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EDITOR

“ ก่่อนนี้้ก� รมเราอยู่่โ� รงภาษีี เก็็บภาษีีเรีียกว่่าขนอนแต่่ก่อ่ นจำำ�ได้้ เมื่่อ� มีีสำ�ำ เภาน้้อยใหญ่่ ผ่่านปากน้ำำ�� คราใด
เราแจวเรืือไปเก็็บร้้อยชัักสาม บััดนี้้�กรมเราเจริิญก้้าวไกล มุ่่�งรัับใช้้ประชาชาติิ ไทยทั่่�วแดนสยาม พวกเรา
ล้้วนพยายามออกป้้องกัันอีีกปราบปราม ผู้้�นำำ�สินิ ค้้าลัักลอบเข้้าไทย…” หลายท่่านอาจไม่่ทราบว่่าเนื้้�อความ
ข้้างต้้นนี้้� เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของเพลง ศุลุ กากรที่่�รััก ซึ่่ง� ประพัันธ์์คำ�ร้
ำ อ้ ง คุุณสุุขสรรค์์ เมฆสคราญ เจ้้าหน้้าที่่�ศุลุ กากร
และได้้รัับเกีียรติิจากศิิลปิินลููกทุ่่�งชื่่�อดััง คุุณยอดรััก สลัักใจ ช่่วยขัับร้้องให้้ ไว้้ตั้้�งแต่่เมื่่�อปีี 2531
หน้้าที่่�ศุลุ กากรเมื่่อ� ร้้อยกว่่าปีีที่่�ผ่า่ นมาเคยเป็็นอย่่างไร เราไม่่เคยเปลี่่�ยนแปลง มีีเพีียงบทบาทที่่�จำ�ำ เป็็นต้้องมีี
การปรัับเปลี่่�ยนเพื่่อ� ให้้สอดรัับกัับภารกิิจในปััจจุุบันั ในรอบปีีที่่� 147 นี้้�กรมศุุลกากร และชาวไทยต้้องเผชิิญกับั
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19 กรมศุลุ กากรมีีมาตรการอำำ�นวยความสะดวกด้้านพิิธีกี าร
แก่่ของหรืืออุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ รวมถึึงมาตรการบรรเทาความเดืือดร้้อนให้้แก่่ผู้้�นำ�ำ เข้้าส่่งออกที่่�ได้้รับั ผล
กระทบจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส  หลากหลายมาตรการเพิ่่�มเติิมจากการพััฒนาระบบงานศุุลกากร
เพื่่�อการบริิการที่่�เป็็นเลิิศที่่�ดำำ�เนิินอยู่่�ในปััจจุุบััน
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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Customs Share+
การนำำ�เข้้าของที่่�ได้้รัับบริิจาค

What’s New
ดีีเดย์์! วัันนี้้�ศุุลกากรเปิิดลงทะเบีียนออนไลน์์ ให้้ผู้้�นำำ�เข้้า-ส่่งออก ด้้วยระบบ Customs Trader Portal
กรมศุุลกากรจััดงานวัันคล้้ายวัันสถาปนาครบรอบ 147 ปีี มุ่่�งมั่่�นพััฒนาระบบศุุลกากรให้้เป็็นเลิิศ
ด้้านบริิการ พร้้อมปกป้้องสัังคมอย่่างยั่่�งยืืน

21

เรื่่�องน่่ารู้้?�
ข้้อปฏิิบััติิสำำ�หรัับเรืือสำำ�ราญและกีีฬาที่่�นำำ�เข้้ามาพร้้อมตนและนำำ�เข้้ามาเป็็นการชั่่�วคราว

Customs
NEWs
อธิิบดีีกรมศุุลกากร ร่่วมบริิจาคเงิินเพื่่�อจััดซื้้�อเครื่่�องอุุปโภคบริิโภค
ข้้าวสารอาหารแห้้ง และนมผง-นมกล่่องสำำหรัับเด็็ก ให้้แก่่มููลนิิธิิดวงประทีีป

เมื่่�อวัันที่่� 2 กรกฎาคม 2564  นายพชร อนัันตศิิลป์์
อธิิ บ ดีี ก รมศุุ ล กากร นายชัั ย ยุุ ทธ คำำ �คุุ ณ ที่่� ปรึึ ก ษาด้้ า น
พััฒนาระบบควบคุุมทางศุุลกากร นายพงศ์์เทพ บััวทรััพย์์
ผู้้�อำ�ำ นวยการกองสืบื สวนและปราบปราม นายกฤษฎา  ทองธรรมชาติิ
ผู้้ �อำำ � นวยการสำำ �นัั ก งานศุุ ล กากรกรุุ ง เทพ และเจ้้ า หน้้ า ที่่�
หน่่วยงานต่่าง ๆ ในสัังกััดกรมศุุลกากร ได้้ร่วม
่ บริิจาคเงิินเพื่่�อ
จััดซื้้�อเครื่่�องอุุปโภคบริิโภค ข้้าวสารอาหารแห้้ง และนมผง
นมกล่่ อ งสำำ � หรัั บ เด็็ ก ให้้ แ ก่่ มูู ลนิิ ธิิ ดว งประทีีป  เพื่่� อ นำำ � ไป
ช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
โคโรนา (Covid-19) ณ บริิเวณหน้้าอาคารกองสืืบสวนและ
ปราบปราม (อาคาร 2) กรมศุุลกากร

การประชุุมหารืือกัับผู้้�แทนโครงการพััฒนาแห่่งสหประชาชาติิ

เมื่่อ� วัันที่่� 2 กรกฎาคม 2564 นายชััยยุุทธ คำ�คุ
ำ ณ
ุ ที่่ปรึ
� กึ ษาด้้านพััฒนาระบบควบคุุมทางศุุลกากร และนางนัันท์์ฐิติ า  ศิิริคุิ ปต์
ุ ์
ผู้้�อำำ�นวยการกองบริิหารทรััพยากรบุุคคล พร้้อมด้้วยผู้้�แทนกรมศุุลกากร เข้้าร่่วมการประชุุมหารืือกัับผู้้�แทนโครงการพััฒนา
แห่่งสหประชาชาติิ (United Nations Development Programme: UNDP) และผู้้แ� ทนสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย
(Thai Institute of Directors Association: IOD) เกี่่�ยวกัับรายงานผลการศึึกษาเรื่่�อง “รู้้�ทัันความเสี่่�ยงการคอร์์รััปชัันของ
ประเทศไทยเพื่่อ� การพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน (The uncovering of Thailand’s corruption risk towards sustainable development)”
และแนวทางความร่่วมมืือในประเด็็นการต่่อต้้านการทุุจริิตและการพััฒนาบริิการภาครััฐในอนาคต ผ่่านการประชุุมทางไกล
(Zoom Meeting) ณ ห้้องอนุุมานราชธน ชั้้�น 2 อาคาร 1 กรมศุุลกากร
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กรมศุุลกากรลงพื้้�นที่่�ตรวจสอบความพร้้อมของสถานที่่�ที่่�ขอเปิิดดำำเนิินการ
เขตปลอดอากร eWTP Thailand Duty Free Zone

