เพีี ย งแค่่ คุ ุ ณ เปิิ ด คุุ ณ จะรู้้ � จั ั ก “ศุุ ล กากร” มากกว่่ า เดิิ ม
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EDITOR

ผู้้�นำำ�ของเข้้ามีีหน้้าที่่�ต้้องเสีียอากร โดยคำำ�นวณตามสภาพแห่่งของ ราคา และพิิกััดอััตราศุุลกากร
สำำ�หรัับของนั้้�น  กรณีีพนัักงานศุุลกากรพบในขณะตรวจสอบของที่่�นำำ�เข้้าว่่า ประเภทพิิกััดอััตราศุุลกากร
ที่่�แสดงไว้้ ไม่่ถููกต้้อง ทำำ�ให้้ค่่าภาษีีอากรที่่�ชำำ�ระไว้้ ไม่่ครบถ้้วน พนัักงานศุุลกากรจะบัันทึึกผลการตรวจพบ
ความผิิดส่่งหน่่วยคดีีพิิจารณา
หากผู้้นำ� �ำ ของเข้้ามีีข้อ้ โต้้แย้้งในประเภทพิิกัดั อััตราศุุลกากรตามที่่�พนัักงานศุุลกากรตรวจพบในขณะที่่�
กำำ�ลัังผ่่านพิิธีีการศุุลกากร และผู้้�นำำ�ของเข้้ามีีความประสงค์์จะนำำ�ของออกไปจากอารัักขาของศุุลกากร
ก่่อนที่่�จะวิินิิจฉััยปััญหาพิิกััดอััตราศุุลกากร ผู้้�นำำ�ของเข้้าสามารถขอวางประกัันพิิกััดอััตราศุุลกากร โดย
วางประกัันค่่าอากรเพิ่่�มเติิมจนครบจำำ�นวนเงิินอากรสููงสุุดที่่�อาจต้้องเสีียสำำ�หรัับของนั้้�น  และชัักตััวอย่่าง
เพื่่�อเข้้าสู่่�กระบวนการวิินิิจฉััยปััญหาพิิกััดอััตราศุุลกากร
สิิทธิิของผู้้�นำำ�เข้้า และหน้้าที่่�ของพนัักงานศุุลกากร ตามพ.ร.บ.ศุุลกากร พ.ศ.2560 ในเรื่่�องนี้้�เป็็น
อย่่างไรติิดตามได้้ภายในเล่่มครัับ
วิิศณุุ วััชราวนิิช
บรรณาธิิการบริิหาร

เจ้าของ

บรรณาธิการบริหาร

กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนน สุนทรโกษา
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

นายวิศณุ วัชราวนิช

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

นายพชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมศุลกากร
นายชูชัย อุดมโภชน์
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร
นายชัยยุทธ คำ�คุณ
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร
นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
นายสรศักดิ์ มีนะโตรี
รองอธิบดี
นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์
รองอธิบดี
นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน
รองอธิบดี
นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์
รองอธิบดี

นางพัชรา แสงอรุณ

นางสาวภัทราภรณ์ พงษ์พันธ์

กองบรรณาธิการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่วนสื่อสารองค์กร
สำ�นักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร
นางสาวศรปวันพัสตร์ บุญเชิด นางจารุณี อามานนท์ นายประดิษฐ์ เพชรดา
นางสาวบัณฑิตา ธาราภูมิ นางสาวอุษณี ชัยรัตน์ นายศรัณย์ ศรน้อย
นางชลวรรณ สุขเมือง นางสาวอมราวดี ยอดสุวรรณ์ นางสาวศรัณญา จอมสวรรค์
นายเฉลิมชัย ศิริพงษ์ นายนรินทร์ ชีวตระกูลชัย

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 : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมศุลกากร
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Customs News
กิิจกรรมกรมศุุลกากร ประจำำ�เดืือนสิิงหาคม 2564
เพีี ย งแค่่ คุ ุ ณ เปิิ ด คุุ ณ จะรู้้ � จั ั ก “ศุุ ล กากร” มากกว่่ า เดิิ ม

Customs Share+
การวางประกัันปััญหาพิิกััดอััตราศุุลกากรสำำ�หรัับของนำำ�เข้้า

What’s New
กรมศุุลกากร นำำ�ห้้องพััก 100 ห้้อง จััดทำำ�ศููนย์์พัักคอย (Community Isolation)
กรมศุุลกากร ก้้าวสู่่�สัังคมไร้้เงิินสด 100% ด้้วยบััตรภาษีีอิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ (Digital Tax Compensation:DTC)
“ดีีเดย์์ กัันยายน ปีีนี้้�”

21

เรื่่�องน่่ารู้้?�

การนำำ�เข้้ารถยนต์์ใช้้แล้้ว

Customs
NEWs
กรมศุุลกากรบริิจาคเงิินแด่่วััดเสาธงหิิน จัังหวััดนนทบุุรีี เพื่่�อร่่วมสร้้างเตาเผาศพ
เมื่่�อวัันที่่� 4 สิิงหาคม  2564 นายพชร อนัันตศิิลป์์
อธิิบดีีกรมศุุลกากร ถวายเงิินบริิจาคจำำ�นวน 1,500,000 บาท 
แด่่พระครููปลััดไพฑููรย์์ ฐิิตาวิิทููโร เจ้้าอาวาสวััดเสาธงหิิน
จัังหวััดนนทบุุรีี  เพื่่�อร่่วมสร้้างเตาเผาศพของวัั ดเสาธงหิิน
ทดแทนที่่�ชำำ�รุุดจากการเผาศพผู้้�ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(โควิิด  19) นอกจากนี้้� ยัังมอบหน้้ากากอนามััย 6,000 ชิ้้�น
เจลแอลกอฮอล์์ 60 ขวด  และทิิ ช ชูู เ ปีี ย ก 400 ห่่ อ
เพื่่�อใช้้เป็็นประโยชน์์ต่่อไป ณ ห้้องภาสกรวงศ์์ ชั้้�น 2 อาคาร 1
กรมศุุลกากร

อธิิบดีีกรมศุุลกากร เป็็นผู้้�แทนชมรมจิิตอาสากรมศุุลกากร
บริิจาคเงิิน ให้้แก่่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์์

เมื่่�อวัันที่่� 6 สิิงหาคม  2564 นายพชร อนัันตศิิลป์์ อธิิบดีีกรมศุุลกากร เป็็นผู้้�แทนชมรมจิิตอาสากรมศุุลกากร
บริิจาคเงิิน ให้้แก่่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์์ เพื่่�อจััดซื้้�อเครื่่�อง Efficia CM 100 Patient Monitor สำำ�หรัับรัักษาผู้้�ป่่วย
ติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา (โควิิ ด -19) จำำ � นวน 3 เครื่่ � อ ง เป็็ น เงิิ น 540,000 บาท  โดย ดร. ปริิ ญ ญา เทวานฤมิิ ต รกุุ ล
อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชากฎหมายมหาชน คณะนิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ และผู้้�จััดการโรงพยาบาลสนาม
และศููนย์์รัับวััคซีีนธรรมศาสตร์์ เป็็นผู้้�รัับมอบ ณ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์์ อำำ�เภอคลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี
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รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลััง ลงพื้้�นที่่�ตรวจความพร้้อม
ศููนย์์ Community Isolation กรมศุุลกากร

เมื่่�อวัันที่่� 6 สิิงหาคม  2564 นายพชร อนัันตศิิลป์์ อธิิบดีีกรมศุุลกากร และคณะผู้้�บริิหารให้้การต้้อนรัับ
นายอาคม  เติิมพิิทยาไพสิิฐ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลััง ลงพื้้�นที่่�ตรวจความพร้้อมศููนย์์ Community Isolation
กรมศุุลกากร ซึ่่�งจััดตั้้�งขึ้้�นตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลััง ที่่�ร่่วมสนัับสนุุนการทำำ�งานด้้านสาธารณสุุข โดยจััดหา
สถานที่่�หรืืออาคารเพื่่�อจััดเป็็นสถานที่่�รองรัับหรืือแยกกัักผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด-19 แบบ Community Isolation โดยกรมศุุลกากร
ได้้เตรีียมสถานที่่�ไว้้ 2 แบบ ได้้แก่่ แบบที่่� 1 ศููนย์์กัักตััวสำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงในการติิดเชื้้�อ โดยจััดสถานที่่�ไว้้
ณ อาคารสโมสรกรมศุุลกากร ซึ่่�งกรมศุุลกากรจะเป็็นผู้้�ดููแลและมีีเจ้้าหน้้าที่่�จากโรงพยาบาลวชิิรพยาบาลให้้คำำ�ปรึึกษา
สำำ�หรัับแบบที่่� 2 กรมศุุลกากรได้้มอบอาคารที่่พั� กั ของศููนย์์ฝึกึ อบรมสถาบัันวิิทยาการศุุลกากร ถ.มไหสวรรย์์ แขวงบางคอแหลม 
เขตบางคอแหลม  กทม. ให้้แก่่เขตบางคอแหลม  กรุุงเทพมหานคร เพื่่�อใช้้จััดตั้้�งศููนย์์พัักคอย Community Isolation
พื้้�นที่่�เขตบางคอแหลม กรุุงเทพมหานคร รองรัับผู้้�ป่่วยกลุ่่�มสีีเขีียวที่่�มีีอาการไม่่รุุนแรง โดยเขตบางคอแหลมและโรงพยาบาล
เจริิญกรุุงประชารัักษ์์ จะเป็็นที่่�ปรึึกษาและผู้้�ดููแล
6
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อธิิบดีีกรมศุุลกากรเดิินทางตรวจความพร้้อม
และให้้กำำลัังใจเจ้้าหน้้าที่่�ศุุลกากรจิิตอาสาที่่�มาร่่วมประกอบเตีียงสนาม

