สรุปประเด็นพิจารณาในที่ประชุม
คณะทางานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออานวยความสะดวกในการนาเข้าส่งออก (ครอ.) ครั้งที่ 1/2562
ประเด็นที่ 1 การเปิดเผยข้อมูลสถิติการนาเข้าส่งออกที่มีนัยสาคัญต่อ
การวางแผนทางธุรกิจของภาคเอกชน
คณะท ำงำน ครอ. เสนอกรมฯ มอบหมำยให้ ค ณะท ำงำนปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล และ
รูปแบบเว็บไซต์ของกรมศุลกำกร พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมในกำรนำข้อมูลสถิติที่
เป็นประโยชน์และสำมำรถเปิดเผยได้ เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของกรมศุลกำกร
ประเด็นที่ 3 ปัญหาการนาเข้าสินค้าที่ต้องใช้ใบอนุญาตในการนาเข้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้าแต่มีการเปลี่ยนแปลงท่านาเข้า ซึ่งผู้นำของเข้ำต้องขอใบอนุญำตฯ ฉบับใหม่ เป็นเหตุให้
ใบอนุญำตฉบับใหม่ออกหลังวันนำเข้ำ ซึ่งอำจทำให้เป็นควำมผิดตำมกฎหมำยศุลกำกร

คณะทำงำน ครอ. จะมีหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงำนถือปฏิบัติตำมแนวทำงกำรดำเนินกำร
โดยด่ำนตรวจสัตว์นำที่มีกำรนำเข้ำสินค้ำจะยกเลิกใบอนุญำตฉบับเดิมและออกใบอนุญำตฉบับ
ใหม่ โดยอ้ ำ งอิ ง ข้ อ มู ล ใบอนุ ญ ำตฉบั บ เดิ ม ที่ มี ก ำรอนุ ญ ำตก่ อ นกำรน ำเข้ ำ และระบุ ล งใน
ใบอนุญำตฉบับใหม่ด้วย พร้อมทังมีหนังสือแจ้งไปยังด่ำนศุลกำกรที่นำเข้ำและให้ถือว่ำผู้นำของ
เข้ำได้ รับใบอนุญำตให้นำเข้ำก่อ นกำรนำเข้ ำแล้ว โดยให้รวมถึ งกรณี หน่วยงำนอื่น ที่มีกำร
กำหนดท่ำที่นำเข้ำในลักษณะนีด้วย เช่น กรมปศุสัตว์

ประเด็นที่ 2 การทบทวนเอกสารที่ใช้ประกอบการขอรับเงินชดเชย
คณะทำงำน ครอ. เสนอกรมฯ มอบหมำยให้สำนักสิทธิประโยชน์
ทำงภำษีอำกรเป็นหน่วยงำนหลักในกำรหำรือร่วมกับสำนักงำน
เศรษฐกิ จ กำรคลั ง (สศค.) และภำคเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ
พิจำรณำทบทวนเอกสำรที่ใช้ประกอบกำรขอรับเงินชดเชย ซึ่งกำร
จ่ำยเงินชดเชยตำม พ.ร.บ. ชดเชยค่ำภำษีอำกรสินค้ำส่งออกที่ผลิต
ในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2524 เป็นอำนำจของ คกก. พิจำรณำชดเชย
ค่ ำภำษี อำกรสิ นค้ ำส่ งออกที่ ผลิ ตในรำชอำณำจั กรซึ่ งเกี่ ยวข้ องกั บ
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.)

ประเด็นที่ 4 การนาคาวินิจฉัยพิกัดฯ จากองค์การศุลกากรโลก (WCO) หรือคณะกรรมการ
อุทธรณ์ฯ มาทักท้วงเพื่อเรียกเก็บอากรผู้นาของเข้าย้อนหลัง
คณะท ำงำน ครอ. เสนอกรมฯ มอบหมำยให้ ส ำนั ก พิ กั ด อั ต รำศุ ล กำกรศึ ก ษำ
แนวทำงในกำรใช้อำนำจตำมมำตรำ 15 แห่งพระรำชกำหนดพิกัดอัตรำศุลกำกร
พ.ศ. 2530 ซึ่งกำหนดให้อธิบดีกรมศุลกำกรมีอำนำจตีควำมในพิกัดอัตรำศุลกำกร
โดยวิธีออกประกำศแจ้งพิกัดฯ ซึ่งกำรตีควำมดังกล่ำวมิได้มีผลย้อนหลัง
ไม่มีผล
ย้อนหลัง

