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เป็็นเวลาแรมปีีที่่�เราต้้องรัับ “เพื่่�อนใหม่่” ที่่�ไม่่ยิินดีีต้้อนรัับ ที่่�ชื่่�อโควิิด-19 เข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของชีีวิิต 
เมื่่�อห้้ามไม่่ ไหว ไล่่ ไม่่ ไป สุุดท้้ายก็็ต้้องอยู่่�ด้้วยกัันให้้ ได้้ กัับวิิถีีชีีวิิตรููปแบบใหม่่ ที่่�เรีียกว่่า New Normal
แม้้ว่่ารอบหนึ่่�งปีีที่่�ผ่่านมา วิิถีีชีีวิิต และเศรษฐกิิจของประเทศจะชะลอ ล่่าช้้า การค้้าระหว่่างประเทศยัังคงหมุุนต่่อไป
แม้้ในอััตราที่่�ช้้าลง กรมศุุลกากรมิิได้้ปล่่อยเวลาให้้ผ่่านเลยไป เรายัังคงเดิินหน้้า คิิด พััฒนาและเจรจากัับประเทศคู่่�ค้้า
เพื่่อ� ช่่วยกัันผลัักดััน ขัับเคลื่่�อน เศรษฐกิิจของประเทศ ด้้านการนำำ�เข้้า ส่่งออกต่่อไป ทั้้ง� เรื่่อ� ง “ก่่อน” การนำำ�เข้้า ที่่�เกี่่�ยวกัับความตกลง
ทางการค้้าภายใต้้กรอบ AKFTA การให้้สิิทธิิประโยชน์์ “ในขณะ” นำำ�เข้้า ด้้วยมาตรการคืืนอากร ตามมาตรา 29 และโครงการ
รัับชำำ�ระค่่าภาษีีอากรเพิ่่�ม ของ กตอ. “ภายหลััง” การนำำ�เข้้า
	นี่่�เป็็นแค่่ส่่วนหนึ่่�งในหลายกระบวนการทำำ�งาน ที่่�พอจะขยายให้้รัับทราบได้้ ในจุุลสารเล่่มเล็็ก ๆ นี้้� ซึ่่�งเรายัังมีีเรื่่�องดีี ๆ
แบบนี้้�อีีกมากมาย...เชิิญติิดตามกัันต่่อไปครัับ
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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กิิจกรรมกรมศุุลกากร ประจำำ�เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564
เพีี ย งแค่่ คุุ ณ เปิิ ด คุุ ณ จะรู้้ � จัั ก “ศุุ ล กากร” มากกว่่ า เดิิ ม

Customs Share+
ความตกลงว่่าด้้วยการค้้าสิินค้้าภายใต้้เขตการค้้าเสรีีอาเซีียน-สาธารณรััฐเกาหลีี (The ASEAN
- the Republic of Korea Free Trade Area : AKFTA) มีีประโยชน์์อย่่างไรต่่อประเทศไทย
การคืืนอากรตามมาตรา 29 แห่่ง พ.ร.บ.ศุุลกากร พ.ศ. 2560 กัับการอุุดหนุุน

What’s New
กรมศุุลกากร ออกมาตรการเพื่่�อช่่วยเหลืือประชาชนและผู้้�ประกอบการ จากการแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา
2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่่
แนวทางการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการจััดเก็็บอากรของกรมศุุลกากร กรณีีศึึกษาโครงการรัับชำำ�ระค่่าภาษีี
อากรเพิ่่�ม ณ จุุดเดีียว (One Stop Service)

อะไรเอ่่ย?
ในกรณีีสั่่�งซื้้อ� สิินค้้าจากต่่างประเทศทาง Internet เช่่น อุุปกรณ์์กอล์์ฟ เครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้า คอมพิิวเตอร์์ ตุ๊๊ก� ตา ฯลฯ
เพื่่อ� ใช้้เองส่่วนตััวและให้้จััดส่่งโดยทางพััสดุุไปรษณีีย์จ์ ะต้้องเสีียภาษีีหรืือไม่่ และอััตราเท่่าใด
กรณีีได้้รัับใบแจ้้งเตืือนให้้ชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมในการดำำ�เนิินพิิธีีการทางศุุลกากร (หนี้้ค้้� างเก่่า)

Customs
NEWs
การประชุุมหารืือระหว่่าง รมว.คลััง และคณะผู้้�บริิหารหอการค้้าไทย
และสภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย
เมื่่�อวัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2564 นายชััยยุุทธ  คำำ�คุุณ
ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบควบคุุมทางศุุลกากร พร้้อมด้้วย
ผู้้�แทนจากกรมศุุลกากร  เข้้าร่่วมการประชุุมหารืือระหว่่าง
นายอาคม เติิมพิทิ ยาไพสิิฐ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลััง และ
คณะผู้้บ� ริิหารหอการค้้าไทยและสภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย
เพื่่ � อ หารืือถึึ ง แนวทางความร่่วมมืื อ ตลอดจนแลกเปลี่่ � ย น
ข้้อคิิดเห็็นด้้านการพััฒนาระบบเศรษฐกิิจและการคลัังเพื่่อ� เป็็น
การเสริิมสร้้างความสามารถทางการแข่่งขััน ณ ห้้องประชุุม
วายุุภัักษ์์ 4 ชั้้�น 4 กระทรวงการคลััง
The Meeting between Minister of Finance,
and the Thai Chamber of Commerce and Board
of Trade of Thailand.

โฆษกกรมศุุลกากร
ร่่วมบัันทึึกเทปให้้สััมภาษณ์์รายการ
“เปลี่่�ยนโฉมประเทศไทย”

เมื่่�อวัันที่่� 10 กุุมภาพัันธ์์ 2564 นายพชร อนัันตศิิลป์์
อธิิบดีีกรมศุุลกากร มอบหมายให้้ นายชััยยุุทธ คำำ�คุณ
ุ ที่่ป� รึึกษา
ด้้ า นพัั ฒ นาระบบควบคุุ มท างศุุ ล กากร  ในฐานะโฆษก
กรมศุุลกากร บัันทึึกเทปให้้สััมภาษณ์์รายการ“เปลี่่�ยนโฉม
ประเทศไทย” ซึ่่�งจะออกอากาศในวัันเสาร์์ที่่� 13 กุุมภาพัันธ์์
2564 เวลา 16.05 - 17.00 น. ทางสถานีีวิิทยุุโทรทััศน์์
แห่่งประเทศไทย (NBT2HD) และ YouTube Channel
กรมประชาสัั ม พัั น ธ์์  ดำ ำ � เนิิ น รายการโดยศาสตราจารย์์
ดร. ไชยา ยิ้้มวิ
� ไิ ล และนายสุุภนัันท์์ ฤทธิ์์�มนตรีี คณะอนุุกรรมการ
บริิ ห ารจัั ดก ารข้้ อ มููลข่่ า วสารภาครัั ฐ  สถานีีวิิทยุ ุ โ ทรทัั ศน์ ์
แห่่ ง ประเทศไทย (NBT2HD) ณ สตููดิิ โ อสำำ �นั ั กข่ ่ า ว
กรมประชาสััมพัันธ์์ ถนนเพชรบุุรีีตัดั ใหม่่ กรุุงเทพฯ
Principal Advisor on Customs Control
Development had interviewed with “Change Image
of Thailand” Programme.
Customs Bulletin
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กรมศุุลกากรมอบเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์และอุุปกรณ์์ ข้้าวสาร เจลแอลกอฮอล์์
ให้้แก่่โรงเรีียนสุุขพรหมมีีศรััทธาญาติิ และโรงเรีียนบ้้านขอนแตก
เมื่่�อวัันที่่� 11 กุุมภาพัันธ์์ 2564 นายกรีีชา เกิิดศรีีพัันธุ์์�
รองอธิิบดีีกรมศุุลกากร พร้้อมคณะ มอบเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์
และอุุปกรณ์์ ข้้าวสาร  เจลแอลกอฮอล์์ ให้้แก่่ผู้้�แทนโรงเรีียน
สุุขพรหมมีีศรััทธาญาติิ และโรงเรีียนบ้้านขอนแตก จัังหวััดสุริุ นิ ทร์์
ณ ศููนย์์แถลงข่่าว ชั้้�น 2 อาคาร 1 กรมศุุลกากร
Deputy Director-General of Customs donated
computers and equipment, rice, and alcohol gel to
the representatives from Sukprommeesattayat School
and Bankhontaek School, Surin Province.

กรมศุุลกากร กระทรวงการคลััง อำำนวยความสะดวก
ตรวจปล่่อยวััคซีีนโควิิด-19 ล็็อตแรก “วััคซีีนโควิิด – 19 คืืนรอยยิ้้�มประเทศไทย”
เมื่่�อวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2564 นายพชร อนัันตศิิลป์์
อธิิบดีีกรมศุุลกากร นำำ�ทีีมร่่วมอำำ�นวยความสะดวกในการ
ตรวจปล่่อยวััคซีีนป้้องกัันโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด-19)
ล็็ อ ตแรก จำำ � นวน 200,000 โดส  หลัั ง จากที่่ � เ ครื่่ � อ งบิิ น
เที่่ย� วบิินที่่ ทีีจีี 
� 675 ลงจอดที่่ส� นามบิินสุุวรรณภููมิิ และได้้ลำ�ำ เลีียง
ขึ้้�นรถยนต์์ออกจากเขตปลอดอากรท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิ
โดยผ่่านสถานีีตรวจสอบศุุลกากร (Checking Post) อย่่างรวดเร็็ว
เพื่่�อนำำ�ไปเก็็บรัักษาที่่�คลัังสำำ�รองวััคซีีนโควิิด-19 ขององค์์การ
เภสััชกรรมต่่อไป
The Customs Department, the Ministry of
Finance has facilitated the customs clearance for the
first delivery of COVID-19 vaccine to Thailand.
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กรมศุุลกากรร่่วมกัับคณะแพทยศาสตร์์วชิิรพยาบาล
จััดกิิจกรรมบริิจาคโลหิิต “ให้้เลืือด ให้้ชีีวิิต”

