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Underline
by

EDITOR
สัังคมไร้้เงิินสด หรืือ Cashless society มีีมาสัักพัักใหญ่่ๆ แล้้ว หลายคนอาจไม่่รู้้�จััก

หลายคนอาจไม่่ มั่่� นใจ หรืื อ หลายคนอาจไม่่ มี ี คว ามมั่่�นใจในวิิ ถี ี ก ารใช้้จ่่ า ยเงิิ น อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ แต่่ ต่ ่ อ มาการ
แพร่่ ร ะบาดของเชื้้� อ ไวรัั ส โควิิ ด -19 เป็็ น ตัั ว เร่่ ง ปฏิิ กิ ิ ริ ิ ย าของการเปลี่่�ยนแปลงในทุุ ก วิิ ถี ี ชี ี วิ ิ ต ที่่�จำำ � เป็็ น ต้้อง
เปลี่่�ยนแปลงไป
กรมศุุลกากรมีีการพััฒนาวิิธีีการรัับชำำ�ระเงิินผ่่านทางระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ มาตั้้�งแต่่ปีี 2550 ด้้วยการ
รัับชำำ�ระเงิินผ่่านธนาคารทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ โดยวิิธีีตััดบััญชีีธนาคาร ต่่อมาในปีี 2560 มีีการรัับชำำ�ระเงิินด้้วย
บััตรอิิเล็็กทรอนิิกส์์ผ่่านเครื่่�อง EDC (Electronic Data Capture) โดยสามารถรัับชำำ�ระได้้ทั้้�ง บััตรเครดิิต
และบััตรเดบิิต และในปีี 2562 มีีเปิิดให้้บริิการรัับชำำ�ระเงิินทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ผ่่านช่่องทางการให้้บริิการของ
ธนาคาร/ตััวแทนรัับชำำ�ระ ที่่�เรีียกว่่า Bill Payment จนกระทั่่�ง ปีี 2564 ได้้มีีการพััฒนาระบบการชำำ�ระค่่าภาษีี
อากรด้้วยบััตรภาษีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ซึ่่�งเป็็นอีีกแนวทางการใช้้จ่่ายเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ที่่�กรมศุุลกากรเร่่งพััฒนา
เพื่่อ� รองรัับความเจริิญก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีี เพื่่อ� ความสะดวก รวดเร็็วและโปร่่งใส ตามนโยบายการเพิ่่ม� ประสิิทธิิภาพ
การให้้บริิการภาครััฐ
	รอพบกัับพััฒนาการทางการเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์อื่่�น ๆ ของกรมศุุลกากรได้้อีีกในปีีต่่อ ๆ ไป
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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กิิจกรรมกรมศุุลกากร ประจำำ�เดืือนเมษายน 2564
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การชดเชยค่่าภาษีีอากร ตามพระราชบััญญััติิชดเชยค่่าภาษีีอากรสิินค้้าส่่งออกที่่�ผลิิตใน
ราชอาณาจัักร พ.ศ. 2524
อำำ�นาจหน้้าที่่� ดุุลยพิินิิจ ความรัับผิิดเกี่่�ยวกัับการกัักของ ตามพระราชบััญญััติิศุุลกากร
พ.ศ. 2560

What’s New
การลงนามความตกลงยอมรัับร่่วมกัันสำำ�หรัับโครงการผู้้�ประกอบการ ระดัับมาตรฐานเออีีโอ
ระหว่่างศุุลกากรไทยกัับศุุลกากรออสเตรเลีีย
กรมศุุลกากร ชี้้�แจงประเด็็นไม้้พะยููงของกลาง

22

เรื่่�องน่่ารู้้?�
ใช้้ e-Form D อย่่างไร? ให้้ได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์ทางอากรศุุลกากรภายใต้้ ATIGA
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คณะผู้้�บริิหารกรมศุุลกากรร่่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้าฯ
เมื่่�อวัันที่่� 2 เมษายน 2564 นายพชร  อนัันตศิิลป์์
อธิิบดีีกรมศุุลกากร พร้้อมคณะผู้้บ� ริิหาร ร่่วมลงนามถวายพระพร 
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา
เจ้้าฟ้้ามหาจัักรีีสิิรินิ ธร มหาวชิิราลงกรณวรราชภัักดีี สิิริกิิ จิ การิิณีี
พีีรยพััฒน รััฐสีีมาคุุณากรปิิยชาติิ สยามบรมราชกุุมารีี  เนื่่�อง
ในโอกาสวัั น คล้้ า ยวัั น พระราชสมภพ  2 เมษายน 2564
ณ ศาลาสหทััยสมาคม ในพระบรมมหาราชวััง
Director-General of Customs and customs
executives jointly signed a blessing book to Her
Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

การประชุุมคณะกรรมการบริิหาร ศรชล.
เมื่่อ� วัันที่่� 5 เมษายน 2564 นายชััยยุุทธ คำำ�คุณ
ุ ที่่ป� รึึกษา
ด้้านพััฒนาระบบควบคุุมทางศุุลกากร เป็็นผู้้แ� ทนกรมฯ เข้้าร่่วม
การประชุุมคณะกรรมการบริิหารศููนย์์อำ�ำ นวยการรัักษาผลประโยชน์์
ของชาติิทางทะเล (ศรชล.) ครั้้�งที่่� 2/2564 และร่่วมชมการฝึึก
ภาคปฏิิบัติั ทิ างทะเล ณ หาดไม้้ขาว โรงแรมเจดัับบลิิว แมริิออท 
รีีสอร์์ท แอนด์์ สปา จัังหวััดภููเก็็ต
Principal Advisor on Customs Control Development
attended the Thai Maritime Enforcement Command
Center (MECC)’s Executive Board Meeting No.2/2021.
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“สงกรานต์์ สุุขสราญ สืืบสาน ความเป็็นไทย”

เมื่่�อวัันที่่� 9 เมษายน 2564 นายพชร อนัันตศิิลป์์
อธิิบดีีกรมศุุลกากร พร้้อมคณะผู้้บ� ริิหาร สรงน้ำำ�พร
� ะพุุทธรููป
ณ ห้้องโถง อาคาร 1 กรมศุุลกากร เพื่่�อสืืบสานประเพณีี
ไทยในวัันสงกรานต์์ประจำำ�ปีี 2564 “สงกรานต์์ สุขุ สราญ
สืืบสาน ความเป็็นไทย” โดยมีีการเว้้นระยะห่่างและสวม
หน้้ากากอนามััยเพื่่อ� ป้้องกัันการแพร่่ระบาดของ โควิิด-19

ผู้้�แทนกรมศุุลกากรให้้สััมภาษณ์์ทางโทรศััพท์์ ในรายการ “ฟัังชััด ๆ ถนอมจััดให้้
เมื่่�อวัันที่่� 9 เมษายน 2564 นายชููชััย อุุดมโภชน์์
ที่่ป� รึึกษาด้้านพััฒนาระบบสิิทธิปิ ระโยชน์์ทางศุุลกากร ให้้สัมั ภาษณ์์
ทางโทรศัั พท์ ์ ที่ ่ � ห้ ้ อ งทำำ � งาน ณ กรมศุุ ล กากร  ในรายการ 
“ฟัังชััดๆ ถนอมจััดให้้” โดยจะออกอากาศวัันนี้้� เวลา 21.00 น.
ทางสถานีีโทรทััศน์์ NBT 2 HD ประเด็็นกรมศุุลกากรชี้้�แจง
ไม้้พะยููงของกลาง
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การประชุุมหารืือแนวทางการปฏิิบััติิงานร่่วมกััน
ระหว่่างกรมศุุลกากรกัับบริิษััท ไปรษณีีย์์ไทยฯ