เมื่่�อวัันที่่� 5 กรกฎาคม 2564  นายพัันธ์์ทอง ลอยกุุลนัันท์์ รองอธิิบดีีกรมศุุลกากร นางกฤติิกา ปั้้�นประเสริิฐ ผู้้�อำำ�นวยการ
กองสิิ ท ธิิ ป ระโยชน์์ ท างภาษีีอากร นายธีีร์์  จิิ ต รพิิ ทัั ก ษ์์ เ ลิิ ศ  ผู้้ �อำำ � นายการส่่ ว นหลัั ก เกณฑ์์ แ ละทะเบีียนสิิ ท ธิิ ป ระโยชน์์
กองสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีอากร และนายศิิริศัิ กั ดิ์์ ตั้้
� ง� ศุุภกิิจ ผู้้�อำ�ำ นวยการส่่วนบริิการศุุลกากรฉะเชิิงเทรา สำำ�นักั งานศุุลกากรกรุุงเทพ
พร้้อมด้้วยเจ้้าหน้้าที่่�ศุุลกากรที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้ร่่วมตรวจสอบความพร้้อมของสถานที่่�ที่่�ขอเปิิดดำำ�เนิินการเขตปลอดอากร eWTP
Thailand Duty Free Zone อำำ�เภอบางปะกง จัังหวััดฉะเชิิงเทรา ซึ่่�งเป็็นเขตปลอดอากรกิิจการพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ภายใน
เขตส่่งเสริิมเศรษฐกิิจพิิเศษในพื้้�นที่่�เขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก ณ สำำ�นัักงานศุุลกากรประจำำ�เขตปลอดอากรกิิจการพาณิิชย์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ จัังหวััดฉะเชิิงเทรา ทั้้�งนี้้� ได้้ปฏิิบััติิตามมาตรการควบคุุมและป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 อย่่างเคร่่งครััด
Mr. Phantong Loykulnanta, Deputy Director-General of Customs, Mrs. Krittika Panprasert, Director
of Tax Incentives Division, Mr. Thee Jitpitaklert, Director of Criteria and Tax Incentives Registration Section,
Mr. Sirisak Tangsuphakit, Director of Chachoengsao Customs Service Section, along with the relevant customs
officers, examined the readiness for eWTP Thailand Duty Free Zone, Bang Pakong District, Chachoengsao
Province, which is an electronic commerce duty free zone within the Eastern Special Development Zone, at
the Customs Office of Duty-Free Zone for Electronic Commerce Industries, Chachoengsao Province.
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กรมศุุลกากร มอบอากาศยานไร้้คนขัับ (Drone)
และคอมพิิวเตอร์์ครบชุุด ให้้แก่่ กองทััพบก

เมื่่�อ 9 กรกฎาคม 2564 นายพชร อนัันตศิิลป์์ อธิิบดีีกรมศุุลกากร พร้้อมด้้วย นายชููชััย อุุดมโภชน์์ ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนา
ระบบสิิทธิิประโยชน์์ทางศุุลกากร และนายกรีีชา เกิิดศรีีพัันธุ์์� รองอธิิบดีีกรมศุุลกากร มอบอากาศยานไร้้คนขัับ (Drone) จำำ�นวน
85 ชุุด มููลค่่า 253,250 บาท และคอมพิิวเตอร์์ครบชุุด จำ�ำ นวน 20 ชุุด ให้้แก่่ กองทััพบก โดยมีีพลโท เกรีียงไกร ศรีีรัักษ์์ แม่่ทัพั ภาคที่่� 4
เป็็นผู้้�แทนกองทััพบกในการรัับมอบฯ ครั้้�งนี้้� เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในราชการต่่อไป  ณ ศููนย์์แถลงข่่าวกรมศุุลกากร อาคาร 1 ชั้้�น 2
กรมศุุลกากร คลองเตย
Mr. Patchara Anuntasilpa, Director-General of Customs, along with Mr. Chuchai Udompote, Principal
Advisor on Development of Customs Incentive System, and Mr. Kreecha Kirdsriphan, Deputy Director
-General of Customs delivered 85 sets of UAV drones, worth 253,250 baht and 20 sets of computers to
Lt.Gen. Kriangkrai Srirak, the commander of the 4th Army Region, the Royal Thai Army, to utilize for government
works, at the Customs Press Conference Center, Building 1, 2nd Floor, the Customs Department.
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กรมศุุลกากร บริิจาคเงิินเพื่่�อจััดซื้้�อหน้้ากาก N95 เเละชุุด PPE
มอบให้้แก่่ โรงพยาบาลรามาธิิบดีี
เมื่่�อวัันที่่� 13 กรกฎาคม 2564
นายพชร อนัันตศิิลป์์ อธิิบดีกี รมศุุลกากร
พร้้อมด้้วย กสป. สทบ. สกท. สทก.
ด่่ า นฯ สะเดา ด่่ า นฯ อรัั ญ ประเทศ 
ด่่านฯ แม่่สาย ด่่านฯ สุุไหงโกลก ด่่านฯ
นครพนม และเจ้้าหน้้าที่่ห� น่่วยงานต่่าง ๆ
ในสัั ง กัั ด กรมศุุ ล กากร ร่่ วม บริิ จ าค
เงิิ น เพื่่� อ จัั ด ซื้้� อ หน้้ า กาก N95 รุ่่�น
1870 จำำ�นวน 34 ลััง รวม  8,160 ชิ้้�น เเละชุุด  PPE จำำ�นวน 35 ลััง รวม  700 ชุุด  รวมมููลค่่า 907,000 บาท มอบให้้แก่่
โรงพยาบาลรามาธิิ บดีี  โดยมีี ผศ.นพ.พงศศิิษฏ์์  สิิงหทัั ศน์์ รองผู้้ �อำำ�นวยการโรงพยาบาลรามาธิิ บดีี  เป็็ นผู้้� เเทนรัั บมอบ
Mr. Patchara Anuntasilpa, Director-General of Customs, along with the relevant Customs House and
the customs officers donated money for purchasing 34 boxes of N95 Respirators, and 35 boxes of Personal
Protective Equipment (PPE), with a total of 907,000 baht to Asst. Prof. Pongsasit Singhatas, Deputy Director
of Ramathibodi Hospital, at the Customs Hall, Building 1, the Customs Department.

พิิธีีมอบหนัังสืืออนุุญาตให้้ใช้้ที่่�ราชพััสดุุ
เมื่่�อวัันที่่� 16 กรกฎาคม 2564 นายพชร อนัันตศิิลป์์
อธิิบดีีกรมศุุลกากร รัับมอบหนัังสืืออนุุญาตให้้ใช้้ที่่�ราชพััสดุุ
ในพิิธีีมอบหนัังสือื อนุุญาตให้้ใช้้ที่ร่� าชพััสดุุ เพื่่อ� สนัับสนุุนภารกิิจ
ของส่่ ว นราชการและองค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น  ซึ่่� ง มีี 
นายอาคม  เติิมพิิทยาไพสิิฐ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลััง
นายสัันติิ พร้้อมพััฒน์์ รััฐมนตรีีช่่วยว่่าการกระทรวงการคลััง
กล่่าวรายงาน โดยพลเอกประวิิตร วงษ์์สุวุ รรณ รองนายกรััฐมนตรีี 
เป็็ น ประธานในพิิ ธีีม อบ ณ ห้้ อ งประชุุ มว ายุุ ภัั ก ษ์์ 4
กระทรวงการคลััง
Mr. Patchara Anuntasilpa, Director-General of Customs received a permission letter to use the
Ratchaphatsadu Land for support the mission of government agencies and local government, in which
Mr. Arkhom Termpittayapaisith, Minister of Finance, together with Mr. Santi Promphat, Deputy Minister
of Finance, delivered a speech regarding of the ceremony. The ceremony was presided over by Gen.
Prawit Wongsuwan, Deputy Prime Minister, at Vayupak 4 Room, Ministry of Finance.
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พิิธีีเปิิดโครงการสิิทธิิประโยชน์์สััญจร ประจำำปีีงบประมาณ 2564 ในหััวข้้อ
“เตรีียมความพร้้อมด้้านธุุรกิิจ กัับสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีอากร”

เมื่่�อวัันที่่� 21 ก.ค. 2564 นายกรีีชา เกิิดศรีีพัันธุ์์� รองอธิิบดีีกรมศุุลกากร และ นางกฤติิกา ปั้้�นประเสริิฐ  ผู้้�อำำ�นวยการ
กองสิิ ท ธิิ ป ระโยชน์์ ทางภาษีีอากร ได้้ ร่ ่ วมกัั นเปิิ ดโครงการสิิ ท ธิิ ป ระโยชน์์ สัั ญ จร ประจำำ �ปี ี ง บประมาณ 2564 ในหัั ว ข้้ อ
“เตรีียมความพร้้อมด้้านธุุรกิิจ กัับสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีอากร” ในรููปแบบออนไลน์์ผ่่านระบบ Zoom โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมสััมมนา
ซึ่่�งเป็็นผู้้�ประกอบการที่่�มีีความสนใจลงทะเบีียนไว้้เกืือบ 500 ราย ณ ห้้องประชุุมกองสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีอากร ชั้้�น 4
อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิฯ กรมศุุลกากร

