Customs Learning

ตอนที่่� 2

สรุุปผลการดำำ�เนิินการที่่�สำำ�คััญ

จากการประชุุมคณะทำำ�งานร่่วมภาครััฐและภาคเอกชนเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวก

ในการนำำ�เข้้าส่่งออก (ครอ.)

ในตอนที่่� 1 ทุุกท่่านได้้ทำำ�ความรู้้�จัักกัับ คณะทำำ�งาน ครอ. ไปแล้้ว ในตอนนี้้�จึึงขอนำำ�ผลการดำำ�เนิินการที่่�สำำ�คััญ
ในฐานะที่่เ� ป็็นกลไกประสานความร่่วมมืือระหว่่างผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียในกระบวนการนำำ�เข้้าส่่งออกสิินค้้าว่่า มีีการประสานงาน
เพื่่�อแก้้ ไขปััญหา รวมถึึงผลัักดัันประเด็็นสำำ�คััญ ๆ ให้้มีีผลลััพธ์์เชิิงรููปธรรมในเรื่่�องใดบ้้าง
เรื่่อ� งที่่� 1 การนัับระยะเวลาในการใส่่เครื่่อ� งหมาย
“/” ในช่่อง “Issued Retroactively”ของหนัังสืือรัับรอง
ถิ่่�นเกิิดสิินค้้า (FORM D)
(ที่่�มา : การประชุุม คณะทำำ�งาน ครอ. ครั้้�งที่่�
1/2561 เมื่่�อวัันที่่� 13 ธัันวาคม 2561)
ปััญหา :
ระเบีียบปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับหนัังสืือรัับรองถิ่่�นกำำ�เนิิด
สิินค้า (Operational Certification Procedure : OCP)
กฎข้้ อ 10 ข้้ อ 2 ย่่ อ ย ภาคผนวก 8 ที่่� ร ะบุุ ว่ ่ า
“In exceptional cases where a Certificate of
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Origin (Form D) has not been issued at the time of
exportation or no later than three (3) days from
the declared shipment date, due to involuntary
errors or omissions or other valid causes, the
Certificate of Origin (Form D) may be issued
retroactively but no longer than one (1) year
from the date of shipment and shall be duly
and prominently marked “Issued Retroactively”
ซึ่งการนับวันส�ำหรับการใส่เครื่องหมายในช่อง Issued
Retroactively ของประเทศผู้ออกหนังสือรับรองถิ่น
กำำ�เนิิดสิินค้้า (Form D) มีีการนัับระยะเวลาแตกต่่างกััน

Customs Learning
บางประเทศนัับวัั น แรกเป็็ น วัั น ที่่� 1 บางประเทศ
นัับวัันถััดไปเป็็นวัันที่่� 1 ซึ่่�งกระทบกัับการใส่่เครื่่�องหมาย
“/” ในช่่ อ ง Issued Retroactively ประเด็็ น นี้้�
จึึงเป็็นการตีีความคำำ�ว่่า “three (3) days from the
declaredshipment date” ว่่าจะนัับอย่่างไร
ผลการดำำ�เนิินการ :
(1) การเริ่่�มนัับวัันให้้นัับ  3 วัันหลัังจากวัันที่่�
รัับบรรทุุกสิินค้้า ซึ่่�งหากพ้้นกำำ�หนด 3 วัันแล้้ว จึึงทำำ�การ
ออกหนัังสืื อ รัับรองถิ่่� น กำำ � เนิิ ด สิิ น ค้้ า Form D
และใส่่เครื่่�องหมายในช่่อง Issued Retroactively

(2) กรณีีที่่�มีีการทำำ�เครื่่�องหมายในช่่อง Issued
Retroactively ก่่อนวัันครบกำำ�หนดที่่�จะต้้องระบุุนั้้�น
ไม่่เป็็นสาเหตุุทำ�ำ ให้้หนัังสืือรัับรองถิ่่น� กำำ�เนิิดสิินค้้า Form D
ฉบัับดัังกล่่าวต้้องเสีียสิิทธิิไป
ทั้้ง� นี้้� คณะทำำ�งาน ครอ. มีีหนัังสือื ที่่� กค 0501/ 246