เมื่่�อวัันที่่� 9 เมษายน 2564 นายชััยฤทธิ์์� แพทย์์สมาน
รองอธิิ บ ดีีกรมศุุ ล กากร  เป็็ น ประธานการประชุุ ม หารืือ
แนวทางการปฏิิบััติิงานร่่วมกัันระหว่่างกรมศุุลกากรกัับบริิษััท
ไปรษณีีย์์ไทย จำำ�กััด  เกี่่�ยวกัับการนำำ�สิ่่�งของส่่งทางไปรษณีีย์์
ระหว่่างประเทศ ณ ห้้องประชุุมอนุุมานราชธน ชั้้�น 2 อาคาร 1
กรมศุุลกากร
Deputy Director-General of Customs presided
over a meeting to discuss guidelines for collaboration
between the Customs Department and the Thailand
Post Co.,Ltd.
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การชดเชยค่่าภาษีีอากร

ตามพระราชบััญญััติิชดเชยค่่าภาษีีอากรสิินค้้าส่่งออกที่่�ผลิิตในราชอาณาจัักร พ.ศ. 2524

การชดเชยค่่าภาษีีอากร
การชดเชยค่่ า ภาษีีอากรเป็็ น สิิ ท ธิิ ป ระโยชน์์ ที่ ่ � กำ ำหนด
ตาม “พระราชบััญญััติิชดเชยค่่าภาษีีอากรสิินค้้าส่่งออกที่่�ผลิิต
ในราชอาณาจัักร พ.ศ. 2524” โดยมีีเป้้าหมายในการส่่งเสริิมให้้
สิินค้้าที่่ผลิ
� ติ ในประเทศได้้ส่่งออกไปขายแข่่งขัันในตลาดโลกให้้มากขึ้้น�
ด้้วยการชดเชยค่่าภาระภาษีีที่่�อาจแฝงอยู่่�ในตััวสิินค้้าที่่�ส่่งออก
โดยชดเชยเป็็น

“บััตรภาษีี”
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ขณะนี้้�กระทรวงการคลัังได้้ออกกฎกระทรวงกำำ�หนดแบบ ลัักษณะ ราคา และรายละเอีียดของบััตรภาษีี พ.ศ. 2564
โดยจะมีีผลใช้้บัังคัับในวัันที่่� 21 กัันยายน 2564 เพื่่�อเปลี่่�ยนการจ่่ายเงิินชดเชยจากบััตรภาษีีชนิิดเดิิมที่่�เป็็น

กระดาษเป็็นบััตรภาษีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์ซึ่่�งมีีรููปแบบเป็็นข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์
	ก่่อนที่่�เราจะรัับทราบกัันว่่า บััตรภาษีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์เป็็นอย่่างไร และผู้้�ที่่�ขอรัับเงิินชดเชยต้้องทำำ�อย่่างไรบ้้างในการ
ใช้้บััตรภาษีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และบััตรภาษีีกระดาษที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้จะยัังคงใช้้ได้้หรืือไม่่ กรมศุุลกากรขอสรุุปหลัักเกณฑ์์ และเงื่่�อนไข
ในการใช้้สิิทธิิชดเชยอากร เพื่่�อให้้ผู้้�ที่่�ประสงค์์จะใช้้สิิทธิิ ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�ประกอบการรายใหม่่ หรืือผู้้�ประกอบการที่่�เคยใช้้
สิิทธิิประโยชน์์ในด้้านอื่่�นอยู่่�แล้้ว และกำำ�ลังั มองหาสิิทธิิประโยชน์์ด้้านอื่่�นๆ ที่่�มีีความเหมาะสมมากกว่่า หรืือ ผู้้�ใช้้สิิทธิิชดเชยอากร
อยู่่�แล้้วแต่่ยัังมีีข้้อสงสััยว่่าในบางครั้้�งทำำ�ไมสิินค้้าที่่�ส่่งออกบางส่่วนจึึงไม่่ได้้รัับสิิทธิิชดเชยค่่าภาษีีอากร เป็็นต้้น

ผู้้�มีีสิิทธิิ ได้้รัับเงิินชดเชยค่่าภาษีีอากร

1. ผู้้�ส่่งออกตามกฎหมายศุุลกากร ไม่่ว่่าจะผลิิตเอง หรืือไม่่ก็็ตาม
2. ผู้้�ขายสิินค้้าภายในประเทศให้้แก่่ส่ว่ นราชการ หรืือรััฐวิิสาหกิิจตามโครงการเงิินกู้้� หรืือเงิินช่่วยเหลืือจากต่่างประเทศ
3. ผู้้�ขายสิินค้้าที่่�จำำ�แนกประเภทไว้้ในภาคที่่�ว่่าด้้วยของที่่�ได้้รัับยกเว้้นอากรตามกฎหมายว่่าด้้วยพิิกััดอััตราศุุลกากรให้้แก่่
องค์์การระหว่่างประเทศ
ผู้้�ขอใช้้สิิทธิิต้้องไม่่ใช้้สิิทธิคืืิ นอากรหรืือยกเว้้นอากรหรืือลดหย่่อนอากร ตามกฎหมายหนึ่่�งกฎหมายใด ต่่อไปนี้้�
- การคืืนอากรตามมาตรา 29 ตามกฎหมายว่่าด้้วยศุุลกากร
- การยกเว้้นอากรขาเข้้าเกี่่�ยวกัับคลัังสิินค้้าทััณฑ์์บนประเภทโรงผลิิตสิินค้้า
- การยกเว้้นอากรขาเข้้าเกี่่�ยวกัับเขตปลอดอากร
- การยกเว้้นอากรขาเข้้าเกี่่�ยวกัับเขตประกอบการเสรีี
- การยกเว้้นหรืือลดหย่่อนอากรขาเข้้าที่่�ไม่่ใช้้เครื่่�องจัักรตาม พ.ร.บ. ส่่งเสริิมการลงทุุน

สิินค้้าที่่�มีีสิิทธิิ ได้้รัับเงิินชดเชยค่่าภาษีีอากร

- ต้้องเป็็นสิินค้้าที่่�ผลิติ ในราชอาณาจัักร
- ต้้องได้้รัับชำำ�ระค่่าสิินค้้า
- ต้้องไม่่เป็็นสิินค้้าที่่ห้� ้ามมิิให้้ได้้รัับเงิินชดเชยตามประกาศคณะกรรมการพิิจารณาชดเชยฯ

สิินค้้าที่่�ห้้ามมิิให้้ ได้้รัับเงิินชดเชยค่่าภาษีีอากร

1. แร่่ตามกฎหมายว่่าด้้วยแร่่
2. สิินค้้าที่่�ต้้องเสีียภาษีีอากร หรืือค่่าธรรมเนีียมเมื่่�อส่่งออก เช่่น เศษหนััง หรืือ ไม้้บางประเภท
3. สิินค้้าที่่�ใช้้สิิทธิิขอคืืน หรืือยกเว้้น หรืือลดหย่่อนอากรขาเข้้าสำำ�หรัับของที่่�ส่่งออกที่่�ใช้้สิิทธิิประโยชน์์ต่่อไปนี้้�
- การคืืนอากรตามมาตรา 29
- คลัังสิินค้้าทััณฑ์์บนประเภทโรงผลิิตสิินค้้า
- เขตปลอดอากร ตาม พ.ร.บ. ศุุลกากร
- เขตประกอบการเสรีี ตามกฎหมายว่่าด้้วยการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
- ยกเว้้นหรืือลดหย่่อนอากรขาเข้้าที่่�ไม่่ใช่่เครื่่�องจัักร ตามกฎหมายว่่าด้้วยการส่่งเสริิมการลงทุุน
4. สิินค้้าที่่�คณะกรรมการชดเชยค่่าภาษีีอากรกำำ�หนดไม่่ให้้ได้้รัับเงิินชดเชย อ. 3/27 และ อ. 1/35
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บััตรภาษีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์