กรมศุุลกากรร่่วมอำำนวยความสะดวกในการตรวจปล่่อยวััคซีีน
ป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019

เมื่่�อวัันที่่� 30 กรกฎาคม 2564 นายพัันธ์์ทอง ลอยกุุลนัันท์์ รองอธิิบดีีกรมศุุลกากร และนางกิิจจาลัักษณ์์ ศรีีนุุชศาสตร์์  
ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นักั งานศุุลกากรตรวจสิินค้้าท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิ นำ�ทีีมร่
ำ วมอำ
่ �ำ นวยความสะดวกในการตรวจปล่่อยวััคซีีนป้้องกัันโรคติิดเชื้้อ�
ไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด-19) ยี่่ห้� อ้ ไฟเซอร์์ (Pfizer) จำำ�นวน 1.5 ล้้านโดส ล๊๊อตแรก ที่่ถูู� กส่่งมาถึึงประเทศไทย หลัังจากที่่เ� ครื่่อ� งบิิน
DHL ลงจอดที่่ส� นามบิินสุุวรรณภููมิิ เมื่่อ� เวลา 04.00 น. และได้้ลำ�ำ เลีียงลงจากเครื่่อ� งบิิน เพื่่อ� นำำ�ไปเก็็บรัักษาที่่ค� ลัังสำำ�รองวััคซีีนโควิิด-19
ขององค์์การเภสััชกรรมต่่อไป  ณ สำำ�นัักงานศุุลกากรตรวจสิินค้้าท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิ อำำ�เภอบางพลีี จัังหวััดสมุุทรปราการ
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อธิิบดีีกรมศุุลกากร พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิหาร ลงนามถวายพระพรชััยมงคล
พระบรมฉายาลัักษณ์์พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว

เมื่่� อ วัั น ที่่� 27 กรกฎาคม  2564 นายพชร อนัั น ตศิิ ล ป์์ อธิิ บ ดีี ก รมศุุ ล กากร พร้้ อ มด้้ ว ยคณะผู้้ � บ ริิ ห าร
ลงนามถวายพระพรชััยมงคลพระบรมฉายาลัักษณ์์พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว  เนื่่�องในโอกาสวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา
วัั น ที่่� 28 กรกฎาคม  2564 โดยมีีการเว้้ น ระยะห่่ า งระหว่่ า งบุุ ค คลและสวมหน้้ า กากอนามัั ย ตามมาตรการ
ในการป้้ อ งกัั น การแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด –19 อย่่ า งเคร่่ ง ครัั ด  ณ บริิ เ วณห้้ อ งโถง อาคาร 1 กรมศุุ ล กากร
Mr. Patchara Anuntasilpa, Director-General of the Customs Department along with the executives
signed a blessing book on the occasion of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s
Birthday anniversary on 28 July 2021, at the Customs Hall, Building 1, the Customs Department.
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การนำำ�เข้้า
ของที่่� ได้้รับั บริิจาค

ของที่่�ได้้รัับบริิจาค หมายถึึง ของที่่�นำำ�เข้้ามาหรืือส่่งออกไปเพื่่�อบริิจาคเป็็นการสาธารณกุุศลแก่่ประชาชน

โดยผ่่านส่่วนราชการหรืือองค์์การสาธารณกุุศล หรืือเป็็นของที่่�นำำ�เข้้ามาเพื่่�อให้้แก่่ส่่วนราชการหรืือองค์์การสาธารณกุุศล
ที่่�เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขที่่�อธิิบดีีกรมศุุลกากรกำำ�หนดด้้วยความเห็็นชอบของรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลััง
ทั้้�งนี้้�ไม่่รวมถึึง
ก. รถยนต์์และยานยนต์์ที่่�ออกแบบสำำ�หรัับขนส่่งบุุคคลไม่่เกิิน 9 คน รวมทั้้�งคนขัับ เว้้นแต่่รถพยาบาล
ข. รถยนต์์บรรทุุกของชนิิดแวนและชนิิดปิกิ อััพและรถยนต์์ที่มีีลั
่� กั ษณะคล้้ายกัับรถดัังกล่่าวที่่มีีน้ำ
� �ำ� หนัักรถรวมน้ำำ�� หนัักบรรทุุก
(จีี.วีี.ดัับบลิิว) ไม่่เกิิน 5 ตััน และรถยนต์์ดัังกล่่าวที่่�มีีน้ำำ��หนัักรถรวมน้ำำ�� หนัักบรรทุุก (จีี.วีี.ดัับบลิิว) เกิิน 5 ตััน ที่่มีี� เครื่่�องยนต์์ที่่�มิิใช่่
เครื่่�องยนต์์สัันดาปภายในแบบลููกสููบที่่�จุุดระเบิิดด้้วยการอััด (ดีีเซลหรืือกึ่่�งดีีเซล) หรืือที่่�จุุดระเบิิดด้้วยประกายไฟ
หมายเหตุุ
คำำ�ว่า่ “ส่่วนราชการ” หมายความว่่า ราชการส่่วนกลาง ราชการส่่วนภููมิิภาค ราชการส่่วนท้้องถิ่่น�   และหน่่วยงานอื่่น� ของรััฐ 
แต่่ไม่่รวมถึึงรััฐวิิสาหกิิจตามกฎหมายว่่าด้้วยวิิธีีการงบประมาณ

1. หลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขการยกเว้้นอากรของที่่�ได้้รัับบริิจาค มีีดัังนี้้�

1.1 ของที่่นำ� �ำ เข้้ามาหรืือส่่งออกไปเพื่่อ� บริิจาคเป็็นสาธารณกุุศลแก่่ประชาชนโดยผ่่านส่่วนราชการหรืือองค์์การสาธารณกุุศล
ถ้้าบริิจาคผ่่านส่่วนราชการ ส่่วนราชการนั้้�น ต้้องมีีหน้้าที่่�ในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อช่่วยเหลืือหรืือบรรเทาทุุกข์์แก่่ประชาชน
ถ้้าบริิจาคผ่่านองค์์การสาธารณกุุศล องค์์การสาธารณกุุศลนั้้�น ต้้องนำำ�ไปช่่วยเหลืือหรืือบรรเทาทุุกข์์แก่่ประชาชนตามที่่�ระบุุไว้้ใน
วััตถุุประสงค์์ของการจััดตั้้�งองค์์การสาธารณกุุศล
12
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        ในกรณีีที่่�มีีสาธารณภััย เช่่น ไฟไหม้้ น้ำำ��ท่่วม อธิิบดีีกรมศุุลกากรมีีอำำ�นาจยกเว้้นหรืือผ่่อนผัันหลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขได้้ตาม
ที่่�เห็็นสมควร
1.2 ของที่่นำ� ำ�เข้้ามาในราชอาณาจัักร เพื่่�อให้้แก่่ส่่วนราชการหรืือองค์์การสาธารณกุุศล ต้้องเป็็นของที่่นำ� ำ�ไปใช้้ตามหน้้าที่่�
ส่่วนราชการ หรืือนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ตามวััตถุุประสงค์์ในการจััดตั้้�งขององค์์การสาธารณกุุศล
1.3 ของตามข้้อ (1.1) หรืือข้้อ (1.2) ต้้องไม่่เป็็นของที่่�จััดซื้้�อโดยใช้้เงิินของส่่วนราชการหรืือองค์์การสาธารณกุุศล
หรืือเงิินที่่�มีีผู้้�มอบให้้

2. ระเบีียบปฏิิบัติั สำิ �ำ หรัับการยกเว้้นอากรของตามประเภท 11 ภาค 4 แห่่งพระราชกำำ�หนดพิิกัดอั
ั ตั ราศุลุ กากร
พ.ศ. 2530 ดัังต่่อไปนี้้�

   
2.1 การขอยกเว้้นอากร ให้้ส่่วนราชการหรืือองค์์การสาธารณกุุศล เป็็นผู้้�ยื่่�นขอยกเว้้นอากรต่่อกรมศุุลกากร ก่่อนนำำ�ของ
ออกจากอารัักขาของศุุลกากร
        
2.1.1 กรณีีส่่วนราชการเป็็นผู้้�ขอยกเว้้นอากร กำำ�หนดให้้ผู้้�ยื่่�นขอยกเว้้นอากรและผู้้�ลงนามในหนัังสืือขอยกเว้้น
อากร เป็็นดัังนี้้�
(1) ราชการส่่วนกลาง ผู้้�ยื่่�นขอยกเว้้นอากรต้้องเป็็นส่่วนราชการตั้้�งแต่่ระดัับกรมหรืือเทีียบเท่่าขึ้้�นไป 
และผู้้�ลงนามในหนัังสืือขอยกเว้้นอากรต้้องเป็็นหััวหน้้าส่่วนราชการตั้้�งแต่่ระดัับกรมหรืือเทีียบเท่่าขึ้้�นไป หรืือผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมาย
(2) ราชการส่่วนภููมิิภาค ผู้้�ยื่น่� ขอยกเว้้นอากรต้้องเป็็นส่่วนราชการระดัับจัังหวััด และผู้้ล� งนามในหนัังสืือ
ขอยกเว้้นอากรต้้องเป็็นผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดหรืือผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมาย
(3) ราชการส่่วนท้้องถิ่่�น
(3.1) กรณีีองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด เทศบาล หรืือองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล ผู้้�ยื่น่� ขอยกเว้้น
อากรต้้องเป็็นส่่วนราชการระดัับจัังหวััด และผู้้ล� งนามในหนัังสืือขอยกเว้้นอากร ต้้องเป็็นผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััดหรืือผู้้ที่� ไ่� ด้้รับั มอบหมาย
(3.2) กรณีีกรุุงเทพมหานคร ผู้้�ยื่่�นขอยกเว้้นอากรต้้องเป็็นสำำ�นัักปลััดกรุุงเทพมหานคร และ
ผู้้�ลงนามในหนัังสืือขอยกเว้้นอากรต้้องเป็็นปลััดกรุุงเทพมหานครหรืือผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมาย
(3.3) กรณีีเมืืองพััทยา ผู้้�ยื่่�นขอยกเว้้นอากรต้้องเป็็นสำำ�นัักปลััดเมืืองพััทยา และผู้้�ลงนามใน
หนัังสืือขอยกเว้้นอากรต้้องเป็็นปลััดเมืืองพััทยาหรืือที่่�ระดัับสููงกว่่าขึ้้�นไปหรืือผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมาย
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(4) หน่่วยงานอื่่�นของรััฐ
(4.1) กรณีีมหาวิิทยาลััยในกำำ�กับั ของรััฐ ให้้มหาวิิทยาลััยในกำำ�กับั ของรััฐนั้้น� เป็็นผู้้�ยื่น่� ขอยกเว้้น
อากร และผู้้�ลงนามในหนัังสืือขอยกเว้้นอากรต้้องเป็็นอธิิการบดีีของมหาวิิทยาลััยในกำำ�กัับของรััฐ หรืือผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมาย
                   
(4.2) กรณีีหน่่วยงานอื่่�นของรััฐที่่�เป็็นนิิติิบุุคคล เช่่น องค์์การมหาชน องค์์กรตามรััฐธรรมนููญ
ให้้หน่่วยงานของรััฐนั้้�นเป็็นผู้้�ยื่่�นขอยกเว้้นอากร และผู้้�ลงนามในหนัังสืือขอยกเว้้นอากรต้้องเป็็นข้้อใดข้้อหนึ่่�ง ดัังนี้้�
                         
ก. ผู้้�บังั คัับบััญชาสููงสุุด หรืือผู้้บ� ริิหารสููงสุุดของหน่่วยงานของรััฐหรืือผู้้ที่� ไ่� ด้้รับั มอบหมาย
                         
ข. หััวหน้้าส่่วนราชการตั้้�งแต่่ระดัับกรม หรืือเทีียบเท่่าขึ้้�นไปที่่�กำำ�กัับดููแล รัักษาการ
หน่่วยงานของรััฐหรืือผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมาย
2.1.2 กรณีีองค์์การสาธารณกุุศลเป็็นผู้้�ขอยกเว้้นอากร กำำ�หนดให้้ผู้้�ยื่่�นขอยกเว้้นอากรต้้องเป็็นองค์์การหรืือ
สถานสาธารณกุุศล ตามที่่�กำ�ำ หนดใน ข้้อ 2 หรืือข้้อ 3 ของประกาศกระทรวงการคลัังว่่าด้้วยภาษีีเงิินได้้และภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม (ฉบัับที่่�
2) ลงวัันที่่� 12 ตุุลาคม พ.ศ. 2535 เรื่่อ� ง กำำ�หนดองค์์การ สถานสาธารณกุุศล สถานพยาบาลและสถานศึึกษา ตามมาตรา 47 (7) (ข)
แห่่งประมวลรััษฎากร และมาตรา 3 (4) (ข) แห่่งพระราชกฤษฎีีกาออกตามความในประมวลรััษฎากรว่่าด้้วยการยกเว้้นภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม 
(ฉบัับที่่� 239) พ.ศ. 2534 ซึ่่�งแก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดยพระราชกฤษฎีีกาออกตามความในประมวลรััษฎากรว่่าด้้วยการยกเว้้นภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม 
(ฉบัับที่่� 254) พ.ศ. 2535 (ดููรายละเอีียดได้้ที่่� www.rd.go.th/2644.html) โดยผู้้�ลงนามในหนัังสืือขอยกเว้้นอากร ต้้องเป็็นผู้้�มีี
อำำ�นาจลงนามตามตราสารการจััดตั้้�งองค์์การหรืือสถานสาธารณกุุศลนั้้�น
2.2 ส่่วนราชการหรืือองค์์การสาธารณกุุศลดัังกล่่าว ต้้องยื่่�นหนัังสืือขอยกเว้้นอากร พร้้อมเอกสารและหลัักฐานประกอบ
การขอยกเว้้นอากร ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
2.2.1 หนัังสืือขอยกเว้้นอากร อย่่างน้้อยต้้องแสดงรายละเอีียด ดัังต่่อไปนี้้�
(1) ชื่่�อหน่่วยงาน ที่่ข� อยกเว้้นอากร
(2) บุุคคล หรืือ หน่่วยงาน ที่่�เป็็นผู้้�บริิจาคหรืือมอบให้้
(3) วััตถุุประสงค์์ในการนำำ�ของไปใช้้ประโยชน์์
(4) ท่่า ที่่� หรืือ สนามบิิน ที่่�ใช้้สำำ�หรัับการนำำ�ของเข้้า
(5) ประมาณการช่่วงเวลาที่่�นำำ�ของเข้้า
(6) ชื่่�อของ รายละเอีียดของ จำำ�นวนของ มููลค่่าและสกุุลเงิินของของ
(7) ลายมืือชื่่�อ ชื่่�อ-นามสกุุล และ ตำำ�แหน่่ง ของผู้้�ลงนามตามที่่กำ� ำ�หนดในข้้อ 2.1
      
