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เพื่่�อประโยชน์์สุุขแห่่งอาณาราษฎรตลอดไป”
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ที่่�ปรึึกษา
	สวััสดีีครัับท่่านผู้้�อ่่าน สำำ�หรัับเดืือนพฤษภาคมนี้้� มีีวัันสำำ�คััญ
ของพสกนิิกรชาวไทย คืือ วัันฉััตรมงคล เป็็นวัันที่่�ทุุกคนรำำ�ลึึกถึึงพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษก ซึ่่�งพระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบดีีศรีีสิินทรมหาวชิิราลงกรณ พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวทรงประกอบพระราชพิิธีีบรม
ราชาภิิ เษก เสด็็จขึ้้�นครองราชย์์เป็็นพระมหากษัั ตริิย์์ลำ ำ�ดัับ ที่่ � 10 แห่่ ง
พระบรมราชจัักรีีวงศ์์และราชอาณาจัักรไทยอย่่างสมบููรณ์์ตามโบราณ
ราชประเพณีี เมื่่�อวัันที่่� 4 พฤษภาคม พุุทธศักั ราช 2562 และทรงมีีพระปฐม
บรมราชโองการแก่่ปวงชนชาวไทย ว่่า “ เราจะสืืบสาน รัักษา ต่่อยอด
และครองแผ่่นดิินโดยธรรม เพื่่�อประโยชน์์สุุขแห่่งอาณาราษฎรตลอดไป ”
	สำำ�หรัับกิิจกรรมในเดืือนพฤษภาคม นายกฤษฎา จีีนะวิิจารณะ
อธิิบดีีกรมศุุลกากร พร้้อมคณะผู้้�บริิหาร ปฏิิบััติิตามนโยบายของรััฐบาล
อย่่ า งเคร่่ ง ครัั ด และมีีความห่่ ว งใยประชาชนที่่ � ไ ด้้ รัั บ ความเดืื อ ดร้้ อ น
และผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
โดยจัั ดกำ ำ �ลัั ง เจ้้ า หน้้ า ที่่ � ผู้ ้�พิิ ทัั ก ษ์์ สิิ ทธิ์์� ข องกรมศุุ ล กากรดำำ � เนิิ น การ
ตรวจสอบข้้อมููลของผู้้�ขอทบทวนสิิทธิ์์�ตามมาตรการเยีียวยา 5,000 บาท
ในพื้้�นที่่�เขตคลองเตย และทำำ�การส่่งมอบเครื่่�องมืือแพทย์์ และอื่่�นๆ ซึ่่�งเป็็น
ของกลางคดีีถึึงที่่�สิ้้�นสุุดและตกเป็็นของแผ่่นดิินแล้้วให้้แก่่ ศููนย์์บริิหาร
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด - 19)
(ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุุข เพื่่อ� ใช้้ประโยชน์์ด้า้ นการสาธารณสุุขต่่อไป
โดยท่่านสามารถติิดตามกิิจกรรมต่่าง ๆ ของกรมศุุลกากร ตลอดเดืือน
พฤษภาคม ได้้ที่่�คอลััมน์์ “Customs Message”
	ทั้้�งนี้้� กรมศุุลกากรได้้รวบรวมสาระความรู้้�ต่่างๆ ประกอบด้้วย
บทความทางวิิชาการ ซึ่่�งท่่านสามารถติิดตามได้้ ในคอลััมน์์ “Customs
Guide” และ “Customs Learning” นอกจากนี้้� กรมศุุลกากรยัังได้้จัดกิ
ั จิ กรรม
“ศุุลกากร ส่่งแรงใจ สู้้�ภััย COVID-19 Customs Care Wheelchair for you”
มอบรถวีีลแชร์์ผ่่านผู้้�แทนศููนย์์ประสานงานอาสาสมััครพััฒนาสัังคมและ
ความมั่่�นคงของมนุุษย์์เขตคลองเตย จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 42 คััน เพื่่�อใช้้เป็็น
ส่่วนกลางของแต่่ละชุุมชนในการเคลื่่อ� นย้้ายผู้้�พิิการในการเดิินทางไปรัักษา
ณ สถานพยาบาล โดยท่่านสามารถติิดตามอ่่านได้้ใน ในคอลััมน์์ “What’s New”
	ท่่านสามารถติิดตามอ่่านเรื่่�องราวและสาระดีี ๆ ได้้จากจุุลสาร
ฉบัับนี้้�ครัับ

กรีีชา เกิิดศรีีพัันธุ์์�
บรรณาธิิการบริิหาร

นายกฤษฎา จีีนะวิิจารณะ
อธิิบดีีกรมศุุลกากร

นายชููชััย อุุดมโภชน์์
ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบสิิทธิิประโยชน์์ทางศุุลกากร

นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ
ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบควบคุุมทางศุุลกากร

นายกิิตติิ สุุทธิิสััมพัันธ์์

รองอธิิบดีี รัักษาการในตำำ�แหน่่ง
ที่่�ปรึึกษาด้้านการพััฒนาและบริิหารการจััดเก็็บภาษีี

นายสรศัักดิ์์� มีีนะโตรีี
รองอธิิบดีี

นายพัันธ์์ทอง ลอยกุุลนัันท์์
รองอธิิบดีี

บรรณาธิิการบริิหาร
นายกรีชา เกิดศรีพันธ์ุ

หััวหน้้ากองบรรณาธิิการ

นางสาวนัยรัตน์ พงศ์ศักดินนท์

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

นางสาวภััทราภรณ์์ พงษ์์พัันธ์์

กองบรรณาธิการ
ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ ส่่วนสื่่�อสารองค์์กร
สำำ�นัักงานเลขานุุการกรม กรมศุุลกากร
นางสาวศรปวัันพััสตร์์ บุุญเชิิด นางจารุุณีี อามานนท์์ นายธนวััฒน์์ สิินธุุสุุข
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 Care Center : 1164
Line Official : @thaicustoms
Youtube Channel : ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ กรมศุุลกากร
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ศููนย์์ฯ COVID-19 กรมศุุลกากร
กรมศุุลกากรส่่งมอบเครื่่�องมืือแพทย์์ และอื่่�นๆ
ให้้แก่่ กระทรวงสาธารณสุุข (เดืือนพฤษภาคม)