เดิิมบััตรภาษีีจะมีีลัักษณะเป็็นกระดาษ ซึ่่�งมีีรายละเอีียดต่่าง ๆ ตามที่่�กฎกระทรวงกำำ�หนด โดยผู้้�ประกอบการสามารถ
นำำ�บัตร
ั ภาษีีไปชำำ�ระค่่าภาษีีอากร (แทนเงิินสด) ได้้ที่ก�่ รมศุุลกากร กรมสรรพากร และกรมสรรพสามิิต แต่่เนื่่อ� งจากสิิทธิปิ ระโยชน์์
ทางภาษีีอากรด้้วยการชดเชยค่่าภาษีีอากร มีีมาตั้้ง� แต่่ปี พ
ี .ศ. 2524 ดัังนั้้�น การจ่่ายเงิินชดเชยค่่าภาษีีอากรในรููปแบบของบััตรภาษีี
ในลัักษณะกระดาษ อาจจะไม่่เหมาะสมกัับการเปลี่่�ยนแปลงทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ  และเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบาย
รััฐบาล 4.0 กระทรวงการคลัังจึึงมีีนโยบายในการปรัับเปลี่่ย� นรููปแบบการจ่่ายเงิินชดเชยค่่าภาษีีอากรจากบััตรภาษีีในรููปแบบกระดาษ
เป็็นบััตรภาษีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ซึ่่�งจะมีีลัักษณะเป็็นข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ตามกำำ�หนดในกฎกระทรวง กำำ�หนดแบบ ลัักษณะ ราคา
และรายละเอีียดของบััตรภาษีี แสดงวงเงิินชดเชยที่่�ได้้รัับตามวัันที่่�ได้้อนุุมััติิ รายละเอีียดการใช้้บััตรภาษีี แสดงรายละเอีียดวงเงิิน
ชดเชยคงเหลืือ โดยตรวจสอบได้้จากระบบติิดตามสถานะการผ่่านพิิธีีการศุุลกากร (e-Tracking System) ใช้้ชำำ�ระค่่าภาษีีอากร
ได้้ที่่�กรมศุุลกากร กรมสรรพากร และกรมสรรพสามิิต
บััตรภาษีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์มีีความทัันสมััยและสมามารถลดค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ มากมาย โดยไม่่ต้้องเก็็บรัักษารวมถึึงสามารถ
ใช้้ชำำ�ระภาษีีทั้้�งหมดในครั้้�งเดีียวกัันแม้้กระทั่่�งการชำำ�ระภาษีีกัับกรมศุุลกากรก็็สามารถชำำ�ระพร้้อมกัับการยื่่�นใบขนสิินค้้าได้้ตลอด 
24 ชม.

วิิธีีการใช้้งานบััตรภาษีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์

เพีียงท่่านระบุุเลขทะเบีียนผู้้�รับั เงิินชดเชยพร้้อมเอกสารเพื่่อ� ชำำ�ระภาษีีด้้วยบััตรภาษีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ระบบก็็จะตรวจสอบ
ข้้อมููลวงเงิินคงเหลืือและตััดบัญ
ั ชีีบััตรภาษีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของท่่านตามลำำ�ดับั การได้้รับั บััตรภาษีี (FIFO) และท่่านสามารถตรวจสอบ
รายละเอีียดของบััตรภาษีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้ด้้วยตนเองจากระบบติิดตามสถานะการผ่่านพิิธีีการศุุลกากร (e-Tracking System)

อายุุของบััตรภาษีี

อายุุของบััตรภาษีีมีีระยะเวลา 3 ปีี นัับแต่่วัันที่่�ออกบััตรและต่่ออายุุได้้ไม่่เกิิน 2 คราว คราวละ 3 ปีี ซึ่่�งจะต้้องยื่่�นคำำ�ร้้องขอต่่อ
อายุุบััตรก่่อนหมดอายุุที่ส่่� ่วนชดเชยค่่าภาษีีอากร

การโอนสิิทธิิในบััตรภาษีี

ในกรณีีที่่�ผู้้�มีีสิทธิ
ิ ิได้้รัับเงิินชดเชยเห็็นว่่าตนไม่่สามารถนำำ�บััตรภาษีีที่่�ได้้รัับไปใช้้ประโยชน์์ได้้ สามารถขออนุุมััติิจากอธิิบดีี
เพื่่�อโอนสิิทธิิในบััตรภาษีีไปให้้แก่่บุุคคลอื่่�นได้้ โดยยื่่�นคำำ�ร้้องตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการที่่�กรมศุุลกากรกำำ�หนด
เอกสารที่่ต้� ้องใช้้ในการยื่่�นขอรัับเงิินชดเชย
- แบบคำำ�ขอรัับเงิินชดเชยค่่าภาษีีอากร
- แบบแสดงรายละเอีียดของสิินค้้าส่่งออก
- สำำ�เนาบััญชีีราคาสิินค้้า (Invoice)
- หลัักฐานการรัับชำำ�ระค่่าสิินค้้า เช่่น Credit Advice/Credit Note ฯลฯ
- แบบคำำ�ร้้องขอรัับโอนสิิทธิิในบััตรภาษีี (กรณีีโอนสิิทธิิในบััตรภาษีี)
- แนบ Airway Bill (กรณีีส่่งออกทางอากาศยาน)
อัั ตร าชดเชยค่่ า ภาษีีอากรเป็็ น ไปตามประกาศของคณะกรรมการพิิ จ ารณาชดเชยฯ สามารถตรวจสอบได้้ ที่ ่ �
www.ratchakitcha.soc.go.th
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การขอรัับเงิินชดเชยค่่าภาษีีอากร

ผู้้�ส่่งออก
ก่่อนการส่่งออก
ลงทะเบีียน
- ผ่่านพิิธีีการระบบ TCES
- แบบคำำ�ร้้องมอบอำำ�นาจให้้กระทำำ�การ
แทนในการขอรัับเงิินชดเชยค่่าภาษีีอากร

ลงทะเบีียนเป็็นผู้้�มีีสิิทธิิได้้รัับเงิิน
ชดเชยค่่าภาษีีอากร
ผ่่านพิิธีีการส่่งออกระบบ TCES
- การสำำ � แดงแต่่ ล ะรายการในใบขนฯ
(Export Declaration Detail) ระบุุการ
ใช้้สิทธิ
ิ ขิ อชดเชยอากรต้้องมีีค่่าเท่่ากัับ “Y”
- แต่่ละรายการในใบขนฯ ในช่่องสิิทธิพิิ เิ ศษ
ระบุุ Privilege  Code เป็็น003

กรมศุุลกากร
ส่่วนทะเบีียนและสิิทธิิพิิเศษ
กองมาตรฐาน
พิิธีีการและราคาศุุลกากร หรืือ
ฝ่่ายบริิหารงานทั่่�วไป สำำ�นัักงานศุุลกากร 
หรืือด่่านศุุลกากร

ส่่วนชดเชยค่่าภาษีีอากร
กองสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีอากร

ท่่า/ที่่� ศุุลกากรให้้บริิการ
ผ่่านพิิธีีการส่่งออก

ส่่วนชดเชยค่่าภาษีีอากร 
กองสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีอากร
รัับคำำ�ร้้องและเอกสารประกอบ