เมื่่�อวัันที่่� 29 มกราคม  2564 กรมศุุลกากรร่่วมกัับคณะแพทยศาสตร์์วชิิรพยาบาล มหาวิิทยาลััยนวมิินทราธิิราช 
จััดกิจิ กรรมบริิจาคโลหิิต “ให้้เลืือด ให้้ชีีวิติ ” เพื่่อ� ช่่วยเหลืือผู้้�ป่ว่ ยและสำำ�รองใช้้ในสถานการณ์์ฉุกุ เฉิิน โอกาสนี้้� นายพชร อนัันตศิิลป์์
อธิิบดีีกรมศุุลกากร บริิจาคโลหิิตและมอบเงิินจำำ�นวน 58,000 บาท สำำ�หรัับเครื่่อ� งมืือที่่ใ� ช้้ในการบริิจาคโลหิิต และอุุปกรณ์์ป้อ้ งกััน
การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ประกอบด้้วย หน้้ากากอนามััย 2,000 ชิ้้�น แอลกอฮอล์์ทำำ�ความสะอาดมืือชนิิดน้ำำ��  100 ขวด 
แอลกอฮอล์์เจล 240 ขวด ทิิชชููเปีียก  1,000 ห่่อ เครื่่�องวััดอุุณหภููมิิ 100 เครื่่�อง และชุุดตรวจโควิิด  925 ชุุด  โดยมีี รศ.ดร.
นพ.เมษััณฑ์์ ปรมาธิิกุลุ ผู้้แ� ทนจากคณะแพทยศาสตร์์วชิรพ
ิ ยาบาล เป็็นผู้้แ� ทนรัับมอบ ณ ห้้องโถง อาคาร 1 กรมศุุลกากร คลองเตย
ทั้้�งนี้้� มีีผู้้�ร่่วมบริิจาคโลหิิตรวม 116 ราย ปริิมาณโลหิิตที่่�ได้้รวม 52,200 ซีี.ซีี.
The Customs Department and the Faculty of Medicine Vajira Hospital organized the blood donation
activity “Give Blood for Life”.
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ความตกลงวาดวยการคาสินคาภายใตเขตการคาเสร�
อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี

(The ASEAN- the Republic of Korea Free Trade Area : AKFTA)

มีประโยชนอยางไรตอประเทศไทย
บทความโดย :
นางวัชราพร เธียนชัยวัฒนา
นักว�ชาการศุลกากรชำนาญการพ�เศษ รักษาการในตำแหนง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานโครงสรางอัตราศุลกากร
ประเทศไทยไดลงนามในพิธสี ารวาดวยการเขาเปนภาคีของไทยในความตกลงวาดวยการคาสินคาภายใตกรอบ
ความตกลงวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจทีค่ รอบคลุมดานตาง ๆ ระหวางรัฐบาลแหงประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตและสาธารณรัฐเกาหลี (Protocol on the Accession of the Kingdom of Thailand
to the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic
Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian
Nations and the Republic of Korea) ในชวงการประชุมสุดยอดผูนำอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 14
เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรมดุสติ ธานี หัวหิน ประเทศไทย และความตกลงวาดวยการคาสินคาภายใตกรอบ
ความตกลง AKFTA มีผลใชบังคับสำหรับประเทศไทยตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนมา
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นับตัง้ แตความตกลงวาดวยการคาสินคาภายใตกรอบความตกลง AKFTA มีผลใชบงั คับสำหรับประเทศไทย
ตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนมา จนถึงปจจุบนั การลดอัตราอากรหรือยกเวนอากรศุลกากรสินคาในกลุม สินคา
ลดภาษีปกติ (NT) ของประเทศภาคี ไดลดลงเหลือรอยละ 0 แลว คงเหลืออัตราอากรเฉพาะสินคาในกลุม สินคาออนไหว (SL)
เทานัน้ แตเนือ่ งจากความตกลงวาดวยการคาสินคา ฯ มีขอ บทเกีย่ วกับหลักการตางตอบแทนเพือ่ เปนมาตรการผลักดัน
ใหประเทศภาคีเรงลดภาษีในรายการสินคาออนไหวใหเร็วขึ้นจากที่ตกลงกันโดยกำหนดใหประเทศภาคีผูสงออก
จะไมไดรับสิทธิอัตราภาษีรายการสินคาปกติ (NT)
ของประเทศภาคีผนู ำเขาในพิกดั ศุลกากรทีป่ ระเทศภาคี
ผูสงออกจัดไวในรายการสินคาออนไหว (ST) แต
ประเทศภาคีผูนำเขาจัดไวในรายการสินคาปกติ (NT)
ซึ่งประเทศภาคีผูสงออกจะไดรับสิทธิอัตราภาษี
ตางตอบแทนจากประเทศภาคีผูนำเขาก็ตอเมื่อไดลด
อัตราภาษีในพิกดั ศุลกากรทีจ่ ดั ไวในรายการสินคาออนไหว
(ยกเวนสินคาที่ไมนำมาลดภาษี) ลงเหลือต่ำกวา
หรือเทากับรอยละ 10 และไดทำการแจง (Notify)
ตอประเทศภาคีผนู ำเขาแลว โดยอัตราภาษีตา งตอบแทน
โดยมีประกาศกระทรวงการคลังที่ใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรมาแลวจำนวน 10 ฉบับ ดังนี้
1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน –
สาธารณรัฐเกาหลี ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 เปนฉบับ Implement เพือ่ ใหประเทศไทยสามารถ
ใหสัตยาบันสารใหความตกลงวาดวยการคาสินคามีผลใชบังคับสำหรับประเทศไทยได
2. ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน –
สาธารณรัฐเกาหลี ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555 เพือ่ ปรับพิกดั อัตราศุลกากรใหสอดคลองกับการเปลีย่ น
ระบบพิกัดศุลกากรจากฉบับ AHTN 2007 เปนฉบับ AHTN 2012
3. ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน –
สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เปนการใหเพื่อใหสิทธิพิเศษอัตราภาษี
ตางตอบแทนตามหลักการตางตอบแทนครั้งแรกแกสาธารณรัฐเกาหลี
4. ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน –
สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เปนการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
โดยการยกเลิกภาษีนำเขาและโควตานำเขาสำหรับน้ำตาลทรายดิบ เพื่อใหสาธารณรัฐเกาหลีดำเนินการ
ภายในประเทศในการใหสิทธิการนำเขาน้ำตาลที่ไดจากออยของประเทศไทยในอัตราภาษีรอยละ 0
ภายใต AKFTA
5. ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน –
สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เปนการใหสทิ ธิพเิ ศษทางภาษีศลุ กากร
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5.1 เพื่อปฏิบัติตามพิธีสารฉบับที่สามเพื่อแกไขความตกลงวาดวยการคาสินคาภายใตกรอบ AKFTA
โดยการนำตารางการลดภาษีรายสินคา (Line-by-Line Tariff Reduction Schedule) แนบทาย
พิธีสารฉบับที่สาม ฯ
5.2 การกำหนดอัตราอากรตามราคา สำหรับสินคาในกลุมสินคาออนไหวที่เดิมมีทั้งอัตราอากรตามราคา
(Ad valorem Rate) และอัตราอากรตามสภาพ (Speciﬁc Rate) เชน แปงขาวสาลี แปงเมสลิน
พืชผักอืน่ ๆ ทีป่ รุงแตงหรือทำไวไมใหเสีย กระเบือ้ ง หินออน หินแกรนิต เปนตน เพือ่ ใหสอดคลอง
กับความตกลงวาดวยการคาสินคา ฯ ที่จะตองกำหนดเฉพาะอัตราอากรตามราคา
5.3 กำหนดอัตราอากรสำหรับสินคาแปงถั่วเหลืองพรองไขมันที่เหมาะสำหรับมนุษยบริโภค ในตาราง
Line-by-Line เพื่อแนบทายพิธีสารฉบับที่สาม ฯ
6. ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน –
สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เปนการใหสิทธิอัตราตางตอบแทน
สำหรับสินคาทีส่ าธารณรัฐเกาหลีไดเรงลดภาษีโดยโอนยายจากรายการสินคา ST มาเปนรายการสินคา NT
และยกเลิกภาษีศุลกากรภายใต AKFTA จำนวน 5 รายการ ไดแก 1) ฟนอล 2) ฟทาลิกแอนไฮไดรด
3) แอลคิลเบนซินผสมและแอลคิลแนฟทาลีนผสม 4) โพรพิลีนโคโพลิเมอร และ 5) โพลิอะไมด-6
7. ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน
– สาธารณรัฐเกาหลี ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อปรับพิกัดอัตราศุลกากรใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนระบบพิกัดศุลกากรจากฉบับ AHTN 2012 เปนฉบับ AHTN 2017
8. ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน
– สาธารณรัฐเกาหลี ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เพือ่ ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ. 2560
9. ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน
– สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่อใหสิทธิพิเศษอัตราภาษี
ตางตอบแทนตามหลักการตางตอบแทนครั้งที่สองแกสาธารณรัฐเกาหลี
10. ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน
– สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 เพือ่ ใหสทิ ธิพเิ ศษอัตราภาษีตา งตอบแทน
ตามหลักการตางตอบแทนครั้งที่สามแกสาธารณรัฐเกาหลี
สรุปไดวา ที่ผานมาประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีไดมีการเรงลดภาษีในรายการสินคาออนไหว
เพื่อที่จะขอรับสิทธิอัตราภาษีตางตอบแทนระหวางกันในสินคาที่สำคัญ เชน
1. กรณีทป่ี ระเทศไทยยกเลิกภาษีนำเขาและโควตานำเขาสำหรับน้ำตาลทรายดิบจากรายการสินคาออนไหว
มาเปนรายการสินคาลดภาษีปกติ เพือ่ ใหสาธารณรัฐเกาหลีดำเนินการภายในประเทศในการใหสทิ ธิการนำเขาสินคาดังกลาว
จากประเทศไทยในอัตราภาษีรอยละ 0 ตามความตกลง AKFTA สงผลใหผูสงออกของประเทศไทยสามารถแขงขัน
กับประเทศออสเตรเลียซึ่งเปนคูแขงสำคัญของประเทศไทยได
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2. กรณีทส่ี าธารณรัฐเกาหลีไดดำเนินการโอนยายสินคาจำนวน 5 รายการ ไดแก 1) ฟนอล 2) ฟทาลิกแอนไฮไดรด
3) แอลคิลเบนซินผสมและแอลคิลแนฟทาลีนผสม 4) โพรพิลนี โคโพลิเมอร และ 5) โพลิอะไมด-6 จากรายการสินคาออนไหว
มาเปนรายการสินคาลดภาษีปกติ และยกเลิกภาษีศลุ กากร ภายใต AKFTA สำหรับรายการสินคาดังกลาว เพือ่ ขอรับสิทธิ
อัตราตางตอบแทนจากประเทศไทย สงผลใหผสู ง ออกของประเทศไทยสามารถสงออกสินคาดังกลาวไปยังสาธารณรัฐ
เกาหลีและไดรับสิทธิการนำเขาสินคาดังกลาวในอัตราภาษีรอยละ 0 ในขณะเดียวกันการที่ประเทศไทยใหสิทธิอัตรา
ภาษีตางตอบแทนแกสาธารณรัฐเกาหลี สำหรับสินคาดังกลาวก็จะชวยใหผูนำเขาสามารถนำเขาสินคาดังกลาวจาก
สาธารณรัฐเกาหลีในอัตราที่ลดลงตามหลักการตางตอบแทนดวยเชนกัน
3. กรณีที่สาธารณรัฐเกาหลีเรงลดภาษีสินคาสตรอวเบอรรีซึ่งเดิมสาธารณรัฐเกาหลี จัดอยูในรายการ
สินคาออนไหวหรือสาหรายซึ่งเดิมพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซจัดสินคาดังกลาวอยูภายใตพิกัดศุลกากร 2106.90
และตอมา WCO ไดปรับเปลี่ยนใหสินคาดังกลาวไปอยูภายใตพิกัดศุลกากร 2008.99 นั้น ทำใหสาธารณรัฐเกาหลี
ไมสามารถนำเขาประเทศไทยโดยไดรับสิทธิพิเศษ AKFTA เหมือนเชนเดิม เนื่องจาก พิกัดศุลกากร 2008.99
สาธารณรัฐเกาหลีจัดอยูในรายการสินคาออนไหว สาธารณรัฐเกาหลีจึงตองเรงลดภาษีสินคาทั้งสองสินคาดังกลาวลง
เพื่อขอสิทธิอัตราภาษีตางตอบแทนจากประเทศไทย สงผลใหผูสงออกของประเทศไทยสามารถสงออกสินคาดังกลาว
ไปยังสาธารณรัฐเกาหลีและไดรบั สิทธิการนำเขาสินคาดังกลาวในอัตราภาษีทล่ี ดลง ในขณะเดียวกันการทีป่ ระเทศไทย
ใหสทิ ธิอตั ราภาษีตา งตอบแทนแกสาธารณรัฐเกาหลีสำหรับสินคาดังกลาวก็จะชวยใหผนู ำเขาสามารถนำเขาสินคาดังกลาว
จากสาธารณรัฐเกาหลีในอัตราที่ลดลงตามหลักการตางตอบแทนดวยเชนกัน
จากขอมูลสถิตกิ ารนำเขายอนหลัง 3 ป (2561-2563) พบวามีการนำเขาจากสาธารณรัฐเกาหลีโดยใชสทิ ธิ
AKFTA เฉลี่ยรอยละ 30 ของการนำเขาจากสาธารณรัฐเกาหลีทั้งหมด โดยสินคานำเขาที่ใชสิทธิสูง 5 อันดับแรก เชน
นูดเดิล สบู สิ่งปรุงแตงสำหรับใชกับผมน้ำมันฟดสตอกสำหรับใชในการผลิตน้ำมันหลอลื่น น้ำมันหลอลื่น โพลิเมอร
ยางสังเคราะห เหล็ก และรถยนตดเี ซลสำหรับขนสงบุคคลตัง้ แต 10 คนขึน้ ไป เปนตน จึงเห็นไดวา ความตกลงวาดวย
การคาสินคาภายใตกรอบความตกลง AKFTA นัน้ ทำใหผปู ระกอบการของประเทศไทยสามารถเลือกใชแหลงวัตถุดบิ
ไดมากขึ้นโดยมีตนทุนที่ถูกลง รวมทั้ง ทำใหสินคาของประเทศไทยมีโอกาสเขาสูตลาดและสามารถแขงขันในตลาด
ของประเทศคูภ าคีโดยเฉพาะสาธารณรัฐเกาหลีไดมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ เปนการอำนวยความสะดวกทางการคา สรางความโปรงใส
รวมทั้ง สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีอีกดวย
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บทความโดย : วรรณชุุลีี เอื้้�อื้กุุศลีสมบููรณ์