นายกฤษฎา จีีนะวิิจารณะ อธิิบดีีกรมศุุลกากร
พร้้ อ มนายชูู ชั ั ย  อุุ ด มโภชน์์ ในฐานะหัั วหน้ ้ า ศูู น ย์์ ฯ
COVID-19 ของกรมศุุลกากร และนายกรีีชา เกิิดศรีีพัันธุ์์� 
เลขานุุการกรม เป็็นผู้แ้� ทน ส่่งมอบเครื่อ�่ งมืือแพทย์์และอื่่น� ๆ
ซึ่่ง� ตกเป็็นของแผ่่นดิินแล้้ว มอบให้้แก่่ กระทรวงสาธารณสุุข
โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
- หน้้ากากอนามััย (N95) จำำ�นวน 1,500 ชิ้้�น
- อุุปกรณ์์วัดั ไข้้ จำำ�นวน 560 ชิ้้�น
- Face Shield จำำ�นวน 900 ชิ้้�น
- เจลแอลกอฮอล์์ชนิิดขวด จำำ�นวน 5,000 ขวด
- เจลแอลกอฮอล์์ชนิิดถุุงเติิม จำำ�นวน 400 ถุุง
- แผ่่นชุุบแอลกอฮอล์์ 70 % จำำ�นวน 10,400 ชิ้้�น
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ศููนย์์ฯ COVID-19 กรมศุุลกากร
กรมศุุลกากรส่่งมอบเครื่่�องมืือแพทย์์ และอื่่�นๆ
ให้้แก่่ ศููนย์์บริิหารสถานการณ์์โควิิด-19 (ศบค.) (เดืือนพฤษภาคม)

นายชููชััย อุุดมโภชน์์ ในฐานะหััวหน้้าศููนย์์ฯ  
COVID-19 ของกรมศุุ ล กากร มอบหมายให้้
นายกรีี ช า เกิิ ดศรี ี พั ั น ธุ์์�  เลขานุุ ก ารกรม เป็็ น ผู้้� แ ทน
ส่่ ง มอบเครื่่ � อ งมืือแพทย์์ แ ละอื่่ � น ๆ มอบให้้ แ ก่่
ศูู น ย์์ บ ริิ ห ารสถานการณ์์ โ ควิิ ด -19 (ศบค.) โดยมีี
รายละเอีียดดัังนี้้�
- หน้้ากากอนามััย (N95) จำำ�นวน 350,000 ชิ้้�น
- อุุปกรณ์์วััดไข้้ จำำ�นวน 2,240 ชิ้้�น
- Face Shield จำำ�นวน 2,700 ชิ้้�น
- เจลแอลกอฮอล์์ชนิิดขวด จำำ�นวน 6,972 ขวด
- เจลแอลกอฮอล์์ชนิิดถุุงเติิม จำำ�นวน 800 ถุุง
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ศููนย์์ฯ COVID-19 กรมศุุลกากร
กรมศุุลกากรจััดกิิจกรรม “ศุุลกากรจิิตอาสา เพื่่�อสัังคมที่่�ยั่่�งยืืน โปร่่งใส เป็็นธรรม”

นายชัั ย ยุุ ทธ คำำ �คุุ ณ ที่่�ปรึึ กษาด้้ านพัั ฒนาระบบควบคุุ มทางศุุ ลกากร พร้้ อมนายพัั นธ์์ ทอง ลอยกุุ ลนัั นท์์
รองอธิิบดีี ให้้เกีียรติิเป็็นประธานในพิิธีีส่่งมอบอุุปกรณ์์สำำ�หรัับป้้องกัันการแพร่่ระบาดจากเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ให้้แก่่
สำำ�นักั แพทย์์และอนามััย การท่่าเรืือแห่่งประเทศไทย โดยกองบริิหารทรััพยากรบุุคคล นำำ�โดยนางนัันท์์ฐิติ า ศิิริคุิ ปต์
ุ ์ ผู้้�อำ�ำ นวยการ
กองบริิหารทรััพยากรบุุคคล ร่่วมกัับ สำำ�นักั งานเลขานุุการกรม และด่่านศุุลกากรจัันทบุุรีี ได้้จัดห
ั า หน้้ากากอนามััย 2,085 ชิ้้น�
ถุุงมืืออนามััย 1,000 ชิ้้�น แอลกอฮอล์์ 458 ขวด เจลล้้างมืือ 128 ขวด และเครื่่�องตรวจวััดอุุณหภููมิิ จำ�ำ นวน 20 ชิ้้�น โดยมีี
ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นักั แพทย์์และอนามััย การท่่าเรืือแห่่งประเทศไทย พร้้อมคณะผู้บ้� ริิหาร เป็็นผู้แ้� ทนรัับมอบ ณ ห้้องโถง อาคาร 1
กรมศุุลกากร เมื่่�อวัันที่่� 1 พฤษภาคม 2563
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อธิิบดีีกรมศุุลกากรพร้้อมเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�พิิทัักษ์์สิิทธิ์์�
ลงพื้้�นที่่�เขตคลองเตย เพื่่�อทำำ�การตรวจสอบข้้อมููลพร้้อมให้้กำำ�ลัังใจ
แก่่พี่่�น้้องประชาชนผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019

