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ตอนที่่� 2

สรุุปผลการุดำำาเนิินิการุที่่�สำาคััญ
จากการประชุุมคณะที่ำางานร่วมภาครัฐและภาคเอกชุนเพื่่�ออำานวยความสะดวก

ในการนำาเข้้าส่งออก (ครอ.)

 ในตอนที่่� 1 ทีุ่กที่่านได้ที่ำาความร้้จักกับ คณะที่ำางาน ครอ. ไปแล้ว ในตอนน่�จึงข้อนำาผลการดำาเนินการที่่�สำาคัญ 
ในฐานะท่ี่�เป็นกลไกประสานความร่วมมือระหว่างผ้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยในกระบวนการนำาเข้้าส่งออกสินค้าวา่ ม่การประสานงาน 
เพื่่�อแก้ไข้ปัญหา รวมถึึงผลักดันประเด็นสำาคัญ ๆ ให้ม่ผลลัพื่ธ์์เชุิงร้ปธ์รรมในเร่�องใดบ้าง

 เร่�องท่ี่� 1 การนับระยะเวลาในการใส่เคร่�องหมาย 
“/” ในชุ่อง “Issued Retroactively”ข้องหนังสือรับรอง
ถึิ�นเกิดสินค้า (FORM D)
	 (ที่่�มา	 :	 การประชุุม	 คณะที่ำางาน	 ครอ.	 คร้�งที่่�	

1/2561	เม่�อว้ันท่ี่�	13	ธ้ันวัาคม	2561)

 ปัญหา	:
	 ระเบี่ยบีปฏิิบ้ีติิเก่�ยวัก้บีหน้งส่ือร้บีรองถิิ่�นกำาเนิด 

สิืนค้า	(Operational	Certification	Procedure	:	OCP) 

กฎข้ ้อ	 10	 ข้ ้อ	 2	 ย ่อย	 ภาคผนวัก	 8	 ที่ ่�ระบี ุวั ่า	 

“In	 exceptional	 cases	 where	 a	 Certificate	 of	 

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”	

ซึ�งการน้บีวั้นสืำาหร้บีการใสื่เคร่�องหมายในชุ่อง	 Issued	

Retroactively	 ข้องประเที่ศผู้ออกหน้งสื่อร้บีรองถิิ่�น 

กำาเนิดสิืนค้า	 (Form	D)	 ม่การน้บีระยะเวัลาแติกติ่างก้น	
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บีางประเที่ศน้บีว้ันแรกเป ็นว้ันที่่� 	 1	 บีางประเที่ศ 