2.2.2 เอกสารและหลัักฐานที่่�ให้้ยื่่�นประกอบการขอยกเว้้นอากร ดัังต่่อไปนี้้�
(1) หลัักฐานแสดงความจำำ�นงบริิจาคหรืือมอบให้้ เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรที่่�เป็็นต้้นฉบัับ ซึ่่�งแสดงว่่าเป็็น
การบริิจาคหรืือการให้้โดยไม่่มีีเงื่่�อนไขและข้้อผููกพัันใด ๆ พร้้อมคำำ�แปลเป็็นภาษาไทย
(2) หนัังสืือตอบรัับการบริิจาคหรืือการให้้
(3) เอกสารสำำ�แดงมููลค่่าของของ เช่่น Invoice หรืือ Proforma Invoice เป็็นต้้น
(4) เอกสารใบตราส่่งสิินค้้า ในกรณีีที่่�มีี เช่่น Bill of Lading หรืือ Air Waybill เป็็นต้้น
(5) เอกสารอื่่�น ๆ อัันเป็็นประโยชน์์ต่่อการพิิจารณายกเว้้นอากร ในกรณีีที่่�มีี  เช่่น ภาพถ่่ายของของ
คุุณลัักษณะเฉพาะของของ ตราสารมอบอำำ�นาจหรืือมอบหมายให้้ลงนาม เป็็นต้้น
(6) ตราสารการจััดตั้้�งองค์์การหรืือสถานสาธารณกุุศล และที่่�แก้้ไขเปลี่่�ยนแปลง (เฉพาะกรณีีผู้้�ยื่่�นขอ
ยกเว้้นอากรเป็็นองค์์การหรืือสถานสาธารณกุุศล)
               กรณีีเอกสารหรืือหลัักฐานเป็็นสำำ�เนาจะต้้องลงลายมืือชื่่�อ ชื่่�อ-นามสกุุล ตำำ�แหน่่ง เพื่่�อรัับรองสำำ�เนาด้้วย
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กรณีีที่่มีี� การร้้องขอ และอธิิบดีีหรืือผู้้ที่� อ่� ธิิบดีีมอบหมาย เห็็นว่่าของใดมีีความจำำ�เป็็นต้้องนำำ�ออกไปจากอารัักขาของ
ศุุลกากรโดยรีีบด่่วน ก็็ให้้วางเงิินสดหรืือหนัังสืือค้ำำ�ป
� ระกัันของธนาคาร หรืือหนัังสือื ของส่่วนราชการ เพื่่อ� เป็็นประกัันค่่าภาษีีอากร
พร้้อมแนบสำำ�เนาหนัังสืือขอยกเว้้นอากร

3. ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิพิิธีีการศุุลกากรสำำ�หรัับการนำำ�เข้้าของที่่�ได้้รัับบริิจาค

3.1 ผู้้�นำ�ข
ำ องเข้้ายื่่น� หนัังสือื ขอปฏิิบัติั พิิ ธีีิ การของที่่ไ� ด้้รับั บริิจาคและหนัังสืือแจ้้งผลการพิิจารณาให้้ยกเว้้นอากรของบริิจาค
ตามประเภท  11 ภาค 4 ที่่�กรมศุุลกากรได้้อนุุมััติิยกเว้้นอากรแล้้วพร้้อมเอกสารประกอบการยื่่�นใบขนสิินค้้าขาเข้้าที่่�สำำ�นัักงาน
ศุุลกากร/ด่่านศุุลกากรที่่นำ� �ข
ำ องเข้้าพร้้อมเอกสารประกอบ

      3.2 ผู้้�นำำ�ของเข้้าหรืือตััวแทน จััดทำำ�และส่่งข้้อมููลใบขนสิินค้้าขาเข้้าและนำำ�ใบขนสิินค้้าขาเข้้าไปปฏิิบััติิพิิธีีการ เพื่่�อขอรัับ
ของออกจากอารัักขาศุุลกากร
        ทั้้�งนี้้� ก่อ่ นนำำ�ของออกจากอารัักขาของศุุลกากร ส่่วนราชการหรืือองค์์การสาธารณกุุศล ต้้องปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายศุุลกากร
และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการนำำ�เข้้า ซึ่่�งหน่่วยงานอื่่�นกำำ�หนดไว้้ให้้ครบถ้้วน

4. ของบริิจาคที่่�เป็็นของต้้องกำำ�กััด

4.1 ของบริิ จ าคใด  ๆ ที่่� มีี กฎหมายกำำ � หนดว่่ า หากจะมีีการนำำ � เข้้ า มาในหรืือส่่ ง ออกไปนอกราชอาณาจัั ก ร
หรืือนำำ�ผ่่านราชอาณาจัักร จะต้้องขออนุุญาตหรืือปฏิิบััติิให้้ครบถ้้วนก่่อนการนำำ�เข้้าจากหน่่วยงานที่่�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบตามที่่�
กำำ�หนดไว้้ในกฎหมาย
4.2 การนำำ�เข้้าผลิิตภััณฑ์์อาหาร เครื่่�องสำำ�อาง เครื่่�องมืือแพทย์์ ต้้องยื่่�นขออนุุญาตนำำ�เข้้าจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ก่่อนการนำำ�เข้้ามาในราชอาณาจัักร โดยยื่่�นคำำ�ขอนำำ�เข้้า ณ ด่่านอาหารและยา ที่่จ� ะนำำ�ของเข้้า

5. สอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิม หากมีีข้้อสอบถามหรืือข้้อเสนอแนะประการใดโปรดติิดต่่อ