นายกฤษฎา จีีนะวิิจารณะ อธิิบดีีกรมศุุลกากร พร้้อมคณะผู้้�บริิหาร มอบแนวทางการดำำ�เนิินงานในการ
ตรวจสอบข้้อมููลของผู้้�ขอทบทวนสิิทธิ์์�ตามมาตรการเยีียวยา 5,000 บาท ของรััฐบาล และให้้กำำ�ลัังใจแก่่เจ้้าหน้้าที่่�
ผู้้�พิิทัักษ์์สิิทธิ์์�ของกรมศุุลกากร ซึ่่�งปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นผู้้�แทนกระทรวงการคลััง โดยในส่่วนกลาง กรมฯ ได้้มอบหมายให้้
เจ้้าหน้้าที่่จ� ากกองสืืบสวนและปราบปราม ร่่วมกัับ กองตรวจสอบอากร สำำ�นักั งานศุุลกากรตรวจของผู้โ้� ดยสารท่่าอากาศยาน
สุุวรรณภููมิิ สำำ�นัักงานศุุลกากรท่่าเรืือกรุุงเทพ สำำ�นัักงานศุุลกากรกรุุงเทพ สำำ�นัักงานศุุลกากรตรวจสิินค้้าลาดกระบััง
และสำำ�นักั งานศุุลกากรภาคที่่� 1 รวมจำำ�นวน 346 คน ลงพื้้�นที่่�ทำ�ำ การตรวจสอบข้้อเท็็จจริงิ ผู้ข้� อทบทวนสิิทธิ์์ฯ�  ที่่�อยู่่�ใน 31 เขต
ของกรุุงเทพมหานคร ตามรายชื่่�อผู้้�ขอทบทวนสิิทธิ์์�ที่่�สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลัังได้้จััดส่่งข้้อมููลให้้กรมศุุลกากรดำำ�เนิินการ
สำำ�หรัับในส่่วนของภููมิิภาค ด่่านศุุลกากรแต่่ละพื้้�นที่่�ได้้ร่่วมกัับคณะผู้้�บริิหารการคลัังประจำำ�จัังหวััด  (คบจ.) ลงพื้้�นที่่�
ตรวจสอบสิิทธิ์์�ฯ ในแต่่ละจัังหวััดด้ว้ ย
ต่่อมา อธิิบดีีพร้้อมเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�พิิทัักษ์์สิิทธิ์์�ได้้ลงพื้้�นที่่�ในเขตคลองเตย เพื่่�อทำำ�การตรวจสอบข้้อมููลพร้้อมให้้กำำ�ลัังใจ
แก่่พี่่�น้้องประชาชนผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 และเน้้นย้ำำ��ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ฯ
ในทุุกพื้้น� ที่่ทั้้� ง� ในส่่วนกลางและส่่วนภููมิภิ าคเร่่งดำำ�เนิินการตามกระบวนการพิิจารณาทบทวนสิิทธิ์์ต� ามเงื่อ�่ นไขที่่กำ� �ห
ำ นด และต้้อง
ส่่งข้้อมููลหลัักฐานการประกอบอาชีีพผ่่านช่่องทาง Application ผู้้�พิิทัักษ์์สิิทธิ์์�ของกระทรวงการคลััง ให้้เสร็็จสิ้้�นโดยเร็็ว
เพื่่�อบรรเทาความเดืือนร้้อนของประชาชนต่่อไป
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กรมศุุลกากรส่่งมอบรถยนต์์ที่่�ถููกโจรกรรมให้้กัับ
สถานเอกอััครราชทููตสหราชอาณาจัักรประจำำ�ประเทศไทย

นายชัั ย ยุุ ท ธ คำำ �คุ ุ ณ  ที่่� ปรึึ กษาด้้ า นพัั ฒ นาระบบควบคุุ ม ทางศุุ ล กากร นายธาดา ชุุ ม ไชโย ผู้้�อำำ � นวยการ
กองสืืบสวนและปราบปราม พร้้อมด้้วยนายกรีีชา เกิิดศรีพัี นั ธุ์์� เลขานุุการกรม เป็็นผู้แ้� ทนกรมศุุลกากรในการส่่งมอบรถยนต์์
ที่่�ถููกโจรกรรม จำำ�นวน 2 คััน ซึ่่�งเป็็นรถยนต์์ยี่่�ห้้อ MCLAREN และรถยนต์์ยี่่�ห้้อ RANGE ROVER ให้้กัับสถานเอกอััครราชทููต
สหราชอาณาจัักรประจำำ�ประเทศไทย โดยมีี มร.นิิโคลััส คุุกสััน เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ประสานงานระหว่่างประเทศ หน่่วยงาน
ปราบปรามอาชญากรรมแห่่งชาติิ เป็็นผู้แ้� ทนสถานเอกอััครราชทููตสหราชอาณาจัักรประจำำ�ประเทศไทย ณ ห้้องโถงอาคาร 1
กรมศุุลกากร เมื่่�อวัันที่่� 12 พฤษภาคม 2563
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การใช้้ใบรัับรองถิ่่�นกำำ�เนิิดอิิเล็็กทรอนิิกส์์
เพื่่�อรองรัับการขยายตััวการใช้้สิิทธิิพิิเศษความตกลงการค้้าเสรีี
โดย นางสาวอััจฉรา โพธิ์์�พัันธุ์์�
นัักวิิชาการศุุลกากรชำำ�นาญการพิิเศษ รัักษาการในตำำ�แหน่่ง
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านความร่่วมมืือทางศุุลกากรระหว่่างประเทศ กองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน
การให้้สิิทธิิพิิเศษทางภาษีีศุุลกากรเพื่่�อยกเว้้นอากรและลดหย่่อนอััตราศุุลกากรสำำ�หรัับสิินค้้านำำ�เข้้าตามความ
ตกลงการค้้าเสรีี (FTA) ทั้้�งในระดัับทวิิและพหุุภาคีี  เป็็นนโยบายในการส่่งเสริิมการค้้าและลดอุุปสรรคทางการค้้าระหว่่างกััน
ให้้เหลืือน้้อยที่่�สุุดเพื่่�อให้้เกิิดการค้้าเสรีีระหว่่างกััน ในช่่วง 5 ปีีงบประมาณที่่�ผ่่านมา แนวโน้้มมููลค่่านำำ�เข้้าที่่�ใช้้สิิทธิิพิิเศษ
ตามความตกลงการค้้าและสััดส่่วนการใช้้สิิทธิิพิิเศษต่่อมููลค่่าการนำำ�เข้้ารวมมีีทิิศทางขยายตััวต่่อเนื่่�อง แต่่ในขณะเดีียวกััน
ได้้ส่่งผลกระทบต่่อการจััดเก็็บรายได้้ของศุุลกากรที่่�นำำ�ส่่งเป็็นรายได้้ของรััฐบาลอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ ทำำ�ให้้กรมศุุลกากร
ปรัับเปลี่่�ยนบทบาทโดยเน้้นการอำำ�นวยความสะดวกทางการค้้าเพิ่่�มมากขึ้้�น
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แผนภูมิที่ 1 มูลค่าการน�ำเข้าและสัดส่วนการใช้สิทธิพิเศษตามความตกลงการค้าช่วงปีงบประมาณ 2558-2562