เมื่่�อวัันที่่� 7 สิิงหาคม  2564 นายพชร อนัันตศิิลป์์
อธิิ บ ดีี ก รมศุุ ล กากร พร้้ อ มด้้ ว ยนายกรีีชา เกิิ ดศรีีพั ั น ธุ์์� 
รองอธิิบดีีกรมศุุลกากร นางนัันท์์ฐิิตา ศิิริิคุุปต์์ ผู้้�อำำ�นวยการ
กองบริิ ห ารทรัั พ ยากรบุุ ค คล และนายวิิ ศณุ ุ วัั ช ราวนิิ ช
เลขานุุการกรม  เดิินทางตรวจความพร้้อม  และให้้กำำ�ลัังใจ
เจ้้าหน้้าที่่ศุ� ลุ กากรจิิตอาสาที่่ม� าร่่วมประกอบเตีียงสนาม สำำ�หรัับ
เตรีียมจััดตั้้�งเป็็นศููนย์์พัักคอยรองรัับผู้้�ป่่วยโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 ในพื้้�นที่่ก� รุุงเทพมหานคร ณ อาคารที่่พั� กั ศููนย์์ฝึกึ
อบรมสถาบัันวิิทยาการศุุลกากร เขตบางคอแหลม กรุุงเทพฯ

งานสััมมนา “โครงการพััฒนาระบบชำำระค่่าภาษีีอากรด้้วยบััตรภาษีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(Digital Tax Compensation : DTC)”
เมื่่ � อ วัั น ที่่ � 20 สิิ ง หาคม  2564 เวลา 09.00 น.
นายพชร อนัั น ตศิิ ล ป์์ อธิิ บ ดี ี ก รมศุุ ล กากร เป็็ น ประธาน
เปิิดงานสััมมนา “โครงการพััฒนาระบบชำำ�ระค่่าภาษีีอากรด้้วย
บััตรภาษีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Digital Tax Compensation : DTC)”
เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการหรืือตััวแทนเข้้าใจการชำำ�ระเงิินค่่าภาษีี
อากรด้้วยบััตรภาษีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์ โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมสััมมนา
ประมาณ 500 คน ผ่่านระบบ Video Conference : Zoom
Cloud Meeting ณ ห้้องประชุุมภาสกรวงศ์์ ชั้้�น 2 อาคาร 1
กรมศุุลกากร
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ลงนามถวายพระพรชััยมงคลสมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์�
พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง

เมื่่�อวัันที่่� 11 สิิงหาคม 2564 นายพชร อนัันตศิิลป์์
อธิิบดีีกรมศุุลกากร พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิหาร ร่่วมลงนาม
ถวายพระพรชัั ย มงคลสมเด็็ จ พระนางเจ้้ า สิิ ริ ิ กิ ิ ติ์์ �
พระบรมราชิิ นีี นาถ พระบรมราชชนนีีพัั น ปีี ห ลวง
เนื่่อ� งในโอกาสวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา 12 สิิงหาคม 2564
โดยมีีการเว้้นระยะห่่างระหว่่างบุุคคล และสวมหน้้ากาก
อนามััยตามมาตรการในการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด–19 อย่่างเคร่่งครััด  ณ บริิเวณห้้องโถง อาคาร 1
กรมศุุลกากร
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กระทรวงการคลััง โดยกรมศุุลกากร มอบเตีียงเหล็็กพัับได้้
จำำนวน 461 เตีียง ให้้แก่่กรุุงเทพมหานคร

เมื่่�อวัันที่่� 30 สิิงหาคม  2564 นายสัันติิ พร้้อมพััฒน์์ รััฐมนตรีีช่่วยว่่าการกระทรวงการคลััง นายพชร อนัันตศิิลป์์
อธิิบดีีกรมศุุลกากร และคณะผู้้�บริิหารกรมศุุลกากร มอบเตีียงเหล็็กพัับได้้จำำ�นวน 461 เตีียง ให้้แก่่ พล.ต.อ. อััศวิิน ขวััญเมืือง
ผู้้�ว่่ า ราชการกรุุ ง เทพมหานคร เพื่่ � อ ใช้้ ป ระโยชน์์ ใ นการรองรัั บ ผู้้�ป่่ ว ยโรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา 2019 ในศูู น ย์์ พั ั ก คอย
และโรงพยาบาลสนามที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร โดยมีีนายสัันติิ พร้้อมพััฒน์์ รััฐมนตรีีช่่วยว่่าการกระทรวงการคลััง
เป็็นประธานในการมอบเตีียงดัังกล่่าว ณ ห้้องโถงวายุุภัักษ์์ ชั้้�น 1 กระทรวงการคลััง
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การวางประกัั
น
ปััญหาพิิกััดอััตราศุุลกากร
สำำ�หรัับของนำำ�เข้้า

โดย นางสาววรรณา ผู้้�อุุตส่่าห์์
นัักวิิชาการศุุลกากรชำำ�นาญการพิิเศษ

กรมศุุลกากรในฐานะหน่่วยงานภาครััฐที่่�เปรีียบเสมืือนประตููการค้้าและเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการบริิหารห่่วงโซ่่อุุปทาน
(Supply Chain Management) ในด้้านการค้้าระหว่่างประเทศที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อการสร้้างขีีดความสามารถในการแข่่งขัันที่่�
จะนำำ�พาการพััฒนาและการขยายตััวทางเศรษฐกิิจของประเทศ ซึ่่ง� บทบาทของกรมศุุลกากรในปััจจุุบันั ได้้เปลี่่ย� นแปลงไปจากบทบาท
เดิิมที่่มุ่่�� งเน้้นเฉพาะด้้านการจััดเก็็บภาษีีอากรไปยัังบทบาทที่่มีี� ความซัับซ้้อนมากยิ่่ง� ขึ้้น�  ทั้้�งด้้านการป้้องกัันและปราบปรามการลัักลอบ
การหลีีกเลี่่�ยงอากรศุุลกากรรวมถึึงการพยายามฉ้้อฉลภาษีีอากรประเภทอื่่�น พร้้อมทั้้�งการปกป้้องอุุตสาหกรรมการผลิิตภายใน
ประเทศ  ให้้สามารถแข่่งขัันกัับตลาดการค้้าเสรีีที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น ภายใต้้การสร้้างความสมดุุลระหว่่างการควบคุุมทางศุุลกากร
(Customs Control) และการอำำ�นวยความสะดวกทางการค้้า  (Trade Facilitation) เพื่่อ� ส่่งเสริิมการแข่่งขัันทางการค้้าที่่เ� ป็็นธรรม
และเท่่าเทีียม จากการจััดเก็็บภาษีีอากรสำำ�หรัับของที่่�นำำ�เข้้าด้้วยความถููกต้้อง เป็็นธรรม และโปร่่งใส
ในกระบวนการนำำ�ของเข้้ามาในราชอาณาจัักร ผู้้�นำำ�ของเข้้าจะต้้องปฏิิบัติั พิิ ธีีิ การศุุลกากรสำำ�หรัับของที่่นำ� �ำ เข้้าให้้เป็็นไปด้้วย
ความถููกต้้อง โดยผู้้�นำำ�ของเข้้ามีีความรัับผิิดที่่�จะต้้องเสีียอากรสำำ�หรัับของที่่นำ� ำ�เข้้ามาในเวลาที่่นำ� ำ�ของเข้้าสำำ�เร็็จ และมีีหน้้าที่่ต้� ้อง
เสีียอากรโดยการคำำ�นวณค่่าอากรตามสภาพแห่่งของ ราคาศุุลกากร และพิิกััดอััตราศุุลกากรสำำ�หรัับของนั้้�นเมื่่�อได้้ยื่่�นใบขนสิินค้้า
และพนัักงานศุุลกากรได้้รัับและออกเลขที่่�ใบขนสิินค้้าแล้้ว  โดยของที่่�นำำ�เข้้ามาในราชอาณาจัักรต้้องเสีียอากรจำำ�นวนเท่่าใดนั้้�น
ผู้้�นำำ�ของเข้้าจะต้้องจำำ�แนกชนิิดสิินค้้าให้้อยู่่�ในรููปแบบของประเภทพิิกัดศุ
ั ลุ กากรขาเข้้า ตามภาค 2 แห่่งพระราชกำำ�หนดพิิกัดอั
ั ตั รา
ศุุลกากร พ.ศ. 2530 โดยอาศััยหลัักเกณฑ์์การตีีความ ตามภาค 1 แห่่งพระราชกำำ�หนดพิิกัดอั
ั ตั ราศุุลกากร พ.ศ. 2530 ซึ่่ง� การจำำ�แนก
ประเภทพิิกััดอััตราศุุลกากรสำำ�หรัับของประเภทต่่าง ๆ มีีความยากง่่ายแตกต่่างกัันไปตามประเภทของนั้้�น ของบางประเภท
มีีความชััดเจนในตััวของสิินค้้าและมีีประเภทพิิกัดศุ
ั ลุ กากรระบุุไว้้โดยเฉพาะ เช่่น องุ่่�นสด สามารถจำำ�แนกเข้้าประเภทพิิกัดศุ
ั ลุ กากร
0806.10.00 อััตราอากร ร้้อยละ 30  หรืือ 25 บาทต่่อกิิโลกรััม  (รหััสสิิทธิิพิิเศษ 000) แต่่ของบางประเภทไม่่สามารถจำำ�แนก
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ประเภทพิิกััดอััตราศุุลกากรได้้โดยง่่าย เช่่น โดรน (Drone) ปััจจุุบัันยัังไม่่มีีการกำำ�หนดประเภทพิิกััดศุุลกากรของโดรน (Drone)
ไว้้โดยเฉพาะ ซึ่่�งการจำำ�แนกประเภทพิิกััดศุุลกากรต้้องพิิจารณาชนิิดสิินค้้าร่่วมกัับองค์์ประกอบและหลัักการทำำ�งานของโดรน
(Drone) เช่่น โดรนสำำ�หรัับฉีีดพ่่นสารเคมีีทางการเกษตร (Drone for agricultural sprayer) มีีผลการวิินิิจฉััยพิิกััดอััตราศุุลกากร
ล่่วงหน้้า ให้้จัดั เข้้าประเภทพิิกัด 
ั 8424.49.10 ในฐานะเป็็นเครื่่อ� งฉีีดพ่่นใช้้ในการเกษตร แต่่กรณีีโดรน (Drone) ที่่ใ� ช้้สำ�ำ หรัับบัันทึึก
ภาพวีีดีีโอจากมุุมสููง มีีผลการวิินิิจฉััยพิิกััดอััตราศุุลกากรล่่วงหน้้า ให้้จััดเข้้าประเภทพิิกััด  8525.80.39 ในฐานะเป็็น
กล้้องถ่่ายบัันทึึกวีีดีีโออื่่�น ๆ ซึ่่�งเป็็นหน้้าที่่�ของผู้้�นำำ�ของเข้้าที่่�จะต้้องยื่่�นใบขนสิินค้้าขาเข้้าโดยแสดงประเภทพิิกััดอััตราศุุลกากร
สำำ�หรัับของที่่นำ� �ำ เข้้าให้้เป็็นไปด้้วยความถููกต้้อง เพื่่อ� ให้้สามารถคำำ�นวณค่่าอากรและชำำ�ระค่่าภาษีีอากรได้้อย่่างถููกต้้องและครบถ้้วน
ก่่อนนำำ�ของออกจากอารัักขาศุุลกากร