น้บีว้ันถ้ิ่ดไปเป็นว้ันท่ี่�	1	ซึ�งกระที่บีก้บีการใส่ืเคร่�องหมาย	

“/”	 ในชุ่อง	 Issued	 Retroactively	 ประเด็นน่� 

จึึงเป็นการติ่ควัามคำาวั่า	 “three	 (3)	 days	 from	 the	 

declaredshipment	date”	ว่ัาจึะน้บีอย่างไร

 ผลการดำาเนินการ : 
	 (1)	 การเริ�มน้บีว้ันให้น้บี	 3	 ว้ันหล้งจึากว้ันที่่� 

ร้บีบีรรทุี่กสิืนค้า	ซึ�งหากพ้้นกำาหนด	3	ว้ันแล้วั	จึึงที่ำาการ 

ออกหน้ง ส่ือ ร้บีรอง ถิิ่� นกำ า เ นิด สิืนค ้ า 	 Form	 D	

และใส่ืเคร่�องหมายในชุ่อง	Issued	Retroactively

 ปัญหา :
	 ติามประกาศกรมปศุส้ืติวั์	 เร่�อง	 การข้ออนุญาติ	

การออกใบีอนุญาติ	 วิัธั่การนำาเข้้า	 สื่งออกหร่อนำาผ่าน 

ราชุอาณาจ้ึกรซึ�งส้ืติว์ัหร่อซากส้ืติว์ั	พ้.ศ.	2558	หมวัด	2	ข้้อ	

13	 กำาหนดให้ใบีอนุญาตินำาส้ืติวั์ออกนอกราชุอาณาจ้ึกร 

หร่อใบีอนุญาตินำาซากส้ืติวั์ออกนอกราชุอาณาจ้ึกรม่อายุ	

9	ว้ันน้บีแต่ิว้ันท่ี่�ออก	ซึ�งผู้ประกอบีการได้แสืดงใบีอนุญาติ 

ข้ณะผ่านพิ้ธั่การศุลกากรข้าออกแล้วั	 แติ่ในกรณ่ที่่�เร่อ 

เล่�อนเวัลาออกล่าชุ้ากวั่าที่่�กำาหนดที่ำาให้ใบีอนุญาติหมด 

อายุก่อนว้ันเร่อออก

 ผลการดำาเนินการ : 
	 กรมปศุส้ืติวั์ซึ�งเป็นหน่วัยงานเจึ้าข้องใบีอนุญาติ	

ได้ม่หน้งส่ือ	ท่ี่�	กษ	0621/8952	ลงว้ันท่ี่�	29	ม่นาคม	2562	

เร่�อง	ข้อซ้กซ้อมควัามเข้้าใจึในการออกใบีอนุญาติส่ืงออก	

(แบีบีร.9)	ต่ิอกรมศุลกากร	ซึ�งแจ้ึงว่ัา	เม่�ออธิับีด่กรมปศุส้ืติว์ั 

หร่อผู้ท่ี่�อธิับีด่กรมปศุส้ืติว์ัมอบีหมายออกใบีอนุญาตินำาส้ืติว์ั 

หร่อซากส้ืติว์ัออกนอกราชุอาณาจ้ึกร	(ร.9)	แล้วั	ผู้ประกอบีการ 

สืามารถิ่นำาใบีอนุญาติด้งกล่าวัไปเดินพิ้ธั่การศุลกากร 

ได้ภายใน	 9	 ว้ันน้บีแต่ิว้ันที่่�ออกใบีอนุญาติ	 และให้ถ่ิ่อว่ัา 

ว้ันที่่�สื่งข้้อมูลใบีอนุญาตินำาส้ืติวั์หร่อซากส้ืติวั์ออกนอก 

ราชุอาณาจ้ึกร	(ร.9)	เชุ่�อมโยงก้บีข้้อมลูใบีข้นสืนิค้าข้าออก 

ผ่านระบีบี	NSW	เป็นว้ันท่ี่�นำาสิืนค้าออกติามใบีอนุญาติแล้วั 

-----------------------

 เร่�องที่่� 3 การนำาเข้้าสินค้าที่่�ต้องใชุ้ใบอนุญาต 
ในการนำาเข้้าสัตว์นำ�าหร่อผลิตภัณฑ์์สัตว์นำ�าแต่ม่การ 
เปล่�ยนแปลงที่่านำาเข้้า
	 (ที่่�มา	 :	 การประชุุม	 คณะที่ำางาน	 ครอ.	 คร้�งที่่�	

1/2562	เม่�อว้ันท่ี่�	14	กุมภาพ้้นธ์ั	2562)

 ปัญหา :
	 ประกาศกรมประมง	 เร่�อง	 กำาหนดหล้กเกณฑ์	์

วิัธ่ัการ	และเง่�อนไข้การข้ออนุญาติและการอนุญาตินำาเข้้า 

ส้ืติว์ันำ�าหร่อผลิติภ้ณฑ์์ส้ืติว์ันำ�า	พ้.ศ.	2560	กำาหนดให้ผู้นำา

	 (2)	 กรณ่ที่่�ม่การที่ำาเคร่�องหมายในชุ่อง	 Issued 

Retroactively	 ก่อนว้ันครบีกำาหนดที่่�จึะติ้องระบีุน้�น 

ไม่เป็นสืาเหตุิที่ำาให้หน้งส่ือร้บีรองถิิ่�นกำาเนิดสิืนค้า	Form	D 

ฉบ้ีบีด้งกล่าวัต้ิองเส่ืยสิืที่ธิัไป

	 ท้ี่�งน่�	คณะที่ำางาน	ครอ.	ม่หน้งส่ือท่ี่�	กค	0501/	246	

ลงว้ันท่ี่�	8	มกราคม	2562	เร่�อง	แนวัที่างการน้บีระยะเวัลา

ในการใส่ืเคร่�องหมาย	“/”	ในชุ่อง	Issued	Retroactively 

ข้อง	FORM	D	แจ้ึงเว่ัยนทุี่กหน่วัยงานที่ราบีแล้วั

-----------------------

 เร่�องท่ี่� 2 การแสดงใบอนุญาตนำาสัตว์ออกนอก 
ราชุอาณาจักรหร่อใบอนุญาตนำาซากสัตว์ออกนอกราชุ 
อาณาจักร (ร.9)
	 (ที่่�มา	 :	 การประชุุม	 คณะที่ำางาน	 ครอ.	 คร้�งที่่�	

1/2561	เม่�อว้ันท่ี่�	13	ธ้ันวัาคม	2561)
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ข้องเข้้าระบีุด่านติรวัจึส้ืติวั์นำ�าที่่�นำาเข้้าในใบีคำาข้ออนุญาติ	