ความตกลงการค้้าเสรีี (Free Trade Area : FTA)
ความตกลงการค้้าเสรีีเป็็นการรวมกลุ่่�มทางเศรษฐกิิจโดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อลดภาษีีศุุลกากรระหว่่างกัันภายใน
กลุ่่�มให้้เหลืือน้้อยที่่�สุุดหรืือเป็็น 0% และใช้้อััตราภาษีีปกติิที่่�สููงกว่่ากัับประเทศนอกกลุ่่�ม ปััจจุุบัันประเทศไทยมีีความ
ตกลงที่่�มีีผลบัังคัับใช้้แล้้วทั้้�งหมด  14 ความตกลง ซึ่่�งมีีทั้้�งความตกลงการค้้าระหว่่าง 2 ประเทศหรืือระดัับทวิิภาคีี
และระดัั บ กลุ่่�มประเทศหรืือพหุุ ภ าคีี โดยในการขอรัั บ สิิ ท ธิิ พิ ิ เ ศษตามความตกลงทางการค้้ า เพื่่ � อ ยกเว้้ น
อากรหรืือลดหย่่อนอััตราอากรจำำ�เป็็นต้้องใช้้หนัังสืือรัับรองถิ่่�นกำำ�เนิิดสิินค้้า (Certificate of Origin) ที่่�ออกโดยหน่่วยงาน
ภาครััฐหรืือหน่่วยงานที่่�ได้้รัับมอบหมาย ให้้กัับผู้้�ส่่งออกจากประเทศส่่งออกนำำ�มายื่่�นในประเทศที่่�นำำ�เข้้า

แนวโน้้มและผลกระทบการใช้้สิิทธิิพิิเศษตามความตกลงการค้้าเสรีี
แนวโน้้ ม มูู ล ค่่ า การใช้้ สิ ิ ท ธิิ พิ ิ เ ศษตามความตกลงการค้้ า เสรีี ข ยายตัั ว อย่่ า งต่่ อ เนื่่ � อ งเช่่ น เดีี ย วกัั บ สัั ด ส่่ ว น
การใช้้สิิทธิิพิิเศษต่่อมููลค่่าการนำำ�เข้้ารวมมีีทิิศทางที่่�เพิ่่�มขึ้้�นต่่อเนื่่�อง โดยในปีีงบประมาณ 2562 มีีมููลค่่าการใช้้สิิทธิิพิิเศษ
ตามความตกลงการค้้าเสรีี 1.26 ล้้านล้้านบาท ขยายตััวจากช่่วงเดีียวกัันของปีีก่อ่ นร้้อยละ 5.6  มีีสัดั ส่่วนการใช้้สิทิ ธิิพิเิ ศษ
ต่่อมููลค่่าการนำำ�เข้้ารวมร้้อยละ  16.4 สููงขึ้้�นจากร้้อยละ 15.0  ของปีีก่่อน ความตกลงการค้้าเสรีีที่่�มููลค่่าการใช้้สิิทธิิพิิเศษ
สููงสุุด 5 อัันดัับ คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 95.5 ของการใช้้สิทิ ธิิพิเิ ศษทั้้�งหมดได้้แก่่ อาเซีียน-จีีน, อาเซีียน (ATIGA), ไทย-ญี่่�ปุ่่น�
(JTEPA), อาเซีียน-เกาหลีี, และอาเซีียน-อิินเดีีย ซึ่่�งทั้้�งหมดมููลค่่าการใช้้สิิทธิิพิิเศษขยายตััวต่่อเนื่่�อง
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ตารางที่่� 1 แสดงมููลค่่านำำ�เข้้าที่่�ใช้้สิิทธิิพิิเศษตามความตกลงการค้้าเสรีีสููงสุุด 5 อัันดัับ ปีีงบประมาณ 2558 – 2562
ผู้้�นำำ � ของเข้้ า ได้้ รั ั บ ประโยชน์์ จ ากการใช้้ สิ ิ ท ธิิ พิ ิ เ ศษโดยได้้ รั ั บ ยกเว้้ น /ลดหย่่ อ นอากร ประมาณ 1.76   
แสนล้้านบาท1ในปีีงบประมาณ 2562 และเมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนอากรที่่�ได้้รัับการยกเว้้น/ลดหย่่อนเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 1.6
หมื่่�นล้้านบาท หรืือร้้อยละ 10.0 โดยกลุ่่�มสิินค้้าที่่�ได้้รัับยกเว้้น/ลดหย่่อนอากรสููงสุุดในปีีงบประมาณ 2562 ได้้แก่่
ยานยนต์์และส่่วนประกอบ เครื่อ�่ งอุุปกรณ์์ไฟฟ้้า ผลไม้้ พืืชผักั (สิินค้้าเกษตร) เหล็็ก และเครื่อ�่ งจัักร ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่อัตั ราอากรสููง
ขณะที่่ป� ระเภทสิินค้้าที่่�ได้้รับั ยกเว้้น/ลดหย่่อนอากรเพิ่่�มขึ้้น� สููงสุุดเมื่่อ� เทีียบกัับปีีก่อ่ น 5 อัันดัับแรก ได้้แก่่ รถยนต์์นั่่ง�  ข้้าวโพด 
เห็็ดหููหนููแห้้ง ปลาแปรรููป และรถโดยสาร