ลงวัันที่่� 8 มกราคม 2562 เรื่่อ� ง แนวทางการนัับระยะเวลา
ในการใส่่เครื่่อ� งหมาย “/” ในช่่อง Issued Retroactively
ของ FORM D แจ้้งเวีียนทุุกหน่่วยงานทราบแล้้ว
----------------------เรื่่อ� งที่่� 2 การแสดงใบอนุุญาตนำำ�สัตั ว์์ออกนอก
ราชอาณาจัักรหรืือใบอนุุญาตนำำ�ซากสััตว์์ออกนอกราช
อาณาจัักร (ร.9)
(ที่่�มา : การประชุุม คณะทำำ�งาน ครอ. ครั้้�งที่่�
1/2561 เมื่่�อวัันที่่� 13 ธัันวาคม 2561)

	ปััญหา :
ตามประกาศกรมปศุุสััตว์์ เรื่่�อง การขออนุุญาต 
การออกใบอนุุญาต วิิธีีการนำำ�เข้้า ส่่งออกหรืือนำำ�ผ่่าน
ราชอาณาจัักรซึ่่ง� สััตว์์หรืือซากสััตว์์ พ.ศ. 2558 หมวด 2 ข้้อ
13 กำำ�หนดให้้ใบอนุุญาตนำำ�สััตว์์ออกนอกราชอาณาจัักร
หรืือใบอนุุญาตนำำ�ซากสััตว์์ออกนอกราชอาณาจัักรมีีอายุุ
9 วัันนัับแต่่วันั ที่่อ� อก ซึ่่�งผู้้�ประกอบการได้้แสดงใบอนุุญาต
ขณะผ่่านพิิธีีการศุุลกากรขาออกแล้้ว  แต่่ในกรณีีที่่�เรืือ
เลื่่�อนเวลาออกล่่าช้้ากว่่าที่่�กำำ�หนดทำำ�ให้้ใบอนุุญาตหมด
อายุุก่่อนวัันเรืือออก
ผลการดำำ�เนิินการ :
กรมปศุุสััตว์์ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานเจ้้าของใบอนุุญาต 
ได้้มีีหนัังสืือ ที่่� กษ 0621/8952 ลงวัันที่่� 29 มีีนาคม 2562
เรื่่�อง ขอซัักซ้้อมความเข้้าใจในการออกใบอนุุญาตส่่งออก
(แบบร.9) ต่่อกรมศุุลกากร ซึ่่�งแจ้้งว่่า เมื่่อ� อธิิบดีีกรมปศุุสััตว์์
หรืือผู้้�ที่อ่� ธิิบดีีกรมปศุุสััตว์ม์ อบหมายออกใบอนุุญาตนำำ�สััตว์์
หรืือซากสััตว์์ออกนอกราชอาณาจัักร (ร.9) แล้้ว ผู้้�ประกอบการ
สามารถนำำ�ใบอนุุญาตดัังกล่่าวไปเดิินพิิธีีการศุุลกากร
ได้้ภายใน 9 วัันนัับแต่่วัันที่่�ออกใบอนุุญาต  และให้้ถืือว่่า
วัันที่่�ส่่งข้้อมููลใบอนุุญาตนำำ�สััตว์์หรืือซากสััตว์์ออกนอก
ราชอาณาจัักร (ร.9) เชื่่อ� มโยงกัับข้้อมููลใบขนสิินค้้าขาออก
ผ่่านระบบ NSW เป็็นวันั ที่่นำ� �สิ
ำ นิ ค้้าออกตามใบอนุุญาตแล้้ว
----------------------เรื่่�องที่่� 3 การนำำ�เข้้าสิินค้้าที่่�ต้้องใช้้ใบอนุุญาต
ในการนำำ�เข้้าสััตว์์น้ำำ��หรืือผลิิตภััณฑ์์สััตว์์น้ำำ��แต่่มีีการ
เปลี่่�ยนแปลงท่่านำำ�เข้้า
(ที่่�มา : การประชุุม คณะทำำ�งาน ครอ. ครั้้�งที่่�
1/2562 เมื่่�อวัันที่่� 14 กุุมภาพัันธ์์ 2562)
ปััญหา :
ประกาศกรมประมง เรื่่�อง กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์
วิิธีีการ และเงื่อ่� นไขการขออนุุญาตและการอนุุญาตนำำ�เข้้า
สััตว์์น้ำำ��หรืือผลิิตภััณฑ์์สััตว์์น้ำำ�� พ.ศ. 2560 กำำ�หนดให้้ผู้้�นำำ�
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เรื่่อ� งที่่� 4 ใบขนสิินค้้าขาเข้้าแสดงวัันที่่ต� รวจปล่่อย
สิินค้้าก่่อนวัันเรืือเข้้า
(การประชุุม คณะทำำ�งาน ครอ. ครั้้�งที่่� 1/2562
เมื่่�อวัันที่่� 14 กุุมภาพัันธ์์ 2562)

ของเข้้าระบุุด่่านตรวจสััตว์์น้ำำ��ที่่�นำำ�เข้้าในใบคำำ�ขออนุุญาต 
โดยผู้้�รัับอนุุญาตต้้องนำำ�สััตว์น้ำ์ �ำ� เข้้ามาในราชอาณาจัักรทาง