โดยผู้ร้บีอนุญาติต้ิองนำาส้ืติว์ันำ�าเข้้ามาในราชุอาณาจ้ึกรที่าง 

ด่านศุลกากรท่ี่�กำาหนดในใบีอนุญาติ	ที่ำาให้ในกรณ่ท่ี่�ผู้นำาข้อง 

เข้้าท่ี่�ประสืงค์นำาเข้้าที่างท่ี่าเร่อกรุงเที่พ้และได้ร้บีใบีอนุญาติ 

จึากด่านติรวัจึส้ืติวั์นำ�าที่่าเร่อกรุงเที่พ้ก่อนการนำาเข้้าแล้วั	

แติ่ประสืบีปัญหาที่่�ที่ำาให้ติ้องเปล่�ยนที่่านำาเข้้าจึากที่่าเร่อ

กรุงเที่พ้เป็นที่่าเร่อแหลมฉบ้ีง	 ซึ�งติ้องข้อใบีอนุญาติฉบ้ีบี 

ใหม่ต่ิอด่านติรวัจึส้ืติว์ันำ�าจ้ึงหว้ัดชุลบุีร่	เป็นเหตุิให้ใบีอนุญาติ 

ฉบ้ีบีใหม่ออกหล้งว้ันนำาเข้้า	ซึ�งอาจึที่ำาให้เป็นควัามผิดติาม

กฎหมายศุลกากร

 ผลการดำาเนินการ : 
	 กรมศุลกากรและกรมประมงได้ประชุุมเพ่้�อหาร่อ

กำาหนดแนวัที่างปฏิิบ้ีติิร่วัมก้น	โดยม่ข้้อสืรุปว่ัาผู้นำาข้องเข้้า 

ติ้องข้อยกเลิกใบีอนุญาติิฉบ้ีบีเดิมที่่�ได้ข้อไวั้แล้วั	 โดยด่าน 

ติรวัจึส้ืติวั์นำ�าจึะยกเลิกใบีอนุญาติฉบ้ีบีเดิมและออกฉบ้ีบี 

ใหม่ท่ี่�อ้างอิงข้้อมูลใบีอนุญาติฉบ้ีบีเดิมท่ี่�ม่การอนุญาติก่อน

การนำาเข้้าไว้ัแล้วัในใบีอนุญาติฉบ้ีบีใหม่	และส่ืงข้้อมูลเข้้าสู่ื

ระบีบีคอมพิ้วัเติอร์ข้องศุลกากร	พ้ร้อมท้ี่�งม่หน้งส่ือแจ้ึงเป็น 

ลายล้กษณ์อ้กษรไปย้งด่านศุลกากรท่ี่�นำาเข้้า	 และให้ถ่ิ่อว่ัา

ผู้นำาข้องเข้้าได้ร้บีใบีอนุญาติให้นำาเข้้าก่อนการนำาเข้้าแล้วั

ท้ี่�งน่�	 คณะที่ำางาน	 ครอ.	 ได้ม่หน้งส่ือที่่�	 กค	 0501/3317	

ลงว้ันท่ี่�	4	ม่นาคม	2562	แจ้ึงเว่ัยนแนวัที่างการปฏิิบ้ีติิให้ 

ทุี่กหน่วัยงานที่ราบีแล้วั	โดยในส่ืวันข้องกรมประมงได้ม่การ 

แจึ้งเวั่ยนแนวัที่างการดำาเนินการด้งกล่าวัให้ก้บีด่านติรวัจึ

ส้ืติว์ันำ�าทุี่กด่านท้ี่�วัประเที่ศที่ราบีเชุ่นก้น

-----------------------

 เร่�องท่ี่� 4 ใบข้นสินค้าข้าเข้้าแสดงวันท่ี่�ตรวจปล่อย 
สินค้าก่อนวันเร่อเข้้า
	 (การประชุุม	 คณะที่ำางาน	 ครอ.	 คร้�งที่่�	 1/2562	

เม่�อว้ันท่ี่�	14	กุมภาพ้้นธ์ั	2562)

 ปัญหา : 
	 กรณ่ท่ี่�ใบีข้นสิืนค้าข้าเข้้าแสืดงวัน้ท่ี่�ติรวัจึปล่อยสิืนค้า 

(สืถิ่านะ	0309)	ก่อนว้ันเร่อเข้้า	ส่ืงผลกระที่บีต่ิอการนำาใบี

ข้นสิืนค้าข้าเข้้าไปใชุ้สิืที่ธิัประโยชุน์ที่างภาษ่อากร

 ผลการดำาเนินการ :
	 ปัญหาน่�อาจึเกิดขึ้�นได้จึากการดำาเนินการติาม 

ประกาศกรมศุลกากรที่่�	 5/2561	 เร่�อง	 กระบีวันการที่าง 

ศุลกากรล่วังหน้าก่อนสิืนค้ามาถึิ่ง	(Pre-Arrival	Processing) 

ซึ�งเป็นระบีบีที่่�เปิดโอกาสืให้ผู ้นำาข้องเข้้าย่�นใบีข้นสืิน

ค้าและชุำาระค่าภาษ่อากร	 (ถิ่้าม่)	 ล่วังหน้าก่อนที่่�เร่อ/

อากาศยานเข้้ามาถึิ่งที่่า/สืนามบิีนที่่�เป็นด่านศุลกากร	

ในกรณ่ที่่�ใบีข้นสืินค้าไม่ติิดเง่�อนไข้ควัามเสื่�ยง	 (Green	

Line)	 ระบีบีจึะบ้ีนทึี่กการติรวัจึปล่อย	 (สืถิ่านะ	 0309)	

โดยอ้ติโนม้ติิ	 ที่ำาให้ระบีบีอาจึแสืดงวั้นที่่�ติรวัจึปล่อยสิืน

ค้าก่อนว้ันนำาเข้้าได้	 แติ่ว้ันที่่�ผู้นำาข้องเข้้าร้บีมอบีสิืนค้า	

(สืถิ่านะ	 0409)	 จึะเป็นวั้นที่่�หล้งว้ันนำาเข้้าเที่่าน้�น	 กรณ่ที่่�

ผู้ประกอบีการนำาใบีข้นสิืนค้าไปใชุ้สืิที่ธิัประโยชุน์ที่างภาษ ่

อากรจึะพ้จิึารณาสืถิ่านะใบีข้นสืนิค้าจึากวัน้ท่ี่�ร้บีมอบีสืนิค้า 

ไปจึากอาร้กข้าศุลกากร	 (สืถิ่านะ	 0409)	 ซึ�งการสื่งมอบี 

สิืนค้าจึะเกิดขึ้�นภายหล้งว้ันเร่อเข้้าทุี่กกรณ่

-----------------------
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 เร่�องที่่� 5 แนวที่างการดำาเนินการกรณ่ต้้สินค้า 
ผ่านแดนข้นส่งมาในเร่อต่างประเที่ศที่่�เที่่ยบที่่าเร่อแหลม
ฉบังและม่การข้นย้ายต่อมายังที่่าเร่อรับอนุญาตเอกชุน 
และที่่าเร่อกรุงเที่พื่
	 (ที่่�มา	 :	 การประชุุม	 คณะที่ำางาน	 ครอ.	 คร้�งที่่�	