นัักุวิชุากุารศุลีกุากุรชุำานัาญกุารพิิเศษ
รักุษากุารนัักุวิชุากุารศุลีกุากุรระดัับูเชุี�ยวชุาญ (ผูู้�เชุี�ยวชุาญดั�านักุารคื้นัอื้ากุร)
กุอื้งสิทธิิประโยชุนั์ทางภาษีอื้ากุร

การคืืนอากรตามมาตรา 29

แห่่ง พิ.ร.บู.ศุลีกุากุร พิ.ศ. 2560
กุับูกุารอืุ้ดัห่นัุนั

โลีกุไดั�กุ�าวเข้�าสู่ยุคืเศรษฐกุิจเสรี ไร�พิรมแดันั จะเห่็นัไดั�ว่า มีกุารจัดัทำาคืวามตกุลีงเข้ตกุารคื�าเสรีโดัยกุาร
ลีดัอื้ัตราอื้ากุรศุลีกุากุรเป็นัศูนัย์รวมถึึงมีกุารรวมกุลีุ่มทางเศรษฐกุิจระห่ว่างประเทศเพิ่�อื้สร�างอื้ำานัาจกุารต่อื้รอื้ง
ทางกุารคื�าให่�มากุข้้นั� ดัังนัันั� มาตรกุารทางกุารคื�าดั�านัภาษีตา่ ง ๆ จ้งลีดัคืวามสำาคืัญลีงเร่อื้� ยๆ โดัยมาตรกุารทีม� ใิ ชุ่ภาษี
(Non-Tariff Measure: NTM) จะเพิิ�มบูทบูาทมากุข้้�นั แต่อื้ย่างไรกุ็ตาม มาตรกุารทางภาษีถึ้อื้ไดั�ว่าเป็นัเคืร่�อื้งม้อื้ที�ดัี
แลีะมีประโยชุนั์อื้ย่างมากุในักุารชุ่วยส่งเสริม สนัับูสนัุนั แลีะคืุ�มคืรอื้งผูู้�ประกุอื้บูกุารห่ร่อื้อืุ้ตสาห่กุรรมภายในัประเทศ
ให่�สามารถึแข้่งข้ันัไดั�ในัตลีาดัโลีกุ
ประเทศไทยได้้ใช้้นโยบายการค้้าเสรีมุ่่�งเน้นการผลิิตเพื่่�อการส�งออกในการพื่ัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
โด้ยมุ่ี ก ลิไกตลิาด้เป็ น เค้ร่ � อ งช้ี � ป ระสิ ท ธิิ ภ าพื่แลิะค้วามุ่สามุ่ารถในการแข� ง ขั น ภารกิ จ หลิั ก ของกรมุ่ศ่ ลิ กากร
นอกเหน่อจากการจัด้เก็บภาษีอากร ค้่อ การสนับสน่น เพื่่�อเพื่ิ�มุ่ขีด้ค้วามุ่สามุ่ารถในการแข�งขันโด้ยอาศัยมุ่าตรการ
ทางภาษีอากร ตลิอด้จนการอำานวยค้วามุ่สะด้วกทางการค้้า การใช้้มุ่าตรการทางภาษีอากรด้ังกลิ�าวข้างต้นอาจจะเป็น
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การละเมิิดต่่อความิต่กลงว่าด้วยการอุดหนุุนุ (Subsidy)
ภายใต่้กรอบขององค์การการค้าโลก (World Trade
Organization : WTO) ที่่�ไที่ยเป็็นุภาค่ด้วย ดังนุั�นุ การที่่�
รัฐบาลไที่ยในุฐานุะเป็็นุผู้้้ให้การสนุับสนุุนุดังกล่าวอาจถู้ก
ป็ระเที่ศสมิาชิิกอ่�นุๆ ที่่�เป็็นุผู้้้นุำาเข้าสินุค้าไที่ยต่อบโต่้ว่า
เป็็นุการละเมิิดข้อต่กลงในุเร่�องนุ่� เนุ่�องจากการอุดหนุุนุ
ของรัฐบาลถู่อว่าเป็็นุการนุำาไป็ส้่การแข่งขันุที่างการค้า
ที่่ไ� มิ่เป็็นุธรรมิ (Distorted Competition) เพราะการอุดหนุุนุ
เป็็นุการจัดสรรที่รัพยากรที่่�ไมิ่ถู้กต่้อง (Disallcotion of
Resources) และก่อให้เกิดการได้เป็ร่ยบในุการแข่งขันุ
ที่างด้านุราคาแก่ผู้้ส่งออกของป็ระเที่ศที่่�ให้การอุดหนุุนุ
สำาหรับบที่ความินุ่�ผู้้ เข่ยนุมิ่วัต่ถูุป็ระสงค์ที่่�จะชิ่�
ให้เห็นุถูึงความิหมิายและหลักการของการอุดหนุุนุ (Subsidy)
เพ่�อสร้างความิเข้าใจให้กับผู้้้เก่�ยวข้องในุเร่�องมิาต่รการ
สิที่ธิป็ระโยชินุ์ที่างภาษี่อากรเพ่�อเพิ�มิข่ดความิสามิารถูในุ
การแข่งขันุโดยเฉพาะการค่นุอากรต่ามิมิาต่รา 29 แห่ง
พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 กับการอุดหนุุนุ เพ่�อเป็็นุ
ข้อพึงระวังในุการป็ฏิิบัต่ิหนุ้าที่่�

1. การอุุดหนุุนุ (Subsidies) คืือุอุะไร1

การอุดหนุุนุ ค่อ การที่่�รัฐให้ความิชิ่วยเหล่อ
สนุับสนุุนุต่่อภาคเอกชินุที่ั�งที่างต่รงและที่างอ้อมิ เพ่�อเพิ�มิ
ป็ริมิาณการส่งออกสินุค้าไป็ต่่างป็ระเที่ศ หร่อลดป็ริมิาณ
การนุำาเข้าสินุค้าจากต่่างป็ระเที่ศ ซึ่ึ�งต่ามิความิหมิาย
ของความิต่กลงว่าด้วยการอุดหนุุนุและมิาต่รการต่อบโต่้
การอุดหนุุนุ (Subsidy & Countervailing Measure: SCM)
ระบุว่า การอุดหนุุนุจะต่้องป็ระกอบด้วยป็ัจจัยดังต่่อไป็นุ่�
1.1 การอุดหนุุนุที่างการเงินุ (Financial Contribution)
อาจมิ่หลายร้ป็แบบดังต่่อไป็นุ่�
- การให้การสนุับสนุุนุเงินุทีุ่นุโดยต่รงในุ
ร้ ป็ แบบของเงิ นุ กิ นุ เป็ล่ า (Grants) เงิ นุ ก้ ้ ใ นุอั ต่ รา
ดอกเบ่�ยพิเศษี และการที่่�รัฐซึ่่�อหุ้นุในุกิจการของบริษีัที่