ตารางที่่� 2 สิินค้้าที่่�ได้้รัับยกเว้้น/ลดหย่่อนอากรเพิ่่�มขึ้้�นสููงภายใต้้การใช้้สิิทธิิพิิเศษ ปีีงบประมาณ 2562
1

12

ใช้้วิิธีีการคำำ�นวณเปรีียบเทีียบกัับกรณีีที่่�ชำำ�ระอากรในอััตราที่่�บัังคัับใช้้ทั่่�วไปหากไม่่ใช้้สิิทธิิพิิเศษ

Customs Bulletin

Customs Guide
การสร้้างความร่่วมมืือเพื่่�อจััดทำำ�แผนเชื่่�อมโยง
ข้้อมููลทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ปััจจุบัุ นั การจััดเก็็บรายได้้มีทิี ศิ ทางลดลงในระยะยาว 
ดัังจะเห็็นได้้จากสััดส่่วนรายได้้ศุุลกากรต่่อรายได้้รััฐบาล
รวมลดลงจากร้้ อ ยละ 10.7 ในปีี ง บประมาณ 2543
เป็็นร้้อยละ 3.6 ในปีีงบประมาณ 2562 ซึ่่ง� ส่่วนหนึ่่ง� เป็็นผล
กระทบจากการใช้้สิทิ ธิิพิเิ ศษตามความตกลงการค้้าที่่ข� ยายตััว  
การขยายฐานการจััดเก็็บภาษีีของกรมศุุลกากรเป็็นไปได้้
ยากภายใต้้ทิศิ ทางการค้้าเสรีีทั่่ว� โลก ดัังนั้้น�  หากมีีการพััฒนา
ระบบเชื่่อ� มโยงหนัังสืือรัับรองถิ่่น� กำำ�เนิิดทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
จะทำำ � ให้้ ก ารตรวจสอบการใช้้ สิ ิ ท ธิิ พิ ิ เ ศษได้้ ถู ู ก ต้้ อ ง
ไม่่มีกี ารสวมสิิทธิิ ปลอมแปลงเอกสาร เพื่่อ� หลีีกเลี่่ย� งค่่าภาษีี
อากรจะเป็็นการอุุดรอยรั่่�วไหลในการจััดเก็็บภาษีีอากรได้้
และเป็็ น หนึ่่ � ง ในแนวทางการเพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพการ
จััดเก็็บรายได้้ และยัังเป็็นการเพิ่่�มการอำำ�นวยความสะดวก
ทางการค้้าในแก่่ผู้้�ประกอบการ เพื่่อ� รองรัับการขยายตััวของ
การใช้้สิทิ ธิิพิเิ ศษตามความตกลงการค้้าเสรีีที่่มี� แี นวโน้้มสููงขึ้้น�
และจำำ�นวนความตกลงการค้้าเสรีีที่่�จะเพิ่่�มขึ้้�นในอนาคต
อนุุสััญญาเกีียวโต (ฉบัับแก้้ไข) (Revised Kyoto
Convention) ขององค์์การศุุลกากรโลก (World Customs
Organization : WCO) เสนอแนวทางปรัับปรุุงพิิธีีการ
ศุุลกากรเพื่่�อให้้ประเทศสมาชิิกใช้้เป็็นมาตรฐาน รวมถึึง
ใช้้เทคโนโลยีีในการสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานศุุลกากร และ
สร้้างความร่่วมมืือระหว่่างประเทศในการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล
ระหว่่างกััน สอดคล้้องกัับสถานการณ์์การค้้าและความ
ท้้าทายในปััจจุุบัันซึ่่�งปริิมาณการค้้าเพิ่่�มสููงขึ้้�น รวมทั้้�งการ
ใช้้สิิทธิิพิิเศษที่่�เพิ่่�มขึ้้�น เป็็นประโยชน์์ต่่อทั้้�งการอำำ�นวย
ความสะดวกทางการค้้าและการควบคุุมทางศุุลกากร ที่่ผ่� า่ นมา
กรมศุุลกากรได้้ดำำ�เนิินการเชื่่�อมโยงข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ณ จุุดเดีียวของอาเซีียน (ASEAN Single Window : ASW)
ตามกรอบความตกลงว่่าด้้วยการอำำ�นวยความสะดวกด้้าน
ศุุลกากรด้้วยระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ณ จุุดเดีียวของอาเซีียน
(Agreement to Establish and Implement the ASEAN