2/2562	เม่�อว้ันท่ี่�	3	เมษายน	2562)

 ปัญหา : 
	 เร่อติ่างประเที่ศที่่�ข้นสื่งตูิ้สิืนค้าผ่านแดนเที่่ยบี 

ที่่าเร่อแหลมฉบ้ีงและม่การข้นย้ายตูิ้สิืนค้าผ่านแดนลง 

เร่อลำาเล่ยง	 (Barge)	 เพ่้�อมาปฏิิบ้ีติิพิ้ธั่การศุลกากร	

ณ	 ที่ ่า เร่อ ร้บีอน ุญาติเอกชุนหร่อที่ ่า เร่อกร ุ ง เที่พ้	

สืามารถิ่ดำาเนินการได้หร่อไม่

 ผลการดำาเนินการ : 
	 กองกฎหมายได้จ้ึดประชุุมคณะกรรมการสืำาน้ก 

กฎหมาย	คร้�งท่ี่�	2/2562	เม่�อว้ันท่ี่�	23	เมษายน	2562	สืรุปว่ัา	

สืามารถิ่ปฏิิบ้ีติิพิ้ธั่การศุลกากรวั่าด้วัยการผ่านแดนได ้

เน่�องจึาก	เอกสืาร	Cargo	Manifest	และ	Bill	of	Lading	

(B/L)	ได้ระบุีท่ี่าท่ี่�ม่ชุ่�อส่ืงข้องถึิ่ง	(Place	of	Delivery)	ซึ�งเป็น 

ท่ี่าท่ี่�ประสืงค์ท่ี่�จึะส่ืงมอบีข้องและใชุ้เป็นท่ี่าท่ี่�ปฏิิบ้ีติิพิ้ธ่ัการ 

ศุลกากรมาแต่ิแรกแล้วั	การใชุ้เร่อลำาเล่ยง	(Barge)	ข้นย้าย 

ข้องจึากท่ี่าท่ี่�จึะข้นถ่ิ่ายข้องขึ้�นจึากเร่อ	(Port	of	Discharge)	 

ไปย้งท่ี่าท่ี่�ม่ชุ่�อส่ืงข้องถึิ่ง	(Place	of	Delivery)	เป็นเพ่้ยง 

การเปล่�ยนยานพ้าหนะเพ่้�อควัามสืะดวักในการข้นส่ืงข้อง

ที่่�นำามาจึากติ่างประเที่ศไปย้งที่่าที่่�ม่ชุ่�อสื่งข้องถึิ่ง	 (Place	

of	Delivery)	เท่ี่าน้�น	ซึ�งสืำาน้กงานศุลกากรท่ี่าเร่อกรุงเที่พ้ 

ได ้ดำาเนินการยกร ่างแก้ไข้ประกาศกรมศุลกากรที่่�	

139/2560	แล้วั

------------------

 เร่�องที่่� 6 การตรวจปล่อยสินค้าที่่�ได้รับยกเว้น 
ใบอนุญาตหร่อใบรับรองข้องผ้้นำาเข้้าและผ้้ส่งออกระดับ
มาตรฐานเออ่โอ
	 (ที่่�มา	 :	 การประชุุม	 คณะที่ำางาน	 ครอ.	 คร้�งที่่�	

2/2562	เม่�อว้ันท่ี่�	3	เมษายน	2562)

 ปัญหา : 
	 ติามประกาศกรมศุลกากร	ท่ี่�	131/2561	ข้้อ	12.1.1	 

ระบีุวั่า	 ผู้นำาข้องเข้้าระด้บีมาติรฐานเออ่โอ	 ได้ร้บีการ 

ยกเว้ันไม่ต้ิองพ้บีพ้น้กงานศุลกากรเพ่้�อติรวัจึสือบีการได้ร้บี 

ยกเวั้นใบีอนุญาติหร่อใบีร้บีรอง	 หากใบีข้นสิืนค้าไม่ติิด 

เง่�อนไข้ควัามเสื่�ยงให้เปิดติรวัจึ	 ผู้ประกอบีการระด้บี 

มาติรฐานเออ่โอสืามารถิ่ร้บีข้องออกจึากอาร้กข้าศุลกากร 

ได้	แต่ิในที่างปฏิิบ้ีติิพ้บีว่ัา	ยง้คงต้ิองพ้บีเจ้ึาหน้าท่ี่�เพ้่�อแสืดง 

เอกสืารใบีอนุญาติหร่อใบีร้บีรองแบีบีกระดาษ

 ผลการดำาเนินการ : 
คณะที่ำางาน	ครอ.	ได้ม่หน้งส่ือท่ี่�	กค	0501/7296	ลงว้ันท่ี่�	

27	พ้.ค.	2562	เร่�อง	ซ้กซ้อมควัามเข้้าใจึการปฏิิบ้ีติิพิ้ธ่ัการ 

ศุลกากรกรณ่ใบีข้นสิืนค้าท่ี่�ไม่ติิดเง่�อนไข้ควัามเส่ื�ยงและได้

ร้บีการยกเว้ันใบีอนุญาติหร่อใบีร้บีรอง	(Exempt	99)	ข้อง

ผู้นำาข้องเข้้าระด้บีมาติรฐานเออ่โอ	แจ้ึงเว่ัยนให้หน่วัยงาน 

ท่ี่�เก่�ยวัข้้องที่ราบีแล้วั

------------------

 เร่ �องที่่� 7 การติดอากรแสตมป์ในแบบคำาข้อ 
อนุญาตที่ำาการล่วงเวลา
	 (การประชุุม	คณะที่ำางาน	ครอ.	 คร้�งท่ี่�	 3/2562	