ด่่านศุุลกากรที่่กำ� �ำ หนดในใบอนุุญาต ทำำ�ให้้ในกรณีีที่่ผู้้�นำ
� �ข
ำ อง
เข้้าที่่ป� ระสงค์์นำ�ำ เข้้าทางท่่าเรืือกรุุงเทพและได้้รัับใบอนุุญาต
จากด่่านตรวจสััตว์์น้ำำ��ท่่าเรืือกรุุงเทพก่่อนการนำำ�เข้้าแล้้ว 
แต่่ประสบปััญหาที่่�ทำำ�ให้้ต้้องเปลี่่�ยนท่่านำำ�เข้้าจากท่่าเรืือ
กรุุงเทพเป็็นท่่าเรืือแหลมฉบััง ซึ่่�งต้้องขอใบอนุุญาตฉบัับ
ใหม่่ต่อ่ ด่่านตรวจสััตว์์น้ำ�จัั
ำ� งหวัดั ชลบุุรีี เป็็นเหตุุให้้ใบอนุุญาต
ฉบัับใหม่่ออกหลัังวันั นำำ�เข้้า ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้เป็็นความผิิดตาม
กฎหมายศุุลกากร
ผลการดำำ�เนิินการ :
กรมศุุลกากรและกรมประมงได้้ประชุุมเพื่่�อหารืือ
กำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิร่ว่ มกััน โดยมีีข้้อสรุุปว่่าผู้้�นำำ�ของเข้้า
ต้้องขอยกเลิิกใบอนุุญาติิฉบัับเดิิมที่่�ได้้ขอไว้้แล้้ว  โดยด่่าน
ตรวจสััตว์์น้ำำ��จะยกเลิิกใบอนุุญาตฉบัับเดิิมและออกฉบัับ
ใหม่่ที่อ้่� า้ งอิิงข้้อมููลใบอนุุญาตฉบัับเดิิมที่่มีี� การอนุุญาตก่่อน
การนำำ�เข้้าไว้้แล้้วในใบอนุุญาตฉบัับใหม่่ และส่่งข้้อมููลเข้้าสู่่�
ระบบคอมพิิวเตอร์์ของศุุลกากร พร้้อมทั้้ง� มีีหนัังสืือแจ้้งเป็็น
ลายลัักษณ์์อัักษรไปยัังด่่านศุุลกากรที่่�นำำ�เข้้า และให้้ถืือว่่า
ผู้้�นำำ�ของเข้้าได้้รัับใบอนุุญาตให้้นำำ�เข้้าก่่อนการนำำ�เข้้าแล้้ว
ทั้้�งนี้้� คณะทำำ�งาน ครอ. ได้้มีีหนัังสืือที่่� กค 0501/3317
ลงวัันที่่� 4 มีีนาคม 2562 แจ้้งเวีียนแนวทางการปฏิิบััติิให้้
ทุุกหน่่วยงานทราบแล้้ว โดยในส่่วนของกรมประมงได้้มีีการ
แจ้้งเวีียนแนวทางการดำำ�เนิินการดัังกล่่าวให้้กัับด่่านตรวจ
สััตว์์น้ำำ��ทุุกด่่านทั่่�วประเทศทราบเช่่นกััน
-----------------------
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ปััญหา :
กรณีีที่่ใ� บขนสิินค้้าขาเข้้าแสดงวันั ที่่ต� รวจปล่่อยสิินค้้า
(สถานะ 0309) ก่่อนวัันเรืือเข้้า ส่่งผลกระทบต่่อการนำำ�ใบ
ขนสิินค้้าขาเข้้าไปใช้้สิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีอากร
ผลการดำำ�เนิินการ :
ปััญหานี้้�อาจเกิิดขึ้้�นได้้จากการดำำ�เนิินการตาม
ประกาศกรมศุุลกากรที่่� 5/2561 เรื่่�อง กระบวนการทาง
ศุุลกากรล่่วงหน้้าก่่อนสิินค้้ามาถึึง (Pre-Arrival Processing)
ซึ่่� ง เป็็ น ระบบที่่� เ ปิิ ด โอกาสให้้ ผู้้�นำำ �ข องเข้้ า ยื่่� น ใบขนสิิ น
ค้้าและชำำ�ระค่่าภาษีีอากร (ถ้้ามีี) ล่่วงหน้้าก่่อนที่่�เรืือ/
อากาศยานเข้้ า มาถึึ ง ท่่ า /สนามบิิ นที่่� เ ป็็ นด่่ า นศุุ ล กากร
ในกรณีีที่่�ใบขนสิินค้้าไม่่ติิดเงื่่�อนไขความเสี่่�ยง (Green
Line) ระบบจะบัันทึึกการตรวจปล่่อย (สถานะ 0309)
โดยอััตโนมััติิ ทำำ�ให้้ระบบอาจแสดงวัันที่่�ตรวจปล่่อยสิิน
ค้้าก่่อนวัันนำำ�เข้้าได้้ แต่่วัันที่่�ผู้้�นำำ�ของเข้้ารัับมอบสิินค้้า
(สถานะ 0409) จะเป็็นวัันที่่�หลัังวัันนำำ�เข้้าเท่่านั้้�น กรณีีที่่�
ผู้้�ประกอบการนำำ�ใบขนสิินค้้าไปใช้้สิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีี
อากรจะพิิจารณาสถานะใบขนสิินค้้าจากวันั ที่่รัับ
� มอบสิินค้้า
ไปจากอารัักขาศุุลกากร (สถานะ 0409) ซึ่่�งการส่่งมอบ
สิินค้้าจะเกิิดขึ้้�นภายหลัังวัันเรืือเข้้าทุุกกรณีี
-----------------------
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เรื่่�องที่่� 5 แนวทางการดำำ�เนิินการกรณีีตู้้�สิินค้้า
ผ่่านแดนขนส่่งมาในเรืือต่่างประเทศที่่�เทีียบท่่าเรืือแหลม
ฉบัังและมีีการขนย้้ายต่่อมายัังท่่าเรืือรัับอนุุญาตเอกชน
และท่่าเรืือกรุุงเทพ
(ที่่�มา : การประชุุม คณะทำำ�งาน ครอ. ครั้้�งที่่�
2/2562 เมื่่�อวัันที่่� 3 เมษายน 2562)
ปััญหา :
เรืือต่่างประเทศที่่�ขนส่่งตู้้�สิินค้้าผ่่านแดนเทีียบ
ท่่าเรืือแหลมฉบัังและมีีการขนย้้ายตู้้�สิินค้้าผ่่านแดนลง
เรืือลำำ � เลีียง (Barge) เพื่่� อ มาปฏิิ บัั ติิ พิิ ธีี การศุุ ล กากร
ณ ท่่ า เรืือรัับอนุุ ญ าตเอกชนหรืือท่่ า เรืือกรุุ ง เทพ 
สามารถดำำ�เนิินการได้้หรืือไม่่
ผลการดำำ�เนิินการ :
กองกฎหมายได้้จััดประชุุมคณะกรรมการสำำ�นััก
กฎหมาย ครั้้ง� ที่่� 2/2562 เมื่่อ� วันั ที่่� 23 เมษายน 2562 สรุุปว่่า
สามารถปฏิิบััติิพิิธีีการศุุลกากรว่่าด้้วยการผ่่านแดนได้้
เนื่่�องจาก เอกสาร Cargo Manifest และ Bill of Lading
(B/L) ได้้ระบุุท่า่ ที่่มีีชื่
� อ่� ส่่งของถึึง (Place of Delivery) ซึ่่ง� เป็็น
ท่่าที่่ป� ระสงค์์ที่จ่� ะส่่งมอบของและใช้้เป็็นท่่าที่่ป� ฏิิบััติิพิธีีิ การ
ศุุลกากรมาแต่่แรกแล้้ว การใช้้เรืือลำำ�เลีียง (Barge) ขนย้้าย
ของจากท่่าที่่จ� ะขนถ่่ายของขึ้้น� จากเรืือ (Port of Discharge)
ไปยัังท่่าที่่มีีชื่
� ่�อส่่งของถึึง (Place of Delivery) เป็็นเพีียง
การเปลี่่ย� นยานพาหนะเพื่่อ� ความสะดวกในการขนส่่งของ
ที่่�นำำ�มาจากต่่างประเทศไปยัังท่่าที่่�มีีชื่่�อส่่งของถึึง (Place
of Delivery) เท่่านั้้น�  ซึ่่�งสำำ�นัักงานศุุลกากรท่่าเรืือกรุุงเทพ
ได้้ ดำำ � เนิิ น การยกร่่ า งแก้้ ไขประกาศกรมศุุ ล กากรที่่�
139/2560 แล้้ว
-----------------เรื่่�องที่่� 6 การตรวจปล่่อยสิินค้้าที่่�ได้้รัับยกเว้้น
ใบอนุุญาตหรืือใบรัับรองของผู้้�นำำ�เข้้าและผู้้�ส่่งออกระดัับ
มาตรฐานเออีีโอ
(ที่่�มา : การประชุุม คณะทำำ�งาน ครอ. ครั้้�งที่่�
2/2562 เมื่่�อวัันที่่� 3 เมษายน 2562)

ปััญหา :
ตามประกาศกรมศุุลกากร ที่่� 131/2561 ข้้อ 12.1.1
ระบุุว่่า ผู้้�นำำ�ของเข้้าระดัับมาตรฐานเออีีโอ ได้้รัับการ
ยกเว้้นไม่่ต้อ้ งพบพนัักงานศุุลกากรเพื่่อ� ตรวจสอบการได้้รัับ
ยกเว้้นใบอนุุญาตหรืือใบรัับรอง หากใบขนสิินค้้าไม่่ติิด
เงื่่�อนไขความเสี่่�ยงให้้เปิิดตรวจ ผู้้�ประกอบการระดัับ
มาตรฐานเออีีโอสามารถรัับของออกจากอารัักขาศุุลกากร
ได้้ แต่่ในทางปฏิิบััติิพบว่า่  ยัังคงต้้องพบเจ้้าหน้้าที่่เ� พื่่อ� แสดง
เอกสารใบอนุุญาตหรืือใบรัับรองแบบกระดาษ