- ฝ่่ายมาตรฐานพิิกัดอั
ั ตั ราศุุลกากรที่่� 3.2 ส่่วนมาตรฐานพิิกัดอั
ั ตั ราศุุลกากร 3 กองพิิกัดอั
ั ตั ราศุุลกากร โทร. 02-667-6411,
02-667-7205, 02-667-6423
- ฝ่่ายเอกสิิทธิ์์แ� ละส่่งเสริิมการลงทุุน ส่่วนบริิการกลาง สำำ�นักั งานศุุลกากรท่่าเรืือกรุุงเทพ โทร. 0-2667-7000 ต่่อ 20-5523,
20-7638 หรืือ 20-5539
- ฝ่่ายเอกสิิทธิ์์�และส่่งเสริิมการลงทุุน ส่่วนบริิการกลาง สำำ�นัักงานศุุลกากรตรวจสิินค้้าท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิ
โทร. 0-2667-7000 ต่่อ 25-3216 หรืือ 0-2134-1252
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ดีีเดย์์! วัันนี้้�ศุุลกากรเปิิดลงทะเบีียนออนไลน์์
ให้้ผู้้�นำำเข้้า-ส่่งออก ด้้วยระบบ Customs Trader Portal
วัันนี้้�กรมศุุลกากรได้้เปิิดระบบ Customs Trader Portal ให้้ผู้้�นำำ�เข้้า- ส่่งออก และยืืนยัันตััวตนผ่่านแอปพลิิเคชัันเป๋๋าตััง
ได้้ทัันทีี สะดวก รวดเร็็ว ปลอดภััย
นายชััยยุุทธ  คำ�คุ
ำ ณ
ุ ที่่ปรึ
� กึ ษาด้้านพััฒนาระบบควบคุุมทางศุุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุุลกากร เปิิดเผยว่่า กรมศุุลกากรและ
ธนาคารกรุุงไทยได้้ร่่วมมืือกัันพััฒนาระบบลงทะเบีียนออนไลน์์ Customs Trader Portal และยืืนยัันตััวตนผ่่านธนาคารกรุุงไทย
ทุุกสาขา ตู้้เ� อทีีเอ็็มและแอปพลิิเคชัันเป๋๋าตััง เพื่่อ� อำำ�นวยความสะดวกให้้ผู้�นำ้ �ำ เข้้าบุุคคลธรรมดาที่่สั่่� ง� ของมาใช้้เอง หรืือนำำ�มาจำำ�หน่่าย
หรืือเป็็นสิินค้้าที่่ต้� อ้ งมีีใบอนุุญาตจากหน่่วยงานอื่่น� ๆ ไม่่ต้อ้ งเดิินทางมาที่่จุ� ดุ บริิการศุุลกากรหรืือไม่่ต้อ้ งให้้ตัวั แทนนำำ�บัตั รประชาชน
หรืือหนัังสืือเดิินทางตััวจริิงมาแสดงที่่�จุุดบริิการศุุลกากร ทำำ�ให้้สะดวก ปลอดภััย และรวดเร็็ว ทั้้�งนี้้� กรมศุุลกากรได้้ออกประกาศฯ
ที่่� 94/2564 เรื่่�อง การลงทะเบีียนผู้้�ปฏิิบััติิพิิธีีการศุุลกากรหรืือดำำ�เนิินการในกระบวนการทางศุุลกากร เพื่่�อรองรัับระบบดัังกล่่าว
โฆษกกรมฯ กล่่าวต่่ออีีกว่่า สำำ�หรัับผู้้ล� งทะเบีียนออนไลน์์ในระบบ Customs Trader Portal สามารถเข้้าไปลงทะเบีียนได้้ที่่�
https://www.customstraderportal.com และเมื่่�อลงทะเบีียนในระบบเรีียบร้้อย ท่่านสามารถยืืนยัันตััวตนผ่่านธนาคาร
กรุุงไทยได้้  3 ช่่องทาง ได้้แก่่ 1. แอปพลิิเคชัันเป๋๋าตััง สามารถยืืนยัันตััวตนได้้ทัันทีี โดยเข้้าไปที่่�เมนููยืืนยัันตััวตนทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
2. ตู้้� ATM สีีเทาของกรุุงไทย 3,300 เครื่่�องทั่่�วประเทศ 3. สาขาของธนาคารทั่่�วประเทศกว่่า 1,000 แห่่ง โดยเปิิดให้้บริิการวัันนี้้�
(1 กรกฎาคม 2564)
สอบถามข้้อมููลการใช้้งานระบบ Customs Trader Portal ได้้ที่่�ฝ่่ายทะเบีียนผู้้�นำำ�เข้้าและส่่งออก กรมศุุลกากร
โทร.02-667-6488 หรืือ 02-667-7802 หรืือที่่� www.customstraderportal.com และสอบถามข้้อมููลการยืืนยัันตััวตนได้้ที่่�
Krungthai Contact Center 02-111-1111
SCAN QR CODE เพื่่�อศึึกษาการลงทะเบีียน
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กรมศุุลกากรจััดงานวัันคล้้ายวัันสถาปนาครบรอบ 147 ปีี
มุ่่�งมั่่�นพััฒนาระบบศุุลกากรให้้เป็็นเลิิศด้้านบริิการ
พร้้อมปกป้้องสัังคมอย่่างยั่่�งยืืน
4 กรกฎาคม 2564 กรมศุุลกากรครบรอบ 147 ปีี ได้้จััดพิธีีท
ิ างศาสนา และพิิธีีการต่่าง ๆ และกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม (CSR)
โดยทำำ�การถ่่ายทอดผ่่านระบบ Video Conference : Zoom Cloud Meeting และปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของรััฐในการป้้องกััน
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด-19) โดยมีีนายพชร อนัันตศิิลป์์ อธิิบดีีกรมศุุลกากร เป็็นประธาน เมื่่�อวัันที่่�
2 กรกฎาคม 2564 ณ บริิเวณห้้องโถง อาคาร 1 กรมศุุลกากร
นายพชร อนัันตศิิลป์์ อธิิบดีีกรมศุุลกากร กล่่าวว่่า ในวัันที่่� 4 กรกฎาคม 2564 เป็็นวัันคล้้ายวัันสถาปนากรมศุุลกากรครบรอบ
147 ปีี กรมศุุลกากรได้้จััดพิิธีีสัักการะสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ประจำำ�กรมศุุลกากร และพิิธีีทางศาสนา ได้้แก่่ ถวายภััตตาหารเช้้าแด่่คณะสงฆ์์
เจริิญพระพุุทธมนต์์ ถวายเครื่่�องสัังฆทาน จากนั้้�น มอบรางวััลเชิิดชููเกีียรติิข้้าราชการพลเรืือนดีีเด่่น รางวััลข้้าราชการ
ผู้้�ประพฤติิปฏิิบััติิตนชอบด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต รางวััลคนดีีศรีีศุุลกากร รางวััลข้้าราชการผู้้�มีีผลงานดีีของกรมศุุลกากร
และรางวััลคนดีีศรีีหน่่วยงาน รวมทั้้�ง การมอบทุุนการศึึกษาบุุตรผู้้�มีีรายได้้น้้อย และทุุนช่่วยเหลืือการศึึกษาบุุตร ผู้้�ประสบภััยจาก
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ราชการ ทั้้�งนี้้� กรมศุุลกากรได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(โควิิด-19) ที่่ส่� ง่ ผลกระทบและสร้้างความเดืือดร้้อนให้้แก่่ประชาชน รวมถึึงทำำ�ให้้บุคุ ลากรทางการแพทย์์เสี่่ย� งต่่อการติิดเชื้้อ� ไวรััสฯ
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จากการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ จึ
� งึ ได้้จัดกิ
ั จิ กรรมเพื่่อ� สัังคม (CSR) มอบสิ่่ง� ของ ได้้แก่่ หน้้ากากอนามััย จำำ�นวน 400,000 ชิ้้�น เครื่่อ� งวััดอุณ
ุ หภููมิิ
จำำ�นวน 1,100 เครื่่อ� ง ชุุด PPE จำำ�นวน 900 ชุุด และเจลแอลกอฮอล์์ 2,000 ขวด ให้้กับั ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ สภากาชาดไทย
คณะแพทยศาสตร์์วชิิรพยาบาล มหาวิิทยาลััยนวมิินทราธิิราช สำำ�นัักงานเขตคลองเตย ศููนย์์บริิการสาธารณสุุข  41 คลองเตย
และสำำ�นัักแพทย์์และอนามััยการท่่าเรืือแห่่งประเทศไทย ซึ่่�งกรมศุุลกากรหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าสิ่่�งของดัังกล่่าว จะสามารถบรรเทา
ความเสี่่�ยงต่่อการติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด-19) ให้้กัับบุุคลากรทางการแพทย์์และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้อีีกทางหนึ่่�ง
อธิิบดีีกรมศุุลกากร กล่่าวต่่ออีีกว่่า สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานในช่่วง 8 เดืือนที่่�ผ่่านมา ในปีีงบประมาณ 2564 (ตุุลาคม 
2563 – พฤษภาคม 2564) กรมศุุลกากรสามารถจััดเก็็บรายได้้รวม 340,465 ล้้านบาท โดยเป็็นการจััดเก็็บแทนหน่่วยงานอื่่�น
273,037 ล้้านบาท และเป็็นการจััดเก็็บรายได้้ศุลุ กากร 67,428 ล้้านบาท มีีผลการจัับกุุมจำ�ำ นวน 18,032 แฟ้้มคดีี มููลค่่าการจัับกุุม 
1,586.67 ล้้านบาท  ในด้้านของการอำำ�นวยความสะดวกในการปฏิิบััติิพิิธีีการทางศุุลกากร ได้้ขยายเวลาให้้เรืือสำำ�ราญและกีีฬา
เข้้ามาในประเทศไทยได้้ชั่่ว� คราว จาก 6 เดืือนเป็็น 2 ปีี 6 เดืือน และให้้เรืือซุุปเปอร์์ยอร์์ชเข้้ามาในประเทศได้้ชั่่ว� คราว เพื่่อ� สนัับสนุุน
การท่่องเที่่�ยวทางน้ำำ�� และสนัับสนุุนให้้อุุตสาหกรรมเกี่่�ยวกัับเรืือพััฒนาและมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น มีีการแก้้ไขพระราชกำำ�หนดพิิกััดอััตรา
ศุุลกากร พ.ศ. 2530 และแก้้ไขเพิ่่�มเติิมในมาตราต่่าง ๆ ให้้มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลเพิ่่�มมากขึ้้�น รวมถึึงได้้แต่่งตั้้�ง
คณะผู้้เ� ชี่่ย� วชาญพิิกัดอั
ั ตั ราศุุลกากรประจำำ�สำ�นั
ำ กั งานและคณะทำำ�งานพิิจารณาปััญหาพิิกัดอั
ั ตั ราศุุลกากรประจำำ�สำ�นั
ำ กั งาน เพื่่อ� ให้้
การพิิจารณาปััญหากรณีีมีีการโต้้แย้้งเกี่่ย� วกัับพิิกัดอั
ั ตั ราศุุลกากรเป็็นไปด้้วยความถููกต้้อง สะดวก รวดเร็็ว โปร่่งใส รวมถึึงร่่วมมืือกัับ
ธนาคารกรุุงไทยในการพััฒนาระบบลงทะเบีียนออนไลน์์ทาง Customs Trader Portal ที่่�ยืืนยัันตััวตนผ่่านแอปพลิิเคชัันเป๋๋าตััง
ได้้ทัันทีี ช่่วยให้้ผู้้�นำำ�เข้้า-ส่่งออกได้้รัับบริิการที่่�มีีความสะดวก รวดเร็็ว และปลอดภััย นอกจากนี้้� ยัังเร่่งรััดผลัักดัันการพััฒนาระบบ
National Single Window ในด้้านระเบีียบและการดำำ�เนิินงานให้้เชื่่�อมโยงและสอดคล้้องกัับอำำ�นาจหน้้าที่่�ของการดำำ�เนิินงาน
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ในระดัับนโยบายและระดัับปฏิิบัติั ิ รวมถึึงจััดทำ�ร่
ำ า่ งประกาศกรมศุุลกากร เพื่่อ� รองรัับการขนส่่งต่่อเนื่่อ� งหลายรููปแบบ (Multimodal
Transportation) เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกทางการค้้าและเพิ่่�มศัักยภาพระบบโลจิิสติิกส์์ของประเทศ ช่่วยลดข้้อจำำ�กััดที่่�ไม่่
สามารถตอบสนองความต้้องการของผู้้�ประกอบการได้้ ด้้านมาตรการรองรัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (โควิิด  -19) มีีการแก้้ไขประกาศฯ เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในด้้านพิิธีีการศุุลกากรแก่่ของใช้้หรืืออุุปกรณ์์ทางการ
แพทย์์ให้้สามารถนำำ�เข้้ามาใช้้ในประเทศได้้รวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น รวมถึึงมีีมาตรการบรรเทาความเดืือดร้้อนแก่่ผู้้�นำำ�ของเข้้าและผู้้�ส่่ง
ของออกที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด-19) และเพิ่่�มสภาพคล่่องทางการเงิิน
ด้้วยการออกประกาศกรมศุุลกากร ที่่� 103/2564 ลงวัันที่่� 1 กรกฎาคม 2564 เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไขการขอทุุเลา
การเสีียอากรในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด-19) สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ต้้องการยื่่�นคำำ�ขอทุุเลาการ
เสีียอากร ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2564 ถึึง 30 กัันยายน 2564 ให้้สามารถยื่่�นหนัังสืือประกัันตนเองของนิิติิบุุคคล หรืือหนัังสืือ
ค้ำำ��ประกัันของธนาคารฉบัับเดิิม มาใช้้เพิ่่�มเติิมเพื่่�อเป็็นหลัักประกัันการชำำ�ระอากรได้้ รวมถึึงออกระเบีียบกรมศุุลกากรว่่าด้้วย
การงดหรืือลดเบี้้�ยปรัับ (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2564 สำำ�หรัับผู้้�นำำ�เข้้าหรืือผู้้�ส่่งออกที่่�ไม่่เสีียอากรภายในกำำ�หนดโดยไม่่มีีเจตนาหลีีกเลี่่�ยง
อากร และได้้นำ�ำ เงิินอากรที่่ต้� อ้ งเสีียตามแบบแจ้้งการประเมิินอากร มาชำำ�ระต่่อกรมศุุลกากรภายในวัันที่่� 1 มิิถุนุ ายน 2564 ถึึงวัันที่่�
30 กัันยายน 2564 จะได้้รัับการงดเบี้้�ยปรัับ ภายในระยะเวลาดัังกล่่าว ซึ่่�งทั้้�งหมดนี้้� จะเป็็นการช่่วยบรรเทาความเดืือดร้้อนให้้แก่่่�
ผู้้�นำำ�เข้้าหรืือผู้้�ส่่งออกได้้อีีกทางหนึ่่�ง               
กรมศุุลกากรยัังคงมุ่่�งมั่่น� ที่่จ� ะอำำ�นวยความสะดวกทางการค้้าและส่่งเสริิมระบบโลจิิสติกิ ส์์ของประเทศ ส่่งเสริิมเศรษฐกิิจ
ของประเทศด้้วยมาตรการทางศุุลกากรและข้้อมููลการค้้าระหว่่างประเทศ  เพิ่่�มขีีดความสามารถในการปกป้้องสัังคมให้้ปลอดภััย
ด้้วยระบบควบคุุมทางศุุลกากร และจััดเก็็บภาษีีอากรอย่่างเป็็นธรรม โปร่่งใส และมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่อ� ให้้เกิิดความยั่่�งยืืนของเศรษฐกิิจ
และความปลอดภััยของสัังคมด้้วยนวััตกรรมและบริิการที่่�เป็็นเลิิศ
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ข้้อปฏิิบััติิสำำหรัับเรืือสำำราญและกีีฬา
ที่่�นำำเข้้ามาพร้้อมตนและนำำเข้้ามาเป็็นการชั่่�วคราว
เรืือสำำ�ราญและกีีฬา หมายความว่่า เรืือที่่�ใช้้สำำ�หรัับหาความสำำ�ราญ หรืือเรืือที่่�ใช้้เพื่่�อการเล่่นกีีฬาโดยเฉพาะ
และไม่่ได้้ ใช้้เพื่่�อการค้้า เว้้นแต่่ที่่�ได้้รัับอนุุญาตตามกฎหมายว่่าด้้วยเรืือไทย

