
สรุปประเด็นพิจารณาในที่ประชุม
คณะท างานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออ านวยความสะดวกในการน าเข้าส่งออก (ครอ.) ครั้งที่ 3/2562

เรื่องเพื่อติดตาม
ประเด็นที่ 1 ความคืบหน้ากรณีปัญหาการแสดงใบอนุญาตน าสัตว์ออกนอกราชการจักรหรือใบอนุญาตน าซากสตัว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร.9) ซึ่งได้มีการหารือในที่ประชุม 
ครอ. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 และการประชุม ครอ. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 กรณีการนับอายุใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.9)
ขณะผ่านพิธีการศุลกากร

➢ กรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือ ที่ กษ 0621/8952 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับใบอนุญาตฯ โดยก าหนดให้ เมื่ออธิบดีกรมปศุสัตว์หรือ
ผู้ที่อธิบดีมอบหมายออกใบอนุญาตฯ แล้ว ผู้ประกอบการสามารถน าใบอนุญาตฯ ไปเดินพิธีการศุลกากรได้ภายในเก้าวันนบัแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
และให้ถือวันที่ส่งข้อมูลใบอนญุาตฯ เชื่อมโยงกับข้อมูลใบขนส่งสินค้าขาออก ผ่านระบบ NSW เป็นวันที่น าสินค้าออกตามใบอนญุาตแล้ว และกรมศุลกากร
ได้แจ้งเวียนหนังสือกรมปศุสัตว์ฉบับดังกล่าวให้ทุกหน่วยงานทราบแล้ว

ประเด็นที่ 2 ความคืบหน้าแนวทางการปฏิบัติพิธีการศุลกากรกรณีผู้น าของเข้าแจ้งความสงวนสิทธิ์ขอคืนอากรและการวางประกันเกี่ยวกับปัญหาพิกัดศุลกากรเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 
ซึ่งได้มีการหารือในที่ประชุม ครอ. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 และการประชุม ครอ. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งกรมฯ มอบหมายให้กองกฎหมายจัดประชุมเพ่ือจัดท าประกาศฯ ระเบียบฯ 
กรณทีี่ผู้น าของเข้าแจ้งความสงวนสิทธิ์ขอคืนอากรและการวางประกันเกี่ยวกับปัญหาพิกัดศุลกากรเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร แต่มีประเด็นว่า พ.ร.บ. ศุลกากร ฉบับปัจจุบันไม่มีข้อกฎหมายก าหนดเรื่องการสงวน
สิทธิ์ไว้ ผู้น าของเข้าสามารถขอคืนอากรได้โดยไม่ต้องแจ้งความสงวนสิทธิ์ แต่มีปัญหาในทางปฏิบัติว่าผู้น าของเข้าจะทราบได้อย่างไรว่าช าระอากรเกินไว้จริง จึงต้องมีหน่วยงานที่ต้องด าเนินการวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่ง
กองพิกัดอัตราศุลกากรเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากร  

ผลการประชุม มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ครอ. เสนอกรมฯ เพ่ือพิจารณาหาข้อสรุปต่อไป

เดินพิธีการได้

รับทราบ

ประเด็นที่ 3 ความคืบหน้าแนวทางการด าเนินการกรณีตู้สินค้าผ่านแดนที่น าเข้าจากท่าเรือแหลมฉบังและขนย้ายมายังท่าเรืออนุญาตเอกชนและท่าเรือกรุงเทพ
ซึ่งได้มีการหารือในที่ประชุม ครอ. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 โดยมีข้อสรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการส านักกฎหมายว่า สามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดนได้ 
เนื่องจากเป็นกรณีที่เอกสาร Cargo Manifest และ Bill of Lading (B/L) ได้ระบุท่าที่มีชื่อส่งของถึง (Place of Delivery) ซึ่งเป็นท่าที่ประสงค์จะส่งมอบของและใช้เป็นท่าที่ปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรมาแต่แรกแล้ว ไม่ใช่การแก้ไขเอกสารขอเปลี่ยนท่าปฏิบัติพิธีการศุลกากรในภายหลัง และมีความเห็นว่าการใช้เรือล าเลียงขนย้ายของ จากท่าที่จะขนถ่ายของขึ้นจากเรือ (Port of
Discharge) ไปยังท่าที่มีชื่อส่งของถึง เป็นเพียงการเปลี่ยนยานพาหนะเพื่อความสะดวกในการขนส่งของที่มาจากต่างประเทศไปยังท่าที่มีชื่อส่งของถึงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรมศุลกากรจะต้องมี
การแก้ไขประกาศกรมศุลกากรและจะต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการก ากับควบคุมทางศุลกากรในระหว่างการขนย้ายตู้สินค้าดังกล่าวระหว่างท่าที่จะขนถ่ายของขึ้นจากเรือ (Port of
Discharge) ไปยังท่าที่มีชื่อส่งของถึง (Place of Delivery) อย่างเคร่งครัด

