาน ครอ. มีีหนัังสืือที่่� กค 0501/ 246
ลงวัันที่่� 8 มกราคม 2562 เรื่่อ� ง แนวทางการนัับระยะเวลา
ในการใส่่เครื่่อ� งหมาย “/” ในช่่อง Issued Retroactively
ของ FORM D แจ้้งเวีียนทุุกหน่่วยงานทราบแล้้ว
----------------------เรื่่อ� งที่่� 2 การแสดงใบอนุุญาตนำำ�สัตั ว์์ออกนอก
ราชอาณาจัักรหรืือใบอนุุญาตนำำ�ซากสััตว์์ออกนอกราช
อาณาจัักร (ร.9)
(ที่่�มา : การประชุุม คณะทำำ�งาน ครอ. ครั้้�งที่่�
1/2561 เมื่่�อวัันที่่� 13 ธัันวาคม 2561)

	ปััญหา :
ตามประกาศกรมปศุุสััตว์์ เรื่่�อง การขออนุุญาต 
การออกใบอนุุญาต วิิธีีการนำำ�เข้้า ส่่งออกหรืือนำำ�ผ่่าน
ราชอาณาจัักรซึ่่ง� สััตว์ห์ รืือซากสััตว์ พ
์ .ศ. 2558 หมวด 2 ข้้อ 
13 กำำ�หนดให้้ใบอนุุญาตนำำ�สััตว์์ออกนอกราชอาณาจัักร
หรืือใบอนุุญาตนำำ�ซากสััตว์์ออกนอกราชอาณาจัักรมีีอายุุ
9 วัันนัับแต่่วันั ที่่ออ
� ก ซึ่่ง� ผู้ป้� ระกอบการได้้แสดงใบอนุุญาต
ขณะผ่่านพิิธีีการศุุลกากรขาออกแล้้ว แต่่ในกรณีีที่่�เรืือ
เลื่่�อนเวลาออกล่่าช้้ากว่่าที่่�กำำ�หนดทำำ�ให้้ใบอนุุญาตหมด
อายุุก่่อนวัันเรืือออก
	ผลการดำำ�เนิินการ :
กรมปศุุสััตว์์ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานเจ้้าของใบอนุุญาต 
ได้้มีีหนัังสืือ ที่่� กษ 0621/8952 ลงวัันที่่� 29 มีีนาคม 2562
เรื่่�อง ขอซัักซ้้อมความเข้้าใจในการออกใบอนุุญาตส่่งออก
(แบบร.9) ต่่อกรมศุุลกากร ซึ่ง่� แจ้้งว่่า เมื่่ออ
� ธิิบดีีกรมปศุุสัตว์
ั ์
หรืือผู้ที่้� อ่� ธิิบดีีกรมปศุุสัตว์
ั ม์ อบหมายออกใบอนุุญาตนำำ�สัตว์
ั ์
หรืือซากสััตว์ออ
์ กนอกราชอาณาจัักร (ร.9) แล้้ว ผู้ป้� ระกอบการ
สามารถนำำ�ใบอนุุญาตดัังกล่่าวไปเดิินพิิธีีการศุุลกากร
ได้้ภายใน 9 วัันนัับแต่่วัันที่่�ออกใบอนุุญาต  และให้้ถืือว่่า
วัันที่่�ส่่งข้้อมููลใบอนุุญาตนำำ�สััตว์์หรืือซากสััตว์์ออกนอก
ราชอาณาจัักร (ร.9) เชื่่อ� มโยงกัับข้้อมูลู ใบขนสิินค้้าขาออก
ผ่่านระบบ NSW เป็็นวัันที่่นำ� �ำ สิินค้้าออกตามใบอนุุญาตแล้้ว
----------------------เรื่่�องที่่� 3 การนำำ�เข้้าสิินค้้าที่่�ต้้องใช้้ใบอนุุญาต
ในการนำำ�เข้้าสััตว์์น้ำำ��หรืือผลิิตภััณฑ์์สััตว์์น้ำำ��แต่่มีีการ
เปลี่่�ยนแปลงท่่านำำ�เข้้า
(ที่่�มา : การประชุุม คณะทำำ�งาน ครอ. ครั้้�งที่่�
1/2562 เมื่่�อวัันที่่� 14 กุุมภาพัันธ์์ 2562)
ปััญหา :
ประกาศกรมประมง เรื่่�อง กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์
วิิธีีการ และเงื่่อ� นไขการขออนุุญาตและการอนุุญาตนำำ�เข้้า
สััตว์์น้ำำ��หรืือผลิิตภััณฑ์์สััตว์์น้ำำ�� พ.ศ. 2560 กำำ�หนดให้้ผู้้�นำำ�
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เรื่่อ� งที่่� 4 ใบขนสิินค้้าขาเข้้าแสดงวัันที่่ต� รวจปล่่อย
สิินค้้าก่่อนวัันเรืือเข้้า
(การประชุุม คณะทำำ�งาน ครอ. ครั้้�งที่่� 1/2562
เมื่่�อวัันที่่� 14 กุุมภาพัันธ์์ 2562)

ของเข้้าระบุุด่่านตรวจสััตว์์น้ำำ��ที่่�นำำ�เข้้าในใบคำำ�ขออนุุญาต 
โดยผู้้�รับั อนุุญาตต้้องนำำ�สัตว์
ั น้ำ์ �ำ� เข้้ามาในราชอาณาจัักรทาง
ด่่านศุุลกากรที่่กำ� �ำ หนดในใบอนุุญาต ทำำ�ให้้ในกรณีีที่่ผู้� ้�นำ�ขอ
ำ ง
เข้้าที่่ป� ระสงค์์นำ�ำ เข้้าทางท่่าเรืือกรุุงเทพและได้้รับั ใบอนุุญาต
จากด่่านตรวจสััตว์์น้ำำ��ท่่าเรืือกรุุงเทพก่่อนการนำำ�เข้้าแล้้ว
แต่่ประสบปััญหาที่่�ทำำ�ให้้ต้้องเปลี่่�ยนท่่านำำ�เข้้าจากท่่าเรืือ
กรุุงเทพเป็็นท่่าเรืือแหลมฉบััง ซึ่่�งต้้องขอใบอนุุญาตฉบัับ
ใหม่่ต่อด่
่ า่ นตรวจสััตว์น้ำ์ �จั
ำ� งั หวััดชลบุุรีี เป็็นเหตุุให้้ใบอนุุญาต
ฉบัับใหม่่ออกหลัังวัันนำำ�เข้้า ซึ่ง่� อาจทำำ�ให้้เป็็นความผิิดตาม
กฎหมายศุุลกากร
	ผลการดำำ�เนิินการ :
กรมศุุลกากรและกรมประมงได้้ประชุุมเพื่่�อหารืือ
กำำ�หนดแนวทางปฏิิบัติั ร่ิ ว่ มกััน โดยมีีข้้อสรุปุ ว่่าผู้้�นำำ�ของเข้้า
ต้้องขอยกเลิิกใบอนุุญาติิฉบัับเดิิมที่่�ได้้ขอไว้้แล้้ว โดยด่่าน
ตรวจสััตว์์น้ำำ��จะยกเลิิกใบอนุุญาตฉบัับเดิิมและออกฉบัับ
ใหม่่ที่อ้่� า้ งอิิงข้้อมูลู ใบอนุุญาตฉบัับเดิิมที่่มีี� การอนุุญาตก่่อน
การนำำ�เข้้าไว้้แล้้วในใบอนุุญาตฉบัับใหม่่ และส่่งข้้อมูลู เข้้าสู่่�
ระบบคอมพิิวเตอร์์ของศุุลกากร พร้้อมทั้้�งมีีหนัังสืือแจ้้งเป็็น
ลายลัักษณ์์อัักษรไปยัังด่่านศุุลกากรที่่�นำำ�เข้้า และให้้ถืือว่่า
ผู้้�นำำ�ของเข้้าได้้รัับใบอนุุญาตให้้นำำ�เข้้าก่่อนการนำำ�เข้้าแล้้ว
ทั้้�งนี้้� คณะทำำ�งาน ครอ. ได้้มีีหนัังสืือที่่� กค 0501/3317
ลงวัันที่่� 4 มีีนาคม 2562 แจ้้งเวีียนแนวทางการปฏิิบััติิให้้
ทุุกหน่่วยงานทราบแล้้ว โดยในส่่วนของกรมประมงได้้มีีการ
แจ้้งเวีียนแนวทางการดำำ�เนิินการดัังกล่่าวให้้กัับด่่านตรวจ
สััตว์์น้ำำ��ทุุกด่่านทั่่�วประเทศทราบเช่่นกััน
-----------------------
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ปััญหา :
กรณีีที่่ใ� บขนสิินค้้าขาเข้้าแสดงวัันที่่ตร
� วจปล่่อยสิินค้้า
(สถานะ 0309) ก่่อนวัันเรืือเข้้า ส่่งผลกระทบต่่อการนำำ�ใบ
ขนสิินค้้าขาเข้้าไปใช้้สิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีอากร
ผลการดำำ�เนิินการ :
ปััญหานี้้�อาจเกิิดขึ้้�นได้้จากการดำำ�เนิินการตาม
ประกาศกรมศุุลกากรที่่� 5/2561 เรื่่�อง กระบวนการทาง
