สรุปประเด็นพิจารณาในที่ประชุมคณะทางานร่วมภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่ออานวยความสะดวกในการนาเข้าส่งออก (ครอ.) ครั้งที่ 2/2563
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 71/2563 ลว. 7 เมษายน 63 เรื่อง การอานวยความสะดวกในการแสดง
ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน (กศก. 122 หรือ กศก. 123) ในการติดต่อราชการกับกรมศุลกากร
จากการประชุม ครอ. ครั้งที่ 1/2563 ภาคเอกชนได้เสนอให้แก้ไขปัญหาการใช้ใบเสร็จรับเงิน กศก. 123 กรณีการคืน
อากร ซึ่ ง กรมศุ ล กากรได้ ด าเนิ น การแจ้ งเวี ย นให้ เ จ้ า หน้ า ที่ รั บ ทราบแล้ ว ว่ า ส าเนาใบเสร็ จ รั บ เงิ น กศก. 123
ที่ผู้ประกอบการพิมพ์ออกมาสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาขอคืนอากรได้ และได้ออกเป็นประกาศ
กรมศุลกากร ที่ 71/2563 และได้มีการเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 150/2563 ลว. 18 กันยายน 63 เรื่อง การไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฉบับใหม่
กรณีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า
ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต เขตปลอดอากร และใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
จากการประชุม ครอ. ครั้งที่ 1/2563 ภาคเอกชนเสนอประเด็นปัญหาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนฉบับใหม่ กรมศุลกากรได้ออกประกาศกรมศุลกากร ที่ 150/2563 โดยกาหนดให้การขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการได้รับใบอนุญาตกรณีที่กระทบถึงข้อมูลที่อยู่ในใบอนุญาตเดิม กรม
ศุลกากรจะดาเนินการออกใบอนุญาตใหม่ให้ โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตฉบับใหม่ ต้อง
นาใบอนุญาตฉบับเดิมมาให้พนักงานกากับว่า “ไม่ใช้เนื่องจากกรมศุลกากรได้ออกใบอนุญาตฉบับใหม่แล้ว”

การเปลี่ยนหนังสือค้าประกันธนาคารของผู้ประกอบการนาเข้าและส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ
กรณีที่ผู้ประกอบการยื่นคาร้องขอเปลี่ยนแปลงหนังสือค้าประกันธนาคาร กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากรจะแจ้ง
เวียนไปยังหน่วยงานต่ าง ๆ ของกรมศุ ลกากรเพื่อ ตรวจสอบค่าภาระภาษีอากรค้างชาระก่อนการอนุ มัติให้ มีการ
เปลี่ยนแปลงทุกครั้ง หากไม่มีค่าภาระภาษีอากรค้างชาระจึงจะอนุมัติคืนหนังสือค้าประกันฯ ฉบับเดิม ทั้งนี้ แม้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงหนังสือค้าประกันฯ แต่ผู้ประกอบการยังมีภาระผูกพันและรับผิดชอบในการชาระค่าภาษีอากรและภาษีอื่น ๆ
กับกรมศุลกากรตามข้อบังคับแห่งสัญญาประกันและทัณฑ์บนของการเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

ความคืบหน้า การจั ดทาประกาศกรมศุลกากร เรื่อง
พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับของถ่ายลา
ทางอากาศยาน

ความคืบหน้าแนวทางการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
กรณีผู้นาของเข้าแจ้งความสงวนสิทธิขอคืนอากร
และการวางประกัน เกี่ยวกับปัญหาพิกัดอัตรา
ศุลกากรเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร

กรมศุ ล กากรโดยกองมาตรฐานพิ ธี ก ารและราคาศุ ล กากร
(กมพ.) ได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาศึกษา
หัวหน้าคณะทางาน ครอ. ขอรับเป็นประธานในการจัด
แนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะตามรายงานการ
ประชุ ม ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ก าหนดแนว
พิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนส่งสินค้า
ทางการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสาหรับการวางประกันใน
ทางอากาศยาน ของคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติ
กรณีที่ผู้นาของเข้ามีปัญหาเกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากร
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดยล่าสุด กมพ. ได้จัด
และมอบหมายให้เลขานุการคณะทางาน ครอ. ศึกษาข้อ
ประชุ มหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้ องเพื่อพิจารณาให้ความเห็ นต่ อร่ าง
กฎหมาย พิธีการที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาร่างประกาศกรม
ประกาศกรมศุลกากร และร่างคาสั่งทั่วไปกรมศุลกากร เมื่อวันที่
ศุลกากรและระเบียบปฏิบัติศุลกากรต่อไป
31 สิงหาคม 2563 และได้มีการแจ้งเวียนรายงานการประชุม
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 แล้ว
การยื่นหนังสือมอบอานาจกรณีการขอรับบริการและขอรับใบอนุญาตนาเข้าจากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(สมอ.) ภาคเอกชนเสนอให้มีการทาหนังสือมอบอานาจฉบับเดียวให้ครอบคลุมตั้งแต่การขอรับบริการจนถึงขั้นตอนการยื่นขอรับ
ใบอนุญาตนาเข้าจากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรณีที่ผู้รับมอบอานาจเป็นคนเดียวกัน ซึ่งผู้แทนจาก สมอ.
แจ้งว่า สมอ. มีระบบ e-Licensing ที่ผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการในระบบนี้เพียงครั้งเดียว สามารถยื่นคาร้อง
ได้ในทุกขั้นตอนโดยไม่ต้องมีหนังสือมอบอานาจ และสาหรับข้อเสนอของภาคเอกชนที่เสนอให้สามารถใช้หนังสือมอบอานาจเพียง
ครั้งเดียวนั้น สมอ. จะรับไปพิจารณาและจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ข้อเสนอในการกาหนดผู้รับมอบอานาจตามข้อ 5 และสถานที่ในการยื่นคาร้องขอคืนอากรตามข้อ 6 ของ
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 178/2560

ภาคเอกชนสอบถามใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นการมอบอานาจ ผู้ที่ได้รับมอบอานาจจาเป็นต้องมีชื่อในฐานข้อมูลระบบ
ทะเบียนผู้มาติดต่อของกรมศุลกากรหรือไม่ ซึ่งประกาศกรมฯ ที่ 178/2560 ข้อ 5 กาหนดให้ผู้ขอคืนอากรทั่วไปจะต้องเป็น
ผู้นาของเข้า หรือผู้ส่งของออก หรือผู้ได้รับมอบอานาจให้กระทาการแทนเป็นการทั่วไปตามคาขอลงทะเบียนเป็นผู้ผ่าน
พิธีการศุลกากรในฐานข้อมูลระบบทะเบียนผู้มาติดต่อของกรมศุลกากร ส่วนสถานที่ยื่นคาร้องการขอคืนอาการทั่วไปนั้น
ตาม ข้อ. 6 กาหนดให้การขอคืนอากรทั่วไปให้ยื่นคาร้องที่หน่วยงานคืนอากรประจาสานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่
ตรวจปล่อยของ

การงดเว้น การวางประกัน ค่า ปรั บกรณี ถูกจั บกุม และ
ผู้นาเข้าขอวางประกันปัญหาพิกัด
การวางประกันค่าปรับกรณีถูกจับกุมและมีการวางประกันออก
ของไปก่ อ นเพื่ อ ขอให้ พิ จ ารณาปั ญ หาพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากรใน
ภายหลัง เนื่องจากเป็นการดาเนินการที่เกี่ยวเนื่องจากที่พิจารณา
ไว้ ใ นเรื่ อ งกรณี ก ารวางประกั น จึ ง ขอรั บ ไปพิ จ ารณาในคราว
เดียวกันกับการกาหนดแนวทางการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสาหรับ
การวางประกันในกรณีที่ผู้นาของเข้ามีปัญหาเกี่ยวกับพิกัดอัตรา
ศุลกากร

ปัญหาเจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับเรื่องกรณีขอแก้ไขใบขน
สินค้าหลังการตรวจปล่อย
การประชุมครอ. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 61 ได้พิจารณา
ประเด็นปัญหาดังกล่าว สรุปได้ดังนี้
การแก้ ไ ขใบขนสิ น ค้ า หลั ง การตรวจปล่ อ ย จะระบุ ข้ อ ความ
“ทั้งนี้ บริษัท ฯ ขอทาความตกลงระงั บคดีในชั้นศุ ลกากรตามที่
ศุลกากรกาหนด” หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ หากไม่ระบุข้อความดังกล่าว
จะต้องยื่นหนังสือขอทาความตกลงระงับคดีในชั้นศุลกากรอีก 1
ฉบับ เพื่อใช้ในการพิจารณาคดี
การแก้ไขใบขนสินค้าขาออก กรณีการยื่นเอกสารที่เกี่ยวกับการ
ชาระเงิน สามารถใช้เอกสารอื่นเป็นหลักฐานการสั่งซื้อหรือชาระ
เงินแทนได้ ยกเว้น กรณีการแก้ไขใบขนสินค้าที่ขอชดเชยอากร
ต้องแนบเอกสารการโอนเงินเท่านั้น สาหรับการรับรองเอกสาร
การโอนเงินผ่านธนาคาร ธนาคารลงนามรับรองเอกสารดังกล่าวใน
หน้าแรกที่เป็นยอดรวมการชาระเงินทั้งหมดเพียงหน้าเดียวก็ได้
การขอสาเนาใบขนสิน ค้าที่พิมพ์จากระบบคอมพิวเตอร์ของ
กรมศุลกากรภายหลังจากการแก้ไขข้อมูลแล้ว กรณีที่คาร้องขอ
แก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าได้ระบุข้อความตอนท้ายของหนังสือว่า ขอ
สาเนาใบขนสินค้าที่ได้ทาการแก้ไขข้อมูลแล้ว ให้ถือว่าบริษัทได้ยื่น
คาร้องขอสาเนาในคราวเดียว
การแก้ไขใบขนสินค้ากรณีคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิต
สินค้า กรณียื่นคาร้องสามารถยื่น ณ หน่วยงานตรวจปล่อย หรือ
หน่ ว ยงานก ากั บ คลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ น ก็ ไ ด้ โดยเจ้ า หน้ า ที่ จ ะมี
หนั ง สื อ ผ่ า นระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส อบถามไปยั ง
เจ้ าหน้า ที่ห น่ว ยงานต้น ทาง หรือ ปลายทางเพื่อ ตรวจสอบและ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลประกอบการแก้ไขตามคาร้อง

ปัญหาการนาบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงในการลงทะเบียน
เป็นผู้นาของเข้าและผูส้ ่งของออกของกรมศุลกากรผ่านระบบ
Online
ภาคเอกชนเสนอให้มีการลงทะเบียนผ่านระบบ Online โดยให้
ผู้ขอลงทะเบียนแนบหลักฐานการพิสูจน์ตัวตนซึ่งอาจเป็นหลักฐาน
จากสานั กงานเขต หรือ ธนาคารเพื่อ ให้ผู้ ข อลงทะเบีย นไม่ ต้ อ ง
เดินทางไปดาเนินการที่กรมศุลกากรด้วยตนเอง
การยื่นแบบคาขอลงทะเบียนในระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อ
ออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต ผู้ลงทะเบียนจะต้องนาหลักฐานแสดง
ตนมาแสดงเฉพาะกรณี ก ารลงทะเบี ย นครั้ ง แรก และต้ อ งน า
หลักฐานแสดงตัวตนของผู้มีอานาจลงนามตามแบบคาขอมาแสดง
เพื่อเป็นการป้องกันการปลอมแปลงเอกสารและแอบอ้างตัวตนของผู้
ลงทะเบียน (ประกาศกรมศุลกากร ที่ 64/2561 ลว. 27 ก.พ. 61
เรื่อง การลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดาเนินการ
ในกระบวนการทางศุล กากร) กรมศุล กากรขอรับ ไปพิจ ารณา
กาหนดแนวทางการพัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตนให้มีความสะดวก
และเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ

วิธีปฏิบัติในการนาราคาที่ค้นได้จากอินเตอร์เน็ตมาเป็นราคา
ประเมินและกรณีขอหลักฐานการโอนเงินขณะยังไม่ครบ
กาหนดเวลาชาระสินค้า
กรมศุลกากรไม่สามารถกาหนดหลักเกณฑ์การนาราคาที่ค้นหาได้
จากอินเตอร์เน็ตมาเป็นราคาประเมินในการกาหนดราคาศุลกากรต้อง
ดาเนินการตามกฎกระทรวง การกาหนดและการใช้ราคาศุลกากร พ.ศ.
2560 อย่ างไรก็ ดี หากมี เหตุ อั นควรสงสั ยในเรื่ องราคาศุ ลกากร
พนักงานศุลกากรอาจมีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อการประเมิน
อากรที่ถูกต้องต่อไป