ข้้อปฏิิบััติิในการขอรัับเงิินชดเชยฯ
1. ยื่่�นชุุดคำำ�ขอรัับเงิินชดเชยค่่าภาษีีอากร
ภายใน 1 ปีี นัับแต่่วัันที่่�ส่่งสิินค้้าออก
2. ใบขนฯ ต้้องมีีสถานะส่่งออกสำำ�เร็็จ
“0409”
3. ยื่่�นเอกสารประกอบตามที่่�กรมศุุลกากร
กำำ�หนด

ตรวจสอบคำำ�ร้้องและเอกสาร
ประกอบเพื่่�อจ่่ายเงิินชดเชย
อนุุมััติจ่ิ ่ายเงิินชดเชย

สอบถามเพิ่่�มเติิมที่่� ส่่วนชดเชยค่่าภาษีีอากร โทร 02-667-7659, 02-667-7661,02-667-7463 หรืือ คลิินิิกสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีอากร
กองสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีอากร ชั้้�น 2 อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิฯ กรมศุุลกากร โทร 02-667-7000 ต่่อ 5179
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อำำ�นาจหน้้าที่่� ดุุลยพิินิิจ ความรัับผิิดเกี่่�ยวกัับการกัักของ
ตามพระราชบััญญััติิศุุลกากร พ.ศ. 2560

Customs
Artificial
Intelligence

โดย เติิมวงษ์์ จัันทร์์ชุ่่�ม

นิิติิกรชำำ�นาญการพิิเศษ
รัักษาการในตำำ�แหน่่งผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านกฎหมาย

อำำ�นาจการกัักของที่่�ผู้้�นำำ�ของเข้้าหรืือผู้้�ส่่งของออก
ค้้างชำำ�ระค่่าอากร  ได้้มีีการบััญญััติิในครั้้�งแรกตามมาตรา
112 เบญจ แห่่ ง พระราชบัั ญ ญัั ติ ิ ศุ ุ ล กากร พ.ศ.2469
เพิ่่� ม โดยประกาศของคณะปฏิิ วั ั ติ ิ ฉบัั บ ที่่ � 329 ลงวัั น ที่่ �
13 ธัันวาคม พ.ศ. 25151  โดยกำำ�หนดให้้อธิิบดีีหรืือผู้้�ที่่�อธิิบดีี
มอบหมายมีีอำำ�นาจกัักของใด ๆ ของผู้้�นั้้�นที่่�กำำ�ลัังผ่่านศุุลกากร
หรืืออยู่่�ในความกำำ�กัับตรวจตราของศุุลกากรด้้วยประการใด ๆ
จนกว่่าจะได้้ชำำ�ระเงิินอากรที่่�ค้้างให้้ครบถ้้วน และในปััจจุุบััน
อำำ � นาจการกัั ก ของดัั ง กล่่ า วได้้ บั ั ญ ญัั ติ ิ ไว้้ ต ามมาตรา 23
แห่่งพระราชบััญญััติิศุุลกากร พ.ศ. 2560   และได้้กำำ�หนด

ระเบีียบปฏิิบััติิการกัักของไว้้ในประมวลระเบีียบปฏิิบััติิ
ศุุ ล กากร พ.ศ. 2560 2 หมวด  2 การเก็็ บ อากร ส่่ ว นที่่ �
2 การประเมิิ น บทที่่ � 3 การกัั ก ของและขายทอดตลาด 
ข้้อ 2 02 03 01 โดยกำำ�หนดว่่า “กรณีีผู้้�นำำ�ของเข้้าหรืือ
ผู้้�ส่่งของออกไม่่มาชำำ�ระค่่าอากร  ให้้ครบถ้้วนตามแบบแจ้้ง
การประเมิินอากร ภายในกำำ�หนด 30 วัันนัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับแบบ
แจ้้งการประเมิินอากร  โดยไม่่ได้้อุุทธรณ์์การประเมิินอากร 
ต่่อคณะกรรมการพิิจารณาอุุทธรณ์์ และไม่่ได้้รับั อนุุมัติั ใิ ห้้ทุเุ ลา
การชำำ�ระเงิินอากรในระหว่่างรอคำำ�วิินิิจฉััยของคณะกรรมการ
พิิจารณาอุุทธรณ์์หรืือคำำ�พิิพากษาของศาลแล้้วแต่่กรณีี
ให้้ดำำ�เนิินการดัังนี้้�

พระราชบััญญััติิศุุลกากร พ.ศ. 2469 เพิ่่�มโดยประกาศของคณะปฏิิวััติิ ฉบัับที่่� 329 ลงวัันที่่� 13 ธัันวาคม พ.ศ. 2515 มาตรา 112 เบญจ ในกรณีีที่่�ผู้้�นำำ�ของเข้้าหรืือผู้้�ส่่งของออกค้้างชำำ�ระค่่าอากร
อธิิบดีีหรืือผู้้�ที่่�อธิิบดีีมอบหมายมีีอำำ�นาจกัักของใด  ๆ ของผู้้�นั้้�นที่่�กำำ�ลัังผ่่านศุุลกากรหรืืออยู่่�ในความกำำ�กัับตรวจตราของศุุลกากรด้้วยประการใด  ๆ จนกว่่าจะได้้ชำำ�ระเงิินอากรที่่�ค้้างให้้ครบถ้้วน และถ้้า
มิิได้้ชำำ�ระภายในสามสิิบวัันนัับแต่่วัันที่่�กัักของเช่่นว่่านั้้�น ให้้อธิิบดีีมีีอำำ�นาจสั่่�งให้้นำำ�ของนั้้�นออกขายทอดตลาด  และเงิินที่่�ได้้จากการขายทอดตลาดนี้้� ให้้หัักค่่าอากรค้้างชำำ�ระค่่าอากรสำำ�หรัับของที่่�ขาย
ทอดตลาด ค่่าเก็็บรัักษา ค่่าย้้ายขน และค่่าภาระติิดพัันอย่่างอื่่�นอัันค้้างชำำ�ระแก่่ศุุลกากรเสีียก่่อน เหลืือเท่่าใดให้้ใช้้ค่่าภาระติิดพัันต่่าง ๆ อัันสมควรจะได้้แก่่ผู้้�เก็็บรัักษา ถ้้ายัังมีีเหลืืออยู่่�อีีกก็็ให้้จ่่าย
แก่่ตััวแทนของเรืือที่่�นำำ�ของที่่�ขายทอดตลาดเข้้ามา เมื่่�อได้้หัักใช้้เช่่นนี้้�แล้้วยัังมีีเงิินเหลืืออยู่่�อีีกเท่่าใดให้้ตกเป็็นของแผ่่นดิิน เว้้นแต่่เจ้้าของจะได้้เรีียกร้้องเอาภายในหกเดืือนนัับแต่่วัันขายทอดตลาด
2
พระราชบััญญััติิศุุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 23 ในกรณีีที่่�ผู้้�นำำ�ของเข้้าหรืือผู้้�ส่่งของออกค้้างชำำ�ระค่่าอากร ให้้อธิิบดีีมีีอำำ�นาจกัักของที่่�ผู้�นั้้้ �นนำำ�เข้้าหรืือส่่งออกและกำำ�ลัังผ่่านพิิธีีการศุุลกากร หรืืออยู่่�ในกำำ�กัับ
ตรวจตราของศุุลกากรได้้ จนกว่่าผู้้�นำ�ข
ำ องเข้้าหรืือผู้้�ส่ง่ ของออกจะเสีียอากรที่่ค้� า้ งให้้ครบถ้้วน และถ้้าไม่่เสีียภายในกำำ�หนดสามสิิบวัันนัับแต่่วันั ที่่กั� กั ของนั้้�น ให้้อธิิบดีีมีีอำำ�นาจสั่่ง� ให้้นำ�ข
ำ องนั้้�นออกขายทอดตลาดได้้
เงิิ น ที่่ � ไ ด้้ จ ากการขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่่� ง ให้้ หั ั ก ใช้้ ค่ ่ า อากรที่่ � ค้ ้ า งชำำ �ร ะ ค่่ า อากรสำำ � หรัั บ ของที่่ � ข ายทอดตลาด ค่่ า เก็็ บ รัั ก ษา ค่่ า ขนย้้ า ย หรืือค่่ า ภาระติิ ด พัั น อย่่ า งอื่่ � น ที่่ � ค้ ้ า งชำำ �ร ะ
แก่่กรมศุุลกากร รวมทั้้�งค่่าภาษีีอากรตามกฎหมายอื่่�นก่่อน เหลืือเท่่าใดให้้ใช้้ค่่าภาระติิดพัันต่่าง ๆ ที่่�ต้้องชำำ�ระแก่่ผู้้�เก็็บรัักษา และผู้้�ขนส่่งที่่�นำำ�ของที่่�ขายทอดตลาดนั้้�นเข้้ามา ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อได้้หััก
ใช้้ เช่่ น นี้้� แ ล้้ วยั ั ง มีีเงิิ น เหลืืออยู่่�อีีกเท่่ า ใด  ให้้ คืื นแก่่ เจ้้ า ของ แต่่ เ มื่่ � อ พ้้ น กำำ � หนดหกเดืือนนัั บ แต่่ วั ั น ขายทอดตลาดแล้้ ว  เจ้้ า ของไม่่ ม าเรีียกคืืนให้้ เ งิิ น ที่่ � เ หลืืออยู่่�นั้้� น ตกเป็็ น ของแผ่่ น ดิิ น
1
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ให้้ ห น่่ ว ยงานที่่ � อ อกแบบแจ้้ ง การประเมิิ น อากร
มอบหมายให้้พนัั กงานศุุ ลกากรผู้้�รัั บผิิดชอบเสนอเรื่่� องให้้
ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นักั ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นักั งานศุุลกากรหรืือนายด่่าน
ศุุลกากรสั่่�งกัักของใด ๆ ของผู้้�นำ�ข
ำ องเข้้าหรืือผู้้�ส่ง่ ของออกที่่กำ� �ลั
ำ งั
ผ่่านพิิธีีการศุุลกากรหรืืออยู่่�ในความกำำ�กัับตรวจตราของ
ศุุลกากรด้้วย ประการใด  ๆ จนกว่่าจะได้้ชำำ�ระอากรที่่�ค้้าง
ให้้ครบถ้้วน และให้้มีีหนัังสืือแจ้้งเวีียนไปยัังสำำ�นััก สำำ�นัักงาน
ศุุลกากร  หรืือด่่านศุุลกากรทุุกแห่่งเพื่่�อดำำ�เนิินการกัักของของ
ผู้้�นำำ�ของเข้้าหรืือผู้้�ส่่งของออกที่่�ค้้างชำำ�ระเงิินอากร ตามมาตรา
23แห่่งพระราชบััญญััติิศุุลกากร พ.ศ. 2560”
จะเห็็นได้้ว่า่ การดำำ�เนิินการกัักของนั้้น� พนัักงานศุุลกากร
มีีอำำ�นาจ และมีีหน้้าที่่� โดยชอบด้้วยกฎหมายในการดำำ�เนิินการ
กัักของได้้ แต่่อย่่างไรก็็ตามการใช้้อำ�ำ นาจในการกัักของนั้้น�  ต้้องใช้้
ดุุลยพิินิจิ ที่่เ� หมาะสมจะกัักของที่่เ� กิินกว่่าที่่ค่� า่ อากรที่่ค้� า้ งพร้้อม
ทั้้�งค่่าเก็็บรัักษา ค่่าขนย้้าย หรืือค่่าภาระติิดพัันอย่่างอื่่�นที่่ค้� ้าง
ชำำ�ระแก่่กรมศุุลกากร รวมทั้้�งค่่าภาษีีอากรตามกฎหมายอื่่�น
มิิได้้ หากมีีการใช้้อำ�ำ นาจกัักของจนเกิินเลย และเกิิดความเสีียหาย
กัับผู้้�นำำ�ของเข้้าหรืือผู้้�ส่่งของออก พนัักงานศุุลกากรอาจจะถููก
ผู้้�ถููกกัักของดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
1. ถููกฟ้้องร้้องให้้รัับผิิดทางละเมิิด
แม้้การดำำ�เนิินการกัักของตามมาตรา 23 แห่่งพระราชบััญญััติิศุุลกากร พ.ศ. 2560 จะถืือว่่าเป็็นการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ตามกฎหมายซึ่ ่ � ง พนัั ก งานศุุ ล กากรจะได้้ รั ั บ การคุ้้�มครอง
ตามมาตรา 5 แห่่งพระราชบััญญััติิความรัับผิิดทางละเมิิด
ของเจ้้าหน้้าที่่ พ
� .ศ. 25393
ที่่�บัั ญญัั ติิ ไม่่ ให้้ผู้้�เสีียหายฟ้้องเจ้้าหน้้าที่่� ของรัั ฐแต่่
ให้้ ฟ้ ้ อ งหน่่ ว ยงานของรัั ฐ แต่่ อ ย่่ า งไรก็็ ต าม ตามระเบีียบ
สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีีว่่าด้้วย หลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับ
ความรัับผิิดทางละเมิิดของเจ้้าหน้้าที่่ พ
� .ศ. 2539 ข้้อ 35 กำำ�หนด

ให้้ถ้า้ หากผู้้เ� สีียหายฟ้้องเจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐเป็็นคดีีต่่อศาล ให้้แต่่งตั้้ง�
คณะกรรมการเพื่่�อทำำ�การสอบสวน และข้้อ 39 กำำ�หนดให้้
หากหน่่วยงานของรััฐต้้องรัับผิิดชดใช้้ค่่าสิินไหมทดแทนต่่อ
บุุคคลภายนอก หน่่วยงานของรััฐต้้องมาพิิจารณาว่่าเจ้้าหน้้าที่่�
ต้้องรัับผิิดหรืือไม่่ เพีียงใด4
2. ถููกฟ้้องร้้องทางอาญา
หากมีีการกัั ก ของ ผู้้ �นำ ำ �ของเข้้ า หรืือผู้้�ส่ ่ ง ของออก
อาจไม่่พอใจ และนำำ�เรื่่�องไปฟ้้องต่่อศาลว่่าตนได้้ รัับความ
เสีียหายจากการกัักของนั้้�น โดยฟ้้องพนัักงานศุุลกากรว่่า
ปฏิิบััติิหรืือละเว้้นปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยมิิชอบ ตามมาตรา 1575
แห่่งประมวลกฎหมายอาญา หากศาลรัับฟ้้องพนัักงานศุุลกากร
จะต้้องขอประกัันตััวและแต่่งตั้้�งทนายเพื่่�อสู้้�คดีี
3.ถููกร้้องเรีียนกล่่าวหาว่่ากระทำำ�ผิิดวิินััย
พนัักงานศุุลกากรถืือเป็็นข้้าราชการ หากผู้้�นำำ�ของเข้้า
หรืือผู้้�ส่่งของออกไม่่พอใจ อาจมีีการกล่่าวหาว่่าปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ไม่่ถููกต้้อง พนัักงานศุุลกากรผู้้�นั้้น� อาจต้้องถููกดำำ�เนิินการทางวิินัยั
ตามพระราชบััญญััติิระเบีียบข้้าราชการพลเรืือน พ.ศ. 2551
หรืือมีีการนำำ�เรื่่�องไปร้้องเรีียนต่่อหน่่วยงานภายนอก เช่่น
คณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ (ป.ป.ช.)  
คณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตภาครััฐ (ป.ป.ท.) ฯลฯ
ซึ่่ง� จะต้้องเสีียเวลาและหาพยานหลัักฐานมาชี้้แ� จงต่่อหน่่วยงาน
ดัังกล่่าว
จึึงเห็็นได้้ว่่าปััญหาดัังกล่่าวมิิใช่่ปััญหาเกี่่�ยวกัับอำำ�นาจ
หน้้าที่่�ของพนัักงานศุุลกากร  แต่่เป็็นปััญหาการใช้้ดุุลยพิินิิจใน
การสั่่�งกัักของ ซึ่่�งเห็็นได้้จากแม้้จะมีีการบััญญััติิให้้อำำ�นาจใน
การกัักของที่่�ผู้้�นำำ�ของเข้้าหรืืผู้้�ส่่งของออกค้้างชำำ�ระค่่าอากร
แต่่ในทางปฏิิบััติิพนัักงานศุุลกากรจะไม่่ดำำ�เนิินการเนื่่�องจาก
หากเกิิดความเสีียหาย จะต้้องรัับผิิดตามที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น
และปััจจุุบันั ตามมาตรา 24 พระราชบััญญััติศุิ ลุ กากร พ.ศ. 25606