ศุุลกากรล่่วงหน้้าก่่อนสิินค้้ามาถึึง (Pre-Arrival Processing)
ซึ่่� ง เป็็ น ระบบที่่� เ ปิิ ด โอกาสให้้ ผู้้�นำำ �ขอ งเข้้ า ยื่่� น ใบขนสิิ น
ค้้าและชำำ�ระค่่าภาษีีอากร  (ถ้้ามีี) ล่่วงหน้้าก่่อนที่่�เรืือ/
อากาศยานเข้้ า มาถึึ ง ท่่ า /สนามบิิ นที่่� เ ป็็ นด่่ า นศุุ ล กากร 
ในกรณีีที่่�ใบขนสิินค้้าไม่่ติิดเงื่่�อนไขความเสี่่�ยง (Green
Line) ระบบจะบัันทึึกการตรวจปล่่อย (สถานะ 0309)
โดยอััตโนมััติิ ทำำ�ให้้ระบบอาจแสดงวัันที่่�ตรวจปล่่อยสิิน
ค้้าก่่อนวัันนำำ�เข้้าได้้ แต่่วัันที่่�ผู้้�นำำ�ของเข้้ารัับมอบสิินค้้า
(สถานะ 0409) จะเป็็นวัันที่่�หลัังวัันนำำ�เข้้าเท่่านั้้�น กรณีีที่่�
ผู้้�ประกอบการนำำ�ใบขนสิินค้้าไปใช้้สิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีี
อากรจะพิิจารณาสถานะใบขนสิินค้้าจากวัันที่่รั� บั มอบสิินค้้า
ไปจากอารัักขาศุุลกากร  (สถานะ 0409) ซึ่่�งการส่่งมอบ
สิินค้้าจะเกิิดขึ้�น้ ภายหลัังวัันเรืือเข้้าทุุกกรณีี
-----------------------
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เรื่่�องที่่� 5 แนวทางการดำำ�เนิินการกรณีีตู้้�สิินค้้า
ผ่่านแดนขนส่่งมาในเรืือต่่างประเทศที่่�เทีียบท่่าเรืือแหลม
ฉบัังและมีีการขนย้้ายต่่อมายัังท่่าเรืือรัับอนุุญาตเอกชน
และท่่าเรืือกรุุงเทพ
(ที่่�มา : การประชุุม คณะทำำ�งาน ครอ. ครั้้�งที่่�
2/2562 เมื่่�อวัันที่่� 3 เมษายน 2562)
ปััญหา :
เรืือต่่างประเทศที่่�ขนส่่งตู้้�สิินค้้าผ่่านแดนเทีียบ
ท่่าเรืือแหลมฉบัังและมีีการขนย้้ายตู้้�สิินค้้าผ่่านแดนลง
เรืือลำำ � เลีียง (Barge) เพื่่� อ มาปฏิิ บัั ติิ พิิ ธีี การศุุ ล กากร 
ณ ท่่ า เรืือรัั บ อนุุ ญ าตเอกชนหรืือท่่ า เรืือกรุุ ง เทพ 
สามารถดำำ�เนิินการได้้หรืือไม่่
ผลการดำำ�เนิินการ :
กองกฎหมายได้้จััดประชุุมคณะกรรมการสำำ�นััก
กฎหมาย ครั้้ง� ที่่� 2/2562 เมื่่อวั
� นั ที่่� 23 เมษายน 2562 สรุุปว่่า
สามารถปฏิิบััติิพิิธีีการศุุลกากรว่่าด้้วยการผ่่านแดนได้้
เนื่่�องจาก เอกสาร Cargo Manifest และ Bill of Lading
(B/L) ได้้ระบุุท่า่ ที่่มีีชื่่
� อส่
� ง่ ของถึึง (Place of Delivery) ซึ่่ง� เป็็น
ท่่าที่่ป� ระสงค์์ที่จ่� ะส่่งมอบของและใช้้เป็็นท่่าที่่ป� ฏิิบัติั พิิ ธีีิ การ
ศุุลกากรมาแต่่แรกแล้้ว การใช้้เรืือลำำ�เลีียง (Barge) ขนย้้าย
ของจากท่่าที่่จ� ะขนถ่่ายของขึ้น้� จากเรืือ (Port of Discharge)
ไปยัังท่่าที่่มีีชื่่
� �อส่่งของถึึง (Place of Delivery) เป็็นเพีียง
การเปลี่่ย� นยานพาหนะเพื่่�อความสะดวกในการขนส่่งของ
ที่่�นำำ�มาจากต่่างประเทศไปยัังท่่าที่่�มีีชื่่�อส่่งของถึึง (Place