หากแสดงประเภทพิิกััดอััตราศุุลกากรไม่่ถููกต้้อง ทำำ�ให้้มีีการชำำ�ระภาษีีอากรขาดจะทำำ�อย่่างไร
กรณีีที่่ผู้้�นำ
� �ำ ของเข้้าชำำ�ระค่่าภาษีีอากรตามประเภทพิิกัดอั
ั ตั ราศุุลกากรที่่แ� สดงในใบขนสิินค้้าขาเข้้าแล้้วแต่่ในขณะตรวจสอบ
ของที่่�นำำ�เข้้า พนัักงานศุุลกากรพบว่่า ประเภทพิิกััดอััตราศุุลกากรที่่�แสดงไว้้ไม่่ถููกต้้อง ทำำ�ให้้ค่่าภาษีีอากรที่่�ชำำ�ระไว้้ไม่่ครบถ้้วน
พนัักงานศุุลกากรจะบัันทึึกผลการตรวจพบความผิิดส่ง่ หน่่วยงานคดีีพิิจารณา เมื่่อ� ผู้้�นำ�ำ ของเข้้าชำำ�ระค่่าภาษีีอากรที่่ข� าดและดำำ�เนิินการ
ด้้านคดีีครบถ้้วนแล้้ว จึึงจะนำำ�ของออกจากอารัักขาศุุลกากรได้้
หากผู้้�นำ�ำ ของเข้้ามีีข้้อโต้้แย้้งในประเภทพิิกัดอั
ั ตั ราศุุลกากรตามที่่พ� นัักงานศุุลกากรตรวจพบ สามารถดำำ�เนิินการตามมาตรา 55
แห่่งพระราชบััญญััติิศุุลกากร พ.ศ. 2560 ที่่�ระบุุว่่า “ในกรณีีที่่�พนัักงานศุุลกากรเห็็นว่่ามีีปััญหาเกี่่�ยวกัับจำำ�นวนเงิินอากรสำำ�หรัับ
ของที่่กำ� �ลั
ำ งั ผ่่านพิิธีีการศุุลกากร ให้้นำ�ำ ของนั้้�นไปยัังศุุลกสถานหรืือนำำ�ไปเก็็บไว้้ในที่่แ� ห่่งใดแห่่งหนึ่่ง� ที่่มีี� ความมั่่�นคงปลอดภััย เว้้นแต่่
พนัักงานศุุลกากรและผู้้�นำำ�ของเข้้าหรืือผู้้�ส่ง่ ของออกจะตกลงให้้เก็็บตััวอย่่างของไว้้เพื่่อ� วิินิจิ ฉััยปััญหาดัังกล่่าว รวมทั้้�งได้้เสีียอากรตาม
จำำ�นวนที่่�สำำ�แดงไว้้ในใบขนสิินค้้าและได้้วางเงิินเพิ่่�มเติิมเป็็นประกัันหรืือวางประกัันเป็็นอย่่างอื่่�นจนครบจำำ�นวนเงิินอากรสููงสุุดที่่�
อาจต้้องเสีียสำำ�หรัับของนั้้�น” ดัังนั้้�น ในกรณีีที่่�ผู้้�นำำ�ของเข้้ามีีความประสงค์์จะนำำ�ของออกไปจากอารัักขาศุุลกากรก่่อนที่่จ� ะวิินิจิ ฉััย
ปััญหาพิิกััดอััตราศุุลกากร ผู้้�นำำ�ของเข้้าสามารถขอวางประกัันพิิกััดอััตราศุุลกากรเพื่่�อนำำ�ของออกจากอารัักขาศุุลกากรไปก่่อน
โดยวางประกัันค่่าอากรเพิ่่ม� เติิมจนครบจำำ�นวนเงิินอากรสููงสุุดที่่อ� าจต้้องเสีียสำำ�หรัับของนั้้น� และชัักตััวอย่่างของเพื่่อ� เข้้าสู่่�กระบวนการ
วิินิิจฉััยปััญหาพิิกััดอััตราศุุลกากร

การเข้้าสู่่�กระบวนการวิินิิจฉััยปััญหาพิิกััดอััตราศุุลกากร
ในอดีีตที่่�ผ่่านมาตามพระราชบััญญััติิศุุลกากร พระพุุทธศัักราช 2469 มาตรา 10 วรรคห้้า ระบุุถึึงสิิทธิิในการเรีียกร้้อง
ขอคืืนเงิินอากร เพราะเหตุุที่่�ได้้เสีียไว้้เกิินจำำ�นวนที่่�พึึงต้้องเสีียจริิงเป็็นอัันสิ้้�นไปเมื่่�อครบกำำ�หนดสองปีีนัับจากวัันที่่�นำำ�ของเข้้า
แต่่คำำ�เรีียกร้้องขอคืืนอากรเพราะเหตุุอัันเกี่่�ยวกัับชนิิด คุุณภาพ ปริิมาณ น้ำำ�� หนััก หรืือราคาแห่่งของใด ๆ หรืือเกี่่�ยวกัับอััตราอากร
สำำ�หรัับของใด ๆ นั้้�น มิิให้้รับั พิิจารณาหลัังจากที่่ไ� ด้้เสีียอากรและของนั้้น� ได้้ส่ง่ มอบแล้้ว เว้้นแต่่ในกรณีีที่่ไ� ด้้แจ้้งความไว้้ต่อ่ พนัักงาน
เจ้้าหน้้าที่่ก่� ่อนการส่่งมอบว่่าจะยื่่�นคำำ�เรีียกร้้องดัังกล่่าว จึึงทำำ�ให้้การปฏิิบััติิพิิธีีการศุุลกากรที่่ผ่� ่านมาในอดีตี  ผู้้�นำำ�ของเข้้าสามารถ
ปฏิิบััติิพิิธีีการศุุลกากรโดยอาศััยมาตรา 10 วรรคห้้า เพื่่�อขอคืืนอากรที่่�ชำำ�ระไว้้เกิินจากการยิินยอมชำำ�ระอากรตามประเภทพิิกััด
ในอััตราสููงไว้้ก่อ่ น และแจ้้งความไว้้ต่อ่ พนัักงานศุุลกากรว่่าจะเรีียกร้้องขอคืืนอากรหากชำำ�ระไว้้เกิิน โดยการชัักตััวอย่่างของไว้้เพื่่อ� เข้้า
สู่่�กระบวนการวิินิิจฉััยปััญหาพิิกััดอััตราศุุลกากร หากผลการวิินิิจฉััยให้้จััดเข้้าประเภทพิิกััดในอััตราต่ำำ�� ผู้้�นำำ�ของเข้้าสามารถ
ยื่่น� คำำ�ร้อ้ งขอคืืนอากรที่่ชำ� �ำ ระไว้้เกิินได้้ หรืือกรณีีมีีคำำ�วินิิ จิ ฉััยให้้จัดั เข้้าประเภทพิิกัดอั
ั ตั ราศุุลกากรตามที่่สำ� �ำ แดงในอััตราสููงก็็เป็็นกรณีี
ที่่�ผู้้�นำำ�ของเข้้าชำำ�ระภาษีีอากรไว้้ครบถ้้วนแล้้ว จึึงไม่่ถืือเป็็นความผิิดแต่่อย่่างใด  แต่่หากกรณีีที่่�คำำ�วิินิิจฉััยให้้จััดเข้้าประเภทพิิกััด
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อััตราศุุลกากรอื่่น� ที่่มีีอั
� ตั ราอากรสููงกว่่าอััตราตามที่่สำ� �ำ แดงในอััตราสููง พนัักงานศุุลกากรจะออกแบบแจ้้งการประเมิินอากร เพื่่อ� เรีียก
เก็็บค่่าอากรในส่่วนที่่ข� าด ซึ่่ง� การปฏิิบัติั พิิ ธีีิ การศุุลกากรดัังกล่่าวเป็็นไปตามประกาศกรมศุุลกากร ที่่� 40/2555 เรื่่อ� ง พิิธีีการศุุลกากร
นำำ�เข้้าทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์แบบไร้้เอกสารว่่าด้้วยการขอสงวนสิิทธิ์์�เพื่่�อขอคืืนอากรเกี่่�ยวกัับปััญหาพิิกััดอััตราศุุลกากร โดยพนัักงาน
ศุุลกากรจะออกแบบแจ้้งการประเมิินอากร เพื่่อ� แจ้้งผลการวิินิจิ ฉััยปััญหาพิิกัดอั
ั ตั ราศุุลกากร ให้้ผู้้�นำ�ำ ของเข้้านำำ�ไปยื่่น� ประกอบการ
ขอคืืนอากร หรืือแบบแจ้้งการประเมิินอากร เพื่่อ� เรีียกเก็็บเงิินค่่าอากรในส่่วนที่่ข� าด ซึ่่ง� แบบแจ้้งการประเมิินอากรทั้้ง� 2 แบบ ดัังกล่่าว
จะส่่งผลให้้ผู้้�นำำ�ของเข้้าเกิิดสิิทธิิทางกฎหมายในการที่่�จะยื่่�นอุุทธรณ์์ต่่อคณะกรรมการอุุทธรณ์์ในกรณีีที่่�ผู้้�นำำ�ของเข้้าไม่่เห็็นด้้วย
กัับผลการวิินิิจฉััย ดัังนั้้�น ในอดีีตที่่�ผ่่านมาผู้้�นำำ�ของเข้้าจึึงสามารถปฏิิบััติิพิิธีีการศุุลกากรกรณีีมีีปััญหาโต้้แย้้งพิิกััดอััตราศุุลกากร
โดยไม่่ต้้องผ่่านกระบวนการตรวจพบความผิิดก่่อนจึึงจะขอเข้้าสู่่�กระบวนการวิินิิจฉััยปััญหาพิิกััดอััตราศุุลกากรได้้
อย่่างไรก็็ดีี  ภายหลัังจากที่่�พระราชบััญญััติิศุุลกากร พ.ศ. 2560 มีีผลบัังคัับใช้้ เมื่่�อพิิจารณาในส่่วนของการคืืนอากร
ตามมาตรา 25 (2) ได้้ระบุุไว้้เพีียงว่่า ในกรณีีที่่ป� รากฏว่่ามีีการเสีียอากรไว้้เกิินจำำ�นวนที่่ต้� อ้ งเสีีย ให้้ผู้้�นำ�ำ ของเข้้ามีีสิิทธิิยื่น�่ คำำ�ร้อ้ งขอคืืน
อากรภายในกำำ�หนดสามปีีนับั แต่่วันั ที่่นำ� �ำ ของเข้้ามาในราชอาณาจัักร ทั้้�งนี้้� ตามหลัักเกณฑ์์ วิธีีิ การ และเงื่อ�่ นไขที่่อ� ธิิบดีีประกาศกำำ�หนด 
ซึ่่ง� ถืือได้้ว่า่ เป็็นการเปิิดโอกาสและสร้้างความเป็็นธรรมให้้กับั ผู้้�นำำ�ของเข้้าให้้สามารถคืืนอากรได้้ หากปรากฎว่่ามีีการชำำ�ระอากรไว้้
เกิินจริิง โดยไม่่ต้้องคำำ�นึึงถึึงว่่าได้้มีีการแจ้้งความไว้้ต่่อพนัักงานศุุลกากรแล้้วหรืือไม่่ แต่่เมื่่�อพิิจารณาถึึงการยื่่�นขอคืืนอากรกรณีี
มีีปััญหาพิิกัดอั
ั ตั ราศุุลกากรว่่าผู้้�นำำ�ของเข้้าได้้เสีียอากรไว้้เกิินจำำ�นวนที่่�ต้อ้ งเสีียหรืือไม่่นั้้น�  จำำ�เป็็นต้้องมีีผลการวิินิจิ ฉััยว่่า ของนำำ�เข้้า
ที่่มีีปั
� ญ
ั หานั้้�นจััดเข้้าประเภทพิิกัดั ใด ชำำ�ระอากรไว้้เกิินจริิงหรืือไม่่ ในช่่วงระยะเวลาที่่ผ่� า่ นมา ที่่พ� ระราชบััญญััติศุิ ลุ กากร พ.ศ. 2560
มีีผลบัังคัับใช้้ กรมศุุลกากรยัังไม่่มีีการกำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิที่่�ชััดเจนสำำ�หรัับการขอเข้้าสู่่�กระบวนการวิินิิจฉััยปััญหาพิิกััดอััตรา
ศุุลกากรว่่า ผู้้�นำำ�ของเข้้าจะปฏิิบััติิพิิธีีการศุุลกากรเพื่่�อโต้้แย้้งปััญหาพิิกััดอััตราศุุลกากรได้้อย่่างไร ในส่่วนของพนัักงานศุุลกากร
ในแต่่ละด่่านศุุลกากรก็็ไม่่มีีระเบีียบปฏิิบัติั ใิ นเรื่่อ� งดัังกล่่าว ทำำ�ให้้การปฏิิบัติั พิิ ธีีิ การศุุลกากรในเรื่่อ� งนี้้�ทั้้ง� ในส่่วนของผู้้�นำำ�ของเข้้าและ
พนัักงานศุุลกากรมีีการดำำ�เนิินการในเรื่อ�่ งเดีียวกัันนี้้แ� ตกต่่างกัันไป ส่่งผลให้้ผู้้�นำ�ำ ของเข้้าประสบปััญหาอย่่างมาก จนประเด็็นปััญหานี้้�
ภาคเอกชนได้้นำำ�เข้้าหารืือในเวทีีของคณะทำำ�งานร่่วมภาครััฐและภาคเอกชนเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการนำำ�เข้้าส่่งออก (ครอ.)
ครั้้�งที่่� 1/2561 เมื่่�อวัันที่่� 13 ธัันวาคม 2561