ผลการดำำ�เนิินการ :
คณะทำำ�งาน ครอ. ได้้มีีหนัังสืือที่่� กค 0501/7296 ลงวัันที่่�
27 พ.ค. 2562 เรื่่อ� ง ซัักซ้้อมความเข้้าใจการปฏิิบััติิพิธีีิ การ
ศุุลกากรกรณีีใบขนสิินค้้าที่่ไ� ม่่ติดิ เงื่อ่� นไขความเสี่่ย� งและได้้
รัับการยกเว้้นใบอนุุญาตหรืือใบรัับรอง (Exempt 99) ของ
ผู้้�นำำ�ของเข้้าระดัับมาตรฐานเออีีโอ แจ้้งเวีียนให้้หน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องทราบแล้้ว
-----------------เรื่่�องที่่� 7 การติิดอากรแสตมป์์ในแบบคำำ�ขอ
อนุุญาตทำำ�การล่่วงเวลา
(การประชุุม คณะทำำ�งาน ครอ. ครั้้�งที่่� 3/2562
เมื่่�อวัันที่่� 10 มิิถุุนายน 2562)
ปััญหา :
การยื่่น� คำำ�ร้อ้ งขอเปิิดที่่ทำ� �ำ การพิิเศษและขออนุุญาต
ทำำ�การล่่วงเวลา กำำ�หนดให้้ใช้้อากรแสตมป์์ดวงละ 1 บาท 
จำำ�นวน 1 ดวง ติิดในแบบคำำ�ขออนุุญาตทำำ�การล่่วงเวลา
ซึ่่�งประสบปััญหาขาดแคลนอากรแสตมป์์ดวงละ 1 บาท 
ทำำ�ให้้ไม่่สามารถติิดอากรแสตมป์์ในแบบคำำ�ขอได้้
ผลการดำำ�เนิินการ :
คณะทำำ�งานครอ. ได้้มีีหนัังสืือ ที่่� กค 0501/
5503 ลงวัันที่่� 11 เมษายน 2562 ถึึงกรมสรรพากร
เพื่่อ� หารืือการติิดอากรแสตมป์์ในแบบคำำ�ขออนุุญาตทำำ�การ
ล่่วงเวลา ซึ่่�งกรมสรรพากร มีีหนัังสืือที่่� กค 0702/ 4372
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ลงวัันที่่� 25 มิิถุุนายน 2562 แจ้้งว่่า ใบคำำ�ขออนุุญาตให้้
ทำำ�การล่่วงเวลาตามพระราชบััญญััติิศุุลกากร พ.ศ.2560
ไม่่เข้้าลัักษณะแห่่งตราสารที่่�ระบุุไว้้ในบััญชีีอััตราอากร
แสตมป์์ ท้้ายหมวด 6 ในลัักษณะ 2 แห่่งประมวลรััษฎากร
พุุทธศัักราช 2481 จึึงไม่่อยู่่�ในบัังคัับต้้องปิิดแสตมป์์บริบูิ รู ณ์์
ตามมาตรา 104 แห่่งประมวลรััษฎากร พุุทธศัักราช 2481
ทั้้ง� นี้้� สำำ�นัักผู้้�บริิหาร ได้้มีีหนัังสืือ ที่่� กค 0501()/17 ลงวัันที่่�
29 เมษายน 2562 เรื่่อ� ง การไม่่ต้อ้ งปิิดอากรแสตมป์์ในแบบ
พิิมพ์์ของรััฐบาล แจ้้งเวีียนให้้เจ้้าหน้้าที่่�ศุุลกากรทราบและ
ถืือปฏิิบััติิด้้วยแล้้ว
-----------------เรื่่�องที่่� 8 การขอยกเว้้นอากรอุุปกรณ์์ MAFI
สำำ�หรัับใช้้ในการขนส่่งของเรืือ Ro-Ro ตามภาค 4 แห่่ง
พระราชกำำ�หนดพิิกััดอััตราศุุลกากร พ.ศ. 2530
(ที่่�มา : การประชุุม คณะทำำ�งาน ครอ. ครั้้�งที่่�
4/2562 เมื่่�อวัันที่่� 5 สิิงหาคม 2562)

	ปััญหา :
อุุปกรณ์์ MAFI เป็็นอุุปกรณ์์สำ�ำ หรัับขนสิินค้้าขนาด
ใหญ่่ที่มีีน้ำ
่� �ำ� หนัักมาก ใช้้สำ�ำ หรัับขนส่่งสิินค้้าในเรืือ Roll on,
Roll off (Ro-Ro) โดยมิิได้้นำำ�ออกจากอารัักขาศุุลกากร
ซึ่่�งมีีหมายเลขกำำ�กัับเช่่นเดีียวกัับตู้้�คอนเทนเนอร์์ จึึงขอให้้
พิิจารณายกเว้้นอากรตามประเภท 15 ภาค 4 แห่่งพระราช
กำำ�หนดพิิกััดอััตราศุุลกากร พ.ศ.2530
ผลการดำำ�เนิินการ :
อุุ ป กรณ์์ MAFI เป็็ น แผ่่ น พื้้� น ที่่� มีีด้ ้ า นเดีียว 
ไม่่มีีคุุณสมบััติิของคอนเทนเนอร์์ (“คอนเทนเนอร์์” ต้้อง