- การให้การสนุับสนุุนุที่างด้านุทีุ่นุที่างอ้อมิ
ซึ่ึ�งป็ระกอบด้วยการยกเว้นุภาษี่อากร หร่อการลดหย่อนุ
ภาษี่ (ภาษี่รายได้นุิต่ิบุคคล หร่อภาษี่นุำาเข้า เป็็นุต่้นุ)
- การให้สินุค้าหร่อบริการที่่�นุอกเหนุ่อ
ไป็จากสาธารณ้ ป็ โภคขั � นุ พ่ � นุ ฐานุ เชิ่ นุ รั ฐ สร้ า งถูนุนุ
ต่ัดต่รงไป็ยังโรงงานุ
- การซึ่่�อ/การจัดหาสินุค้าโดยรัฐบาล
- การสนุับสนุุนุ/การอุดหนุุนุที่างด้านุราคา
1.2 การอุดหนุุนุที่่�มิาจากหนุ่วยงานุของรัฐหร่อ
องค์กรที่่�รัฐมิอบหมิาย (by a Government or any
Public Bodies)
ต่ามิความิต่กลงฯ ได้ ร ะบุ ว ่ า แหล่ ง ที่่ � มิ าของ
การอุดหนุุนุที่างการเงินุนุั�นุอาจมิาจากหนุ่วยงานุของ
รัฐบาลโดยต่รง หร่อหนุ่วยงานุเอกชินุที่่ร� ัฐได้มิอบหมิายให้
ดำ า เนุิ นุ การแที่นุเชิ่ นุ รั ฐ บาลจากป็ระเที่ศผู้้ ้ ผู้ ลิ ต่ ได้ ใ ห้
ธนุาคารเอกชินุรายหนุึ�งเป็็นุผู้้้ให้ความิชิ่วยเหล่อที่างด้านุ
การเงิ นุ ด้ ว ยการให้ ก ้ ย ่ มิ อั ต่ ราดอกเบ่ � ย ต่ำ � า ก็ ถู ่ อ ว่ า
เป็็นุการอุดหนุุนุจากรัฐบาลเชิ่นุเด่ยวกันุ หร่อรัฐบาลกลาง
มิอบหมิายให้รัฐบาลส่วนุที่้องถูิ�นุให้การชิ่วยเหล่อที่าง
ด้านุการเงินุ ที่ั�งนุ่�ต่ามิความิต่กลงฯ ก็ถู่อว่าเป็็นุส่วนุหนุึ�ง
ของการให้ความิชิ่วยเหล่อที่างด้านุการเงินุของรัฐบาล
1.3 การก่อให้เกิดป็ระโยชินุ์ต่อ่ ผู้้ไ้ ด้รบั การอุดหนุุนุ
(Benefit)
ต่ามิความิต่กลงฯ คำาว่าผู้ล “ป็ระโยชินุ์” หมิายถูึง
การที่่ � ร ั ฐ บาลให้ ค วามิชิ่ ว ยเหล่ อ ต่่ อ อุ ต่ สาหกรรมิ
นุอกเหนุ่ อ ไป็จากป็ระโยชินุ์ ที่ ่ � บ ริ ษี ั ที่ เอกชินุพึ ง ได้ ต่ ามิ
กลไกของต่ลาด เชิ่นุ ถู้ าอั ต่ราดอกเบ่ � ย ในุต่ลาดเงิ นุก้ ้
ค่อ อัต่ราร้อยละ 10 และรัฐบาลให้ภาคเอกชินุก้้ในุอัต่รา
ร้อยละ 6 จากต่ัวอย่างนุ่� “ป็ระโยชินุ์” ค่อส่วนุต่่างระหว่าง
ดอกเบ่�ยในุต่ลาดเงินุก้้กับอัต่ราดอกเบ่�ยที่่�รัฐให้เอกชินุก้้
ค่อร้อยละ 4
1.4 การให้ที่่�เฉพาะเจาะจง (Specificity)
เกณฑ์์สุดที่้ายในุการพิจารณาว่ามิาต่รการของรัฐ
เป็็นุการอุดหนุุนุหร่อไมิ่ ค่อการให้แบบเฉพาะเจาะจงมิ่
5 ร้ป็แบบด้วยกันุ ค่อ
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- การให้้เฉพาะเจาะจงต่่อบริษััท เช่่น
รัฐระบุว่่าบริษััท ก. คว่รจะได้้รับการช่่ว่ยเห้ลืือ
- การให้้เฉพาะเจาะจงต่่ออุต่สาห้กรรม
(Industry) เช่่น การให้้ประโยช่น์แก่อุต่สาห้กรรมเห้ลื็ก
ปิโต่รเคมี ก็ถือื ว่่าเป็นการให้้เฉพาะเจาะจงต่่ออุต่สาห้กรรม
- การให้้ เ ฉพาะเจาะจงต่่ อ ภูู ม ิ ภู าค
(Regional) เช่่น การทีร� ฐั มีมาต่รการส่งเสริมให้้เฉพาะแก่
บริษััทในภูาคเห้นือแลืะไม่ได้้ให้้ภูาคอื�น ๆ ด้้ว่ย
- การให้้เฉพาะเจาะจงเพื�อการส่งออก
คือการที�รัฐกำาห้นด้เงื�อนไขในการส่งออก ห้ากบริษััท
ประสงค์จะได้้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลื เช่่น รัฐบาลื
ต่ั�งข้อแม้ในการให้้สิทธิิประโยช่น์ในการยกเว่้นการเก็บ
ภูาษัีนิต่ิบุคคลื ถื้าบริษััทนั�นทำาการส่งออก
- การให้้การอุด้ห้นุนเพื�อการใช่้สินค้า
ภูายในประเทศมากกว่่าสินค้านำาเข้า คือ การที�รัฐให้้การ
สนับสนุนโด้ยต่ั�งข้อแม้ว่่าจะต่้องซื้ื�อสินค้าที�ผลืิต่ภูายใน
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ประเทศ เช่่น ซื้ือ� อะไห้ลื่ห้รือช่ิน� ส่ว่นทีผ� ลืิต่ในประเทศไทย
เกณฑ์์ ท ี � ก ลื่ า ว่มาในเบื � อ งต่้ น นั � น ถืื อ ว่่ า เป็ น เกณฑ์์ ใ น
การพิจารณาว่่าการช่่ว่ยเห้ลืือของรัฐเข้าข่ายการอุด้ห้นุน
ห้รือไม่ ทั�งนี�สามารถืแบ่งประเภูทของการอุด้ห้นุนได้้
3 แบบ คือ
- การอุด้ห้นุนที�ไม่อนุญาต่ให้้กระทำา
(Red Light Subsidy or Prohibited Subsidy) คือ
การให้้การอุด้ห้นุนเพือ� การส่งออก (Export Subsidy) แลืะ
การอุด้ห้นุนให้้มกี ารใช่้สนิ ค้าภูายในประเทศมากกว่่าสินค้า
นำาเข้า เนือ� งจาก 2 ประเด้็นด้ังกลื่าว่สร้างคว่ามไม่เป็นธิรรม
ให้้ ก ั บการค้ า ระห้ว่่ า งประเทศแลืะสามารถืก่ อ ให้้ เกิ ด้
คว่ามเสียห้ายต่่อประเทศผู้นำาเข้าได้้
- การอุด้ห้นุนที�อาจจะถืูกต่อบโต่้ได้้
(Yellow light Subsidy or Actionable Subsidy)
การอุด้ห้นุนประเภูทนี� ต่่างจากประเภูทที� 1 คือ การอุด้ห้นุน
สามารถืกระทำ า ได้้ แ ต่่ อ าจถืู ก ใช่้ ม าต่รการต่อบโต่้
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ทั้้ � ง ในรูู ปแบบของการูเก็ บภาษีี อากรูพิิ เศษีหรูื อนำ าไปสูู่ �
กรูะบวนการูฟ้้ อ งรู้ อ งใน WTO หากพิิ สู่ ู จ น์ ไ ด้้ ว � า
การูอุด้หนุนน้�น ก�อให้เกิด้ผลเสู่ีย (Adverse Affect)
ต่�อปรูะเทั้ศสู่มาชิิก
- การูอุด้หนุนทั้ี�สู่ามารูกรูะทั้ำาได้้ (Green Light
Subsidy) การูอุ ด้ หนุ น ปรูะเภทั้นี � สู่ ามารูถกรูะทั้ำ า ได้้
โด้ยจะไม�ก�อให้เกิด้การูต่อบโต่้ได้้ กล�าวคืือ การูให้การู
อุ ด้ หนุ น เพิื � อ การูวิ จ ้ ย การูอุ ด้ หนุ น ในภู ม ิ ภ าคื
ทั้ี�ด้้อยพิ้ฒนา การูให้การูอุด้หนุนในการูปรู้บโคืรูงสู่รู้าง
ของอุ ต่ สู่าหกรูรูมแต่� อ ย� า งไรูก็ ต่ ามแต่� ล ะรูู ป แบบ
แต่� ละปรูะเทั้ศทั้ี � ใ ห้ ก ารูอุ ด้ หนุ น ต่้ องมี เ กณฑ์์ ในการูให้
อย�างชิ้ด้เจน
อย� างไรูก็ต่ามคืวามต่กลงด้้ งกล�าวข้างต่้นมิได้้
ห้ามปรูะเทั้ศสู่มาชิิกให้การูอุด้หนุน เพิรูาะเล็งเห็นว�า
การูให้การูอุด้หนุนน้�นก�อให้เกิด้ปรูะโยชิน์แก�ผู้บรูิโภคื
ในปรูะเทั้ศผู้นำาเข้าสู่ินคื้าจากสู่ินคื้าทั้ี�มีรูาคืาถูก ด้้งน้�น
คืวามต่กลงฯในเรูือ� งการูต่อบโต่้การูอุด้หนุน จึงมุง� เน้นเฉพิาะ
การูอุด้หนุนทั้ีก� อ� ให้เกิด้การูบิด้เบือนและสู่รู้างคืวามเสู่ียหาย
เทั้�าน้�น แต่�ไม�รูวมถึงการูอุด้หนุนทั้้�วไปอ้นไม�ก�อให้เกิด้
คืวามเสู่ียหายต่�อภาคืีสู่มาชิิกอื�นๆ (General Subsidies)