of Delivery) เท่่านั้้�น ซึ่่ง� สำำ�นักั งานศุุลกากรท่่าเรืือกรุุงเทพ
ได้้ ดำำ � เนิิ น การยกร่่ า งแก้้ ไขประกาศกรมศุุ ล กากรที่่�
139/2560 แล้้ว
-----------------เรื่่�องที่่� 6 การตรวจปล่่อยสิินค้้าที่่�ได้้รัับยกเว้้น
ใบอนุุญาตหรืือใบรัับรองของผู้้�นำำ�เข้้าและผู้้�ส่่งออกระดัับ
มาตรฐานเออีีโอ
(ที่่�มา : การประชุุม คณะทำำ�งาน ครอ. ครั้้�งที่่�
2/2562 เมื่่�อวัันที่่� 3 เมษายน 2562)

ปััญหา :
ตามประกาศกรมศุุลกากร ที่่� 131/2561 ข้้อ 12.1.1
ระบุุว่่า ผู้้�นำำ�ของเข้้าระดัับมาตรฐานเออีีโอ  ได้้รัับการ
ยกเว้้นไม่่ต้อ้ งพบพนัักงานศุุลกากรเพื่่�อตรวจสอบการได้้รับั
ยกเว้้นใบอนุุญาตหรืือใบรัับรอง หากใบขนสิินค้้าไม่่ติิด
เงื่่� อนไขความเสี่่�ยงให้้เปิิดตรวจ ผู้้�ประกอบการระดัับ
มาตรฐานเออีีโอสามารถรัับของออกจากอารัักขาศุุลกากร
ได้้ แต่่ในทางปฏิิบัติั พิ บว่่า ยัังคงต้้องพบเจ้้าหน้้าที่่เ� พื่่�อแสดง
เอกสารใบอนุุญาตหรืือใบรัับรองแบบกระดาษ
ผลการดำำ�เนิินการ :
คณะทำำ�งาน ครอ. ได้้มีีหนัังสืือที่่� กค 0501/7296 ลงวัันที่่�
27 พ.ค. 2562 เรื่่อ� ง ซัักซ้้อมความเข้้าใจการปฏิิบัติั พิิ ธีีิ การ
ศุุลกากรกรณีีใบขนสิินค้้าที่่ไ� ม่่ติดิ เงื่่อ� นไขความเสี่่ย� งและได้้
รัับการยกเว้้นใบอนุุญาตหรืือใบรัับรอง (Exempt 99) ของ
ผู้้�นำำ�ของเข้้าระดัับมาตรฐานเออีีโอ แจ้้งเวีียนให้้หน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องทราบแล้้ว
-----------------เรื่่�องที่่� 7 การติิดอากรแสตมป์์ในแบบคำำ�ขอ
อนุุญาตทำำ�การล่่วงเวลา
(การประชุุม คณะทำำ�งาน ครอ. ครั้้�งที่่� 3/2562
เมื่่�อวัันที่่� 10 มิิถุุนายน 2562)
ปััญหา :
การยื่่�นคำำ�ร้อ้ งขอเปิิดที่่ทำ� �ำ การพิิเศษและขออนุุญาต
ทำำ�การล่่วงเวลา กำำ�หนดให้้ใช้้อากรแสตมป์์ดวงละ 1 บาท 
จำำ�นวน 1 ดวง ติิดในแบบคำำ�ขออนุุญาตทำำ�การล่่วงเวลา
ซึ่่�งประสบปััญหาขาดแคลนอากรแสตมป์์ดวงละ 1 บาท 
ทำำ�ให้้ไม่่สามารถติิดอากรแสตมป์์ในแบบคำำ�ขอได้้
ผลการดำำ�เนิินการ :
คณะทำำ�งานครอ. ได้้มีีหนัังสืือ  ที่่� กค 0501/
5503 ลงวัันที่่� 11 เมษายน 2562 ถึึงกรมสรรพากร 
เพื่่�อหารืือการติิดอากรแสตมป์์ในแบบคำำ�ขออนุญ
ุ าตทำำ�การ
ล่่วงเวลา ซึ่่�งกรมสรรพากร มีีหนัังสืือที่่� กค 0702/ 4372
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ลงวัันที่่� 25 มิิถุุนายน 2562 แจ้้งว่่า ใบคำำ�ขออนุุญาตให้้
ทำำ�การล่่วงเวลาตามพระราชบััญญััติิศุุลกากร พ.ศ.2560
ไม่่เข้้าลัักษณะแห่่งตราสารที่่�ระบุุไว้้ในบััญชีีอััตราอากร
แสตมป์์ ท้้ายหมวด 6 ในลัักษณะ 2 แห่่งประมวลรััษฎากร 