ผลการประชุม มอบหมายให้ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพด าเนินการยกร่างแก้ไขประกาศกรมศุลกากรที่ 139/2560 ตามความเห็นที่ประชุม



สรุปประเด็นพิจารณาในที่ประชุม
คณะท างานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออ านวยความสะดวกในการน าเข้าส่งออก (ครอ.) ครั้งที่ 3/2562

เรื่องเพื่อติดตาม

1. กรณีที่ผู้ประกอบการไม่ทราบหรอืไม่แน่ใจว่าของน าเขา้ตาม Invoice อยู่ในข่าย
ควบคุมของ สมอ. หรือไม่ ผู้ประกอบการสามารถส่งข้อมลูผ่านระบบ TISI-NSW ของ 

สมอ. เมื่อ สมอ. พิจารณาแล้วว่าของน าเข้าไม่อยู่ในข่ายควบคุมของ สมอ. ก็จะส่งข้อมูล
แจ้งโดยการออกเป็นเลขที่ permit number ส าหรับ Invoice นั้น ผ่านระบบ NSW 
ให้กับกรมศุลกากร พร้อมท้ังส่งเลขท่ี permit number นั้นให้กับผู้ประกอบการ 
โดยผู้ประกอบการจะต้องบันทึกข้อมูลเลขท่ี permit number ตามที่ สมอ. แจ้ง 

ในช่องเลขท่ีใบอนุญาตของใบขนสินค้า โดยไม่ต้องระบุรหัส “Exempt 99” 
เนื่องจาก permit number ดังกล่าว จะถือเป็นการอนุญาตหรือรบัรองในลักษณะ
ของการน าเข้ารายครัง้ (License per Invoice : LPI) โดยเลขท่ี permit number 
นี้ ไม่สามารถน าไปใช้อ้างอิงกับการน าเข้าสินค้าในครั้งต่อ ๆ ไป แม้ว่าของน าเข้า

นั้นจะไม่อยู่ในข่ายควบคุมของ สมอ.

2. กรณีที่ผู้ประกอบการยืน่เอกสารขอให้ สมอ. พิจารณา
ขอบข่ายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ว่าเป็นสินค้าท่ีอยู่
ในการควบคุมของ สมอ. หรือไม่ โดย สมอ. มีหนังสือตอบ

กลับการพิจารณาขอบขา่ย ให้กับผู้ประกอบการแลว้ 
ผู้ประกอบการสามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้าโดยบันทึกรหัส 
“Exempt99” ในช่องเลขท่ีใบอนุญาตของใบขนสินค้า ซึ่ง
อาจจะบันทึกรายละเอียดเลขท่ีหนังสือพิจารณาขอบข่ายฯ 
ในช่องหมายเหตุ (Remark) ของรายการ เพื่อให้ทราบว่า 
ของน าเข้าตามใบขนสินค้าดงักล่าว สมอ. ได้พิจารณาและ

แจ้งแล้วว่าไม่อยู่ในข่ายควบคุมของ สมอ. ซึ่งสามารถ
ด าเนินการในลกัษณะนี้ได้ทุกครัง้ที่มีการน าเข้า

3. กรณีที่ผู้ประกอบการยื่นเอกสารขอให้ สมอ. 
พิจารณาขอบข่ายมาตรฐานผลติภัณฑ์ อุตสาหกรรม
แล้ว แต่ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา หาก
ผู้ประกอบการต้องการน าของเข้า ผู้ประกอบการต้อง
ส่งข้อมูลผ่านระบบ TISI-NSW ของ สมอ. ในลักษณะ
ของการน าเข้ารายครัง้ (License per Invoice : LPI) 

ไปก่อน โดยบันทึกข้อมูลเลขท่ี permit number 
ตามที่ สมอ. แจ้ง ในแต่ละครั้งท่ีมีการน าเข้า จนกว่าจะ

ได้รับหนังสือแจ้งจาก สมอ. จึงจะด าเนินการใน
ลักษณะของการบันทึกรหัส “Exempt99” ในช่อง

เลขท่ีใบอนุญาตของใบขนสินค้าได้

กรณีใบขนสินค้าที่มีการบันทึกรหัส “Exempt 99” 
ในช่องเลขท่ีใบอนุญาต กรมศุลกากรยังไม่มี
ประกาศก าหนดให้ผู้ประกอบการต้องบันทึก
ข้อมูลเลขที่หนังสือพิจารณาขอบข่ายผลิตภัณฑ์
แต่อย่างใด นอกจากนี้ คณะท างาน ครอ. ได้มี
หนังสือซักซ้อมความเข้าใจแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงาน
ทราบถึง แนวทางการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
กรณีใบขนสินค้าท่ีไม่ติดเงื่อนไขความเสี่ยงและ
ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตหรอืใบรับรอง (รหัส 
“Exempt99”) ของผู้น าของเข้าระดับมาตรฐานเออโีอ