มีีพื้้�นที่่�ภายในที่่�มีีขนาดตั้้�งแต่่หนึ่่�งลููกบาศก์์เมตรขึ้้�นไป)
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จึึงไม่่สามารถยกเว้้นอากรตามประเภท  15 ภาค 4 แห่่ง
พระราชกำำ � หนดพิิ กัั ดอััตราศุุ ล กากร พ.ศ.2530 ได้้
ทั้้�งนี้้� ประกาศกรมศุุลกากรที่่� 162/2563 ลงวัันที่่� 15
ตุุลาคม 2563 เรื่่�อง แก้้ไขเพิ่่�มเติิมประกาศกรมศุุลกากร
ที่่� 154/2561 ที่่ว่� า่ ด้้วยเรื่่อ� ง หลัักเกณฑ์์ วิธีีิ การ และเงื่อ่� นไข
การยกเว้้ น อากรของตามประเภทที่่� 19 ภาค 4 ได้้
เพิ่่�มเติิมประเด็็นการนำำ�ภาชนะเข้้ามาโดยไม่่ประสงค์์จะ
นำำ�ออกไปจากอารัักขาของศุุลกากรและส่่งกลัับภาชนะที่่�
อยู่่�ในอารัักขาศุุลกากรออกไปนอกราชอาณาจัักร ซึ่่�งรองรัับ
การปฏิิ บัั ติิ พิิ ธีี การศุุ ล กากรสำำ � หรัับการยกเว้้ น อากร
สำำ�หรัับอุุปกรณ์์ MAFI
-----------------เรื่่�องที่่� 9 การตรวจสอบบุุคคลที่่�ปฏิิบััติิพิิธีีการ
ศุุลกากรและ/หรืือรัับมอบสิินค้้าออกไปจากอารัักขา
ของศุุลกากร
(ที่่�มา : การประชุุม คณะทำำ�งาน ครอ. ครั้้�งที่่�
4/2562 เมื่่�อวันั ที่่� 5 สิิงหาคม 2562)
ปััญหา :
บุุคคลที่่ม� าปฏิิบััติิพิธีีิ การศุุลกากรจำำ�เป็็นต้้องมีีการ
ตรวจสอบให้้ชััดเจนว่่า เป็็นบุุคคลที่่�มีีชื่่�ออยู่่�ในทะเบีียนผู้้�
รัับมอบอำำ�นาจของผู้้�ประกอบการหรืือตััวแทนออกของ
ที่่�ได้้ลงทะเบีียนความสััมพัันธ์์กัับผู้้�ประกอบการที่่�เป็็น
เจ้้าของสิินค้้านั้้�น
ผลการดำำ�เนิินการ :
ภาคเอกชนต้้องกำำ�ชัับให้้ตััวแทนออกของแสดงบััตร
ประจำำ�ตััวประชาชนต่่อพนัักงานศุุลกากรตามประกาศกรม
ศุุลกากรที่่� 61/2561 ลงวัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ 2561 ในส่่วน
ของกรมศุุลกากรจะกำำ�ชัับเจ้้าหน้้าที่่ใ� ห้้ปฏิิบััติิตามประมวล
ระเบียี บปฏิิบััติิกรมศุุลกากร พ.ศ. 2560 ข้้อ 3 01 05 01
(4) ทั้้�งนี้้� คณะทำำ�งาน ครอ. มีีหนัังสืือที่่� กค 0501/ 12514
ลงวัันที่่� 28 สิิงหาคม 2562 เรื่่�อง การตรวจสอบบุุคคลที่่�
ปฏิิบััติิพิิธีีการศุุลกากรและ/หรืือรัับมอบสิินค้้าออกไปจาก
อารัักขาของศุุลกากร แจ้้งเวีียนให้้ทุุกหน่่วยงานทราบแล้้ว
---------------------------
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เรื่่�องที่่� 10 การจััดเก็็บค่่าธรรมเนีียมล่่วงเวลา
สำำ�หรัับการปฏิิบััติิพิิธีีการศุุลกากรในกรณีีที่่�ผู้้�โดยสาร
จััดทำำ�ใบขนสิินค้้าขาออกเพื่่�อนำำ�ของติิดตััวออกไปนอก
ราชอาณาจัักรทางอากาศยาน
(ที่่�มา : การประชุุม คณะทำำ�งาน ครอ. ครั้้�งที่่�
1/2563 เมื่่�อวัันที่่� 11 มกราคม 2563)
	ปััญหา :
กรณีีที่่�ผู้้�โดยสารจััดทำำ�ใบขนสิินค้้าขาออกเพื่่�อ
นำำ�ของติิดตััวออกไปนอกราชอาณาจัักรทางอากาศยาน
เจ้้าหน้้าที่่�ศุุลกากร ณ ท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิจััดเก็็บ
ค่่าธรรมเนีียมล่่วงเวลา ใบขนสิินค้้าฉบัับละ 150 บาท 
ส่่ ว นเจ้้ า หน้้ า ที่่� ศุุ ลกากร ณ ท่่ าอากาศยานดอนเมืือง