พระราชบััญญััติคว
ิ ามรัับผิิดทางละเมิิดของเจ้้าหน้้าที่่� พ.ศ. 2539 มาตรา 5 หน่่วยงานของรััฐต้้องรัับผิิดต่่อผู้้�เสีียหายในผลแห่่งละเมิิดที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ของตนได้้กระทำำ�ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� ในกรณีีผู้้�เสีียหายอาจ
ฟ้้องหน่่วยงานของรััฐดัังกล่่าวได้้โดยตรงแต่่จะฟ้้องเจ้้าหน้้าที่่�ไม่่ได้้
4
ระเบีียบสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีีว่่าด้้วย หลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับความรัับผิิดทางละเมิิดของเจ้้าหน้้าที่่� พ.ศ. 2539
ข้้อ 35 ในกรณีีที่่�ผู้้�เสีียหายฟ้้องคดีีต่่อศาล ให้้ผู้้�มีีอำ�ำ นาจแต่่งตั้้�งคณะกรรมการโดยไม่่ชัักช้้า เว้้นแต่่จะได้้มีีการตั้้�งคณะกรรมการดัังกล่่าวไว้้แล้้ว และให้้ประสานงานกัับสำำ�นัักงานอััยการสููงสุุดเพื่่�อเตรีียมการต่่อ
สู้้�คดีีต่่อไป พร้้อมทั้้�งรายงานให้้กระทรวงการคลัังทราบและปฏิิบััติติ ามที่่�ได้้รัับคำำ�แนะนำำ�
ข้้อ 39 ในกรณีีหน่่วยงานของรััฐต้้องรัับผิิดต่่อบุุคคลภายนอกในความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของเจ้้าหน้้าที่่�นั้้�น ความรัับผิิดของเจ้้าหน้้าที่่�จะมีีหรืือไม่่ และเพีียงใด เป็็นกรณีีที่่�หน่่วยงานของรััฐจ
ะพิิจารณาไล่่เบี้้�ยเอาจากเจ้้าหน้้าที่่�ในภายหลััง ซึ่่�งคณะกรรมการ ผู้้�แต่่งตั้้�ง และกระทรวงการคลัังแล้้วแต่่กรณีี ต้้องพิิจารณาด้้วยว่่าจะมีีการไล่่เบี้้�ยหรืือไม่่ หรืือจะไล่่เบี้้�ยให้้ชดใช้้เพีียงใดและให้้นำ�ำ ข้้อ 22 ถึึงข้้อ
29 มาใช้้บัังคัับกัับการชดใช้้ค่่าสิินไหมทดแทนที่่�หน่่วยงานของรััฐได้้ใช้้ให้้แก่่ผู้�เ้ สีียหายโดยอนุุโลม 
5
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ผู้้�ใดเป็็นเจ้้าพนัักงาน ปฏิิบััติิหรืือละเว้้นปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยมิิชอบ เพื่่�อให้้เกิิดความเสีียหายแก่่ผู้้�หนึ่่�งผู้้�ใด หรืือปฏิิบััติิหรืือละเว้้นปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยทุุจิิต ต้้องระวางโทษจำำ�คุุก
ตั้้�งแต่่หนึ่่�งถึึงสิิบปีี หรืือปรัับตั้้�งแต่่สองพัันถึึงสองหมื่่�นบาท หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ
6
พระราชบััญญััติิศุุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 24 ในการบัังคัับค่่าอากรที่่ค้� ้างชำำ�ระ หากกรมศุุลกากรได้้ดำำ�เนิินการตามมาตรา 23 แล้้ว ยัังไม่่ได้้รัับค่่าอากรหรืือได้้รัับไม่่ครบถ้้วน ให้้อธิิบดีีมีีอำำ�นาจสั่่�งยึึดหรืือ
อายััด และขายทอดตลาดทรััพย์์สิินของผู้้�ต้้องรัับผิิดเสีียอากรได้้ทั่่�วราชอาณาจัักร โดยมิิต้้องขอให้้ศาลมีีคำำ�สั่่�ง
3
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ได้้ให้้อำำ�นาจกรมศุุลกากรที่่�จะดำำ�เนิินการสั่่�งยึึดหรืืออายััด และ
ขายทอดตลาดทรัั พย์ ์ สิิ นของผู้้ �ต้้ องรัั บผิิ ดเสีียอากรได้้ ทั่่ � ว
ราชอาณาจัักร โดยมิิต้้องขอให้้ศาลมีีคำำ�สั่่�ง แต่่มีีเงื่่�อนไขว่่าต้้อง
ดำำ�เนิินการตามมาตรา 23 คืือต้้องทำำ�การกัักของเสีียก่่อน
ในปััจจุุบันั โลกเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิทัิ ลั ที่่มีีคว
� ามก้้าวหน้้าในด้้าน
การประมวลผลข้้อมููลรวมถึึงการพััฒนาด้้านปััญญาประดิิษฐ์์
(Artificial Intelligence หรืือ AI) ภาครััฐรวมทั้้�งกรมศุุลกากร 
มีีฐานข้้อมููลต่่าง ๆ ในรููปแบบที่่�หลากหลาย มีีการเชื่่�อมโยง
ฐานข้้อมููลที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ตลอดเวลา จึึงเห็็นว่่าการดำำ�เนิินการกัักของ
ที่่�ผู้้�นำำ�ของเข้้าหรืือผู้้�ส่่งของออกค้้างชำำ�ระค่่าอากรควรนำำ�ระบบ
ปัั ญ ญาประดิิ ษ ฐ์์ (Artificial Intelligence หรืือ AI)
มาช่่วยในการตััดสิินใจ เพื่่�อให้้เกิิดความเสีียหายน้้อยที่่�สุุด
และสามารถมีีเหตุุผลรองรัับสำำ�หรัับผู้้�ต้้องสั่่�งการให้้กัักของ
โดยเห็็นควรให้้ดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
เมื่่อ� มีีการออกแบบแจ้้งการประเมิินอากรแล้้วให้้พนักั งาน
ศุุลกากรผู้้�รัับผิิดชอบดำำ�เนิินการลงข้้อมููลในระบบคอมพิิวเตอร์์
หากผู้้ �นำ ำ �ข องเข้้ า หรืือผู้้ �ส่ ่ ง ของออก ไม่่ ม าชำำ �ร ะ
ค่่าอากรให้้ครบถ้้วนตามแบบแจ้้งการประเมิินอากรภายใน
กำำ � หนด  30 วัั น นัั บ แต่่ วั ั น ที่่ � ไ ด้้ รั ั บ แบบแจ้้ ง การประเมิิ น
อากร  โดยไม่่ได้้อุุทธรณ์์การประเมิินอากรต่่อคณะกรรมการ
พิิ จ ารณาอุุ ท ธรณ์์ หรืือได้้ อุ ุ ท ธรณ์์ ก ารประเมิิ น อากร 
ต่่อคณะกรรมการพิิจารณาอุุทธรณ์์ แต่่ไม่่ได้้รัับอนุุมััติิให้้ทุุเลา
การชำำ�ระเงิินอากรในระหว่่างรอคำำ�วิินิิจฉััยของคณะกรรมการ
พิิจารณาอุุทธรณ์์หรืือคำำ�พิิพากษาของศาลแล้้วแต่่กรณีีให้้
ดำำ�เนิินการดัังนี้้�
ให้้ ห น่่ ว ยงานที่่ � อ อกแบบแจ้้ ง การประเมิิ น อากร
มอบหมายให้้ พนั ั ก งานศุุ ล กากรผู้้ �รั ั บ ผิิ ดช อบเสนอเรื่่ � อ ง
ให้้ ผู้ ้ �อำ ำ � นวยการสำำ �นั ั ก ผู้้ �อำ ำ � นวยการสำำ �นั ั ก งานศุุ ล กากร 
หรืือนายด่่านศุุลกากรสั่่�งกัักของใด  ๆ ของผู้้�นำำ�ของเข้้าหรืือ
ผู้้�ส่่งของออกที่่�กำำ�ลัังผ่่านพิิธีีการศุุลกากรหรืืออยู่่�ในความ
กำำ�กัับตรวจตราของศุุลกากรด้้วยประการใด ๆ