แนวทางในการปฏิิบัติั พิ
ิ ธีิ กี ารศุุลกากรกรณีีผู้นำ้� �ำ ของเข้้ามีปัี ญ
ั หาพิิกัดั อััตราศุุลกากรภายใต้้พระราชบััญญััติิ
ศุุลกากร พ.ศ. 2560
ประเด็็นข้้อเรีียกร้้องของภาคเอกชนที่่ต้� อ้ งการให้้มีีพิธีีิ การศุุลกากรว่่าด้้วยการขอสงวนสิิทธิ์์เ� พื่่อ� ขอคืืนอากรเกี่่ย� วกัับปััญหา
พิิกััดอััตราศุุลกากร เพื่่�อขอเข้้าสู่่�กระบวนการวิินิิจฉััยพิิกััดอััตราศุุลกากรได้้ โดยไม่่ผ่่านกระบวนการตรวจพบความผิิดแล้้วจึึงขอ
วางประกัันออกของไปก่่อนตามมาตรา 55 แห่่งพระราชบััญญััติิศุุลกากร พ.ศ. 2560 กรมศุุลกากรได้้มีีการจััดประชุุมหารืือทั้้�ง
ด้้านข้้อกฎหมาย ด้้านระเบีียบปฏิิบััติิ ด้้านกระบวนการพิิจารณาปััญหาพิิกััดอย่่างรอบด้้าน รวมถึึงการวิิเคราะห์์ถึึงข้้อดีี ข้้อเสีีย
ของการปฏิิบัติั พิิ ธีีิ การศุุลกากรว่่าด้้วยการขอสงวนสิิทธิ์์เ� พื่่อ� ขอคืืนอากรเกี่่ย� วกัับปััญหาพิิกัดอั
ั ตั ราศุุลกากร ซึ่่ง� มีีข้้อสรุุปว่า่ การกำำ�หนด
พิิธีีการศุุลกากรให้้ผู้้�นำ�ำ ของเข้้าแจ้้งความขอสงวนสิิทธิ์์เ� พื่่อ� ขอคืืนอากรเกี่่ย� วกัับปััญหาพิิกัดอั
ั ตั ราศุุลกากร สามารถดำำ�เนิินการได้้โดย
ไม่่ได้้ขััดต่่อพระราชบััญญััติศุิ ุลกากร พ.ศ. 2560 แต่่อย่่างใด โดยอธิิบดีีกรมศุุลกากรสามารถใช้้อำำ�นาจตามพระราชบััญญััติิบริิหาร
ราชการแผ่่นดิิน พ.ศ. 2534 มอบหมายให้้หน่่วยงานในสัังกััดกรมศุุลกากรมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ในการวิินิิจฉััยพิิกััดอััตราศุุลกากรได้้
แต่่เมื่่�อมีีผลการวิินิิจฉััยพิิกััดอััตราศุุลกากรแล้้ว  ในอดีีตที่่�ผ่่านมาพนัักงานศุุลกากรจะออกแบบแจ้้งการประเมิินอากร เพื่่�อแจ้้งผล
การวิินิิจฉััยปััญหาพิิกััดอััตราศุุลกากรให้้ผู้้�นำำ�ของเข้้านำำ�ไปยื่่�นประกอบการขอคืืนอากร หรืือนำำ�ไปยื่่�นอุุทธรณ์์ต่่อคณะกรรมการ
พิิจารณาอุุทธรณ์์ในกรณีีที่่ผู้้�นำ
� �ำ ของเข้้าไม่่เห็็นด้้วยกัับผลการวิินิจิ ฉััยได้้ แต่่การออกแบบแจ้้งการประเมิินอากรแห่่งพระราชบััญญััติิ
ศุุลกากร พ.ศ. 2560 เป็็นไปตามมาตรา 19 และมาตรา 20 โดยพนัักงานศุุลกากรจะประเมิินอากรและออกแบบแจ้้งการประเมิิน
อากร เมื่่อ� พบว่่าผู้้�มีีหน้้าที่่เ� สีียอากร ไม่่เสีียอากรหรืือเสีียอากรไม่่ครบถ้้วน แต่่พิธีีิ การศุุลกากรว่่าด้้วยการขอสงวนสิิทธิ์์เ� พื่่อ� ขอคืืนอากร
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เกี่่�ยวกัับปััญหาพิิกััดอััตราศุุลกากร เป็็นกรณีีที่่�ผลการวิินิิจฉััยปััญหาพิิกััดอััตราศุุลกากรแจ้้งผลการวิินิิจฉััยตรงตามที่่�ผู้้�นำำ�ของเข้้า
ได้้เสีียอากรไว้้ครบถ้้วนแล้้ว หรืือต่ำำ��กว่่าที่่�เสีียอากรไว้้แล้้ว จึึงไม่่ใช่่การประเมิินอากรตามมาตรา 19 ที่่�กำำ�หนดไว้้เฉพาะกรณีีที่่ผู้้�นำ
� ำ�
ของเข้้าไม่่เสีียอากรหรืือเสีียอากรไม่่ครบถ้้วน ทำำ�ให้้พนัักงานศุุลกากรไม่่สามารถออกแบบแจ้้งการประเมิินอากรตามมาตรา 20 ได้้
ซึ่่ง� ส่่งผลทำำ�ให้้กรณีีที่่ผู้้�นำ
� �ำ ของเข้้าไม่่เห็็นด้้วยกัับผลการวิินิจิ ฉััยพิิกัดอั
ั ตั ราศุุลกากรไม่่สามารถยื่่น� อุุทธรณ์์ต่อ่ คณะกรรมการพิิจารณา
อุุทธรณ์์ได้้ เนื่่อ� งจาก มาตรา 37 แห่่งพระราชบััญญััติศุิ ลุ กากร พ.ศ. 2560 กำำ�หนดสิิทธิิของผู้้�นำำ�ของเข้้าในการอุุทธรณ์์การประเมิิน
อากรต่่อคณะกรรมการพิิจารณาอุุทธรณ์์ได้้ภายในกำำ�หนด 30 วัันนัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับแบบแจ้้งการประเมิินอากร ดัังนั้้�น การกำำ�หนด
พิิธีีการศุุลกากรให้้ผู้้�นำำ�ของเข้้าแจ้้งความขอสงวนสิิทธิ์์�เพื่่�อขอคืืนอากรเกี่่�ยวกัับปััญหาพิิกััดอััตราศุุลกากร จะส่่งผลต่่อผู้้�นำำ�ของเข้้า
ทำำ�ให้้ไม่่ได้้รับั แบบแจ้้งการประเมิินอากรที่่จ� ะนำำ�ไปสู่่�กระบวนการอุุทธรณ์์การประเมิินอากรต่่อคณะกรรมการพิิจารณาอุุทธรณ์์ได้้
ดัังนั้้�น เพื่่�อสร้้างความเป็็นธรรมให้้กัับผู้้�นำำ�ของเข้้าที่่�มีีปััญหาพิิกััดอััตราศุุลกากร ให้้สามารถเข้้าสู่่�กระบวนการ
วิินิิจฉััยพิิกััดอััตราศุุลกากรได้้โดยไม่่ผ่่านกระบวนการตรวจพบความผิิดแล้้วจึึงขอวางประกัันออกของไปก่่อนตามมาตรา 55
แห่่งพระราชบััญญััติิศุุลกากร พ.ศ. 2560 ในทุุกครั้้�งที่่�ผ่่านพิิธีีการศุุลกากร และยัังคงมีีสิิทธิิอุุทธรณ์์การประเมิินอากรต่่อ
คณะกรรมการพิิจารณาอุุทธรณ์์ได้้ จึึงอาศััยมาตรา 51 แห่่งพระราชบััญญััติิศุุลกากร พ.ศ. 2560  ที่่�ระบุุว่่า ก่่อนที่่�จะนำำ�ของใด
ไปจากอารัักขาของศุุลกากรผู้้�นำำ�ของเข้้าต้้องปฏิิบััติิให้้ครบถ้้วนตามพระราชบััญญััติิศุุลกากร พ.ศ. 2560 และตามกฎหมายอื่่�น
ที่่เ� กี่่ย� วกัับการศุุลกากร กัับต้้องยื่่น� ใบขนสิินค้้าโดยถููกต้้องและเสีียอากรจนครบถ้้วนหรืือวางประกัันไว้้ จึึงเป็็นหน้้าที่่ข� องผู้้�นำำ�ของเข้้า
ที่่�ต้้องยื่่�นใบขนสิินค้้าและเสีียอากรสำำ�หรัับของนั้้�นให้้ครบถ้้วนเสีียก่่อน แต่่หากยัังไม่่สามารถเสีียอากรให้้ครบถ้้วนในขณะนั้้�นได้้
ก็็ต้อ้ งวางประกัันไว้้ให้้ครบถ้้วนก่่อนจึึงจะนำำ�ของออกจากอารัักขาศุุลกากรได้้ กรมศุุลกากรจึึงได้้มีีประกาศกรมศุุลกากร ที่่� 28/2564
ลงวัันที่่� 17 กุุมภาพัันธ์์ 2564 เรื่่�อง พิิธีีการศุุลกากรนำำ�เข้้าทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ว่่าด้้วยการวางประกัันปััญหาพิิกััดอััตราศุุลกากร