สรุปประเด็นพิจารณาในที่ประชุม
คณะทางานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออานวยความสะดวกในการนาเข้าส่งออก (ครอ.) ครั้งที่ 1/2562
ประเด็นที่ 5 ข้อเสนอแนวทางการเรียกเก็บอากรภายหลังการนาเข้า และการคืนอากรสาหรับ
ใบขนสินค้าที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
โดยให้ ก รมศุ ล กำกรประสำนเชื่ อ โยงข้ อ มู ล กั บ ระบบของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ในกำรส่งข้อมูล
กำรสั่ ง เรี ย กเก็ บ อำกรและกำรคื น อำกรเข้ ำ สู่ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกำกร ซึ่งจะช่วยให้กำรคำนวณอำกร
เพื่ อ เรีย กเก็ บ อำกรและคื น อำกรเป็ น ไปด้ ว ยควำมถู ก ต้ อ ง
สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึน
คณะทำงำน ครอ. เสนอกรมฯ มอบหมำยให้สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ดำเนินกำรดังนี
1. ปรับปรุงระบบงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียกเก็บอำกรและกำรคืนอำกรที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันให้รองรับกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่
2. ประสำนสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกำรเรียก
เก็บอำกรและกำรคืนอำกรผ่ำนระบบ National Single Window (NSW)

ประเด็นที่ 6 ข้อเสนอความเห็นในการขอแก้ไขพระราชบัญญัติศุลกากร
พ.ศ. 2560
1. ขอให้กรมศุลกำกรคงข้อควำมตำมมำตรำ 19 วรรคสอง ตำม พ.ร.บ. ศุลกำกร พ.ศ.
2560 ซึ่งกรมศุลกำกรจะแก้ไขควำมในวรรคสอง จำก “กำรประเมินอำกรตำมวรรคหนึ่ง ให้
ดำเนินกำรได้ภำยในกำหนดสำมปีนับแต่วันที่ได้ยื่นใบขนสินค้ำ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นไม่
อำจประเมินอำกรได้ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว ให้ขอขยำยระยะเวลำต่ออธิบดีได้อีกไม่เกิน
สองปี” เป็น “กำรประเมินอำกรตำมวรรคหนึ่ง ... เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ให้พนักงำนศุลกำกร
โดยอนุมัติอธิบดีประเมินอำกรได้ภำยในกำหนดห้ำปีนับแต่วันที่ได้ยื่นใบขนสินค้ำ”
2. ขอให้ ก รมศุ ล กำกรทบทวนระยะเวลำกำรผ่ ำ นแดนหรื อ กำรถ่ ำยล ำ ตำมมำตร 102
เนื่องจำกระยะเวลำในกำรให้นำของออกไปนอกรำชอำณำจักรภำยใน 30 วันนับแต่วันที่
นำเข้ำมำในรำชอำณำจักร ไม่เพียงพอต่อกำรดำเนินกำร
คณะทำงำน ครอ. เสนอกรมฯ มอบหมำยให้คณะทำงำนแก้ไขกฎหมำย พิจำรณำ
ข้อเสนอของภำคเอกชน และเตรียมกำรในกำรนำเสนอขอแก้ไขกฎหมำยศุลกำกร
ให้พร้อมต่อกำรชีแจง

ประเด็นที่ 7 แนวทางปฏิบัติพิธีการศุลกากรตามมาตรา 152 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
ซึ่งภำคเอกชนได้ชีแจงถึงปัญหำกำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรภำยใต้มำตรำ 152 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกำกร พ.ศ. 2560 สำหรับกำรนำของต้องกำกัดเข้ำมำในเขตปลอดอำกร “ครัวกำรบินไทย”
ซึ่งได้รับยกเว้นไม่อยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยในส่วนที่เกี่ยวกับกำรควบคุมกำรนำเข้ำมำในรำชอำณำจักร กำรส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร กำรครอบครองหรือกำรใช้ประโยชน์ซึ่งของ
ในเขตปลอดอำกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรบริกำรลูกค้ำสำยกำรบินระหว่ำงประเทศ ซึ่งเป็นกำรส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร ซึ่งกรมปศุสัตว์ ได้ชีแจงว่ำ กรมปศุสัตว์ได้หำรือประเด็น
กำรยกเว้นกำรออกใบอนุญำตสำหรับของนำเข้ำตำมมำตรำ 152 กับคณะกรรมกำรกฤษฎีกำแล้ว
คณะทำงำน ครอ. เสนอกรมฯ มอบหมำยให้สำนักกฎหมำยเตรียมกำรในกำรชีแจงและให้ข้อมูลคณะกรรมกำรกฤษฎีกำถึงเจตนำรมณ์ของ
กฎหมำยศุลกำกรที่ต้องกำรให้พืนที่ที่มีศักยภำพในกำรเป็น Hub ตำมที่ระบุในกฎกระทรวง สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