เม่�อว้ันท่ี่�	10	มิถุิ่นายน	2562)

 ปัญหา : 
	 การย่�นคำาร้องข้อเปิดท่ี่�ที่ำาการพ้เิศษและข้ออนุญาติ 

ที่ำาการล่วังเวัลา	กำาหนดให้ใชุ้อากรแสืติมป์ดวังละ	1	บีาที่	

จึำานวัน	 1	 ดวัง	 ติิดในแบีบีคำาข้ออนุญาติที่ำาการล่วังเวัลา	 

ซึ�งประสืบีปัญหาข้าดแคลนอากรแสืติมป์ดวังละ	 1	 บีาที่	 

ที่ำาให้ไม่สืามารถิ่ติิดอากรแสืติมป์ในแบีบีคำาข้อได้

 ผลการดำาเนินการ :
	 คณะที่ำางานครอ.	 ได้ม่หน้งส่ือ	 ที่่�	 กค	 0501/	

5503	 ลงวั้นที่่�	 11	 เมษายน	 2562	 ถิ่ึงกรมสืรรพ้ากร	 

เพ่้�อหาร่อการติิดอากรแสืติมป์ในแบีบีคำาข้ออนุญาติที่ำาการ 

ล่วังเวัลา	ซึ�งกรมสืรรพ้ากร	ม่หน้งส่ือท่ี่�	กค	0702/	4372	
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ลงว้ันที่่�	 25	 มิถิุ่นายน	 2562	 แจึ้งวั่า	 ใบีคำาข้ออนุญาติให ้

ที่ำาการล่วังเวัลาติามพ้ระราชุบ้ีญญ้ติิศุลกากร	 พ้.ศ.2560	

ไม่เข้้าล้กษณะแห่งติราสืารที่่�ระบีุไวั้ในบ้ีญชุ่อ้ติราอากร 

แสืติมป์	ท้ี่ายหมวัด	6	ในล้กษณะ	2	แห่งประมวัลร้ษฎากร	

พุ้ที่ธัศ้กราชุ	2481	จึึงไม่อยูใ่นบ้ีงค้บีต้ิองปิดแสืติมป์บีริบูีรณ์

ติามมาติรา	104	แห่งประมวัลร้ษฎากร	พุ้ที่ธัศ้กราชุ	2481	

ท้ี่�งน่�	สืำาน้กผู้บีริหาร	ได้ม่หน้งส่ือ	ท่ี่�	กค	0501()/17	ลงว้ันท่ี่�	

29	เมษายน	2562	เร่�อง	การไม่ต้ิองปิดอากรแสืติมป์ในแบีบี 

พิ้มพ์้ข้องร้ฐบีาล	แจ้ึงเว่ัยนให้เจ้ึาหน้าท่ี่�ศุลกากรที่ราบีและ 

ถ่ิ่อปฏิิบ้ีติิด้วัยแล้วั

------------------

 เร่�องที่่� 8 การข้อยกเว้นอากรอุปกรณ์ MAFI 
สำาหรับใชุ้ในการข้นส่งข้องเร่อ Ro-Ro ตามภาค 4 แห่ง
พื่ระราชุกำาหนดพื่ิกัดอัตราศุลกากร พื่.ศ. 2530
	 (ที่่�มา	 :	 การประชุุม	 คณะที่ำางาน	 ครอ.	 คร้�งที่่�	

4/2562	เม่�อว้ันท่ี่�	5	สิืงหาคม	2562)

 ปัญหา : 
	 อุปกรณ์	MAFI	เป็นอุปกรณ์สืำาหร้บีข้นสิืนค้าข้นาด

ใหญ่ท่ี่�ม่นำ�าหน้กมาก	ใชุ้สืำาหร้บีข้นส่ืงสิืนค้าในเร่อ	Roll	on,	

Roll	 off	 (Ro-Ro)	 โดยมิได้นำาออกจึากอาร้กข้าศุลกากร	 

ซึ�งม่หมายเลข้กำาก้บีเชุ่นเด่ยวัก้บีตูิ้คอนเที่นเนอร	์ จึึงข้อให ้

พิ้จึารณายกเว้ันอากรติามประเภที่	15	ภาค	4	แห่งพ้ระราชุ 

กำาหนดพิ้ก้ดอ้ติราศุลกากร	พ้.ศ.2530

 ผลการดำาเนินการ :
	 อ ุปกรณ์	 MAFI	 เป ็นแผ่นพ่้�นที่่�ม ่ด ้านเด ่ยวั	

ไม่ม่คุณสืมบ้ีติิข้องคอนเที่นเนอร์	 (“คอนเที่นเนอร์”	 ติ้อง 

ม่พ่้�นที่่�ภายในที่่�ม่ข้นาดต้ิ�งแติ่หนึ�งลูกบีาศก์เมติรขึ้�นไป)	

