
สรุปประเด็นพิจารณาในที่ประชุมคณะท างานร่วมภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่ออ านวยความสะดวกในการน าเข้าส่งออก (ครอ.) ครั้งที่ 2/2563 

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 71/2563 ลว. 7 เมษายน 63 เรื่อง การอ านวยความสะดวกในการแสดง
ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน (กศก. 122 หรือ กศก. 123) ในการติดต่อราชการกับกรมศุลกากร
จากการประชุม ครอ. ครั้งท่ี 1/2563 ภาคเอกชนได้เสนอให้แก้ไขปัญหาการใช้ใบเสร็จรับเงิน กศก. 123 กรณีการคืน
อากร ซึ่งกรมศุลกากรได้ด าเนินการแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่รับทราบแล้วว่าส าเนาใบเสร็จรับเงิน กศก. 123
ที่ผู้ประกอบการพิมพ์ออกมาสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาขอคืนอากรได้ และได้ออกเป็นประกาศ
กรมศุลกากร ท่ี 71/2563 และได้มีการเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว 

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 150/2563 ลว. 18 กันยายน 63 เร่ือง การไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฉบับใหม่
กรณีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการได้รับใบอนุญาตจัดต้ังคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า 
ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต เขตปลอดอากร และใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
จากการประชุม ครอ. ครั้งท่ี 1/2563 ภาคเอกชนเสนอประเด็นปัญหาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนฉบับใหม่ กรมศุลกากรได้ออกประกาศกรมศุลกากร ที่ 150/2563 โดยก าหนดให้การขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการได้รับใบอนุญาตกรณีที่กระทบถึงข้อมูลที่อยู่ในใบอนุญาตเดิม กรม
ศุลกากรจะด าเนินการออกใบอนุญาตใหม่ให้ โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตฉบับใหม่ ต้อง
น าใบอนุญาตฉบับเดิมมาให้พนักงานก ากับว่า “ไม่ใช้เนื่องจากกรมศุลกากรได้ออกใบอนุญาตฉบับใหม่แล้ว”

การเปลี่ยนหนังสือค้ าประกันธนาคารของผู้ประกอบการน าเข้าและส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ
กรณีที่ผู้ประกอบการยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงหนังสือค้ าประกันธนาคาร กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากรจะแจ้ง
เวียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมศุลกากรเพื่อตรวจสอบค่าภาระภาษีอากรค้างช าระก่อนการอนุมัติให้มีการ
เปลี่ยนแปลงทุกครั้ง หากไม่มีค่าภาระภาษีอากรค้างช าระจึงจะอนุมัติคืนหนังสือค้ าประกันฯ ฉบับเดิม ท้ังนี้ แม้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงหนังสือค้ าประกันฯ แต่ผู้ประกอบการยังมีภาระผูกพันและรับผิดชอบในการช าระค่าภาษีอากรและภาษีอื่น ๆ
กับกรมศุลกากรตามข้อบังคับแห่งสัญญาประกันและทัณฑ์บนของการเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

ความคืบหน้าการจัดท าประกาศกรมศุลกากร เรื่อง 
พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับของถ่ายล า
ทางอากาศยาน 
กรมศุลกากรโดยกองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 
(กมพ.) ได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาศึกษา
แนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะตามรายงานการ
พิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนส่งสินค้า
ทางอากาศยาน ของคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดยล่าสุด กมพ. ได้จัด
ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อร่าง
ประกาศกรมศุลกากร และร่างค าสั่งทั่วไปกรมศุลกากร เมื่อวันท่ี 
31 สิงหาคม 2563 และได้มีการแจ้งเวียนรายงานการประชุม
เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2563 แล้ว

ความคืบหน้าแนวทางการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
กรณีผู้น าของเข้าแจ้งความสงวนสิทธิขอคืนอากร
และการวางประกันเกี่ยวกับปัญหาพิกัดอัตรา
ศุลกากรเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
หัวหน้าคณะท างาน ครอ. ขอรับเป็นประธานในการจัด
ประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับการวางประกันใน
กรณีที่ผู้น าของเข้ามีปัญหาเกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากร
และมอบหมายให้เลขานุการคณะท างาน ครอ. ศึกษาข้อ
กฎหมาย พิธีการที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าร่างประกาศกรม
ศุลกากรและระเบียบปฏิบัติศุลกากรต่อไป