2. อนุุสัญ
ั ญาระหว่่างประเทศว่่าด้้ว่ย
พิิธีีการศุลกากรที�เรียบง่ายและสัอด้คล้อง
กันุหรืออนุุสััญญาเกียว่โต (ฉบับแก้ ไข)2

ได้้นิยามการูคืืนอากรู หมายถึง พิิธีีการูศุลกากรูเพิื�อการู
คืืนอากรูขาเข้าทั้้�งหมด้หรูือบางสู่�วนเมื�อได้้มีการูสู่�งออก
ของทั้ีผ� ลิต่โด้ยใชิ้วต่้ ถุด้บิ นำาเข้า หรูือว้ต่ถุด้บิ นำาเข้าปรูะกอบ
อยูใ� นสู่ินคื้าสู่�งออก หรูือมีการูใชิ้วต่้ ถุด้บิ น้น� ในกรูะบวนการู
ผลิต่สู่ินคื้าด้้งกล�าว (Consumed in their production)
การูใชิ้ ว ้ ต่ ถุ ด้ ิ บ เพิื � อ ด้ำ า เนิ น การูบางอย� า งในขบวนการู
ผลิ ต่ เชิ� น การูเรู� ง ปฏิิ ก ิ รู ิ ย า (Catalysis) หรูื อ การู
ทั้ำาปฏิิกิรูิยาทั้างเคืมี (Chemical reaction) ก็สู่ามารูถ
คืืนอากรูให้แก�ว้ต่ถุด้ิบทั้ี�ใชิ้ได้้เชิ�นเด้ียวก้บสู่�วนสูู่ญเสู่ีย
หรูื อ เกิ ด้ ขึ � น จากการูผลิ ต่ แต่� ห ากเป็ น การูใชิ้ ว ้ ต่ ถุ ด้ ิ บ
บางอย�างในขบวนการูผลิต่ของทั้ี�สู่�งออกเพิื�อการูอำานวย

คืวามสู่ะด้วกต่�อการูผลิต่ เชิ�น เพิือ� ปรูะโยชิน์ในการูหล�อลืน�
เคืรูื�องจ้กรูอาจไม�คืืนอากรูให้ และเพิื�อให้ศุลกากรูสู่ามารูถ
ด้ำาเนินการูคืวบคืุมดู้แลทั้ี�เหมาะสู่มปกต่ิผู้ปรูะกอบการูจะ
ต่้องแจ้งจุด้ปรูะสู่งคื์ว�า จะขอคืืนอากรูไว้ต่้�งแต่�แรูก ทั้้�งนี�
เพิื � อ ให้ สู่ ามารูถแยกสู่ิ น คื้ า ทั้ี � จ ะใชิ้ เ พิื � อ ผลิ ต่ สู่� ง ออกได้้
อย�างไรูก็ต่ามศุลกากรูต่้องไม�ต่้ด้สู่ิทั้ธีิในการูคืืนอากรู เพิียง
เพิรูาะเหตุ่วา� ไม�มกี ารูแจ้งคืวามปรูะสู่งคื์ไว้ต่ง�้ แต่�ขณะนำาเข้า
เพิรูาะในบางสู่ถานการูณ์ผปู้ รูะกอบการูเองมิได้้มเี จต่นาจะ
สู่�งออกต่้�งแต่�แรูก แต่�มีเหตุ่การูณ์เปลี�ยนไปหล้งจากมีการู
นำาเข้ามาแล้ว ด้้งน้�นจึงคืวรูให้คืืนอากรูได้้เมื�อมีการูปฏิิบ้ต่ิ
คืรูบเงื�อนไขของการูคืืนอากรูแล้ว

3. การคืนุอากรตามมาตรา 29

สู่ิทั้ธีิปรูะโยชิน์สู่าำ หรู้บการูคืืนอากรูต่ามมาต่รูา 29
ซึ่ึ � ง เป็ น มาต่รูการูต่ามกฎหมายศุ ล กากรู กำ า หนด้ขึ � น
เพิือ� สู่�งเสู่รูิมการูสู่�งออกและเพิิม� ศ้กยภาพิให้แก�อตุ่ สู่าหกรูรูม
ขนาด้ย�อมจนถึงขนาด้ใหญ�ให้สู่ามารูถแข�งข้นในเวทั้ีโลก
โด้ยการูคืืนเงินคื�าภาษีีอากรูหรูือหน้งสู่ือคืำ�าปรูะก้นคื�า
ภาษีีอากรูสู่ำาหรู้บของทั้ีไ� ด้้นาำ เข้ามาและชิำารูะอากรูหรูือวาง
ปรูะก้นคื�าภาษีีอากรูไว้แล้ว เมื�อได้้นำาไปผลิต่สู่ินคื้าและ
สู่�งออกต่ามมาต่รูา 29 แห�ง พิ.รู.บ.ศุลกากรู พิ.ศ. 2560
โด้ยมีสู่ารูะสู่ำาคื้ญ ด้้งนี�
3.1 ผูม้ สู่ี ทั้ิ ธีิขอคืืนอากรูคืือ ผูน้ าำ ของเข้า ซึ่ึง� ผูน้ าำ เข้า
เพิื�อขอคืืนอากรูต่ามมาต่รูา 29 ไม�จำาเป็นต่้องเป็นผู้ผลิต่
หรูือผูสู่้ �งออกอาจมอบของทั้ี�นำาเข้าให้ผ้อู ื�นทั้ำาการูผลิต่หรูือ
สู่�งออก แต่�ในการูสู่�งออกจะต่้องรูะบุในเอกสู่ารูการูสู่�งออก
ว�าโอนสู่ิทั้ธีิให้ผู้นำาของเข้าเป็นผู้ขอคืืนอากรู
3.2 ขณะนำาว้ต่ถุด้บิ เข้ามา จะต่้องชิำารูะอากรูขาเข้า
และภาษีีมูลคื�าเพิิ�มก�อน เมื�อสู่�งออกจึงขอคืืนอากรูขาเข้า
สู่�วนภาษีีมูลคื�าเพิิ�มสู่ามารูถไปเคืรูด้ิต่ภาษีีคืืนในเด้ือน
ถ้ด้จากทั้ี�ชิำารูะไว้จากกรูมสู่รูรูพิากรู การูชิำารูะอากรูขาเข้า
สู่ามารูถวางหน้งสู่ือธีนาคืารูคืำ�าปรูะก้นแทั้นได้้ แต่�ภาษีี
มูลคื�าเพิิม� ไม�สู่ามารูถวางเงินคืำ�าปรูะก้นได้้ ต่้องชิำารูะด้้วย
เงินสู่ด้เทั้�าน้�นเนื�องจากปรูะมวลรู้ษีฎากรูมาต่รูา 83/8
ไม�บ้ญญ้ต่ิให้สู่ามารูถคืำ�าปรูะก้นภาษีีมูลคื�าเพิิ�มสู่ำาหรู้บ
ของนำาเข้าต่ามมาต่รูา 29
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3.3 วััตถุุดิิบที่่�นำำ�เข้้�ม�ต้องใช้้เพื่่�อผลิิต ผสม
ประกอบ หร่อบรรจุุเป็นำสินำค้้�แลิ้วัส่งออก ภ�ยในำ 1 ปี
นำับแต่วัันำนำำ�เข้้� เวั้นำแต่กรณี่ม่เหตุสุดิวัิสัยไม่อ�จุส่งออก
ไดิ้ภ�ยในำกำ�หนำดิเวัลิ� 1 ปี ไดิ้ อธิิบดิ่อ�จุข้ย�ยเวัลิ�ออก
ไปไดิ้อ่กไม่เกินำหกเดิ่อนำ
3.4 ก่ อ นำส่ ง สิ นำ ค้้ � ออกต้ อ งย่ � นำ สู ต รก�รผลิิ ต
ต่อกรมศุุลิก�กร สูตรก�รผลิิตเป็ นำก�รแสดิงปริม�ณี
วััตถุุดิิบที่่�ใช้้ในำก�รผลิิตต่อหนำ่ วัยข้องสินำค้้�สำ�เร็จุรูป
เพื่่�อประโยช้นำ์ให้ที่ร�บปริม�ณีวััตถุุดิิบที่่�ใช้้ไปที่ั�งหมดิในำ
ก�รส่งสินำค้้�ออก แลิะค้ำ�นำวัณีเป็นำค้่�อ�กรที่่จุ� ะไดิ้รับค้่นำ
3.5 ถุ้�ข้ณีะนำำ�เข้้�ไดิ้วั�งหนำังส่อค้ำ��ประกันำไวั้
ห�กไม่ส่งออกภ�ยในำกำ�หนำดิเวัลิ�ต�มข้้อ 3.3 ต้องช้ำ�ระ
ค้่�ภ�ษี่อ�กรพื่ร้อมเงินำเพื่ิ�มร้อยลิะ 1 ต่อเดิ่อนำ นำับจุ�กวัันำ
ที่่�รับข้องไปจุ�กกรมศุุลิก�กร
3.6 ต้องข้อค้่นำอ�กรภ�ยในำกำ�หนำดิหกเดิ่อนำนำับ
แต่วัันำที่่�ส่งข้องออกไปนำอกร�ช้อ�ณี�จุักร เวั้นำแต่อธิิบดิ่
จุะข้ย�ยระยะเวัลิ�ให้แต่ต้องไม่เกินำหกเดิ่อนำ

4. บทวิเคราะห์

จุ�กอนำุสัญญ�เก่ยวัโต (ฉบับแก้ไข้) ไดิ้นำิย�ม
ก�รค้่นำอ�กร หม�ยถุึง พื่ิธิ่ก�รศุุลิก�กรเพื่่�อก�รค้่นำอ�กร
ข้�เข้้�ที่ั�งหมดิหร่อบ�งส่วันำเม่�อไดิ้ม่ก�รส่งออกข้องที่่�ผลิิต
โดิยใช้้วััตถุุดิิบนำำ�เข้้� หร่อวััตถุุดิิบนำำ�เข้้�ประกอบอยู่ในำ
สินำค้้�ส่งออก หร่อม่ก�รใช้้วััตถุุดิิบนำั�นำในำกระบวันำก�ร
ผลิิตสินำค้้�ดิังกลิ่�วั (Consumed in their production)
ส�ม�รถุค้่ นำ อ�กรให้ แ ก่ วั ั ต ถุุ ดิ ิ บ ที่่ � ใช้้ ไ ดิ้ เช้่ นำ เดิ่ ย วักั บ
ส่วันำสูญเส่ยหร่อเกิดิข้ึ�นำจุ�กก�รผลิิต นำั�นำหม�ยค้วั�มวั่�
ก�รค้่นำอ�กรสำ�หรับวััตถุุดิิบที่่�นำำ�เข้้�ม�เพื่่�อผลิิต ผสม
ประกอบเป็นำสินำค้้�ส่งออกเป็นำที่่�ยอมรับข้องภ�ค้่สม�ช้ิก
องค้์ก�รศุุลิก�กรโลิกเป็นำพื่ิธิ่ก�รที่่�เป็นำส�กลิส�ม�รถุ
ดิำ�เนำินำก�รไดิ้ ประกอบกับแนำวัค้ิดิที่�งเศุรษีฐศุ�สตร์