พุุทธศักั ราช 2481 จึึงไม่่อยู่่�ในบัังคัับต้้องปิิดแสตมป์์บริิบูรณ์
ู ์
ตามมาตรา 104 แห่่งประมวลรััษฎากร พุุทธศัักราช 2481
ทั้้�งนี้้� สำำ�นัักผู้้�บริิหาร ได้้มีีหนัังสืือ ที่่� กค 0501()/17 ลงวัันที่่�
29 เมษายน 2562 เรื่่อ� ง การไม่่ต้อ้ งปิิดอากรแสตมป์์ในแบบ
พิิมพ์์ของรััฐบาล แจ้้งเวีียนให้้เจ้้าหน้้าที่่�ศุุลกากรทราบและ
ถืือปฏิิบััติิด้้วยแล้้ว
-----------------เรื่่�องที่่� 8 การขอยกเว้้นอากรอุุปกรณ์์ MAFI
สำำ�หรัับใช้้ในการขนส่่งของเรืือ Ro-Ro ตามภาค 4 แห่่ง
พระราชกำำ�หนดพิิกััดอััตราศุุลกากร พ.ศ. 2530
(ที่่�มา : การประชุุม คณะทำำ�งาน ครอ. ครั้้�งที่่�
4/2562 เมื่่�อวัันที่่� 5 สิิงหาคม 2562)

	ปััญหา :
อุุปกรณ์์ MAFI เป็็นอุุปกรณ์์สำ�ำ หรัับขนสิินค้้าขนาด
ใหญ่่ที่มีีน้ำ
่� �ำ� หนัักมาก ใช้้สำ�ำ หรัับขนส่่งสิินค้้าในเรืือ Roll on,
Roll off (Ro-Ro) โดยมิิได้้นำำ�ออกจากอารัักขาศุุลกากร 
ซึ่่�งมีีหมายเลขกำำ�กัับเช่่นเดีียวกัับตู้้�คอนเทนเนอร์์ จึึงขอให้้
พิิจารณายกเว้้นอากรตามประเภท 15 ภาค 4 แห่่งพระราช
กำำ�หนดพิิกััดอััตราศุุลกากร พ.ศ.2530
	ผลการดำำ�เนิินการ :
อุุ ป กรณ์์ MAFI เป็็ น แผ่่ น พื้้� น ที่่� มีีด้ ้ า นเดีียว
ไม่่มีีคุุณสมบััติิของคอนเทนเนอร์์ (“คอนเทนเนอร์์” ต้้อง
มีีพื้้�นที่่�ภายในที่่�มีีขนาดตั้้�งแต่่หนึ่่�งลููกบาศก์์เมตรขึ้้�นไป)
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จึึงไม่่สามารถยกเว้้นอากรตามประเภท  15 ภาค 4 แห่่ง
พระราชกำำ � หนดพิิ กัั ด อัั ตร าศุุ ล กากร พ.ศ.2530 ได้้
ทั้้�งนี้้� ประกาศกรมศุุลกากรที่่� 162/2563 ลงวัันที่่� 15
ตุุลาคม 2563 เรื่่�อง แก้้ไขเพิ่่�มเติิมประกาศกรมศุุลกากร
ที่่� 154/2561 ที่่ว่� า่ ด้้วยเรื่่อ� ง หลัักเกณฑ์์ วิธีีิ การ และเงื่่อ� นไข
การยกเว้้ น อากรของตามประเภทที่่� 19 ภาค 4 ได้้
เพิ่่�มเติิมประเด็็นการนำำ�ภาชนะเข้้ามาโดยไม่่ประสงค์์จะ
นำำ�ออกไปจากอารัักขาของศุุลกากรและส่่งกลัับภาชนะที่่�
อยู่่�ในอารัักขาศุุลกากรออกไปนอกราชอาณาจัักร ซึ่่ง� รองรัับ
การปฏิิ บัั ติิ พิิ ธีี การศุุ ล กากรสำำ � หรัั บ การยกเว้้ น อากร
สำำ�หรัับอุุปกรณ์์ MAFI
-----------------เรื่่�องที่่� 9 การตรวจสอบบุุคคลที่่�ปฏิิบััติิพิิธีีการ
ศุุลกากรและ/หรืือรัับมอบสิินค้้าออกไปจากอารัักขา
ของศุุลกากร
(ที่่�มา : การประชุุม คณะทำำ�งาน ครอ. ครั้้�งที่่�
4/2562 เมื่่�อวัันที่่� 5 สิิงหาคม 2562)
ปััญหา :
บุุคคลที่่ม� าปฏิิบัติั พิิ ธีีิ การศุุลกากรจำำ�เป็็นต้้องมีีการ