จััดเก็็บค่่าธรรมเนีียมล่่วงเวลา รายละ 200 บาทต่่อครั้้�ง
และหากเป็็นใบขนสิินค้้าที่่�ต้้องเปิิดตรวจ  (Red Line)
จะจััดเก็็บใบขนสิินค้้าฉบัับละ 150 บาท
ผลการดำำ�เนิินการ :
กองกฎหมาย กรมศุุลกากร ได้้ให้้ความเห็็นว่่า กรณีี
ผู้้�โดยสารจััดทำำ�ใบขนสิินค้้าขาออกเพื่่�อนำำ�ของส่่งออกไป
นอกราชอาณาจัักรทางอากาศยาน ต้้องดำำ�เนิินการภายใน
กำำ�หนดเวลาตามมาตรา 56 แห่่งพระราชบััญญััติิศุุลกากร
พ.ศ. 2560 หากมีีการดำำ�เนิินการนอกเวลาที่่�กำำ�หนด
จะต้้องเสีียค่่าธรรมเนีียมตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎกระทรวง
กำำ � หนดค่่ า ธรรมเนีียมและยกเว้้ น ค่่ า ธรรมเนีียมตาม
กฎหมายว่่าด้้วยศุุลกากร พ.ศ. 2560 ข้้อ 1 (4) (ค) 2)
สำำ � หรัับทางอากาศยานขาออก ซึ่่� งกำำ �หนดไว้้ ในอััตรา
ใบขนสิินค้้าฉบัับละ 150 บาท ทั้้�งนี้้� คณะทำำ�งาน ครอ.
มีีหนัังสืือที่่� กค 0501/ 6 ลงวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2563
เรื่่อ� ง แนวทางการจััดเก็็บค่า่ ดำำ�เนิินการนอกเวลาที่่กำ� �ำ หนด
ตามมาตรา 56 (ค่่าล่่วงเวลา) กรณีีผู้้�โดยสารจััดทำำ�ใบขน
สิินค้้าขาออกเพื่่อ� นำำ�ของส่่งออกไปนอกราชอาณาจัักรทาง
ท่่าอากาศยาน แจ้้งเวีียนให้้หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องทราบแล้้ว
--------------------------เรื่่�องที่่� 11 การจำำ�ลองใบเสร็็จรัับเงิิน กศก.123
(ที่่�มา : การประชุุม คณะทำำ�งาน ครอ. ครั้้�งที่่� 1/2563
เมื่่�อวัันที่่� 11 มกราคม 2563)

	ปััญหา :
แนวทางการจำำ�ลองใบเสร็็จรัับเงิิน กศก. 123
การใช้้สำำ�เนาใบเสร็็จรัับเงิิน กศก. 123 เป็็นหลัักฐานใน
การติิดต่่อกัับกรมสรรพากร และใช้้เป็็นหลัักฐานประกอบ
การขอคืืนอากรศุุลกากร
ผลการดำำ�เนิินการ :
(1) ไม่่มีีการจำำ�ลองใบเสร็็จรัับเงิิน กศก. 123 มีีเพีียง
การยื่่�นคำำ�ร้้องขอให้้เจ้้าหน้้าที่่�รัับรองข้้อมููลที่่�ปรากฏใน
ใบเสร็็จรัับเงิินเท่่านั้้น� โดยยื่่น� คำำ�ร้อ้ ง ณ หน่่วยงานการเงิิน
(2) ผู้้�ประกอบการสามารถใช้้สำ�ำ เนาใบเสร็็จรัับเงิิน
กศก. 123 ยื่่�นต่่อกรมสรรพากรได้้ กรมสรรพากรจะ
ตรวจสอบข้้อมููลผ่่านระบบ Web Service ที่่มีี� การเชื่่อ� มโยง
ข้้อมููลระหว่่างกรมศุุลกากรและกรมสรรพากร
(3) สำำ �นัั กงานเลขานุุ ก ารกรม มีีหนัังสืื อ ที่่�
กค 0501(ส)/22 ลงวัันที่่� 31 มกราคม 2563 เรื่่�อง
การใช้้สำำ�เนาใบเสร็็จรัับเงิิน กศก.๑๒๓ ในการยื่่�นขอคืืน
อากรทั่่�วไปและการตรวจสอบข้้อมููลใบเสร็็จรัับเงิิน โดย
แจ้้งเวีียนให้้ทุกุ หน่่วยงานทราบว่่า ผู้้�ประกอบการสามารถ
สำำ�เนาใบเสร็็จรัับเงิิน กศก. 123 ยื่่�นประกอบการขอคืืน
อากรได้้โดยไม่่ต้้องเรีียกต้้นฉบัับใบเสร็็จรัับเงิิน เจ้้าหน้้า
ที่่�จะตรวจสอบข้้อมููลใบเสร็็จรัับเงิินจากระบบตรวจสอบ
ข้้อมููลโดยไม่่ใช้้สำำ�เนาเอกสารทางราชการ (No Copy)
ในระบบคอมพิิวเตอร์์ของศุุลกากร
(4) กรมศุุ ล กากรมีีประกาศกรมศุุ ล กากร