ในำระดิับส�กลิที่่ม� ่หลิักก�ร “ผู้ใช้้เป็นำผู้จุ่�ย (User Pays
Principle)”เป็นำที่่ย� อมรับแลิะไดิ้รบั ก�รแนำะนำำ�ในำหลิ�ยๆ
เข้ตอำ�นำ�จุศุ�ลิซึ่ึ�งสะที่้อนำให้เห็นำถุึงปรัช้ญ�ง่�ย ๆ ที่่�วั่�
ผู้บริโภค้ต้องจุ่�ยค้่�สินำค้้�แลิะบริก�รที่่�พื่วักเข้�บริโภค้
สินำค้้�ที่่�นำำ�เข้้�ม�เป็นำวััตถุุดิิบเม่�อผลิิต ผสม ประกอบเป็นำ
สินำค้้�เพื่่อ� ส่งออกมิไดิ้ใช้้ประโยช้นำ์ในำประเที่ศุอ่กที่ัง� ผูผ้ ลิิต
สินำค้้�ก็มิใช้่ผู้ใช้้สินำค้้�นำั�นำๆ ดิังนำั�นำ ภ�ระค้่�ภ�ษี่อ�กร
สำ�หรับวััตถุุดิิบที่่�นำำ�เข้้�จุึงค้วัรค้่นำให้กับผู้นำำ�เข้้� ซึ่ึ�งถุ่อ
เป็นำหลิักก�รที่่�ยุติธิรรมแลิะม่ประสิที่ธิิภ�พื่ในำก�รจุัดิสรร
ที่รัพื่ย�กร

5. สรุป

ก�รค้่นำอ�กรต�มม�ตร� 29 จุะค้ำ�นำวัณีค้่�อ�กร
จุ�กปริม�ณีวััตถุุดิิบที่่�ใช้้ในำก�รผลิิตต่อหนำ่วัยข้องสินำค้้�
สำ�เร็จุรูป (สูตรก�รผลิิต) จุึงเป็นำค้่�ภ�ษี่อ�กรที่่ไ� ม่เกินำกวั่�
ภ�ระภ�ษี่อ�กรที่่�ม่อยู่ในำผลิิตภัณีฑ์์ส่งออกจุริงอ่กที่ั�ง
ยั ง เป็ นำ ก�รให้ ส ิ ที่ ธิิ ป ระโยช้นำ์ เ ป็ นำ ก�รที่ั � วั ไปกั บ ทีุ่ ก
อุตส�หกรรมมิ ไ ดิ้ ใ ห้ เ ป็ นำ ก�รเฉพื่�ะเจุ�ะจุงไม่ เ ป็ นำ ไป
ต�มเกณีฑ์์ ใ นำก�รพื่ิ จุ �รณี�วั่ � ก�รช้่ วั ยเหลิ่ อ ข้องรั ฐ
เข้้�ข้่�ยก�รอุดิหนำุนำ ดิังนำั�นำ สิที่ธิิประโยช้นำ์ที่�งภ�ษี่อ�กร
ดิ้ � นำม�ตรก�รก�รค้่ นำ อ�กรต�มม�ตร� 29 จุึ ง เป็ นำ
ก�รอุดิหนำุนำที่ั�วัไปอันำไม่ก่อให้เกิดิค้วั�มเส่ยห�ยต่อภ�ค้่
สม�ช้ิกอ่�นำๆ (General Subsidies)
ที่ัง� นำ่� ห�กเกิดิเหตุพื่พื่ิ �ที่ WTO ตัง� ค้ณีะกรรมก�ร
พื่ิจุ�รณี�ค้ดิ่ (Panel) ในำก�รไต่สวันำห�กเป็นำสินำค้้�ส่งออก
ที่่�ใช้้สิที่ธิิประโยช้นำ์ต�มม�ตรก�รค้่นำอ�กรต�มม�ตร� 29
จุะพื่ิจุ�รณี�เร่อ� งก�รอุดิหนำุนำที่�งก�รเงินำ ฉะนำันำ� ผูเ้ ก่ย� วัข้้อง
กั บก�รดิำ �เนำินำม�ตรก�รก�รค้่ นำอ�กรต�มม�ตร� 29
ที่ั � ง ผู ้ ปฏิิ บั ต ิ ง �นำแลิะผู ้ ข้ อค้่ นำอ�กรพื่ึ ง ต้ อ งระมั ดิระวัั ง
ในำก�รพื่ิจุ�รณี�กำ�หนำดิปริม�ณีวััตถุุดิบิ ที่่ใ� ช้้ในำก�รผลิิตต่อ
หนำ่วัยข้องสินำค้้�สำ�เร็จุรูป (สูตรก�รผลิิต) ให้สอดิค้ลิ้องกับ
ก�รใช้้วััตถุุดิิบจุริงห�กม�กเกินำจุริงจุะเป็นำก�รอุดิหนำุนำแก่
ผู้ส่งออกวั่�ข้ัดิกับค้วั�มตกลิงข้อง WTO

เอกสารอ้างอิง
1. กองปกป้องแลิะตอบโต้ที่�งก�รค้้� กรมก�รค้้�ต่�งประเที่ศุ. ม�ตรก�รตอบโต้ก�รอุดิหนำุนำ (Countervailing Duty). ส่บค้้นำเม่อ�
5 กุมภ�พื่ันำธิ์ 2564 จุ�ก https://www.thaitr.go.th/en/measure_info/cvd/info
2. REVISED KYOTO CONVENTION 1999 : Guideline to Specific Annex F Chapter 3 Drawback
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กรมศุุลกากร

ออกมาตรการเพื่่�อช่่วยเหลืือ
ประชาชนและผู้้�ประกอบการ

จากการแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา 2019
(COVID – 19) ระลอกใหม่่

กรมศุุลกากร ตระหนัักถึึงความเดืือดร้้อนของประชาชนในช่่วง
การแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่่
จึึงออกมาตรการเพื่่�อช่่วยเหลืือประชาชนและผู้้�ประกอบการ

รวม 3 มาตรการ ดัังนี้้�

1. การอำำ�นวยความสะดวกให้้ผู้ป�้ ระกอบการสามารถใช้้สำ�ำ เนาภาพ
ถ่่ายหนัังสืือรัับรองถิ่่�นกำำ�เนิิดสิินค้้าเพื่่�อขอใช้้ผ่่อนผัันในการปฏิิบััติิพิิธีีการ
ศุุ ล กากรยกเว้้ น อากรและลดอัั ตร าศุุ ล กากร  ภายใต้้ เขตการค้้ า เสรีี 
โดยจะต้้องยื่่�นต้้นฉบัับรัับรองถิ่่�นกำำ�เนิิดสิินค้้าตััวจริิง ภายใน 30 วััน
นัับแต่่วัันที่่�ตรวจปล่่อยสิินค้้าออกจากอารัักขาศุุลกากร  หากไม่่สามารถ
นำำ�ต้้นฉบัับมาแสดงภายในกำำ�หนดเวลาดัังกล่่าว  เนื่่�องจากติิดปััญหา
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ให้้ยื่่�น
คำำ�ร้อ้ งล่่วงหน้้าก่่อนครบกำำ�หนดระยะเวลาดัังกล่่าวไม่่น้อ้ ยกว่่า 7 วัันทำำ�การ 
เพื่่�อทำำ�การขยายระยะเวลา ทั้้�งนี้้� มาตรการดัังกล่่าวมีีผลจนกระทั่่�ง วัันที่่�
31 มีีนาคม 2564 ตามประกาศกรมศุุลกากรที่่� 203/2563 เรื่่�อง การแสดง
หนัังสืือรัับรองถิ่่�นกำำ�เนิิดสิินค้้า สำำ�หรัับผู้้�นำำ�ของเข้้าที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด-19) ลงวัันที่่� 28
ธัันวาคม พ.ศ. 2563
2. การขยายเวลาการอนุุญาตตััวแทนออกของ / ผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านเกี่่ย� วกัับ
การออกของที่่ห� มดอายุุตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 1 ม.ค. 2564 - 30 มิิ.ย. 2564 ให้้หมดอายุุ
ในวัันที่่� 30 มิิ.ย. 2564 โดยสามารถยื่่�นคำำ�ขอต่่ออายุุได้้ใหม่่ ตั้้�งแต่่วัันที่่�
1 มิิ.ย. 2564 เป็็นต้้นไป ตามประกาศกรมศุุลกากรที่่� 204/2563 เรื่่�อง
มาตรการตััวแทนออกของและผู้้�ปฏิิบััติิงานเกี่่�ยวกัับการออกของ ลงวัันที่่�
30 ธัันวาคม 2563

3. การกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ  และ
เงื่อ�่ นไขการปฏิิบัติั พิิ ธีีก
ิ ารศุุลกากรในการยกเว้้น
อากรศุุลกากรสำำ�หรัับของที่่�นำำ�เข้้ามาเพื่่�อใช้้รัักษา
วิินิจิ ฉััย หรืือป้้องกัันโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019
เพื่่อ� ให้้การจััดทำ�ำ ข้้อมููลใบขนสิินค้้าขาเข้้า และการ
ยกเว้้นอากรศุุลกากรเป็็นไปด้้วยความถููกต้้องตาม
ประกาศกระทรวงการคลััง เรื่่�อง การยกเว้้นอากร
ศุุลกากรสำำ�หรัับของที่่�นำำ�เข้้ามาเพื่่�อการรัักษา
วิินิจิ ฉััย หรืือป้้องกัันโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019
(ฉบัับที่่� 2) ลงวัันที่่� 22 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
โดยประกาศนี้้�มีีผลบัังคัับใช้้บัังคัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 1
ตุุ ล าคม  2563 ถึึ ง วัั น ที่่ � 31 มีีนาคม  2564
ตามประกาศกรมศุุลกากรที่่� 22 /2564 ลงวัันที่่� 29
มกราคม 2564
ทั้้�งนี้้� สามารถศึึกษารายละเอีียดเพิ่่�มเติิมที่่�
www.customs.go.th หรืือ สายด่่วน 1164**
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เพื่อขานรับต่อพันธกิจของกรมศุลกากรในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
ด้วยมาตรการทางศุลกากร และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรมศุลกากรกับ
ผู้ประกอบการ กรมศุลกากรได้อนุมัติให้ กองตรวจสอบอากร ด�าเนินการโครงการ
“รับช�าระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว1 (One Stop Service)” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่ช�าระค่าภาษีอากรไว้ไม่ครบถ้วน
ได้ช�าระค่าภาษีอากรที่ขาดให้ครบถ้วนได้โดยเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวที่กองตรวจสอบอากร
จากเดิ ม ที่ ผู ้ ป ระกอบการต้ อ งไปด� า เนิ น การขอช� า ระค่ า ภาษี อ ากรที่ ข าดเพิ่ ม เติ ม
ณ ท่าตรวจปล่อยทุกท่าตามที่ระบุในใบขนสินค้าแต่ละรายใบขนฯ ซึ่่่งขั�นตอนแบบเดิมนี�
สร้างภาระให้แก่ผปู้ ระกอบการและเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้าของภาคเอกชน
นอกจากนี� เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการที่สุจริตและตรวจพบเองว่าเสียค่าอากรไว้ไม่ถูกต้อง
มาด�าเนินการช�าระค่าอากรและค่าภาษีอื่นๆ ที่ขาดให้ครบถ้วน กรมศุลกากรได้ให้
สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยการลดเงินเพิ่มอากรที่ต้องเสีย
หรือเสียเพิม่ ตามกฎหมาย2 และได้รบั การพิจารณาผ่อนผันการปรับค่าอากร แต่ยงั คงต้อง
เสียเบี�ยปรับภาษีมูลค่าเพิม่ ตามกฎหมาย
กรมศุลกากรได้อนุมัติให้ด�าเนินการโครงการรับช�าระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว ตามหนังสือที่ กค 0514 (ส)/701 ลงวันที่
1 เมษายน 2561 มีระยะเวลาด�าเนินการโครงการฯ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 ถ่งวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยกรมฯ ได้อนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาโครงการฯ ครั�งที่ 1 ตามหนังสือที่ กค0514(ส)/675 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 (ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถ่งวันที่ 30
เมษายน 2563) และได้รับอนุมัติให้ขยายระเวลาโครงการฯ ครั�งที่ 2 ตามหนังสือที่ กค 0514(ก)/543 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 (ระหว่างวัน
ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถ่งวันที่ 30 กันยายน 2564) ทั�งนี� ผู้ประกอบการที่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ก�าหนด
2
ผู้ประกอบการจะต้องช�าระเงินเพิ่มตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ.2560 โดยให้ได้รับการลดเงินเพิ่มตามกฎกระทรวง
ก�าหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560
1
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ตารางที่ 1 ยอดการจัดเก็บรายได้ของกองตรวจสอบอากรประจ�าปีงบประมาณ 2561 – 25643

การเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บอากร

โครงการรับช�าระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว
ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด เก็ บ อากรเพิ่ ม เติ ม ให้
แก่กรมศุลกากรได้อย่างมีนัยยะส�าคัญ ในปีงบฯ 2561
ซึ่่ง่ เป็นปีแรกของการเริม่ ต้นโครงการฯ (ระหว่างเดือน เม.ย.
- ก.ย. 2561) การจัดเก็บอากรเพิ่มเติมผ่่านช่องทางของ
โครงการฯ ส่งผ่ลให้กองตรวจสอบอากร สามารถจัดเก็บ
รายได้ได้เพิม่ ข่น� ร้อยละ 18.96 เมือ่ เทียบกับการจัดเก็บรายได้
ตามมาตรการปกติของกองตรวจสอบอากร และสามารถ
จัดเก็บรายได้ได้เพิ่มข่�นถ่งร้อยละ 25.47 ในปีงบฯ 2562
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากสถานการณ์การระบาดของเชือ� ไวรัส
โควิ ด -19 ซึ่่่ ง ส่ ง ผ่ลกระทบต่ อ การชะลอตั ว ของภาค
เศรษฐกิจ ทัง� เศรษฐกิจไทย และภาพรวมของเศรษฐกิจโลก
มีผ่ลท�าให้ยอดการจัดเก็บรายได้ผ่่านโครงการดังกล่าว
ในปีงบฯ 2563 ลดลงเหลือร้อยละ 10.78 และค่อย ๆ
ปรับเพิ่มข่�นเป็นร้อยละ 13.50 ในช่วงต้นของปีงบฯ 2564

การส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรมศุลกากร
ในฐานะผู้อ�านวยความสะดวกทางการค้า
นอกจากความส�าเร็จของโครงการฯ ในการจัดเก็บ
รายได้เพิม่ เติมให้แก่กรมศุลกากร โครงการดังกล่าวยังช่วย
ส่งเสริมให้ภาพลักษณ์ด้านการอ�านวยความสะดวกทาง
การค้าของกรมศุ ล กากรชั ด เจนข่� น อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
เนือ่ งจากช่วยสร้างโอกาสให้พนักงานศุลกากรได้มชี อ่ งทาง
สื่ อ สารกั บ ผู่ ้ ป ระกอบการเพื่ อ ให้ เข้ า ใจถ่ ง กฎระเบี ย บ
และวิ ธี ป ฏิิ บั ติ ง านของพนั ก งานศุ ล กากร เป็ น การเพิ่ ม
ความเข้ า ใจที่ ดี ต ่ อ กั น และส่ ง ผ่ลให้ ก รมศุ ล กากร
สามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มข่�นโดยไม่ท�าให้ผู่้ประกอบการ
เกิ ด ความรู ้ ส ่ ก ด้ า นลบ โดยโครงการฯได้ ถ ู ก กล่ า วถ่ ง
โดยผู่้แทนจากภาคเอกชน ในการประชุมหารือระหว่าง
ผู่ ้ แ ทนจากหอการค้ า ร่ ว มต่ า งประเทศในประเทศไทย
(Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand: JFCCT)
เมือ่ วันที่ 19 มีนาคม 2562 ว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์
อย่างยิ่ง ในการอ�านวยความสะดวกให้กับผู่้ประกอบการ

ตารางแสดงยอดรายได้ แสดงเฉพาะอากรและเงินเพิ่มตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ.2560
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ที่่สุ� จุ ริิต ซึ่่ง� อาจชำำาริะค่่าภาษี่อากริไว้้ไม่่ค่ริบถ้้ว้น หริือไม่่แน่
ใจว้่าได้้ชำาำ ริะค่่าภาษี่อากริไว้้ถ้กู ต้องแล้้ว้หริือไม่่ นอกจากน่�
ผูู้้แที่นจากหอการิค่้าริ่ว้ม่ต่างปริะเที่ศในปริะเที่ศไที่ยได้้
ขอให้กริม่ฯ พิิจาริณาขยายริะยะเว้ล้าโค่ริงการิฯ ออกไป
ที่้�งน่�เพิื�อเป็นการิอำานว้ยค่ว้าม่สุะด้ว้กแก่ผูู้้ปริะกอบการิ