ตรวจสอบให้้ชััดเจนว่่า เป็็นบุุคคลที่่�มีีชื่่�ออยู่่�ในทะเบีียนผู้้�
รัับมอบอำำ�นาจของผู้้�ประกอบการหรืือตััวแทนออกของ
ที่่�ได้้ลงทะเบีียนความสััมพัันธ์์กัับผู้้�ประกอบการที่่�เป็็น
เจ้้าของสิินค้้านั้้�น
ผลการดำำ�เนิินการ :
ภาคเอกชนต้้องกำำ�ชับั ให้้ตัวั แทนออกของแสดงบััตร
ประจำำ�ตัวั ประชาชนต่่อพนักั งานศุุลกากรตามประกาศกรม
ศุุลกากรที่่� 61/2561 ลงวัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ 2561 ในส่่วน
ของกรมศุุลกากรจะกำำ�ชับั เจ้้าหน้้าที่่ใ� ห้้ปฏิิบัติั ติ ามประมวล
ระเบีียบปฏิิบััติิกรมศุุลกากร พ.ศ. 2560 ข้้อ 3 01 05 01
(4) ทั้้�งนี้้� คณะทำำ�งาน ครอ. มีีหนัังสืือที่่� กค 0501/ 12514
ลงวัันที่่� 28 สิิงหาคม 2562 เรื่่�อง การตรวจสอบบุุคคลที่่�
ปฏิิบััติิพิิธีีการศุุลกากรและ/หรืือรัับมอบสิินค้้าออกไปจาก
อารัักขาของศุุลกากร แจ้้งเวีียนให้้ทุุกหน่่วยงานทราบแล้้ว
---------------------------
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เรื่่�องที่่� 10 การจััดเก็็บค่่าธรรมเนีียมล่่วงเวลา
สำำ�หรัับการปฏิิบััติิพิิธีีการศุุลกากรในกรณีีที่่�ผู้้�โดยสาร
จััดทำำ�ใบขนสิินค้้าขาออกเพื่่�อนำำ�ของติิดตััวออกไปนอก
ราชอาณาจัักรทางอากาศยาน
(ที่่�มา : การประชุุม คณะทำำ�งาน ครอ. ครั้้�งที่่�
1/2563 เมื่่�อวัันที่่� 11 มกราคม 2563)
	ปััญหา :
กรณีีที่่�ผู้้�โดยสารจััดทำำ�ใบขนสิินค้้าขาออกเพื่่�อ
นำำ�ของติิดตััวออกไปนอกราชอาณาจัักรทางอากาศยาน
เจ้้าหน้้าที่่�ศุุลกากร  ณ ท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิจััดเก็็บ
ค่่าธรรมเนีียมล่่วงเวลา ใบขนสิินค้้าฉบัับละ 150 บาท 
ส่่ วนเจ้้ า หน้้ า ที่่� ศุุ ล กากร  ณ ท่่ าอากาศยานดอนเมืือง
จััดเก็็บค่่าธรรมเนีียมล่่วงเวลา รายละ 200 บาทต่่อครั้้�ง
และหากเป็็นใบขนสิินค้้าที่่�ต้้องเปิิดตรวจ (Red Line)
จะจััดเก็็บใบขนสิินค้้าฉบัับละ 150 บาท
	ผลการดำำ�เนิินการ :
กองกฎหมาย กรมศุุลกากร ได้้ให้้ความเห็็นว่่า กรณีี
ผู้้�โดยสารจััดทำำ�ใบขนสิินค้้าขาออกเพื่่�อนำำ�ของส่่งออกไป
นอกราชอาณาจัักรทางอากาศยาน ต้้องดำำ�เนิินการภายใน
กำำ�หนดเวลาตามมาตรา 56 แห่่งพระราชบััญญัติั ิศุุลกากร 
พ.ศ. 2560 หากมีีการดำำ�เนิินการนอกเวลาที่่�กำำ�หนด
จะต้้องเสีียค่่าธรรมเนีียมตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎกระทรวง
กำำ � หนดค่่ า ธรรมเนีียมและยกเว้้ น ค่่ า ธรรมเนีียมตาม
กฎหมายว่่าด้้วยศุุลกากร พ.ศ. 2560 ข้้อ  1 (4) (ค) 2)
สำำ � หรัั บ ทางอากาศยานขาออก ซึ่่�งกำำ �หนดไว้้ ในอัั ตรา
ใบขนสิินค้้าฉบัับละ 150 บาท ทั้้�งนี้้� คณะทำำ�งาน ครอ.