การยื่นหนังสือมอบอ านาจกรณีการขอรับบริการและขอรับใบอนุญาตน าเข้าจากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) ภาคเอกชนเสนอให้มีการท าหนังสือมอบอ านาจฉบับเดียวให้ครอบคลุมตั้งแต่การขอรับบริการจนถึงขั้นตอนการยื่นขอรับ
ใบอนุญาตน าเข้าจากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรณีที่ผู้รับมอบอ านาจเป็นคนเดียวกัน ซึ่งผู้แทนจาก สมอ. 
แจ้งว่า สมอ. มีระบบ e-Licensing ที่ผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการในระบบนี้เพียงครั้งเดียว สามารถยื่นค าร้อง
ได้ในทุกขั้นตอนโดยไม่ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ และส าหรับข้อเสนอของภาคเอกชนที่เสนอให้สามารถใช้หนังสือมอบอ านาจเพียง
ครั้งเดียวนั้น สมอ. จะรับไปพิจารณาและจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป



ภาคเอกชนสอบถามใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นการมอบอ านาจ ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจ าเป็นต้องมีช่ือในฐานข้อมูลระบบ
ทะเบียนผู้มาติดต่อของกรมศุลกากรหรือไม่ ซึ่งประกาศกรมฯ ที่ 178/2560 ข้อ 5 ก าหนดให้ผู้ขอคืนอากรทั่วไปจะต้องเป็น
ผู้น าของเข้า หรือผู้ส่งของออก หรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้กระท าการแทนเป็นการทั่วไปตามค าขอลงทะเบียนเป็นผู้ผ่าน
พิธีการศุลกากรในฐานข้อมูลระบบทะเบียนผู้มาติดต่อของกรมศุลกากร ส่วนสถานที่ยื่นค าร้องการขอคืนอาการทั่วไปนั้น 
ตาม ข้อ. 6 ก าหนดให้การขอคืนอากรทั่วไปให้ยื่นค าร้องที่หน่วยงานคืนอากรประจ าส านักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่
ตรวจปล่อยของ 

วิธีปฏิบัติในการน าราคาท่ีค้นได้จากอินเตอร์เน็ตมาเป็นราคา
ประเมินและกรณีขอหลักฐานการโอนเงินขณะยังไม่ครบ
ก าหนดเวลาช าระสินค้า
กรมศุลกากรไม่สามารถก าหนดหลักเกณฑ์การน าราคาที่ค้นหาได้
จากอินเตอร์เน็ตมาเป็นราคาประเมินในการก าหนดราคาศุลกากรต้อง
ด าเนินการตามกฎกระทรวง การก าหนดและการใช้ราคาศุลกากร พ.ศ. 
2560 อย่างไรก็ดี หากมีเหตุอันควรสงสัยในเรื่องราคาศุลกากร 
พนักงานศุลกากรอาจมีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อการประเมิน
อากรที่ถูกต้องต่อไป

การงดเว้นการวางประกันค่าปรับกรณีถูกจับกุมและ
ผู้น าเข้าขอวางประกันปัญหาพิกัด
การวางประกันค่าปรับกรณีถูกจับกุมและมีการวางประกันออก
ของไปก่อนเพื่อขอให้พิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากรใน
ภายหลัง เนื่องจากเป็นการด าเนินการที่เกี่ยวเนื่องจากที่พิจารณา
ไว้ในเรื่องกรณีการวางประกัน จึงขอรับไปพิจารณาในคราว
เดียวกันกับการก าหนดแนวทางการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับ
การวางประกันในกรณีที่ผู้น าของเข้ามีปัญหาเกี่ยวกับพิกัดอัตรา
ศุลกากร