เมื่่�อสั่่�งการแล้้ว  ให้้พนัักงานศุุลกากรผู้้�รัับผิิดชอบ
ลงข้้อมููลในระบบคอมพิิวเตอร์์เพื่่อ� ให้้ระบบประมวลผล ระบบจะ
ประมวลผลโดยตรวจสอบว่่าผู้้�นำ�ข
ำ องเข้้าหรืือผู้้�ส่ง่ ของออกรายนั้้น�
มีีของที่่�นำำ�เข้้าหรืือส่่งออกและกำำ�ลัังผ่่านพิิธีีการศุุลกากร  หรืือ
อยู่่�ในกำำ�กัับตรวจตราของศุุลกากรด้้วยประการใด ๆ หรืือไม่่
เมื่่�อระบบพบว่่าผู้้�นำำ�ของเข้้าหรืือผู้้�ส่่งของออกรายนั้้�น
มีีของที่่นำ� �ำ เข้้าหรืือส่่งออกและกำำ�ลังั ผ่่านพิิธีีการศุุลกากร หรืืออยู่่�
ในกำำ �กั ั บ ตรวจตราของศุุ ล กากรด้้ ว ยประการใด  ๆ ระบบ
จะทำำ�การสั่่�งกัักของรายนั้้�น โดยจะประมวลผลให้้เหมาะสม
ไม่่เกิินกว่่าค่่าอากรที่่�ค้้าง รวมทั้้�งค่่าเก็็บรัักษา ค่่าขนย้้าย
หรืือค่่าภาระติิ ดพัันอย่่างอื่่�นที่่�ค้้างชำำ�ระแก่่กรมศุุลกากร
และค่่าภาษีีอากรตามกฎหมายอื่่�น (ถ้้ามีี) สั่่�งกัักของ อัันอาจ
เป็็นเหตุุให้้มีีการฟ้้องร้้องทางแพ่่ง ทางอาญา หรืือทางวิินััย
ซึ่่�งหากมีีการฟ้้องร้้อง พนัักงานศุุลกากรก็็สามารถชี้้�แจงการใช้้
ดุุลยพิินิิจอย่่างมีีเหตุุผล และระบบดัังกล่่าวยัังสามารถนำำ�มาใช้้
ประโยชน์์เพิ่่�มเติิมในการหาข้้อมููลเพื่่�อติิดตามค่่าอากรที่่�ค้้าง
ชำำ�ระรวมทั้้�งระบบสามารถเตืือนกรณีีที่่�ขาดอายุุความฟ้้อง
ร้้องตามมาตรา 21 แห่่งพระราชบััญญััติิศุุลกากร พ.ศ. 25607
ที่่�กำำ�หนดให้้กรมศุุลกากรมีีสิิทธิิที่่�จะเรีียกเก็็บอากรที่่�ไม่่ได้้เสีีย
หรืือเสีียไม่่ครบถ้้วนภายใน 10 ปีี นัับแต่่วัันที่่�ได้้ยื่่�นใบขนสิินค้้า
หรืือกรณีีหากผู้้�นำ�ำ เข้้าหรืือส่่งออกล้้มละลาย8 ซึ่ง�่ ตามมาตรา 91  
แห่่งพระราชบััญญััติิล้้มละลาย พุุทธศัักราช  2483  กำำ�หนด
ให้้เจ้้าหนี้้�ยื่่�นคำำ�ขอต่่อเจ้้าพนัักงานพิิทัักษ์์ทรััพย์์ภายในกำำ�หนด
เวลา 2 เดืือนนัับแต่่วันั โฆษณาคำำ�สั่่ง� พิิทักั ษ์์ทรัพย์
ั เ์ ด็็ดขาด และกรณีี
บริิษััทจดทะเบีียนเลิิกห้้างหุ้้�นส่่วนหรืือบริิษััท  ซึ่่�งตามมาตรา
1272 แห่่งประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์9์   กำำ�หนดให้้ต้อ้ ง
ดำำ�เนิินการฟ้้องเรีียกหนี้้�สิินภายใน 2 ปีี นัับแต่่วัันถึึงที่่สุ� ุดแห่่ง
การชำำ�ระบััญชีี