มีีหนัังสืือที่่� กค 0501/ 6 ลงวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2563
เรื่่อ� ง แนวทางการจััดเก็็บค่่าดำำ�เนิินการนอกเวลาที่่กำ� �ำ หนด
ตามมาตรา 56 (ค่่าล่่วงเวลา) กรณีีผู้้�โดยสารจััดทำำ�ใบขน
สิินค้้าขาออกเพื่่�อนำ�ขอ
ำ งส่่งออกไปนอกราชอาณาจัักรทาง
ท่่าอากาศยาน แจ้้งเวีียนให้้หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องทราบแล้้ว
--------------------------เรื่่�องที่่� 11 การจำำ�ลองใบเสร็็จรัับเงิิน กศก.123
(ที่่�มา : การประชุุม คณะทำำ�งาน ครอ. ครั้้�งที่่� 1/2563
เมื่่�อวัันที่่� 11 มกราคม 2563)

	ปััญหา :
แนวทางการจำำ�ลองใบเสร็็จรัับเงิิน กศก. 123
การใช้้สำำ�เนาใบเสร็็จรัับเงิิน กศก. 123 เป็็นหลัักฐานใน
การติิดต่่อกับั กรมสรรพากร และใช้้เป็็นหลัักฐานประกอบ
การขอคืืนอากรศุุลกากร
	ผลการดำำ�เนิินการ :
(1) ไม่่มีีการจำำ�ลองใบเสร็็จรัับเงิิน กศก. 123 มีีเพีียง
การยื่่�นคำำ�ร้้องขอให้้เจ้้าหน้้าที่่�รัับรองข้้อมููลที่่�ปรากฏใน
ใบเสร็็จรัับเงิินเท่่านั้้�น โดยยื่่น� คำำ�ร้อ้ ง ณ หน่่วยงานการเงิิน
(2) ผู้ป้� ระกอบการสามารถใช้้สำ�ำ เนาใบเสร็็จรัับเงิิน
กศก. 123 ยื่่�นต่่อกรมสรรพากรได้้ กรมสรรพากรจะ
ตรวจสอบข้้อมูลู ผ่่านระบบ Web Service ที่่มีี� การเชื่่อ� มโยง
ข้้อมููลระหว่่างกรมศุุลกากรและกรมสรรพากร
(3) สำำ �นัั ก งานเลขานุุ ก ารกรม มีีหนัั ง สืือที่่�
กค 0501(ส)/22 ลงวัันที่่� 31 มกราคม 2563 เรื่่�อง
การใช้้สำำ�เนาใบเสร็็จรัับเงิิน กศก.๑๒๓ ในการยื่่�นขอคืืน
อากรทั่่�วไปและการตรวจสอบข้้อมููลใบเสร็็จรัับเงิิน โดย
แจ้้งเวีียนให้้ทุกุ หน่่วยงานทราบว่่า ผู้ป้� ระกอบการสามารถ
สำำ�เนาใบเสร็็จรัับเงิิน กศก. 123 ยื่่�นประกอบการขอคืืน
อากรได้้โดยไม่่ต้้องเรีียกต้้นฉบัับใบเสร็็จรัับเงิิน เจ้้าหน้้า
ที่่�จะตรวจสอบข้้อมููลใบเสร็็จรัับเงิินจากระบบตรวจสอบ
ข้้อมููลโดยไม่่ใช้้สำำ�เนาเอกสารทางราชการ  (No Copy)
ในระบบคอมพิิวเตอร์์ของศุุลกากร
(4) กรมศุุ ล กากรมีีประกาศกรมศุุ ล กากร 
ที่่  � 71/2563 ลงวัันที่่� 7 เมษายน 2563 เรื่่อ� ง การอำำ�นวยความ
สะดวกในการแสดงข้้อมููลใบเสร็็จรัับเงิิน (กศก. 122 หรืือ 
กศก. 123) ในการติิดต่่อราชการกัับกรมศุุลกากร ในกรณีี
ที่่มีี� การชำำ�ระค่่าภาษีีอากรสำำ�หรัับใบขนสิินค้้าตามใบเสร็็จ
รัับเงิิน (กศก. ๑๒๒ หรืือ กศก. ๑๒๓) หรืือการชำำ�ระเงิิน
กรณีีอื่่�นที่่�มีีการระบุุเลขที่่�ใบขนสิินค้้าในใบเสร็็จรัับเงิิน
(กศก. ๑๒๒ หรืือ  กศก. ๑๒๓) ผู้้�ประกอบการสามารถ
แจ้้งเลขที่่ชำ� ำ�ระอากรตามใบเสร็็จรัับเงิิน (กศก. ๑๒๒ หรืือ 