Single Window)  โดยมีีการเชื่่อ� มโยงข้้อมููลหนัังสืือรัับรอง
ถิ่่น� กำำ�เนิิดสินิ ค้้า (ATIGA Form D) หรืือเรีียกว่่า e-Form D
สำำ�หรัับสิินค้้านำำ�เข้้าจากประเทศในกลุ่่�มอาเซีียนทั้้�ง 10
ประเทศ เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกทางการค้้าในภููมิิภาค
ดัั ง นั้้� น เล็็ ง เห็็ น ว่่ า การขยายความร่่ ว มมืือ
การเชื่่�อมโยงข้้อมููลดัังกล่่าวในความตกลงการค้้าเสรีีอื่่�น ๆ
จะช่่วยให้้ลดระยะเวลา ลดค่่าใช้้จ่่ายให้้กัับผู้้�ประกอบการ
ลดระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารของเจ้้าหน้้าที่่�ศุลุ กากร
ในกระบวนการตรวจปล่่อยสิินค้้า และเป็็นประโยชน์์ในการ
ตรวจสอบความถููกต้้องของการได้้สิทิ ธิิ โดยควรเริ่่ม� ดำำ�เนิินการ
จากความตกลงหลัักที่่�มีีมููลค่่าการใช้้สิิทธิิพิิเศษสููง เช่่น
อาเซีียน-จีีน  และไทย-ญี่่�ปุ่่น�  ด้้วยประเทศไทยมีีประสบการณ์์
และความพร้้อมในการดำำ�เนิินการ สามารถเป็็นผู้้�นำำ�ใน
การผลัั ก ดัั น ข้้ อ เสนอต่่ อ ที่่� ป ระชุุ ม กรอบความร่่ ว มมืือ
เพื่่อ� ขอความเห็็นชอบและจััดทำ�บั
ำ นั ทึึกความตกลง (MOU)
แผนปฏิิบััติิการร่่วมว่่าด้้วยความร่่วมมืือในการจััดทำำ�แผน
เชื่่อ� มโยงข้้อมููลเพื่่อ� การแลกเปลี่่�ยนหนัังสืือรัับรองถิ่่น� กำำ�เนิิด
สิินค้้าทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ อันั จะเป็็นการยกระดัับการอำำ�นวย
ความสะดวกทางการค้้ าและลดอุุ ปสรรคทางการค้้าที่่�
ไม่่ใช่่ภาษีีศุุลกากร อีีกทั้้�งยัังเป็็นการป้้องกัันการสวมสิิทธิิ
(การใช้้สิทิ ธิิพิเิ ศษที่่�ไม่่ถูกู ต้้อง) ซึ่่ง� จะเป็็นการอุุดรอยรั่่ว� ไหล
และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการจััดเก็็บภาษีีอากร สอดคล้้อง
กัับยุุทธศาสตร์์กรมศุุลกากรในการพััฒนากระบวนงานและ
ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร เพื่่�ออำำ�นวย
ความสะดวกทางการค้้ า และเพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพและ
ประสิิทธิิผลการจััดเก็็บภาษีีโดยยึึดหลัักธรรมาภิิบาล
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กรมศุุลกากร จััดกิิจกรรม “ศุุลกากร ส่่งแรงใจ สู้้�ภััย COVID-19
Customs Care Wheelchair for you”

นายกฤษฎา จีีนะวิิจารณะ อธิิบดีีกรมศุุลกากร
เป็็นประธานในกิิจกรรม “ศุุลกากร ส่่งแรงใจ สู้้�ภััย COVID-19
Customs Care Wheelchair for you” พร้้อมคณะ
ผู้้� บ ริิ ห าร ร่่ ว มกัั น มอบรถวีี ล แชร์์ ผ่ ่ า นผู้้� แ ทนศูู น ย์์
ประสานงานอาสาสมัั ครพัั ฒนาสัั งคมและความมั่่� นคง
ของมนุุษย์์เขตคลองเตย เพื่่�อใช้้เป็็นส่่วนกลางของแต่่ละ
ชุุ ม ชนในการเคลื่่ � อ นย้้ า ยผู้้�พิิ ก ารในการเดิิ น ทางไป
รัักษา ณ สถานพยาบาล โดยมีีนายปานชััย แก้้วอััมพรดีี
ประธานอาสาสมััครพััฒนาสัังคมและความมั่่น� คงของมนุุษย์์
และคณะ เป็็นผู้้�แทนรัับมอบ ณ บริิเวณห้้องโถง อาคาร 1
กรมศุุลกากร เมื่่�อวัันที่่� 15 พฤษภาคม 2563
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เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค
ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้้แพร่่ระบาด
อย่่ า งรวดเร็็ ว และกว้้ า งขวางไปหลายประเทศทั่่� ว โลก
ซึ่่�งส่่งผลกระทบและสร้้างความเดืือดร้้อนให้้แก่่ประชาชน
ในหลายพื้้น� ที่่� กรมศุุลกากร นำำ�โดยนายกฤษฎา จีีนะวิิจารณะ
อธิิบดีี ได้้ตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับคุุณภาพ
ชีีวิติ และปััญหาดัังกล่่าว โดยเฉพาะกรณีีของผู้้�พิิการในเขต
ชุุมชนคลองเตย จึึงได้้มอบหมายให้้นายชููชััย อุุดมโภชน์์
ในฐานะหัั วหน้ ้ า ศูู น ย์์ ฯ Covid-19 ของกรมศุุ ล กากร
ดำำ�เนิินการจััดทำำ�กิิจกรรม CSR  ดัังกล่่าว  เพื่่�อเป็็นการ
บรรเทาความเดืือดร้้อนและอำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�พิิการ

What’s new

ทั้้�งนี้้� กรมศุุลกากร ได้้มอบรถวีีลแชร์์ผ่่านผู้้�แทนศููนย์์
ประสานงานอาสาสมััครพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคง
ของมนุุษย์์เขตคลองเตย จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 42 คััน เพื่่�อใช้้
เป็็นส่่วนกลางของแต่่ละชุุมชนในการเคลื่่�อนย้้ายผู้้�พิิการ
ในการเดิินทางไปรัักษา ณ สถานพยาบาล พร้้อมทั้้�งได้้
มอบผ้้าอ้้อมสำำ�เร็็จรูปสำ
ู �หรั
ำ บั ผู้ใ้� หญ่่จำ�ำ นวนทั้้�งสิ้้น� 10 กล่่อง
เพื่่ � อ แจกจ่่ า ยแก่่ ผู้ ้�พิิ ก ารและผู้้�ป่่วยติิ ด เตีี ย งในชุุ ม ชน
นอกจากนี้้� กรมศุุลกากรยัังได้้มอบสื่่�อประชาสััมพัันธ์์
เรื่่�อง การยกเว้้นอากรของบริิจาคตามภาค 4 ประเภท 11
เพื่่อ� ให้้ความรู้้�แก่่เจ้้าหน้้าที่่ส� มาคมฯ และผู้ม้� าติิดต่อ่ รวมถึึง
ผู้้�ประสงค์์จะนำำ�สิ่่ง� ของจากต่่างประเทศเข้้ามาเพื่่อ� บริิจาค
ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการดำำ�เนิินงานในโครงการ จิิตอาสา
ศุุลกากร “Customs Smart Donation” อีีกด้้วย
ทั้้�งนี้้� การจััดกิิจกรรมดัังกล่่าว  กรมศุุลกากรได้้
คำำ�นึึงถึึงสุุขอนามััยและความปลอดภััยเป็็นหลััก โดยได้้
ดำำ�เนิินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุุข Social
Distancing และได้้ประสานงานกัับเขตคลองเตย เพื่่�อให้้
ทราบถึึงการจััดกิิจกรรมในครั้้�งนี้้� เรีียบร้้อยแล้้ว
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กรมศุุลกากรเตืือน อย่่าหลงเชื่่�อ!!