ปัญหาการน าบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงในการลงทะเบียน
เป็นผู้น าของเข้าและผู้ส่งของออกของกรมศุลกากรผ่านระบบ 
Online
ภาคเอกชนเสนอให้มีการลงทะเบียนผ่านระบบ Online โดยให้
ผู้ขอลงทะเบียนแนบหลักฐานการพิสูจน์ตัวตนซึ่งอาจเป็นหลักฐาน
จากส านักงานเขต หรือธนาคารเพ่ือให้ผู้ขอลงทะเบียนไม่ต้อง
เดินทางไปด าเนินการที่กรมศุลกากรด้วยตนเอง 

การยื่นแบบค าขอลงทะเบียนในระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อ
ออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต ผู้ลงทะเบียนจะต้องน าหลักฐานแสดง
ตนมาแสดงเฉพาะกรณีการลงทะเบียนครั้งแรก และต้องน า
หลักฐานแสดงตัวตนของผู้มีอ านาจลงนามตามแบบค าขอมาแสดง
เพื่อเป็นการป้องกันการปลอมแปลงเอกสารและแอบอ้างตัวตนของผู้
ลงทะเบียน (ประกาศกรมศุลกากร ที่ 64/2561 ลว. 27 ก.พ. 61 
เรื่อง การลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือด าเนินการ
ในกระบวนการทางศุลกากร) กรมศุลกากรขอรับไปพิจารณา
ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตนให้มีความสะดวก
และเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ

ปัญหาเจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับเรื่องกรณีขอแก้ไขใบขน
สินค้าหลังการตรวจปล่อย
การประชุมครอ. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันท่ี 31 พ.ค. 61 ได้พิจารณา
ประเด็นปัญหาดังกล่าว สรุปได้ดังนี้
การแก้ไขใบขนสินค้าหลังการตรวจปล่อย จะระบุข้อความ 
“ท้ังนี้ บริษัทฯ ขอท าความตกลงระงับคดีในช้ันศุลกากรตามท่ี
ศุลกากรก าหนด” หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ หากไม่ระบุข้อความดังกล่าว
จะต้องยื่นหนังสือขอท าความตกลงระงับคดีในช้ันศุลกากรอีก 1
ฉบับ เพื่อใช้ในการพิจารณาคดี
การแก้ไขใบขนสินค้าขาออก กรณีการยื่นเอกสารที่เกี่ยวกับการ
ช าระเงิน สามารถใช้เอกสารอื่นเป็นหลักฐานการสั่งซื้อหรือช าระ
เงินแทนได้ ยกเว้น กรณีการแก้ไขใบขนสินค้าที่ขอชดเชยอากร 
ต้องแนบเอกสารการโอนเงินเท่านั้น ส าหรับการรับรองเอกสาร
การโอนเงินผ่านธนาคาร ธนาคารลงนามรับรองเอกสารดังกล่าวใน
หน้าแรกที่เป็นยอดรวมการช าระเงินท้ังหมดเพียงหน้าเดียวก็ได้
การขอส าเนาใบขนสินค้าที่พิมพ์จากระบบคอมพิวเตอร์ของ
กรมศุลกากรภายหลังจากการแก้ไขข้อมูลแล้ว กรณีที่ค าร้องขอ
แก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าได้ระบุข้อความตอนท้ายของหนังสือว่า ขอ
ส าเนาใบขนสินค้าที่ได้ท าการแก้ไขข้อมูลแล้ว ให้ถือว่าบริษัทได้ยื่น
ค าร้องขอส าเนาในคราวเดียว
การแก้ไขใบขนสินค้ากรณีคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิต
สินค้า กรณียื่นค าร้องสามารถยื่น ณ หน่วยงานตรวจปล่อย หรือ 
หน่วยงานก ากับคลังสินค้าทัณฑ์บน ก็ได้ โดยเจ้าหน้าที่จะมี
หนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สอบถามไปยัง
เจ้าหน้าที่หน่วยงานต้นทาง หรือปลายทางเพื่อตรวจสอบและ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลประกอบการแก้ไขตามค าร้อง

ข้อเสนอในการก าหนดผู้รับมอบอ านาจตามข้อ 5 และสถานที่ในการยื่นค าร้องขอคืนอากรตามข้อ 6 ของ
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