ข้้อปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับเรืือสำำ�ราญและกีีฬา (เรืือยอช)
1. เรืือสำำ�ราญและกีีฬา (เรืือยอช) ที่่นำ� �ำ เข้้ามาพร้้อมกัับตนหรืือนำำ�เข้้ามาเป็็นการชั่่ว� คราว และจะส่่งกลัับออกไปภายในไม่่เกิิน
6 เดืือน นัับตั้้ง� แต่่วันั ที่่นำ� �ำ เข้้า จะได้้รับั ยกเว้้นอากร ตาม ประเภท 3 (ค) ภาค 4 แห่่งพระราชกำำ�หนดพิิกัดอั
ั ตั ราศุุลกากร พ.ศ. 2530  
2. เรืือสำำ�ราญและกีีฬา ที่่เ� ดิินทางเข้้ามาจากต่่างประเทศ นายเรืือหรืือตััวแทนเรืือ จะต้้องมารายงานเรืือเข้้า ต่่อด่่านศุุลกากร
หรืือจุุดรับั รายงานเรืือที่่กำ� �ำ หนด ภายใน 24 ชั่่�วโมงนัับแต่่มาถึึง หากตรงกัับวัันปิิดทำ�ำ การ ให้้มารายงานภายในเช้้าวัันแรกที่่เ� ปิิดทำ�ำ การ
3. การนำำ�เรืือสำำ�ราญและกีีฬาเข้้ามาในราชอาณาจัักรชั่่�วคราวตาม ประเภท 3 (ค) ภาค 4 แห่่งพระราชกำำ�หนดพิิกััดอััตรา
ศุุลกากร พ.ศ. 2530 “ด้้วยระบบงานยานพาหนะผ่่านแดน” ให้้เจ้้าของเรืือหรืือผู้้�เดิินทางมาพร้้อมกัับเรืือที่่�ได้้รัับมอบอำำ�นาจจาก
เจ้้าของเรืือจะต้้องส่่งข้้อมููลหรืือยื่่น� เอกสารรายงานเรืือนำำ�เข้้า (Ships Inwards Report) (แบบที่่� 372) พร้้อมเอกสารหลัักฐานอื่่น� ที่่�
เกี่่ย� วข้้อง ต่่อพนัักงานศุุลกากร เมื่่อ� เจ้้าหน้้าที่่ต� รวจสอบสิิทธิิถููกต้้องครบถ้้วนแล้้ว จะบัันทึึกข้้อมููลลงใน “ระบบยานพาหนะผ่่านแดน”
และออกเลขที่่ใ� บขนสิินค้้าพิิเศษ โดยจััดพิมพ์
ิ ใ์ บขนสิินค้้าพิิเศษพร้้อมสำำ�เนาคู่่�ฉบัับจากระบบคอมพิิวเตอร์์ของกรมศุุลกากร ผู้้�นำ�ำ เข้้า
จะได้้รัับต้้นฉบัับใบขนสิินค้้าพิิเศษไว้้เป็็นหลัักฐานในการปฏิิบััติิพิิธีีการ
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เรื่่�องน่่ารู้้�
4. เมื่่�อประสงค์์จะนำำ�เรืือที่่�นำำ�เข้้ามาเป็็นการชั่่�วคราวส่่งกลัับออกไป จะต้้องส่่งข้้อมููลหรืือยื่่�นใบสำำ�แดงรายการเรืือออก
(Declaration for Ships Outwards) (แบบที่่� 373) พร้้อมเอกสารหลัักฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ต่่อพนัักงานศุุลกากร เมื่่�อตรวจปล่่อยเรืือ
ที่่�ประสงค์์จะส่่งกลัับออกไปเรีียบร้้อยแล้้ว จะบัันทึึกการตััดบััญชีีการนำำ�เข้้าชั่่�วคราว  ตาม ประเภท 3 (ค) ภาค 4 แห่่งพระราช
กำำ�หนดพิิกััดอััตราศุุลกากร พ.ศ. 2530 “ด้้วยระบบงานยานพาหนะผ่่านแดน”
5. การทำำ�สัญ
ั ญาประกัันให้้กำ�ำ หนดระยะเวลาเท่่าที่่จำ� �ำ เป็็นแก่่กรณีี โดยไม่่เกิิน 6 เดืือนนัับแต่่วันั ที่่นำ� �ำ เข้้าเว้้นแต่่กรณีีเจ้้าของ
เรืือหรืือผู้้�เดิินทางมาพร้้อมกัับเรืือที่่�ได้้รัับมอบอำำ�นวจจากเจ้้าของเรืือสามารถอยู่่�เกิินกำำ�หนด  6 เดืือนนัับแต่่วัันที่่�นำำ�เข้้า ประสงค์์
จะขอขยายเวลาการนำำ�เรืือเข้้ามาเป็็นการชั่่�วคราว จะต้้องยื่่�นคำำ�ร้้องต่่อสำำ�นัักงานศุุลกากร หรืือด่่านศุุลกากร ที่่�เรืือจอดอยู่่�ในเขต
พื้้�นที่่รั� บั ผิิดชอบขอขยายระยะเวลาการนำำ�เรืือเข้้ามาชั่่ว� คราวและต่่ออายุุสัญ
ั ญาประกัันซึ่่ง� จะต้้องแสดงเหตุุผลความจำำ�เป็็น โดยให้้
ยื่่�นก่่อนวัันพ้้นกำำ�หนดสััญญาประกััน การขอขยายระยะเวลาดัังกล่่าวต้้องไม่่เกิิน 2 ปีี 6 เดืือน นัับแต่่วัันที่่�นำำ�เข้้า
กรณีีได้้รับั อนุุญาตให้้ขยายระยะเวลาการนำำ�เรืือเข้้ามาชั่่ว� คราวเกิินกว่่า 6 เดืือน ให้้เจ้้าของเรืือ หรืือผู้้�ประกอบการมารีีน่่า
หรืือบุุคคลใด ๆ ซึ่่�งได้้รัับมอบอำำ�นวจจากเจ้้าของเรืือ จััดทำำ�รายงานการอยู่่�ในอาณาจัักรต่่อสำำ�นัักงานศุุลกากร หรืือด่่านศุุลกากร
ที่่เ� รืือจอดอยู่่�ในเขตพื้้�นที่่รั� บั ผิิดชอบทุุก ๆ 6 เดืือนนัับตั้้ง� แต่่วันั ที่่ไ� ด้้รับั อนุุญาต โดยให้้ยื่น่� รายงานล่่วงหน้้าก่่อนวัันครบกำำ�หนดระยะ
เวลาไม่่เกิิน 1 เดืือน หากมีีเหตุุผลอัันสมควรจะขยายกำำ�หนดระยะเวลาการนำำ�เรืือเข้้ามาเป็็นการชั่่�วคราวและขอต่่ออายุุสััญญา
ประกัันออกไปอีีกตามความจำำ�เป็็นแก่่กรณีีก็็ได้้
มีีดัังนี้้�

เอกสารที่่ใ� ช้้ประกอบการพิิจารณาขอขยายกำำ�หนดระยะเวลาการนำำ�เรืือเข้้ามาเป็็นการชั่่ว� คราวและต่่ออายุุสัญ
ั ญาประกััน

1) คำำ�ร้้องขอต่่ออายุุสััญญาประกััน
2) ต้้นฉบัับใบขนสิินค้้าพิิเศษ
3) สำำ�เนาทะเบีียนเรืือ
4) สำำ�เนาหนัังสืือเดิินทางพร้้อมหน้้าที่่�มีีการประทัับตราเดิินทางเข้้าออก
5) กรณีีเจ้้าของเรืือมิิได้้เป็็นผู้้�นำำ�ของเข้้ามาด้้วยตััวเอง จะต้้องมีีหนัังสืือมอบอำำ�นาจจากเจ้้าของเรืือพร้้อมแสดง
บััตรประชาชนหรืือหนัังสืือเดิินทางของผู้้�มอบอำำ�นาจและผู้้�รัับมอบอำำ�นาจลงลายมืือชื่่�อรัับรองสำำ�เนาถููกต้้อง

6. การบัังคัับสััญญาประกััน
เมื่่�อครบกำำ�หนดตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาประกััน หากผู้้�นำำ�ของเข้้ามิิได้้นำำ�เรืือส่่งกลัับออกไป  กรมศุุลกากรจะบัังคัับสััญญา
ประกัันเต็็มตามจำำ�นวนที่่กำ� �ำ หนดไว้้ เว้้นแต่่ในกรณีีที่่ผู้� �นำ้ �ข
ำ องเข้้านำำ�เรืือส่่งกลัับออกไปไม่่ทันั ภายในระยะเวลาที่่กำ� �ำ หนดไว้้ในสััญญา
ประกััน โดยไม่่มีีเจตนาฝ่่าฝืืนการปฏิิบัติั ติ ามสััญญาประกัันนั้้�น กรมศุุลกากรจะปรัับฐานผิิดสัญ
ั ญาประกัันวัันละ 1,000 บาท นัับจาก
วัันที่่ค� รบกำำ�หนดในสััญญาประกััน ทั้้�งนี้้� ไม่่เกิิน 10,000 บาท กรณีีมีีเหตุุผลพิิเศษที่่จ� ะบัังคัับสััญญาประกัันหรืือปรัับน้้อยกว่่าอััตรา
ดัังกล่่าว ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นักั งานศุุลกากร หรืือนายด่่านศุุลกากร สามารถพิิจารณาดำำ�เนิินการตามที่่เ� ห็็นสมควรเป็็นการเฉพาะรายได้้
กรณีีที่่�ผู้้�นำำ�เข้้ามีีความประสงค์์จะชำำ�ระค่่าภาษีีอากรเพื่่�อนำำ�เข้้าเรืือสำำ�ราญและกีีฬา สามารถกระทำำ�ได้้ ตามมาตรา 10
แห่่งพระราชกำำ�หนดพิิกัดอั
ั ัตราศุุลกากร พ.ศ. 2530 โดยมิิต้้องนำำ�เรืือส่่งกลัับออกไปก่่อน ทั้้�งนี้้� ผู้้�นำำ�ของเข้้าจะต้้องชำำ�ระค่่าภาษีี
อากรและดำำ�เนิินตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด ก่่อนครบระยะเวลาการนำำ�เข้้ามาเป็็นการชั่่�วคราว
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