จึึงไม่สืามารถิ่ยกเวั้นอากรติามประเภที่	 15	 ภาค	 4	 แห่ง 

พ้ระราชุกำาหนดพิ้ก้ดอ้ติราศุลกากร	 พ้.ศ.2530	 ได้	

ท้ี่�งน่�	 ประกาศกรมศุลกากรที่่�	 162/2563	 ลงวั้นที่่�	 15	

ติุลาคม	 2563	 เร่�อง	 แก้ไข้เพิ้�มเติิมประกาศกรมศุลกากร 

ท่ี่�	154/2561	ท่ี่�ว่ัาด้วัยเร่�อง	หล้กเกณฑ์์	วิัธ่ัการ	และเง่�อนไข้ 

การยกเวั้นอากรข้องติามประเภที่ที่่�	 19	 ภาค	 4	 ได้ 

เพิ้�มเติิมประเด็นการนำาภาชุนะเข้้ามาโดยไม่ประสืงค์จึะ

นำาออกไปจึากอาร้กข้าข้องศุลกากรและสื่งกล้บีภาชุนะที่่� 

อยูใ่นอาร้กข้าศุลกากรออกไปนอกราชุอาณาจ้ึกร	ซึ�งรองร้บี 

การปฏิิบ้ีติิพิ้ธั ่การศุลกากรสืำาหร้บีการยกเวั ้นอากร 

สืำาหร้บีอุปกรณ์	MAFI

------------------

 เร่�องที่่� 9 การตรวจสอบบุคคลที่่�ปฏิิบัติพื่ิธ์่การ 
ศุลกากรและ/หร่อรับมอบสินค้าออกไปจากอารักข้า 
ข้องศุลกากร
 (ที่่�มา	 :	 การประชุุม	 คณะที่ำางาน	 ครอ.	 คร้�งที่่�	

4/2562	เม่�อว้ันท่ี่�	5	สิืงหาคม	2562)

 ปัญหา : 
	 บุีคคลท่ี่�มาปฏิิบ้ีติิพ้ธ่ิัการศุลกากรจึำาเป็นต้ิองม่การ 

ติรวัจึสือบีให้ชุ้ดเจึนวั่า	 เป็นบีุคคลที่่�ม่ชุ่�ออยู่ในที่ะเบี่ยนผู้

ร้บีมอบีอำานาจึข้องผู้ประกอบีการหร่อต้ิวัแที่นออกข้อง 

ที่่�ได้ลงที่ะเบี่ยนควัามส้ืมพ้้นธั์ก้บีผู้ประกอบีการที่่�เป็น 

เจ้ึาข้องสิืนค้าน้�น

 ผลการดำาเนินการ :
	 ภาคเอกชุนต้ิองกำาชุ้บีให้ต้ิวัแที่นออกข้องแสืดงบ้ีติร 

ประจึำาต้ิวัประชุาชุนต่ิอพ้น้กงานศุลกากรติามประกาศกรม 

ศุลกากรท่ี่�	61/2561	ลงวัน้ท่ี่�	27	กุมภาพ้้นธ์ั	2561	ในส่ืวัน 

ข้องกรมศุลกากรจึะกำาชุ้บีเจ้ึาหน้าท่ี่�ให้ปฏิิบ้ีติิติามประมวัล

ระเบ่ียบีปฏิิบ้ีติิกรมศุลกากร	พ้.ศ.	2560	ข้้อ	3	01	05	01	

(4)	ท้ี่�งน่�	คณะที่ำางาน	ครอ.	ม่หน้งส่ือท่ี่�	กค	0501/	12514	

ลงว้ันท่ี่�	28	 สิืงหาคม	2562	 เร่�อง	การติรวัจึสือบีบุีคคลท่ี่� 

ปฏิิบ้ีติิพิ้ธ่ัการศุลกากรและ/หร่อร้บีมอบีสิืนค้าออกไปจึาก

อาร้กข้าข้องศุลกากร	แจ้ึงเว่ัยนให้ทุี่กหน่วัยงานที่ราบีแล้วั

---------------------------
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 เร่�องที่่� 10 การจัดเก็บค่าธ์รรมเน่ยมล่วงเวลา 
สำาหรับการปฏิิบัติพื่ิธ์่การศุลกากรในกรณ่ที่่�ผ้้โดยสาร 
จัดที่ำาใบข้นสินค้าข้าออกเพื่่�อนำาข้องติดตัวออกไปนอก 
ราชุอาณาจักรที่างอากาศยาน
	 (ที่่�มา	 :	 การประชุุม	 คณะที่ำางาน	 ครอ.	 คร้�งที่่�	

1/2563	เม่�อว้ันท่ี่�	11	มกราคม	2563)

 ปัญหา : 
	 กรณ่ที่่�ผู้โดยสืารจ้ึดที่ำาใบีข้นสิืนค้าข้าออกเพ่้�อ 

นำาข้องติิดต้ิวัออกไปนอกราชุอาณาจ้ึกรที่างอากาศยาน 

เจึ้าหน้าที่่�ศุลกากร	ณ	 ที่่าอากาศยานสืุวัรรณภูมิจ้ึดเก็บี

ค่าธัรรมเน่ยมล่วังเวัลา	 ใบีข้นสิืนค้าฉบ้ีบีละ	 150	 บีาที่	

สื่วันเจึ้าหน้าที่่�ศุลกากร	 ณ	 ที่่าอากาศยานดอนเม่อง 

จ้ึดเก็บีค่าธัรรมเน่ยมล่วังเวัลา	 รายละ	 200	 บีาที่ติ่อคร้�ง	

และหากเป็นใบีข้นสืินค้าที่่�ติ้องเปิดติรวัจึ	 (Red	 Line)	