กศก. ๑๒๓) ต่่อพนัักงานศุุลกากร โดยไม่่ต้้องนำำ�ต้้นฉบัับ
หรืือสำำ � เนาใบเสร็็ จ รัั บ เงิิ น มายื่่� น ต่่ อพนัั ก งานศุุ ล กากร
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ยกเว้้นการติิดต่่อราชการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการแก้้ไขข้้อมููล
ใบเสร็็ จ รัั บ เงิิ น ซึ่่� ง เป็็ น การอำำ � นวยความสะดวก
แก่่ผู้้�ประกอบการในการติิดต่่อราชการกัับกรมศุุลกากร 
ภายใต้้นโยบาย Digital Government
------------------เรื่่�องที่่� 12 การเปลี่่�ยนแปลงสาระสำำ�คััญของ
ใบอนุุญาตจััดตั้้�งคลัังสิินค้้าทััณฑ์์บนและเขตปลอดอากร
และการชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาต
(ที่่�มา : การประชุุม คณะทำำ�งาน ครอ. ครั้้�งที่่�
1/2563 เมื่่�อวัันที่่� 11 มกราคม 2563)
	ปััญหา :
กรณีีที่่� มีี การขอแก้้ ไขเพิ่่� ม เติิ ม รายละเอีียด
ที่่�ส่่งผลทำำ�ให้้สาระสำำ�คััญของใบอนุุญาตจััดตั้้�งคลัังสิินค้้า
ทััณฑ์์บนและเขตปลอดอากรเปลี่่�ยนแปลงไปทำำ�ให้้ต้้อง
ยกเลิิกใบอนุุญาตฉบัับเดิิม และออกใบอนุุญาตฉบัับใหม่่
ผู้้�ประกอบการมีีภาระที่่�ต้้องชำำ�ระค่่าธรรมเนีียม การออก
ใบอนุุญาตฉบัับใหม่่ จำำ�นวน 10,000 บาท
ผลการดำำ�เนิินการ :
กรมศุุลกากรมีีประกาศกรมศุุลกากร ที่่� 150/2563
ลงวัันที่่� 18 กัันยายน 2563 เรื่่อ� ง การไม่่เรีียกเก็็บค่่าธรรมเนีียม
ใบอนุุญาตฉบัับใหม่่ ในกรณีีการขอแก้้ไขเปลี่่ย� นแปลงข้้อมูลู
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการได้้รับั ใบอนุุญาตจััดตั้้ง� คลัังสิินค้้าทััณฑ์์บน
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โรงพัักสิินค้้า ที่่�มั่่�นคง ท่่าเรืือรัับอนุุญาต  เขตปลอดอากร 
และใบประกอบการกิิจการในเขตปลอดอากร  ในกรณีี
ที่่�มีีการขอแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงข้้ อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ได้้ รัั บ ใบอนุุ ญ าตที่่� ก ระทบถึึ ง ข้้ อมูู ล ที่่� อยู่่� ในใบอนุุ ญ าต
ฉบัับเดิิม กรมศุุลกากรจะดำำ�เนิินการออกใบอนุุญาตใหม่่ให้้
โดยไม่่เรีียกเก็็บค่่าธรรมเนีียม ทั้้�งนี้้� ผู้้�ได้้รัับใบอนุุญาตต้้อง
นำำ�ใบอนุุญาตฉบัับเดิิมมาให้้เจ้้าพนัักงานศุุลกากรกำำ�กัับ
คำำ�ว่่า “ไม่่ใช้้เนื่่�องจากกรมศุุลกากรได้้ออกใบอนุุญาต
ฉบัับใหม่่แล้้ว”
---------------------------------------

โดย นางสาววรรณา ผู้้�อุุตส่่าห์์
นัักวิิชาการศุุลกากรชำำ�นาญการพิิเศษ
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