ที่่  � 71/2563 ลงวันั ที่่� 7 เมษายน 2563 เรื่่อ� ง การอำำ�นวยความ
สะดวกในการแสดงข้้อมููลใบเสร็็จรัับเงิิน (กศก. 122 หรืือ
กศก. 123) ในการติิดต่่อราชการกัับกรมศุุลกากร ในกรณีี
ที่่มีี� การชำำ�ระค่่าภาษีีอากรสำำ�หรัับใบขนสิินค้้าตามใบเสร็็จ
รัับเงิิน (กศก. ๑๒๒ หรืือ กศก. ๑๒๓) หรืือการชำำ�ระเงิิน
กรณีีอื่่�นที่่�มีีการระบุุเลขที่่�ใบขนสิินค้้าในใบเสร็็จรัับเงิิน
(กศก. ๑๒๒ หรืือ กศก. ๑๒๓) ผู้้�ประกอบการสามารถ
แจ้้งเลขที่่ชำ� ำ�ระอากรตามใบเสร็็จรัับเงิิน (กศก. ๑๒๒ หรืือ
กศก. ๑๒๓) ต่่อพนัักงานศุุลกากร โดยไม่่ต้้องนำำ�ต้้นฉบัับ
หรืือสำำ � เนาใบเสร็็ จรัับ เงิิ น มายื่่� น ต่่ อ พนัักงานศุุ ล กากร
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ยกเว้้นการติิดต่่อราชการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการแก้้ไขข้้อมููล
ใบเสร็็ จรัับ เงิิ น  ซึ่่� ง เป็็ น การอำำ � นวยความสะดวก
แก่่ผู้้�ประกอบการในการติิดต่่อราชการกัับกรมศุุลกากร
ภายใต้้นโยบาย Digital Government
------------------เรื่่�องที่่� 12 การเปลี่่�ยนแปลงสาระสำำ�คััญของ
ใบอนุุญาตจััดตั้้�งคลัังสิินค้้าทััณฑ์์บนและเขตปลอดอากร
และการชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาต
(ที่่�มา : การประชุุม คณะทำำ�งาน ครอ. ครั้้�งที่่�
1/2563 เมื่่�อวัันที่่� 11 มกราคม 2563)
	ปััญหา :
กรณีีที่่� มีี การขอแก้้ ไขเพิ่่� ม เติิ ม รายละเอีียด
ที่่�ส่่งผลทำำ�ให้้สาระสำำ�คััญของใบอนุุญาตจััดตั้้�งคลัังสิินค้้า
ทััณฑ์์บนและเขตปลอดอากรเปลี่่�ยนแปลงไปทำำ�ให้้ต้้อง
ยกเลิิกใบอนุุญาตฉบัับเดิิม และออกใบอนุุญาตฉบัับใหม่่
ผู้้�ประกอบการมีีภาระที่่�ต้้องชำำ�ระค่่าธรรมเนีียม การออก
ใบอนุุญาตฉบัับใหม่่ จำำ�นวน 10,000 บาท
ผลการดำำ�เนิินการ :
กรมศุุลกากรมีีประกาศกรมศุุลกากร ที่่� 150/2563
ลงวันั ที่่� 18 กัันยายน 2563 เรื่่อ� ง การไม่่เรีียกเก็็บค่า่ ธรรมเนีียม
ใบอนุุญาตฉบัับใหม่่ ในกรณีีการขอแก้้ไขเปลี่่ย� นแปลงข้้อมููล
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการได้้รัับใบอนุุญาตจััดตั้้ง� คลัังสิินค้้าทััณฑ์์บน
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โรงพัักสิินค้้า ที่่�มั่่�นคง ท่่าเรืือรัับอนุุญาต  เขตปลอดอากร
และใบประกอบการกิิจการในเขตปลอดอากร ในกรณีี
ที่่�มีีการขอแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ได้้ รัับ ใบอนุุ ญ าตที่่� ก ระทบถึึ ง ข้้ อ มูู ล ที่่� อ ยู่่�ในใบอนุุ ญ าต
ฉบัับเดิิม กรมศุุลกากรจะดำำ�เนิินการออกใบอนุุญาตใหม่่ให้้
โดยไม่่เรีียกเก็็บค่่าธรรมเนีียม ทั้้�งนี้้� ผู้้�ได้้รัับใบอนุุญาตต้้อง
นำำ�ใบอนุุญาตฉบัับเดิิมมาให้้เจ้้าพนัักงานศุุลกากรกำำ�กัับ
คำำ�ว่่า “ไม่่ใช้้เนื่่�องจากกรมศุุลกากรได้้ออกใบอนุุญาต
ฉบัับใหม่่แล้้ว”
---------------------------------------

โดย นางสาววรรณา ผู้้�อุุตส่่าห์์
นัักวิิชาการศุุลกากรชำำ�นาญการพิิเศษ