จึะจ้ึดเก็บีใบีข้นสิืนค้าฉบ้ีบีละ	150	บีาที่

 ผลการดำาเนินการ :
	 กองกฎหมาย	กรมศุลกากร	ได้ให้ควัามเห็นว่ัา	กรณ่ 

ผู้โดยสืารจ้ึดที่ำาใบีข้นสิืนค้าข้าออกเพ่้�อนำาข้องสื่งออกไป 

นอกราชุอาณาจ้ึกรที่างอากาศยาน	ต้ิองดำาเนนิการภายใน

กำาหนดเวัลาติามมาติรา	56	แห่งพ้ระราชุบ้ีญญ้ติิศุลกากร	

พ้.ศ.	 2560	 หากม่การดำาเนินการนอกเวัลาที่่�กำาหนด	 

จึะติ้องเสื่ยค่าธัรรมเน่ยมติามที่่�กำาหนดไวั้ในกฎกระที่รวัง 

กำาหนดค่าธัรรมเน่ยมและยกเวั้นค่าธัรรมเน่ยมติาม 

กฎหมายวั่าด้วัยศุลกากร	พ้.ศ.	 2560	 ข้้อ	 1	 (4)	 (ค)	 2)	

สืำาหร้บีที่างอากาศยานข้าออก	 ซึ�งกำาหนดไวั้ในอ้ติรา 

ใบีข้นสืินค้าฉบ้ีบีละ	 150	 บีาที่	 ท้ี่�งน่�	 คณะที่ำางาน	 ครอ.	

ม่หน้งส่ือท่ี่�	กค	0501/	6	ลงว้ันท่ี่�	24	 กุมภาพ้้นธ์ั	2563	

เร่�อง	แนวัที่างการจ้ึดเก็บีค่าดำาเนินการนอกเวัลาท่ี่�กำาหนด 

ติามมาติรา	56	 (ค่าล่วังเวัลา)	กรณ่ผู้โดยสืารจ้ึดที่ำาใบีข้น 

สิืนค้าข้าออกเพ้่�อนำาข้องส่ืงออกไปนอกราชุอาณาจ้ึกรที่าง

ท่ี่าอากาศยาน	แจ้ึงเว่ัยนให้หน่วัยงานท่ี่�เก่�ยวัข้้องที่ราบีแล้วั

---------------------------

 เร่�องที่่� 11 การจำาลองใบเสร็จรับเงิน กศก.123
(ที่่�มา : การประชุุม คณะที่ำางาน ครอ. ครั�งที่่� 1/2563 
เมื�อวันที่่� 11 มกราคม 2563)

 ปัญหา : 
	 แนวัที่างการจึำาลองใบีเสืร็จึร้บีเงิน	 กศก.	 123	

การใชุ้สืำาเนาใบีเสืร็จึร้บีเงิน	 กศก.	 123	 เป็นหล้กฐานใน 

การติิดต่ิอก้บีกรมสืรรพ้ากร	และใชุ้เป็นหล้กฐานประกอบี

การข้อค่นอากรศุลกากร

 
 ผลการดำาเนินการ : 
	 (1)	ไม่ม่การจึำาลองใบีเสืร็จึร้บีเงิน	กศก.	123	ม่เพ่้ยง 

การย่�นคำาร้องข้อให้เจึ้าหน้าที่่�ร้บีรองข้้อมูลที่่�ปรากฏิใน 

ใบีเสืร็จึร้บีเงนิเท่ี่าน้�น	โดยย่�นคำาร้อง	ณ	หน่วัยงานการเงนิ

	 (2)	ผู้ประกอบีการสืามารถิ่ใชุ้สืำาเนาใบีเสืร็จึร้บีเงิน 

กศก.	 123	 ย่�นติ่อกรมสืรรพ้ากรได้	 กรมสืรรพ้ากรจึะ 

ติรวัจึสือบีข้้อมูลผ่านระบีบี	Web	Service	ท่ี่�ม่การเชุ่�อมโยง 

ข้้อมูลระหว่ัางกรมศุลกากรและกรมสืรรพ้ากร

	 (3)	 สืำาน้กงานเลข้านุการกรม	 ม่หน้งส่ือที่่�	

กค	 0501(สื)/22	 ลงว้ันที่่�	 31	 มกราคม	 2563	 เร่�อง	

การใชุ้สืำาเนาใบีเสืร็จึร้บีเงิน	 กศก.๑๒๓	 ในการย่�นข้อค่น

อากรท้ี่�วัไปและการติรวัจึสือบีข้้อมูลใบีเสืร็จึร้บีเงิน	 โดย 

แจ้ึงเว่ัยนให้ทุี่กหน่วัยงานที่ราบีว่ัา	ผู้ประกอบีการสืามารถิ่ 

สืำาเนาใบีเสืร็จึร้บีเงิน	 กศก.	 123	 ย่�นประกอบีการข้อค่น

อากรได้โดยไม่ติ้องเร่ยกติ้นฉบ้ีบีใบีเสืร็จึร้บีเงิน	 เจึ้าหน้า

ที่่�จึะติรวัจึสือบีข้้อมูลใบีเสืร็จึร้บีเงินจึากระบีบีติรวัจึสือบี 

ข้้อมูลโดยไม่ใชุ้สืำาเนาเอกสืารที่างราชุการ	 (No	 Copy)	