สาระสำำ�คััญของประกาศกรมศุุลกากร ที่่� 28/2564 ลงวัันที่่� 17 กุุมภาพัันธ์์ 2564 เรื่่�อง พิิธีีการศุุลกากร
นำำ�เข้้าทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ว่่าด้้วยการวางประกัันปััญหาพิิกััดอััตราศุุลกากร
ประกาศกรมศุุลกากร ที่่� 28/2564 ลงวัันที่่� 17 กุุมภาพัันธ์์ 2564 เป็็นประกาศที่่กำ� �ำ หนดวิิธีีปฏิิบัติั ใิ ห้้กับั ผู้้�นำ�ำ ของเข้้าที่่มีีปั
� ญ
ั หา
พิิกัดอั
ั ตั ราศุุลกากร ให้้สามารถส่่งข้้อมููลใบขนสิินค้้าวางประกัันเข้้าสู่่�ระบบคอมพิิวเตอร์์ของศุุลกากร ซึ่่ง� การวางประกัันปััญหาพิิกัดั
อััตราศุุลกากรนี้้�เป็็นกรณีีที่่�ผู้้�นำำ�ของเข้้ามีีการเสีียอากรหรืือนำำ�เงิินมาชำำ�ระเป็็นค่่าอากรที่่�เป็็นรายได้้แผ่่นดิินในอััตราอากรต่ำำ�� 
(พิิกัดศุ
ั ลุ กากรที่่มีีอั
� ตั ราต่ำำ�� ) และนำำ�เงิินอีีกส่่วนหนึ่่ง� มาวางประกัันเป็็นค่่าอากรเพิ่่�มเติิมในอััตราอากรสููง (พิิกัดศุ
ั ลุ กากรที่่มีีอั
� ตั ราสููง)
ซึ่่�งเงิินประกัันที่่�วางไว้้นี้้�ยัังไม่่เป็็นรายได้้แผ่่นดิิน แต่่ต้้องรอผลการพิิจารณาปััญหาพิิกััดอััตราศุุลกากรก่่อนว่่าเงิินประกัันที่่�วางไว้้
นั้้�น มีีผลการพิิจารณาที่่�ต้้องผลัักเงิินประกัันนี้้�เป็็นรายได้้แผ่่นดิิน หรืือคืืนเงิินประกัันที่่ว� างไว้้ให้้กัับผู้้�นำำ�ของเข้้า โดยมีีสาระสำำ�คััญ
สรุุปได้้ ดัังนี้้�
1. การวางประกัันปััญหาพิิกััดอััตราศุุลกากรตามประกาศนี้้� แบ่่งออกเป็็น 2 กรณีี ได้้แก่่
1.1 กรณีีวางประกัันต่่อเนื่่�อง กล่่าวคืือ เป็็นการส่่งข้้อมููลใบขนสิินค้้าวางประกัันสำำ�หรัับของชนิิดและประเภท
เดีียวกัันกัับของที่่ผู้้�นำ
� �ำ ของเข้้าได้้นำ�ำ เข้้ามาตามใบขนสิินค้้าฉบัับก่่อนหน้้าที่่มีีปั
� ญ
ั หาพิิกัดอั
ั ตั ราศุุลกากรและได้้ชักั ตััวอย่่างของเพื่่อ� วิินิจิ ฉััย
ปััญหาพร้้อมทั้้�งวางประกัันเพิ่่�มเติิมจนครบค่่าอากรสููงสุุดที่่ต้� อ้ งเสีียสำำ�หรัับของนั้้�นเพื่่อ� นำำ�ของออกไปจากอารัักขาศุุลกากร โดยใน
ระหว่่างที่่�รอผลการวิินิิจฉััยพิิกััดอััตราศุุลกากรสำำ�หรัับของนั้้�น ผู้้�นำำ�ของเข้้ามีีการนำำ�ของที่่�มีีปััญหาพิิกััดอััตราศุุลกากรเข้้ามาอีีก
จึึงเปิิดช่อ่ งทางให้้ผู้้�นำ�ำ ของเข้้าส่่งข้้อมููลใบขนสิินค้้าเป็็นใบขนสิินค้้าวางประกัันต่่อเนื่่อ� งจากใบขนสิินค้้าฉบัับแรกที่่มีีปั
� ญ
ั หาพิิกัดอั
ั ตั รา
ศุุลกากร
1.2 กรณีีวางประกัันโดยยัังไม่่มีีปัญ
ั หาพิิกัดศุ
ั ุลกากรมาก่่อน กล่่าวคืือ เป็็นกรณีีที่่�ผู้้�นำำ�ของเข้้ามีีปััญหาพิิกััดอััตรา
ศุุลกากรแต่่ไม่่สามารถดำำ�เนิินการในลัักษณะของการเสีียอากรไว้้ก่อ่ นและขอคืืนอากรในภายหลัังโดยการแจ้้งความไว้้ต่อ่ เจ้้าหน้้าที่่�
14
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ก่่อนการส่่งมอบว่่าจะขอคืืนอากร (สงวนสิิทธิ์์�) ตามมาตรา 10 วรรคห้้า แห่่งพระราชบััญญััติิศุุลกากร พ.ศ. 2469 ดัังเดิิมได้้
จึึงเปิิดช่่องทางให้้ผู้้�นำำ�ของเข้้าส่่งข้้อมููลเป็็นใบขนสิินค้้าวางประกัันและพบพนัักงานศุุลกากรเพื่่�อพิิจารณาของนั้้�นว่่ามีีปััญหาพิิกััด
อััตราศุุลกากรหรืือไม่่
ทั้้�งนี้้� ใบขนสิินค้้าวางประกัันทั้้�ง 2 กรณีีดัังกล่่าวข้้างต้้น ถืือเป็็นใบขนสิินค้้าที่่�ผู้้�นำำ�ของเข้้ามีีความประสงค์์ที่่�จะส่่งข้้อมููล
ใบขนสิินค้้าวางประกัันเข้้าสู่่�ระบบคอมพิิวเตอร์์ของศุุลกากรโดยสมััครใจ และไม่่ถืือเป็็นการวางเงิินประกัันค่่าอากรที่่พ� นัักงานศุุลกากร
ได้้เรีียกไว้้เกิินจำำ�นวนอัันพึึงต้้องเสีียหรืือเสีียเพิ่่�ม จึึงไม่่ใช่่เหตุุของการนำำ�มาตรา 27 แห่่งพระราชบััญญััติิศุุลกากร พ.ศ. 2560
มาบัังคัับใช้้
2. ผู้้�นำำ�ของเข้้าจััดทำำ�ข้้อมููลใบขนสิินค้้าวางประกัันตามมาตรฐานที่่�กรมศุุลกากรกำำ�หนดตามคู่่�มืือการปฏิิบััติิพิิธีีการ
ศุุลกากรทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ว่่าด้้วยกระบวนการทางศุุลกากรสำำ�หรัับการนำำ�เข้้า (e-Import) และต้้องระบุุเงื่่�อนไขและข้้อความ
ให้้ครบถ้้วนตามที่่�กำำ�หนด โดยเฉพาะการส่่งข้้อมููลใบขนสิินค้้าให้้เป็็นใบขนสิินค้้าที่่�ขอพบพนัักงานศุุลกากรเพื่่�อตรวจสอบ
ของที่่�มีีปััญหาพิิกััดอััตราศุุลกากร หรืือชัักตััวอย่่างของเพื่่�อเข้้าสู่่�กระบวนการวิินิิจฉััยพิิกััดอััตราศุุลกากร
3. การปฏิิบััติิพิิธีีการศุุลกากรสำำ�หรัับใบขนสิินค้้าวางประกัันปััญหาพิิกััดอััตราศุุลกากร
3.1 กรณีีวางประกัันต่่อเนื่่อ� ง เมื่่อ� พบพนัักงานศุุลกากรแล้้ว ให้้ชักั ตััวอย่่างของส่่งหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องพิิจารณา
ปััญหาพิิกััดอััตราศุุลกากรต่่อไป
3.2 กรณีีวางประกัันโดยยัังไม่่มีีปััญหาพิิกััดมาก่่อน แต่่ผู้้�นำำ�ของเข้้าประสงค์์ที่่�จะขอวางประกัันโดยสมััครใจ
เมื่่�อพบพนัักงานศุุลกากรแล้้ว พนัักงานศุุลกากรจะพิิจารณาของที่่�นำำ�เข้้าว่่า มีีปััญหาพิิกััดศุุลกากรหรืือไม่่