รับทราบ

ประเด็นที่ 4 แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตผ่านระบบ NSW และการตรวจปล่อยสินค้าที่ไม่อยู่ในข่ายควบคุมของส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งได้มีการหารือในที่ประชุม ครอ. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 โดยที่เลขานุการ ครอ. ได้ชี้แจงว่า ครอ. ได้จัดประชุมหารือร่วมกับ สมอ. และภาคเอกชน
เพ่ือหาข้อสรุปแนวทางการด าเนินการตรวจปล่อยสินค้าที่ไม่อยู่ในข่ายควบคุมของ สมอ. และใช้รหัส Exempt 99 ในช่องเลขที่ใบอนุญาต (permit number) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รับทราบ

ประเด็นที่ 5 แนวทางการด าเนินการกรณีน าเข้าสินค้าที่มีใบอนุญาตหรือใบรับรองจากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ. ) ออกจากเขตประกอบการเสรี หรือเขตปลอดอากร 
ซึ่งได้มีการหารือในที่ประชุม ครอ. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ซึ่ง สมอ. เปิดใช้รหัส Exempt 100 เฉพาะกรณีน าสินค้าออกจากเขตปลอดอากรเข้ามาในราชอาณาจักร 
(ใบขน Type P) ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562) ซึ่งใกล้ถึงก าหนดเวลาในการใช้รหัสดังกล่าวแล้ว 
➢ ผู้แทน สมอ. ชี้แจงว่า ได้มีการหารือภายในหน่วยงานแล้ว และมีข้อสรุปว่า สมอ. จะท าหนังสือหารือมายังกรมศุลกากรเพ่ือพิจารณา

ก าหนดรหัส Exempt ใหม่เพ่ือรองรับกรณีใบอนุญาตท าที่ VAT ID ในใบอนุญาตท า ไม่ตรงกับ VAT ID ของผู้ประกอบการที่น า
สินค้าออกจากเขตประกอบการเสรี หรือเขตปลอดอากร พร้อมทั้งจะมีการแก้ไขประกาศส านักงานงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การท าหรือการน าเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานในเขตปลอดอากร เพ่ือให้ครอบคลุมถึงประเภทใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากรเพ่ือใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากรอ่ืน (ใบขน Type C) 



สรุปประเด็นพิจารณาในที่ประชุม
คณะท างานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออ านวยความสะดวกในการน าเข้าส่งออก (ครอ.) ครั้งที่ 3/2562

เรื่องเพื่อพิจารณา

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมการท าลายส่วนสูญเสียในสูตรการผลิต ของคลังสินค้าทัณฑ์ บนประเภทโรงผลิต โดยภาคเอกชนเสนอให้
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมการท าลายส่วนสูญเสียเฉพาะส่วนสูญเสียนอกสูตรการผลิต ส าหรับส่วนสูญเสียในสูตรการผลิตเห็นควรให้พนักงานศุลกากรท่ีก ากับดูแลคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้น ๆ 
เป็นผู้ตรวจสอบและควบคุมโดยไม่ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประเด็นปัญหานี้คณะท างาน ครอ. ชุดก่อนหน้านี้ได้พิจารณาและท่ีประชุมมีมติให้สมาคมผู้น าเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ
ประชุมร่วมกับกองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (กสอ.) เพ่ือหารือแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน 

➢ ผู้แทนกองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ชี้แจงว่า ได้เสนอยกร่างแก้ไขประมวลระเบียบปฏิบัติ 
ข้อ ข้อ 5 02 07 27 การท าลายเศษวัตถุดิบหรือของท่ีเสียหายหรือใช้ไม่ได้ท่ีเกิด หรือท่ีใช้ใน
การผลิต หรือผสม หรือประกอบในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ในรายละเอียดท่ี
เกี่ยวข้องกับส่วนสูญเสียนอกสูตรการผลิตให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ส่วนกรณี
ส่วนสูญเสียท่ีอยู่ในสูตรการผลิตไม่ต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ แต่เนื่องจากการยกร่าง
แก้ไขประมวลระเบียบปฏิบัติมีการพิจารณาในหลายประเด็น ส่งผลให้การยกร่างแก้ไขประมวล
ระเบียบปฏิบัติยังคงอยู่ในระหว่างการด าเนินการ และในระหว่างท่ีรอการแก้ไขประมวล
ระเบียบปฏิบัติฯ จึงอาจก าหนดให้การพิจารณาท าลายส่วนสูญเสียท่ีอยู่ในสูตรการผลิตไม่ต้อง
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติไปพลางก่อน

ผลการประชุม มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ครอ. เสนอกรมฯ 
เพ่ือพิจารณาหาข้อสรุปต่อไป