โครงการรับช�าระค่าภาษีอากรเพิ่มใน
ระดับสากล

การิด้ำาเนินงานของศุล้กากริตาม่โค่ริงการิฯน่�
ย้งสุอด้ค่ล้้องก้บหล้้กปฏิบ้ติสุากล้ของศุล้กากริ ในการิ
อำานว้ยค่ว้าม่สุะด้ว้กที่างการิค่้า ในริูปแบบของโค่ริงการิ
“Customs Voluntary Disclosure”4 ซึ่่�งเป็นโค่ริงการิ
ที่่�ม่่การิด้ำาเนินการิอย่างแพิริ่หล้ายในแต่ล้ะปริะเที่ศ อาที่ิ
ปริะเที่ศออสุเตริเล้่ย จ่น เกาหล้่ ม่าเล้เซึ่่ย ญ่�ปุ่น แล้ะ
สุิงค่โปริ์ เป็นต้น โด้ยม่่ว้ต้ ถุ้ปริะสุงค่์ในการิให้สุที่ิ ธิปริะโยชำน์
ที่างภาษี่อากริในริูปแบบต่าง ๆ แก่ผูู้้ปริะกอบการิที่่สุ� จุ ริิต
แล้ะตริว้จพิบว้่าม่่การิชำำาริะค่่าภาษี่อากริไว้้ไม่่ค่ริบถ้้ว้น
แล้ะม่่ค่ว้าม่ปริะสุงค่์จะชำำาริะค่่าภาษี่อากริที่่�ขาด้เพิิ�ม่เติม่
อย่างไริก็ตาม่ โค่ริงการิ Customs Voluntary Disclosure
ของแต่ล้ะปริะเที่ศน้�น มุ่่งเน้นไปที่่�การิหาชำ่องที่างเพิื�อ
อำานว้ยค่ว้าม่สุะด้ว้กให้แก่ผู้ปู้ ริะกอบการิที่่สุ� จุ ริิต โด้ยการิล้ด้
หริือ ยกเว้้นภาริะที่างภาษี่อากริบางปริะการิ
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ข้อดีและจุดแข็งของโครงการรับช�าระค่า
ภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว ในแต่ละมิติ
ยอด้การิจ้ ด้ เก็ บ ริายได้้ ที่่� เ พิิ� ม่ ม่ากข่� น อย่ า งม่่
น้ยยะสุำาค่้ญในแต่ล้ะปีงบปริะม่าณ ต้ง� แต่เริิม่� ต้นโค่ริงการิ
ริ้บชำำาริะค่่าภาษี่อากริเพิิม่� ณ จุด้เด้่ยว้ เป็นต้นม่า เป็นหล้้กฐาน
เชำิงปริะจ้กษี์ที่่�แสุด้งให้เห็นว้่าโค่ริงการิริ้บชำำาริะค่่าภาษี่
อากริเพิิม่� ณ จุด้เด้่ยว้ เป็นเค่ริือ� งม่ือการิจ้ด้เก็บภาษี่อากริที่่ม่� ่
ศ้กยภาพิสุาม่าริถ้ที่ำาให้กริม่ศุล้กากริสุาม่าริถ้บริริลุ้พิน้ ธกิจ
หล้้กในแง่ของการิจ้ด้เก็บริายได้้ได้้อย่างม่่ปริะสุิที่ธิภาพิ
แล้ะปริะสุิที่ธิผู้ล้ ซึ่่�งผู้ล้ล้้พิธ์ในด้้านค่ว้าม่พิ่งพิอใจของ
ผูู้้ปริะกอบการิที่่�ได้้จากโค่ริงการิด้้งกล้่าว้ย้งชำ่ว้ยสุ่งเสุริิม่
ภาพิล้้กษีณ์ให้แก่กริม่ศุล้กากริในแง่ของการิบริิการิแล้ะ
อำานว้ยค่ว้าม่สุะด้ว้กให้แก่ผูู้้ปริะกอบการิ แล้ะสุอด้ค่ล้้อง
ก้บหล้้กการิล้ด้ข้�นตอนในการิปฏิบ้ติงานของริ้ฐอ่กด้้ว้ย
โด้ยเป็นการิยุบริว้ม่ข้น� ตอนการิปฏิบต้ เิ พิือ� ไม่่ให้เกิด้ค่ว้าม่
ยุ่งยากแก่ปริะชำาชำนที่่�ม่าติด้ต่อริาชำการิ ซึ่่�งสุอด้ค่ล้้องก้บ
หล้้กธริริม่าภิบาล้ในการิบริิหาริจ้ด้การิภาค่ริ้ฐแนว้ใหม่่
เกิด้ผู้ล้สุ้ม่ฤที่ธิ์ต่อภาริกิจของริ้ฐ แล้ะตอบสุนองค่ว้าม่
ต้องการิที่่�แที่้จริิงของผูู้้ปริะกอบการิในฐานะปริะชำาชำน
นอกจากเหตุผู้ล้ด้้งที่่ก� ล้่าว้ข้างต้น การิด้ำาเนินการิ
โค่ริงการิริ้บชำำาริะค่่าภาษี่อากริเพิิม่� ณ จุด้เด้่ยว้ ย้งสุอด้ค่ล้้อง
ก้ บ หล้้ ก การิปฏิ บ้ ติ ต้ ว้ ในสุถ้านการิณ์ ก าริริะบาด้
ของเชำื� อ ไว้ริ้ สุ โค่ว้ิ ด้ -19 จากเด้ิ ม่ ที่่� พิ น้ ก งานศุ ล้ กากริ
ต้ อ งเข้ า ด้ำ า เนิ น การิตริว้จสุอบหล้้ ง การิตริว้จปล้่ อ ย
ณ สุถ้านปริะกอบการิ แล้ะต้องม่่การิติด้ต่อที่างกายภาพิ
ก้ บ เจ้ า หน้ า ที่่� ข องผูู้ ้ ป ริะกอบการิที่่� ริ้ บ การิตริว้จสุอบ
เป็ น จำ า นว้นม่าก สุ่ ง ผู้ล้ให้ ที่้� ง พิน้ ก งานศุ ล้ กากริ
แล้ะเจ้ า หน้ า ที่่� บ ริิ ษี้ ที่ ฯ ตกอยู ่ ใ นสุภาว้ะค่ว้าม่เสุ่� ย ง
จากการิริ้บเชำื�อ-แพิริ่กริะจายเชำื�อ อย่างหล้่กเล้่�ยงไม่่ได้้
ในขณะที่่โ� ค่ริงการิริ้บชำำาริะค่่าภาษี่อากริเพิิม่� ณ จุด้เด้่ยว้น้น�
ม่่ข้�นตอนการิติด้ต่อที่่�สุาม่าริถ้หล้่กเล้่�ยงการิม่่ปฏิสุ้ม่พิ้นธ์
ที่างกายภาพิได้้โด้ยหล้้งจากยืน� เอกสุาริแสุด้งค่ว้าม่ปริะสุงค่์
เข้าริ่ว้ม่โค่ริงการิแล้้ว้น้�น หากผูู้้ปริะกอบการิต้องการิ
ยื�นเอกสุาริเพิิ�ม่เติม่อื�นๆ สุาม่าริถ้ติด้ต่อได้้โด้ยอาศ้ยที่้�ง
ชำ่องที่างไปริษีณ่ย์แล้ะจด้หม่ายอิเล้็ค่ที่ริอนิกสุ์
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ข้้อเสนอแนะและแนวทางการพััฒนาโครงการรับชำำาระค่าภาษีีอากรเพั่ม� ณ จุุดเดียว

เนือ่ งจากกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานรัฐทีม่ ภี ารกิจหลักเกีย่ วกับการอ�านวยความสะดวกทางการค้าในการน�าเข้า –
ส่งออก และจัดเก็บภาษีอากรจากการน�าสินค้าเข้าและส่งสินค้าออกจากท่าและที่ที่มีการน�าเข้า-ส่งออกทั่วประเทศ
ทว่า ในปัจจุบัน กองตรวจสอบอากร เป็นเพียงหน่วยงานเดียวที่สามารถด�าเนินการโครงการรับช�าระค่าภาษีอากรเพิ่ม
ณ จุดเดียว ได้ ท�าให้ผปู้ ระกอบการทีส่ จุ ริตและตรวจพบเองว่าเสียค่าอากรไว้ไม่ถกู ต้องซึง่ มีการด�าเนินกิจการอยูใ่ นภูมภิ าคอืน่ ๆ
นอกจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร ย่อมไม่ได้รับความสะดวกในการมาติดต่อเพื่อด�าเนินการช�าระค่าอากรและค่าภาษีอื่นๆ
ที่ขาดให้ครบถ้วน ดังนั้น เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ด�าเนินกิจการและมีภูมิล�าเนาในภูมิภาคอื่น ๆ ของ
ประเทศ และไม่สะดวกในการเข้ามาติดต่อที่ส่วนกลาง ณ กรมศุลกากร การพิจารณาขยายโครงการไปยังหน่วยงานอื่น ๆ
ของกรมศุลกากร ในระดับภูมิภาค อาทิ ส�านักงานศุลกากรภาค เพื่อด�าเนินการรับช�าระค่าภาษีอากรจากผู้ประกอบการ
ที่สุจริตแต่ช�าระค่าภาษีอากรไว้ไม่ครบถ้วน ได้มีโอกาสช�าระค่าภาษีอากรที่ขาดให้ครบถ้วนได้โดยเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
ณ ส�านักงานศุลกากรภาคนั้นๆ ก็จะเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการมากขึ้น
นอกจากนี้ก็ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บอากรเพิ่มเติมให้แก่กรมศุลกากรได้ในอีกหลายช่องทาง
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อะไรเอ่่ย ?

เมื่่�อท่่านสงสััย? เราจะไขปััญหาให้้...
ในกรณีีสั่ง�่ ซื้้อ� สิินค้้าจากต่่างประเทศทาง Internet เช่่น อุุปกรณ์์กอล์์ฟ
เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า คอมพิิวเตอร์์ ตุ๊๊�กตา ฯลฯ เพื่่�อใช้้เองส่่วนตััวและให้้จััดส่่ง
โดยทางพััสดุุไปรษณีีย์์จะต้้องเสีียภาษีีหรืือไม่่ และอััตราเท่่าใด

คำำ�ตอบ :

การสั่่�งซื้้�อ สิินค้้าทาง Internet และให้้ผู้้�ขายจััดส่่งโดยทางไปรษณีีย์์หรืือใช้้บริิการบริิษััท
ขนส่่งสิินค้้าเร่่งด่่วน เช่่น FedEx, UPS, TNT ฯลฯ ถืือเป็็นการนำำ�เข้้าแม้้จะนำำ�มาใช้้เองเป็็นการส่่วนตััว
ผู้้�นำ�ำ เข้้าก็็ต้อ้ งชำำ�ระค่่าภาษีีอากรและปฏิิบัติั ติ ามข้้อห้้าม ข้้อกำำ�กัดั และระเบีียบการนำำ�เข้้าให้้ครบถ้้วน
ตามที่่ก� ฎหมายกำำ�หนดไว้้ อย่่างไรก็็ตาม หากของที่่นำ� �ำ เข้้านั้้น� มีีราคาศุุลกากร(CIF)* ไม่่เกิิน 1,500  บาท
จะได้้รับั การยกเว้้นไม่่ต้อ้ งชำำ�ระอากรขาเข้้า    สำำ�หรัับอััตราภาษีีที่่ต้� อ้ งชำำ�ระสำำ�หรัับสิินค้้าแต่่ละชนิิด 
สามารถสืืบค้้นได้้ที่่�เว็็บไซต์์กรมฯหััวข้้อ ค้้นหาพิิกัดอั
ั ัตราศุุลกากร  
* ราคาศุุลกากร(CIF) = ราคาของ + ประกัันภััย + ค่่าขนส่่ง

กรณีีได้้รัับใบแจ้้งเตืือนให้้ชำ�ำ ระค่่าธรรมเนีียมในการดำำ�เนิินพิิธีีการ
ทางศุุลกากร (หนี้้�ค้้างเก่่า)

คำำ�ตอบ : หากท่่านได้้รัับใบแจ้้งเตืือนให้้ชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมในการดำำ�เนิินพิิธีีการทางศุุลกากร 

จาก กองกฎหมาย ซึ่่�งเป็็นหนี้้�ค้้างเก่่า ท่่านสามารถดำำ�เนิินการดัังนี้้�
1. ให้้ ติ ิ ดต่ ่ อ ชำำ �ร ะได้้ ที่ ่ � ห น่่ ว ยงานบัั ญ ชีีและอากรของสำำ �นั ั ก งานศุุ ล กากร  / ท่่ า หรืือที่่ � /
หรืือด่่านศุุลกากรทุุกแห่่ง หรืือ ส่่วนบริิหารรายได้้ สำ�นั
ำ กั งานเลขานุุการกรม กรมศุุลกากร คลองเตย กทม.
2. กรณีีเฉพาะผู้้ป� ระกอบการอยู่่�ในจัังหวััดที่่ไ� ม่่มีีด่า่ นศุุลกากร หรืืออยู่่�ในพื้้�นที่่ห่� า่ งไกลด่่านศุุลกากร
ซึ่่�งมีีความจำำ�เป็็นและไม่่สะดวกที่่�จะสามารถชำำ�ระตามใบแจ้้งเตืือนฉบัับนี้้�ได้้ ให้้ติิดต่่อ ส่่วนบริิหารรายได้้
สำำ�นัักงานเลขานุุการกรม  02-667-6150-6154 โดยเจ้้าหน้้าที่่�จะรัับเรื่่�องและสอบถามหลัักฐานหนัังสืือ
แจ้้งเตืือนฯ ดัังกล่่าวและชี้้�แจงวิิธีีดำำ�เนิินการให้้ทราบ
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