    3.2.1 กรณีีไม่่สามารถหาข้้อยุุติิในการจำำ�แนกประเภทพิิกััดอััตราศุุลกากรได้้ และยัังไม่่มีีคำำ�วิินิิจฉััย
พิิกััดอััตราศุุลกากร ให้้ชัักตััวอย่่างของส่่งให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องพิิจารณาปััญหาพิิกััดอััตราศุุลกากรต่่อไป
     3.2.2 กรณีีที่่�สามารถหาข้้อยุุติิในการจำำ�แนกประเภทพิิกััดอััตราศุุลกากรได้้ ในแต่่ละกรณีี ดัังนี้้�
          3.2.2.1 ของชนิิดเดีียวกัันหรืือของทำำ�นองเดียี วกัันกัับของนั้้�น ได้้มีีคำำ�วิินิิจฉััยให้้จััดเข้้าพิิกััดที่่�มีีอััตรา
ตรงตามที่่ชำ� �ำ ระค่่าอากรไว้้ (พิิกัดศุ
ั ลุ กากรที่่มีีอั
� ตั ราต่ำำ�� ) ทำำ�ให้้มีีการชำำ�ระอากรไว้้ถูกู ต้้องแล้้ว ผู้้�นำ�ำ ของเข้้าจะได้้รับั คืืนประกัันที่่ว� างไว้้
          3.2.2.2 ของชนิิดเดีียวกัันหรืือของทำำ�นองเดียี วกัันกัับของนั้้�น ได้้มีีคำำ�วิินิิจฉััยให้้จััดเข้้าพิิกััดที่่�มีีอััตรา
ตรงตามที่่ข� อวางประกัันไว้้ (พิิกัดศุ
ั ลุ กากรที่่มีีอั
� ตั ราสููง) ทำำ�ให้้เงิินอากรที่่ชำ� �ำ ระไว้้ขาด พนัักงานศุุลกากรจะออกแบบแจ้้งการประเมิิน
อากรเพื่่�อผลัักเงิินประกัันเป็็นรายได้้แผ่่นดิิน
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        3.2.2.3 ของชนิิดเดีียวกัันหรืือของทำำ�นองเดีียวกัันกัับของนั้้�น ได้้มีีคำำ�วิินิิจฉััยให้้จััดเข้้าพิิกััดที่่�มีีอััตรา
แตกต่่างจากที่่ไ� ด้้ชำ�ำ ระเงิินอากรไว้้ (พิิกัดศุ
ั ลุ กากรที่่มีีอั
� ตั ราต่ำำ�� ) หรืือที่่ข� อวางประกัันไว้้ (พิิกัดศุ
ั ลุ กากรที่่มีีอั
� ตั ราสููง) พนัักงานศุุลกากร
จะบัันทึึกผลการตรวจพบความผิิดและส่่งให้้หน่่วยงานคดีีพิิจารณา และจะดำำ�เนิินการโดยแบ่่งออกเป็็น 3 กรณีี ดัังนี้้�
    1)  กรณีีจััดเข้้าพิิกัดั ที่่มีีอั
� ตั ราต่ำำ�� กว่่าที่่ไ� ด้้ชำ�ำ ระอากรไว้้ (พิิกัดศุ
ั ลุ กากรที่่มีีอั
� ตั ราต่ำำ�� ) ทำำ�ให้้ชำ�ำ ระอากรเกิิน
ผู้้�นำ�ำ ของเข้้าจะได้้รับั คืืนประกัันที่่ว� างไว้้ และจะได้้คืืนอากรที่่ชำ� �ำ ระไว้้เกิินโดยปฏิิบัติั ติ ามประกาศกรมศุุลกากรว่่าด้้วยการคืืนอากรทั่่ว� ไป
      2) กรณีีจััดเข้้าพิิกัดั ที่่มีีอั
� ตั ราสููงกว่่าที่่ข� อวางประกัันไว้้ (พิิกัดศุ
ั ลุ กากรที่่มีีอั
� ตั ราสููง) เป็็นผลให้้ชำ�ำ ระอากรขาด
พนัักงานศุุลกากรจะออกแบบแจ้้งการประเมิินอากรให้้ผู้้�นำำ�ของเข้้าชำำ�ระค่่าภาษีีอากรที่่�ขาดให้้ครบถ้้วน
    3) กรณีีจััดเข้้าพิิกัดั ที่่มีีอั
� ตั ราสููงกว่่าที่่ไ� ด้้ชำ�ำ ระไว้้ (พิิกัดศุ
ั ลุ กากรที่่มีีอั
� ตั ราต่ำำ�� ) แต่่ต่ำ��ำ กว่่าที่่ข� อวางประกัันไว้้
(พิิกััดศุุลกากรที่่�มีีอััตราสููง) ก็็ยัังเป็็นกรณีีที่่�มีีการชำำ�ระอากรไว้้ไม่่ครบถ้้วน พนัักงานศุุลกากรจะออกแบบแจ้้งการประเมิินอากรให้้
ผู้้�นำำ�ของเข้้าต้้องชำำ�ระค่่าภาษีีอากรที่่�ขาดให้้ครบถ้้วน
3.2.2.4 ของชนิิดเดีียวกัันหรืือของทำำ�นองเดียี วกัันกัับของนั้้�น สามารถหาข้้อยุุติิในการจำำ�แนกประเภท
พิิกััดอััตราศุุลกากรได้้ แต่่ไม่่ได้้มีีคำำ�วิินิิจฉััยพิิกััดอััตราศุุลกากรสำำ�หรัับของนั้้�น อาจด้้วยสิินค้้ามีีความชััดเจนในการจำำ�แนกประเภท
พิิกััด  หรืือ Explanatory note (EN) ระบุุไว้้ชััดเจนแล้้ว  และผู้้�นำำ�ของเข้้าเห็็นพ้้องกัับความเห็็นในการจำำ�แนกประเภทพิิกััดนี้้�
โดยไม่่ประสงค์์จะขอโต้้แย้้งประเภทพิิกัดอั
ั ตั ราศุุลกากรอีีก ให้้ผู้้�นำ�ำ ของเข้้ายื่่น� หนัังสืือขอยกเลิิกการวางประกััน โดยให้้ระบุุข้อ้ ความ 
“ขอยกเลิิกการวางประกัันปััญหาพิิกััดอััตราศุุลกากรตามใบขนสิินค้้าขาเข้้าเลขที่่�... และขอชำำ�ระค่่าภาษีีอากรในประเภทพิิกััด....
อััตรา....” และดำำ�เนิินการกัับใบขนสิินค้้าฉบัับนั้้�นเช่่นเดีียวกัับกรณีีที่่�มีีคำำ�วิินิิจฉััยข้้างต้้นโดยอนุุโลม
4. ใบขนสิินค้้าวางประกัันที่่�ไม่่ได้้พบพนัักงานศุุลกากรเพื่่�อตรวจสอบพิิกััด ราคา และของ และได้้รัับมอบของออกจาก
อารัักขาศุุลกากรแล้้ว พนัักงานศุุลกากรจะไม่่รับั พิิจารณาตััวอย่่างของนั้้�น และให้้ถืือว่่าผู้้นำ� �ำ ของเข้้าไม่่ประสงค์์จะเข้้าสู่่�กระบวน
การพิิจารณาวิินิิจฉััยปััญหาพิิกััดอััตราศุุลกากรและยิินยอมชำำ�ระอากรในพิิกััดอััตราสููง โดยยิินยอมให้้กรมศุุลกากรผลัักเงิิน
ประกัันที่่�วางไว้้เป็็นรายได้้แผ่่นดิินหรืือเรีียกให้้ชำำ�ระภาษีีอากรตามหนัังสืือธนาคารค้ำำ��ประกััน
ทั้้�งนี้้� กรมศุุลกากรได้้กำำ�หนดระเบีียบปฏิิบััติิศุุลกากรให้้กัับพนัักงานศุุลกากรถืือปฏิิบััติิตามพิิธีีการศุุลกากรนำำ�เข้้าทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ว่่าด้้วยการวางประกัันปััญหาพิิกััดอััตราศุุลกากร ซึ่่�งเป็็นไปตามคำำ�สั่่�งทั่่�วไปกรมศุุลกากร ที่่� 6/2564 ลงวัันที่่�
17 กุุมภาพัันธ์์ 2564