ในระบีบีคอมพิ้วัเติอร์ข้องศุลกากร

	 (4)	 กรมศ ุลกากรม ่ประกาศกรมศ ุลกากร	 

ท่ี่�		71/2563	ลงว้ันท่ี่�	7	เมษายน	2563	เร่�อง	การอำานวัยควัาม 

สืะดวักในการแสืดงข้้อมูลใบีเสืร็จึร้บีเงิน	(กศก.	122	หร่อ	

กศก.	123)	ในการติิดต่ิอราชุการก้บีกรมศุลกากร	ในกรณ่

ท่ี่�ม่การชุำาระค่าภาษ่อากรสืำาหร้บีใบีข้นสิืนค้าติามใบีเสืร็จึ

ร้บีเงิน	(กศก.	๑๒๒	หร่อ	กศก.	๑๒๓)	หร่อการชุำาระเงิน 

กรณ่อ่�นที่่�ม่การระบีุเลข้ที่่�ใบีข้นสิืนค้าในใบีเสืร็จึร้บีเงิน	

(กศก.	 ๑๒๒	หร่อ	 กศก.	 ๑๒๓)	 ผู้ประกอบีการสืามารถิ่ 

แจ้ึงเลข้ท่ี่�ชุำาระอากรติามใบีเสืร็จึร้บีเงิน	(กศก.	๑๒๒	หร่อ	

กศก.	๑๒๓)	ต่ิอพ้น้กงานศุลกากร	โดยไม่ต้ิองนำาต้ินฉบ้ีบี 

หร่อสืำาเนาใบีเสืร็จึร้บีเงินมาย่�นติ่อพ้น้กงานศุลกากร 
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ยกเวั้นการติิดติ่อราชุการที่่�เก่�ยวัข้้องก้บีการแก้ไข้ข้้อมูล 

ใบีเสืร ็ จึ ร้บีเ งิน	 ซึ� ง เป ็นการอำ านวัยควัามสืะดวัก 

แก่ผู้ประกอบีการในการติิดติ่อราชุการก้บีกรมศุลกากร	

ภายใต้ินโยบีาย	Digital	Government

-------------------

 เร่ �องที่่� 12 การเปล่�ยนแปลงสาระสำาคัญข้อง 
ใบอนุญาตจัดตั�งคลังสินค้าที่ัณฑ์์บนและเข้ตปลอดอากร 
และการชุำาระค่าธ์รรมเน่ยมใบอนุญาต
	 (ที่่�มา	 :	 การประชุุม	 คณะที่ำางาน	 ครอ.	 คร้�งที่่�	

1/2563	เม่�อว้ันท่ี่�	11	มกราคม	2563)

 

 ปัญหา : 
	 กรณ่ที่ ่�ม ่การข้อแก ้ไข้เพิ้�มเติิมรายละเอ ่ยด 

ที่่�สื่งผลที่ำาให้สืาระสืำาค้ญข้องใบีอนุญาติจ้ึดต้ิ�งคล้งสิืนค้า 

ท้ี่ณฑ์์บีนและเข้ติปลอดอากรเปล่�ยนแปลงไปที่ำาให้ติ้อง

ยกเลิกใบีอนุญาติฉบ้ีบีเดิม	 และออกใบีอนุญาติฉบ้ีบีใหม่	 

ผู้ประกอบีการม่ภาระที่่�ติ้องชุำาระค่าธัรรมเน่ยม	 การออก 

ใบีอนุญาติฉบ้ีบีใหม่	จึำานวัน	10,000	บีาที่	 	 	

 ผลการดำาเนินการ :
	 กรมศุลกากรม่ประกาศกรมศุลกากร	ท่ี่�	150/2563	

ลงวัน้ท่ี่�	18	ก้นยายน	2563	เร่�อง	การไม่เร่ยกเก็บีค่าธัรรมเน่ยม 

ใบีอนุญาติฉบ้ีบีใหม่	ในกรณ่การข้อแก้ไข้เปล่�ยนแปลงข้้อมูล 

ท่ี่�เก่�ยวัข้้องก้บีการได้ร้บีใบีอนุญาติจ้ึดต้ิ�งคล้งสิืนค้าท้ี่ณฑ์์บีน	

โรงพ้้กสิืนค้า	 ที่่�ม้�นคง	 ที่่าเร่อร้บีอนุญาติ	 เข้ติปลอดอากร	

และใบีประกอบีการกิจึการในเข้ติปลอดอากร	 ในกรณ ่

ที่่�ม่การข้อแก้ไข้เปล่�ยนแปลงข้้อมูลที่่�เก่�ยวัข้้องก้บีการ 

ได้ร้บีใบีอนุญาติที่่�กระที่บีถึิ่งข้้อมูลที่่�อยู ่ในใบีอนุญาติ 

ฉบ้ีบีเดิม	กรมศุลกากรจึะดำาเนินการออกใบีอนุญาติใหม่ให้ 

โดยไม่เร่ยกเก็บีค่าธัรรมเน่ยม	ท้ี่�งน่�	 ผู้ได้ร้บีใบีอนุญาติต้ิอง 

นำาใบีอนุญาติฉบ้ีบีเดิมมาให้เจึ้าพ้น้กงานศุลกากรกำาก้บี 

คำาวั่า	 “ไม่ใชุ้เน่�องจึากกรมศุลกากรได้ออกใบีอนุญาติ 

ฉบ้ีบีใหม่แล้วั”	

---------------------------------------

โดย  นางสาววรรณา  ผ้้อุตส่าห์
นักวิชุาการศุลกากรชุำานาญการพื่ิเศษ