กรณีีมีีเอกสารปลอมแอบอ้้างให้้โอนเงิินเพื่่�อเป็็นค่่าธรรมเนีียมและค่่าภาษีี
เพื่่�อปฏิิบััติิพิิธีีการศุุลกากร
กรมศุุลกากรได้้รัับการแจ้้งจากผู้้�เสีียหายท่่านหนึ่่�งที่่�ได้้รัับเอกสารทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ หรืือ e-mail ว่่า ให้้ตนโอน
เงิินค่่าธรรมเนีียมและค่่าภาษีีอากรเพื่่�อดำำ�เนิินพิิธีีการทางศุุลกากร ซึ่่�งเอกสารดัังกล่่าวมีีการกล่่าวอ้้างถึึงกรมศุุลกากรเป็็น
ผู้้�เรีียกเงิินค่่าธรรมเนีียมและค่่าภาษีีดัังกล่่าว นั้้�น
กรมศุุลกากรได้้ทำ�ำ การตรวจสอบแล้้ว พบว่่า เป็็นเอกสารปลอมที่่ไ� ม่่ได้้มีกี ารออกโดยกรมศุุลกากร อีีกทั้้ง�  ยัังมีีการนำำ�
ตราสััญลัักษณ์์ของหน่่วยงานราชการอื่่�นมาประกอบ เพื่่�อสร้้างความน่่าเชื่่�อถืือและหลอกลวงให้้ผู้้�เสีียหายหลงเชื่่�อ ทั้้�งนี้้�
การกล่่าวอ้้างชื่่อ� หรืือนำำ�ตราสััญลัักษณ์์ (โลโก้้) ของหน่่วยงานราชการมาเผยแพร่่เพื่่อ� หาผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจหรืือเพื่่อ� การอื่่น� ใด
โดยมิิได้้รับั อนุุญาตจากหน่่วยงานนั้้น� ๆ ถืือเป็็นความผิิดทางกฎหมาย จึึงขอแจ้้งเตืือนให้้ประชาชนทราบและโปรดอย่่าหลงเชื่่อ�
หากท่่านมีีข้้อสงสััยท่่านสามารถสอบถามเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� สายด่่วนกรมศุุลกากร 1164 หรืือศููนย์์บริิการศุุลกากร
(Customs Care Center) โทรศััพท์์ 02-667-6000, 02-667-7000 ต่่อ 205844-8 หรืือ http://ccc.customs.go.th/
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โครงการผู้้�ประกอบการระดัับมาตรฐานเออีีโอ
(Authorized Economic Operator: AEO) ของประเทศไทย
AEO - MRA
AEO-MRA เป็็นร่่วมมืือระหว่่างศุุลกากรกัับศุุลกากร ผ่่านการทำำ�ความตกลงยอมรัับร่่วมกััน (MRA) เพื่่�อยอมรัับ
มาตรฐานการดำำ�เนิินโครงการ AEO และแลกเปลี่่�ยนสิิทธิิพิเิ ศษทางด้้านพิิธีกี ารศุุลกากรระหว่่างกััน ซึ่่ง� การจััดทำ�ำ ความตกลง
ดัังกล่่าวนอกจากจะเป็็นการเสริิมสร้้างความร่่วมมืือระหว่่างศุุลกากรกัับศุุลกากรแล้้ว ยัังเป็็นการส่่งเสริิมการรัักษาความ
ปลอดภััยในห่่วงโซ่่อุุปทาน และอำำ�นวยความสะดวกทางการค้้าระหว่่างประเทศ 
กรมศุุลกากรจึึงมีีนโยบายที่่�จะขยายความร่่วมมืือกัับศุุลกากรต่่างประเทศผ่่านการจััดทำ�ำ ความตกลงยอมรัับร่่วมกััน
ซึ่่�งกรมศุุลกากรได้้ลงนามในความตกลงยอมรัับร่่วมกัันกัับศุุลกากรต่่างประเทศแล้้ว ดัังนี้้� ฮ่่องกง เกาหลีีใต้้ และสิิงคโปร์์
และกรมศุุลกากรอยู่่�ระหว่่างการเจรจาเพื่่�อจััดทำำ�ความตกลงยอมรัับร่่วมกัันกัับศุุลกากรต่่างประเทศ ดัังนี้้� มาเลเซีีย
ออสเตรเลีีย และญี่่�ปุ่่�น ประโยชน์์ที่่�ผู้้�ประกอบการระดัับมาตรฐานเออีีโอจะได้้รัับจากความตกลงยอมรัับร่่วมกััน คืือ การ
อำำ�นวยความสะดวกทางด้้านพิิธีกี ารศุุลกากรจากศุุลกากรประเทศที่่�ทำ�ำ ความตกลงยอมรัับร่่วมกัันกัับกรมศุุลกากร เมื่่อ� มีีการ
ส่่งสิินค้้าออกไปยัังประเทศดัังกล่่าว
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ความคืืบหน้้า AEO-MRA ของประเทศไทย