	สุุดท้้ายนี้้� จะเห็็นได้้ว่่า การกำำ�หนดพิิธีีการศุุลกากรนำำ�เข้้าทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ว่่าด้้วยการวางประกััน
ปััญหาพิิกััดอััตราศุุลกากรตามประกาศกรมศุุลกากร ที่่� 28/2564 ลงวัันที่่� 17 กุุมภาพัันธ์์ 2564 และคำำ�สั่่�ง
ทั่่�วไปกรมศุุลกากร ที่่� 6/2564 ลงวัันที่่� 17 กุุมภาพัันธ์์ 2564 เป็็นการกำำ�หนดพิิธีกี ารศุุลกากรเพื่่อ� แก้้ ไขปััญหา
ให้้กับั ผู้นำ้� �ำ ของเข้้าในกรณีีที่่ข� องที่่นำ� �ำ เข้้ามีปัี ญ
ั หาพิิกัดั อััตราศุุลกากรภายใต้้พระราชบััญญััติศุิ ลุ กากร พ.ศ. 2560
ที่่�มีีผลบัังคัับใช้้มามากกว่่า 3 ปีีแล้้ว ให้้สามารถปฏิิบััติิพิิธีีการศุุลกากรได้้อย่่างชััดเจน ทั้้�งด้้านของผู้้�นำำ�
ของเข้้าที่่มี� หี น้้าที่่ต้� อ้ งยื่่น� ใบขนสิินค้า้ และเสีียอากรให้้ถูกู ต้้องครบถ้้วน รวมถึึงสร้้างความชััดเจนให้้กับั พนัักงาน
ศุุลกากรให้้สามารถรัับปฏิิบัติั พิ
ิ ธีิ กี ารศุุลกากรได้้ภายใต้้มาตรฐานเดีียวกััน ซึ่ง�่ การกำำ�หนดพิิธีกี ารศุุลกากรนี้้�
นอกจากจะเป็็นการอำำ�นวยความสะดวก ลดต้้นทุนทั้้
ุ ง� ด้้านเวลาและค่่าใช้้จ่าย
่ ให้้กับั ผู้นำ้� �ำ ของเข้้าแล้้ว ยัังเป็็นการ
สร้้างความเป็็นธรรมให้้กัับผู้้�นำำ�ของเข้้าและสร้้างภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีให้้กัับกรมศุุลกากรด้้วย
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กรมศุุลกากร นำำห้้องพััก 100 ห้้อง
จััดทำำศููนย์์พัักคอย (Community Isolation)
เมื่่�อวัันที่่� 11 สิิงหาคม  2564 นายพชร อนัันตศิิลป์์ อธิิบดีีกรมศุุลกากร ให้้การต้้อนรัับ นายอาคม  เติิมพิิทยาไพสิิฐ 
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลััง พร้้อมคณะผู้้�บริิหารกระทรวงการคลััง และนายอััศวิิน ขวััญเมืือง ผู้้�ว่่าราชการกรุุงเทพมหานคร
พร้้อมคณะผู้้�บริิหาร ที่่เ� ดิินทางตรวจเยี่่ย� มการเตรีียมความพร้้อมของอาคารที่่พั� กั ศููนย์์ฝึกึ อบรมสถาบัันวิิทยาการศุุลกากร  ตั้้�งอยู่่�ใน
พื้้�นที่่�เขตบางคอแหลมโดยให้้กรุุงเทพมหานครใช้้เป็็นศููนย์์พัักคอยเพื่่�อรองรัับผู้้�ป่่วยโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นายพชร อนัันตศิิลป์์ อธิิบดีีกรมศุุลกากร กล่่าวว่่า เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) พบผู้้�ติดิ เชื้้อ� จำำ�นวนมาก ที่่ยั� งั ไม่่ได้้รับั การรัักษาเนื่่อ� งจากเตีียงเต็็ม ดังั นั้้น� เพื่่อ� เป็็นการบรรเทาความเดืือดร้้อน
และช่่วยเหลืือพี่่�น้้องประชาชนในพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร กรมศุุลกากรร่่วมกัับโรงพยาบาลเจริิญกรุุงประชารัักษ์์ได้้จััดเตรีียม
อาคารที่่พั� ักของเจ้้าหน้้าที่่�จำำ�นวน 100 ห้้อง (400 เตีียง) ปรัับเปลี่่�ยนเป็็นศููนย์์พัักคอย (Community Isolation) รองรัับผู้้�ป่่วย
โดยได้้เตรีียมห้้องโทรทััศน์์วงจรปิิด  (CCTV) เพื่่�อให้้แพทย์์เฝ้้าติิดตามอาการผู้้�ป่่วยอย่่างใกล้้ชิิด  พร้้อมกัับได้้จััดหาเตีียงนอน
ชั้้�นเก็็บของ พร้้อมสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกที่่�มีีความจำำ�เป็็นในชีีวิิตประจำำ�วััน ให้้แก่่ผู้้�ป่่วยอีีกด้้วย
อธิิบดีีกรมศุุลกากร กล่่าวต่่ออีีกว่่า นอกจากนี้้� กรมศุุลกากรได้้เตรีียมพื้้�นที่่�ในการจััดทำำ�ศููนย์์พัักคอยสำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�
กรมศุุลกากรที่่�มีีความเสี่่�ยงในการติิดเชื้้�อโควิิด-19 ไว้้ที่่�อาคารสโมสรกรมศุุลกากร คลองเตย ซึ่่�งกรมศุุลกากรจะเป็็นผู้้�ดููแลร่่วมกัับ
โรงพยาบาลวชิิรพยาบาล  สำำ�หรัับการดำำ�เนิินการดัังกล่่าวข้้างต้้น จะสามารถบรรเทาความเดืือดร้้อนของพี่่�น้้องประชาชนในพื้้�นที่่�
กรุุงเทพมหานครได้้ อีีกทั้้�งยัังสนองนโยบายของรััฐบาลและกระทรวงการคลััง ที่่�เน้้นการให้้ความช่่วยเหลืือพี่่�น้้องประชาชน
เป็็นสำำ�คััญ
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กรมศุุลกากร ก้้าวสู่่�สัังคมไร้้เงิินสด 100% ด้้วยบััตรภาษีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(Digital Tax Compensation:DTC) “ดีีเดย์์ กัันยายน ปีีนี้้�”
เมื่่�อวัันที่่� 20 สิิงหาคม 2564 นายพชร อนัันตศิิลป์์ อธิิบดีีกรมศุุลกากร เป็็นประธานเปิิดงานสััมมนา “โครงการพััฒนา
ระบบชำำ�ระค่่าภาษีีอากรด้้วยบััตรภาษีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Digital Tax Compensation : DTC)” เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบการหรืือตััวแทน
เข้้าใจการชำำ�ระเงิินค่่าภาษีีอากรด้้วยบััตรภาษีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์ โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมสััมมนาประมาณ 500 คน ผ่่านระบบ Video
Conference : Zoom Cloud Meeting
นายพชร อนัันตศิิลป์์ อธิิบดีีกรมศุุลกากร เปิิดเผยว่่า งานสััมมนา “โครงการพััฒนาระบบชำำ�ระค่่าภาษีีอากรด้้วยบััตร
ภาษีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Digital Tax Compensation : DTC)” ในครั้้�งนี้้�จััดขึ้้�น เพื่่�อให้้ผู้้�เข้้าร่่วมสััมมนามีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
การดำำ�เนิินธุุรกรรมในระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์สำำ�หรัับชำำ�ระค่่าภาษีีอากร โดยมีีหััวข้้อที่่�น่่าสนใจ อาทิิ การยื่่�นขอรัับเงิินชดเชย
ค่่าภาษีีอากร การเปลี่่ย� นบััตรภาษีีกระดาษเป็็นบััตรอิิเล็็กทรอนิิกส์์ การชำำ�ระค่่าภาษีีอากรด้้วยบััตรภาษีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของกรมศุุลกากร
กรมสรรพากร และกรมสรรพสามิิต เป็็นต้้น สำำ�หรัับในส่่วนของกรมศุุลกากรผู้้�เข้้าร่่วมสััมมนาจะมีีความเข้้าใจในระบบการชำำ�ระ
ค่่าภาษีีอากรด้้วยวงเงิินชดเชยอิิเล็็กทรอนิิกส์์พร้้อมกัับใบขนสิินค้้าขาเข้้าและใบขนสิินค้้าขาออก ซึ่่ง� จะสามารถชำำ�ระเงิินค่่าภาษีีอากร
ด้้วยบััตรภาษีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้ด้้วยตนเองตลอด  24 ชั่่�วโมง และไม่่ต้้องเดิินทางมายัังกรมศุุลกากร ซึ่่�งจะทำำ�ให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจ
มีีความสะดวก รวดเร็็ ว  และมีีประสิิ ทธิิ ภาพมากยิ่่� งขึ้้� น อีีกทั้้� งยัั งเป็็ นการสนัั บสนุุ นโครงการ National e-Payment
ตามนโยบายของรััฐบาล โดยจะเริ่่�มใช้้วัันที่่� 21 กัันยายน 2564 เป็็นต้้นไป
อธิิบดีีกรมศุุลกากร กล่่าวต่่ออีีกว่่า  ที่่ผ่� า่ นมา กรมศุุลกากรมีีช่่องทางการชำำ�ระเงิินด้้วยระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ แล้้ว 2 ช่่องทาง
ดัังนี้้�   1. การชำำ�ระเงิินโดยวิิธีีตััดบััญชีีธนาคาร e-Payment  และ 2. การชำำ�ระเงิินโดยผ่่านช่่องทางการให้้บริิการของธนาคาร/
ตััวแทนรัับชำำ�ระเงิิน Bill Payment และ ในครั้้ง� นี้้�กรมศุุลกากร ได้้เปิิดตัว บั
ั ตั รภาษีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ก็จ็ ะครบกระบวนการ การชำำ�ระ
เงิินทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของกรมศุุลกากรเป็็น 100% อีีกทั้้�ง ยัังลดการเดิินทาง ลดการสััมผััส  ลดความเสี่่�ยงในการติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (โควิิด – 19) อีีกด้้วย
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การนำำ�เข้้า

เรื่่�องน่่ารู้้�

รถยนต์์ ใช้้แล้้ว
“รถยนต์์ใช้้แล้้ว”

หมายความว่่า รถยนต์์ที่ผ่่� ่านการใช้้งานแล้้ว แต่่ไม่่รวมถึึง...

(1) รถยนต์์ที่่�ผ่่านการใช้้งานเฉพาะเพื่่�อประโยชน์์ในการทดสอบคุุณภาพหรืือ เพื่่�อการจััดส่่งไปยัังแหล่่งจำำ�หน่่าย โดยมีี
หนัังสืือรัับรองจากเจ้้าของตราสิินค้้า
(2) รถยนต์์ที่ไ�่ ด้้จดทะเบีียนใช้้งานครั้้ง� แรกในต่่างประเทศก่่อนบรรทุุกลงในยานพาหนะ จากเมืืองต้้นทางไม่่เกิินหกสิิบวััน  
โดยได้้ชำำ�ระภาษีีอากรต่่อกรมศุุลกากร กระทรวงการคลััง ตามที่่�กำำ�หนดสำำ�หรัับรถยนต์์ใหม่่

รถยนต์์ใช้้แล้้วที่่�ต้้องห้้ามนำำ�เข้้า

รถยนต์์ใช้้แล้้วตามพิิกััดอััตราศุุลกากร ดัังนี้้�
(1) ประเภท  87.01 (ยกเว้้ น รถหัั ว ลาก รถแทรกเตอร์์ ตีี นตะขาบล้้ อ ยาง เพื่่ � อ การเกษตรสำำ � เร็็ จ รูู ป 
เฉพาะพิิกััดอััตราศุุลกากรประเภท  8701.30.00 และรถแทรกเตอร์์ล้้อยางเพื่่�อการเกษตรสำำ�เร็็จรููป  เฉพาะพิิกััดอััตราศุุลกากร
ประเภท  8701.91.10    8701.92.20    8701.93.10    8701.94.10 และ 8701.95.10 สามารถขออนุุญาตนำำ�เข้้าได้้)
(2) ประเภท 87.02
(3) ประเภท 87.03 (ยกเว้้นรถพยาบาล สามารถขออนุุญาตนำำ�เข้้าได้้)
(4) ประเภท 87.04
(5) ประเภท 97.06 รถยนต์์ที่่�ใช้้แล้้วที่่�มีีอายุุเกิิน 100 ปีีขึ้้�นไป (รถโบราณ)

รถยนต์์ใช้้แล้้วที่่�ต้้องขออนุุญาตนำำ�เข้้า

รถยนต์์ใช้้แล้้วตามพิิกััดอััตราศุุลกากร ดัังนี้้�
(1) ประเภท 87.01 เฉพาะรถหััวลาก
(2) ประเภท 87.03 เฉพาะรถพยาบาล
(3) ประเภท 87.05
โดยการพิิจารณาอนุุญาตให้้นำำ�รถยนต์์ใช้้แล้้วเข้้ามาในราชอาณาจัักรจะพิิจารณาอนุุญาตได้้ในกรณีีดัังนี้้�
1. นำำ�เข้้ามาเพื่่�อใช้้ในกิิจการของตน เฉพาะรถหััวลากตามพิิกััดอััตราศุุลกากรประเภท  87.01
และรถตามพิิกััดอััตราศุุลกากรประเภท 87.05 ทุุกชนิิด
2. นำำ�เข้้ามาเพื่่�อใช้้ในงานของส่่วนราชการ รััฐวิิสาหกิิจ หรืือองค์์การสาธารณกุุศลตามที่่�กระทรวง
การคลัังกำำ�หนด เฉพาะรถพยาบาลตามพิิกัดอั
ั ตั ราศุุลกากรประเภท 87.03 และรถดัับเพลิิงตามพิิกัดอั
ั ตั ราศุุลกากรประเภท 87.05
* สามารถค้้นหาพิิกััดอััตราศุุลกากรได้้ที่่�เว็็บไซต์์กรมศุุลกากร www.customs.go.th
** หลัักเกณฑ์์และเงื่อ�่ นไขการพิิจารณาอนุุญาตเป็็นไปตามระเบีียบกระทรวงพาณิิชย์์ ว่า่ ด้้วยการอนุุญาตให้้นำ�ำ รถยนต์์ใช้้แล้้วเข้้ามาในราชอาณาจัักร พ.ศ. 2562
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เรื่่�องน่่ารู้้�

รถยนต์์ ใช้้แล้้วที่่�นำำ�เข้้าได้้

1. รถยนต์์ใช้้แล้้วที่่ก� ระทรวงการต่่างประเทศเห็็นสมควรให้้สถานเอกอััครราชทููต สถานกงสุุลใหญ่่ องค์์การระหว่่างประเทศ 
สำำ�นัักงานการค้้าและเศรษฐกิิจของต่่างประเทศ  องค์์กรต่่างประเทศที่่�ได้้รัับเอกสิิทธิ์์�หรืือบุุคคลซึ่่�งได้้รัับเอกสิิทธิ์์�นำำ�เข้้ามาใน
ราชอาณาจัักรได้้โดยมีีหนัังสืือแจ้้งกรมศุุลกากร
2. รถยนต์์ใช้้แล้้วที่่ก� ระทรวงการต่่างประเทศเห็็นสมควรให้้ส่ว่ นราชการ รััฐวิสิ าหกิิจ หรืือองค์์การสาธารณกุุศล ของประเทศไทย
ซึ่่ง� ได้้รับั บริิจาคจากต่่างประเทศ นำำ�เข้้ามาในราชอาณาจัักรภายใต้้แผนการป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััยแห่่งชาติิ โดยมีีหนัังสืือ
แจ้้งกรมศุุลกากร
3. รถยนต์์ใช้้แล้้วที่่�นำำ�เข้้ามาในราชอาณาจัักรเป็็นการชั่่�วคราวและจะนำำ�กลัับออกไป  หรืือนำำ�ออกไปนอกราชอาณาจัักร
เป็็นการชั่่�วคราวแล้้วนำำ�กลัับเข้้ามาในราชอาณาจัักรตามกฎหมายว่่าด้้วยพิิกััดอััตราศุุลกากร โดยผู้้�นำำ�เข้้าได้้ทำำ�พิิธีีการไว้้กัับ
กรมศุุลกากรว่่าจะนำำ�รถที่่นำ� ำ�เข้้ามานั้้�นกลัับออกไปหรืือจะนำำ�รถที่่�นำำ�ออกไปนั้้�นกลัับเข้้ามา แล้้วแต่่กรณีี 
การนำำ�เข้้าตามข้้อ 3 ถ้้าเป็็นการนำำ�เข้้าเป็็นการชั่่ว� คราวเพื่่อ� ท่่องเที่่ย� ว ระยะเวลาที่่นำ� �ำ เข้้ามาในราชอาณาจัักร ต้้องสอดคล้้อง
กัับระยะเวลาที่่ไ� ด้้รับั อนุุญาตให้้อยู่่�ในราชอาณาจัักรสำำ�หรัับนัักท่่องเที่่ย� ว และในกรณีีนำำ�ออกเป็็นการชั่่ว� คราวเพื่่อ� ท่่องเที่่ย� ว ระยะเวลา
ที่่นำ� �ำ ออกไปนอกราชอาณาจัักรแล้้วนำ�ำ กลัับเข้้ามาต้้องสอดคล้้องกัับระยะเวลาที่่ไ� ด้้รับั อนุุญาตให้้อยู่่�ในประเทศนั้้�นสำำ�หรัับนัักท่่องเที่่ย� ว
4. รถยนต์์ใช้้แล้้วที่่�ได้้จดทะเบีียนใช้้งานภายในประเทศกัับกรมการขนส่่งทางบกแล้้วส่่งออกไปนอกราชอาณาจัักร แต่่ไม่่
สามารถจดทะเบีียนใช้้งานในต่่างประเทศได้้หรืือไม่่สามารถนำำ�เข้้าไปในประเทศนั้้�นได้้ เป็็นเหตุุให้้ต้้องส่่งกลัับประเทศไทย
ทั้้�งนี้้� ต้้องนำำ�กลัับเข้้ามาภายในระยะเวลา 2 ปีี นัับแต่่วัันที่่�ส่่งออกไปนอกราชอาณาจัักร
5. รถยนต์์ใช้้แล้้วที่่นำ� �ำ เข้้ามาในราชอาณาจัักรเพื่่อ� ปรัับปรุุงหรืือซ่่อมด้้วยวิิธีีการใด ๆ ให้้มีีสภาพใช้้งานได้้ในเขตประกอบการ
เสรีีหรืือเขตปลอดอากรแล้้วส่่งออกไปนอกราชอาณาจัักร ตามกฎหมายว่่าด้้วยการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
หรืือกฎหมายว่่าด้้วยศุุลกากร
6. รถยนต์์ใช้้แล้้วที่่�นำำ�เข้้ามาในราชอาณาจัักรเพื่่�อใช้้เป็็นรถยนต์์ต้้นแบบสำำ�หรัับการวิิจััยพััฒนา หรืือทดสอบสมรรถนะ
โดยมีีเอกสารการอนุุมััติิให้้ได้้รัับยกเว้้นภาษีีสรรพสามิิตหรืือได้้รัับสิิทธิิเสีียภาษีีในอััตราศููนย์์ จากกรมสรรพสามิิตไปแสดงต่่อ
กรมศุุลกากรประกอบการนำำ�เข้้า
7. รถยนต์์ใช้้แล้้วที่่ก� รมศิิลปากรมีีหนัังสืือรัับรองว่่านำำ�เข้้ามาในราขอาณาจัักรเพื่่อ� จััดแสดงในพิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑ์์เท่่านั้้�น โดยจะไม่่
นำำ�ไปจดทะเบีียนกัับกรมการขนส่่งทางบก
8. รถยนต์์ใช้้แล้้วที่่�กระทรวงกลาโหมพิิจารณาอนุุญาตให้้นำำ�เข้้ามาในราชอาณาจัักรได้้ ตามกฎหมายว่่าด้้วย การควบคุุม
ยุุทธภััณฑ์์

กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง

-  ประกาศกระทรวงพาณิิชย์์ เรื่่�อง กำำ�หนดให้้รถยนต์์ใช้้แล้้ว เป็็นสิินค้้าที่่�ต้้องห้้ามหรืือต้้องขออนุุญาตในการนำำ�เข้้ามาใน
ราชอาณาจัักร พ.ศ. 2562
-  ประกาศกระทรวงพาณิิชย์์ เรื่่�อง กำำ�หนดให้้รถยนต์์ใช้้แล้้ว เป็็นสิินค้้าที่่�ต้้องห้้ามหรืือต้้องขออนุุญาตในการนำำ�เข้้ามาใน
ราชอาณาจัักร (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2562
-  ระเบีียบกระทรวงพาณิิชย์์ ว่่าด้้วยการอนุุญาตให้้นำำ�รถยนต์์ใช้้แล้้วเข้้ามาในราชอาณาจัักร พ.ศ. 2562
- พระราชบััญญััติศุิ ุลกากร พ.ศ. 2560
- พระราชกำำ�หนดพิิกััดอััตราศุุลกากร พ.ศ. 2530
สอบถามเพิ่่�มเติิม
- กองบริิหารการค้้าสิินค้้าทั่่�วไป กรมการค้้าต่่างประเทศ โทร. 02 528 7500 - 29
- ศููนย์์บริิการศุุลกากร กรมศุุลกากร โทร. 02 667 7000 ต่่อ 20-5844 -5848
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