คู่่�ความตกลง/
คู่่�เจรจา

สถานะการจััดทำำ�

วัันที่่�

คู่่�ความตกลง/คู่่�เจรจา
ทั้้�งสองฝ่า่ ยได้้ดำ�ำ เนิินการแลกเปลี่่�ยนสิิทธิิพิเิ ศษภายใต้้ความตกลง MRA อย่่างเต็็มรููปแบบแล้้ว 
(ประกาศกรมศุุลกากร ที่่� 165/2562 ลว. 16 สิิงหาคม 2562 เรื่่�อง การปฏิิบััติิพิิธีีการ
ศุุลกากรนำำ�ของเข้้า ส่่งของออกสำำ�หรัับโครงการผู้้�ประกอบการระดัับมาตรฐานเออีีโอ
โดยมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2562 เป็็นต้้นไป  และประกาศกรมศุุลกากร
ที่่� 228/2562 ลว. 25 ตุุลาคม 2562 เรื่่�อง หน่่วยงานศุุลกากรคู่่�ความตกลงยอมรัับร่่วมกััน
สำำ�หรัับโครงการผู้้�ประกอบการระดัับมาตรฐานเออีีโอ (ฉบัับที่่� 2))

ไทย-ฮ่่องกง

ลงนาม MRA

11 มิิถุุนายน 2558

ไทย-เกาหลีีใต้้

ลงนาม MRA

27 ธัันวาคม 2559

ไทย-สิิงคโปร์์

ลงนาม MRA

29 มิิถุุนายน 2561

ไทย-มาเลเซีีย

ลงนาม
Action Plan

5 เมษายน 2559

ทั้้ง� สองฝ่่ายได้้ดำ�ำ เนิินการศึึกษาและเปรีียบเทีียบโครงการผู้้�ประกอบการระดัับมาตรฐานเออีีโอ
ระหว่่างกัันแล้้ว  และได้้ดำำ�เนิินการตรวจประเมิินสถานประกอบการร่่วมกััน (Joint Site
Validation) เป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว ปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่างการหารืือในรายละเอีียดของเนื้้�อหา
ในร่่างความตกลง MRA

ไทย-ออสเตรเลีีย

ลงนาม
Action Plan

18 พฤศจิิกายน 2559

ทั้้�งสองฝ่่ายได้้ดำำ�เนิินการศึึกษาและเปรีียบเทีียบโครงการผู้้�ประกอบการระดัับมาตรฐาน
เออีีโอระหว่่างกัันและได้้ดำำ�เนิินการตรวจประเมิินสถานประกอบการร่่วมกััน (Joint Site
Validation) แล้้ว และได้้ข้อ้ สรุุปของเนื้้อ� หาในร่่างความตกลง MRA ร่่วมกัันเป็็นที่่เ� รีียบร้้อยแล้้ว 
ปััจจุบัุ นั ทั้้�งสองฝ่่ายอยู่่�ระหว่่างการหารืือสำำ�หรับั กำำ�หนดการลงนาม AEO-MRA ร่่วมกัันต่่อไป

ไทย-ญี่่�ปุ่่�น

อยู่่�ระหว่่างการหารืือ
ในรายละเอีียดของ
เนื้้อ� หาในร่่างความตกลง
MRA

ทั้้�งสองฝ่า่ ยได้้ดำ�ำ เนิินการแลกเปลี่่�ยนสิิทธิิพิเิ ศษภายใต้้ความตกลง MRA อย่่างเต็็มรููปแบบแล้้ว 
(ประกาศกรมศุุลกากร ที่่� 165/2562 ลว. 16 สิิงหาคม 2562 เรื่่�อง การปฏิิบััติิพิิธีีการ
ศุุลกากรนำำ�ของเข้้า ส่่งของออกสำำ�หรัับโครงการผู้้�ประกอบการระดัับมาตรฐานเออีีโอ
โดยมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กัันยายน 2562 เป็็นต้้นไป  และประกาศกรมศุุลกากร
ที่่� 166/2562 ลว. 19 สิิงหาคม 2562 เรื่่�อง หน่่วยงานศุุลกากรคู่่�ความตกลงยอมรัับร่่วมกััน
สำำ�หรัับโครงการผู้้�ประกอบการระดัับมาตรฐานเออีีโอ)

ทั้้�งสองฝ่า่ ยได้้ดำ�ำ เนิินการแลกเปลี่่�ยนสิิทธิิพิเิ ศษภายใต้้ความตกลง MRA อย่่างเต็็มรููปแบบแล้้ว 
(ประกาศกรมศุุลกากร ที่่� 165/2562 ลว. 16 สิิงหาคม 2562 เรื่่�อง การปฏิิบััติิพิิธีีการ
ศุุลกากรนำำ�ของเข้้า ส่่งของออกสำำ�หรัับโครงการผู้้�ประกอบการระดัับมาตรฐานเออีีโอ
โดยมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กัันยายน 2562 เป็็นต้้นไป  และประกาศกรมศุุลกากร
ที่่� 166/2562 ลว. 19 สิิงหาคม 2562 เรื่่�อง หน่่วยงานศุุลกากรคู่่�ความตกลงยอมรัับร่่วมกััน
สำำ�หรัับโครงการผู้้�ประกอบการระดัับมาตรฐานเออีีโอ)

ทั้้ง� สองฝ่่ายได้้ดำ�ำ เนิินการศึึกษาและเปรีียบเทีียบโครงการผู้้�ประกอบการระดัับมาตรฐานเออีีโอ
ระหว่่างกัันแล้้ว  และได้้ดำำ�เนิินการตรวจประเมิินสถานประกอบการร่่วมกััน (Joint Site
Validation) เป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว ปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่างการหารืือในรายละเอีียดของเนื้้�อหา
ในร่่างความตกลง MRA
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