พระราชบััญญััติศุิ ลุ กากร พ.ศ. 2560 มาตรา 21 สิิทธิขิ องกรมศุุลกากรที่่จ� ะเรีียกเก็็บอากรที่่ไ� ม่่ได้้เสีียหรืือเสีียไม่่ครบถ้้วนมีีอายุุความสิิบปีีนับั แต่่วันั ที่่ไ� ด้้ยื่น�่ ใบขนสิินค้้า เว้้นแต่่การเรีียกเก็็บอากรที่่ไ� ม่่ได้้เสีียหรืือ
เสีียไม่่ครบถ้้วนนั้้�นเกิิดจากการคำำ�นวณอากรผิิด ให้้มีีอายุุความสองปีีนัับแต่่วัันที่่�ได้้ยื่่�นใบขนสิินค้้า
8
พระราชบััญญััติล้ิ ม้ ละลาย พุุทธศัักราช  2483 มาตรา 91 เจ้้าหนี้้�ซึ่่�งจะขอรัับชำำ�ระหนี้้�ในคดีีล้้มละลายจะเป็็นเจ้้าหนี้้�ผู้้�เป็็นโจทก์์หรืือไม่่ก็็ตาม ต้้องยื่่�นให้้ยื่่�นคำำ�ขอต่่อเจ้้าพนัักงานพิิทัักษ์์ทรััพย์์ภายในกำำ�หนด
เวลาสองเดืือนนัับแต่่วัันโฆษณาคำำ�สั่่�งพิิทัักษ์์ทรััพย์์เด็็ดขาด
9
ประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์มาตรา 1272 ในคดีีฟ้้องเรีียกหนี้้�สิินซึ่่�งห้้างหุ้้�นส่่วนหรืือบริิษััทหรืือผู้้�เป็็นหุ้้�นหรืือผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือผู้้�ชำำ�ระบััญชีีเป็็นลููกหนี้้�อยู่่�ในฐาน ท่่านห้้ามมิิให้้ฟ้้องเมื่่�อพ้้นกำำ�หนด  สองปีี
นัับแต่่วัันถึึงที่่สุ� ดุ แห่่งการชำำ�ระบััญชีี
7
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การลงนามความตกลงยอมรัับร่่วมกัันสำำหรัับโครงการผู้้�ประกอบการ
ระดัับมาตรฐานเออีีโอระหว่่างศุุลกากรไทยกัับศุุลกากรออสเตรเลีีย

             เมื่่�อวัันที่่� 1 เมษายน 2564 นายพชร  อนัันตศิิลป์์ อธิิบดีีกรมศุุลกากร  ลงนามความตกลงยอมรัับร่่วมกััน
สำำ�หรัับโครงการผู้้ป� ระกอบการระดัับมาตรฐานเออีีโอ ฉบัับที่่� 4 ระหว่่างศุุลกากรไทย (ลงนามที่่ป� ระเทศไทย) และศุุลกากรออสเตรเลีีย
(ลงนามที่่ป� ระเทศออสเตรเลีีย) ในรููปแบบเสมืือนจริิง ภายใต้้ชื่อ�่ “AEO-MRA Virtual Signing Ceremony between Thai Customs
Department and Australian Border Force” ร่่วมกัับ Mr. Michael Outram Commissioner ของ Australian Border
Force โดยมีีผู้้บ� ริิหารระดัับสููงและเจ้้าหน้้าที่่ศุ� ลุ กากรไทย รวมทั้้�ง Superintendent Wayne Moran ตำำ�แหน่่ง ABF Counsellor
Mekong และ Mr. Norikazu Kuramoto ตำำ�แหน่่ง Head of The Regional Office for Capacity Building (ROCB)
ร่่วมเป็็นสัักขีีพยาน ณ ห้้องภาสกรวงศ์์ ชั้้น� 2 อาคาร 1 กรมศุุลกากร (กรมศุุลกากรได้้ร่วม
่ ลงนามความตกลงยอมรัับร่่วมกันั สำำ�หรัับ
โครงการผู้้ป� ระกอบการระดัับมาตรฐานเออีีโอ กัับเขตบริิหารพิิเศษฮ่่องกง สาธารณรััฐเกาหลีีและสาธารณรััฐสิิงคโปร์์ รวม 3 ฉบัับ
ไปเรีียบร้้อยแล้้ว)
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กรมศุุลกากร ชี้้�แจงประเด็็นไม้้พะยููงของกลาง

Image Credit: Winai Tepsuttinum/Shutterstock.com
เมื่่�อวัันที่่�   5 เมษายน 2564 สถานีีโทรทััศน์์ช่่อง
เวิิร์์คพอยท์์ 23 ในรายการ  “บรรจงชงข่่าว” ได้้นำำ�เสนอ
ประเด็็นเกี่่�ยวกัับ “นัักธุุรกิิจชาวลาวขอคืืนไม้้พะยููง 160 ล้้าน
หลัังโดนอายััด  16 ปีี” โดยมีีการกล่่าวอ้้างถึึงการปฏิิบััติิหน้้า
ที่่�ของเจ้้าหน้้าที่่�กรมศุุลกากร  ที่่�ยัังไม่่สามารถคืืนไม้้พะยููงของ
กลางแก่่ผู้้�ที่่�อ้้างกรรมสิิทธิ์์�ได้้
นายชููชัั ย  อุุ ดม โภชน์์ ที่่ � ปรึึ ก ษาด้้ านพัั ฒนาระบบ
สิิ ทธิ ิ ป ระโยชน์์ ท างศุุ ล กากร  กรมศุุ ล กากร  ได้้ เ ปิิ ด เผยว่่ า
กรณีีไม้้พะยููงของกลางดัังกล่่าว เหตุุเกิิดขึ้้น� เมื่่อ� วัันที่่� 29 สิิงหาคม
2549 โดยเจ้้าหน้้าที่่�ศุุลกากร เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ เจ้้าหน้้าที่่�ป่่าไม้้
เจ้้าหน้้าที่่�สถานเอกอััครราชฑููตสาธารณรััฐประชาธิิปไตย
ประชาชนลาวประจำำ�ประเทศไทย ผู้้�ขนส่่งสิินค้้าผ่่านแดน
และเจ้้ า ของตู้้ �สิ ิ น ค้้ า  ร่่ วมกั ั น ตรวจสอบไม้้ พ ะยููงผ่่ า นแดน
บรรจุุ ตู้ ้ �ค อนเทนเนอร์์  จำ ำ � นวน 11 ตู้้ �  ที่่ � อ ยู่่�ในอารัั ก ขา
ของเจ้้าหน้้าที่่�ศุุลกากร ตามที่่�ได้้รัับแจ้้งขออายััดจากสำำ�นัักงาน
ทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ ม จัั ง หวัั ดมุ ุ ก ดาหาร 

ในเบื้้� อ งต้้ น ไม่่ พ บตรา ปมล. ซึ่ ่ � ง เป็็ น ตราป่่ า ไม้้ ข องลาว 
พบเพีียงตราอัักษร ต ซึ่่�งเป็็นตราป่่าไม้้ของไทยประทัับไว้้เพีียง
บางท่่อน จึึงสัันนิิษฐานว่่า ไม้้ดัังกล่่าวถููกลัักลอบตััดในไทย
และปลอมใบอนุุญาตผ่่านแดน ต่่อมา เมื่่อ� วัันที่่� 19 มกราคม 2553
สำำ�นัักงานอััยการพิิเศษ ฝ่่ายคดีีอาญากรุุงเทพใต้้ 7 แจ้้งคำำ�สั่่�ง
ไม่่ฟ้้องผู้้�ต้้องหาเพราะพยานลัักฐานไม่่พอฟ้้อง โดยไม่่ได้้ขอให้้
ศาลริิบไม้้ของกลาง แต่่แจ้้งกองบัังคัับการปราบปรามการ
กระทำำ�ผิิดเกี่่�ยวกัับทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมจััดการ
เกี่่ย� วกัับของกลางตามประมวลกฎหมายวิิธีีพิจิ ารณาความอาญา
มาตรา 85 อย่่างไรก็็ดีี  กรมป่่าไม้้ได้้รื้้อ� ฟื้้น� คดีี เนื่่อ� งจากมีีพยาน
หลัักฐานใหม่่ โดยพนัักงานอััยการเป็็นโจทก์์ฟ้อ้ งจำำ�เลยในความผิิด
ฐานปลอมและใช้้ เ อกสารปลอม สำำ �นั ั ก งานอัั ย การสููงสุุ ด
จึึงแจ้้งให้้ด่า่ นศุุลกากรเก็็บรัักษาไม้้ไว้้จนกว่่าคดีีอาญาจะถึึงที่่สุ� ดุ
ทั้้ง� นี้้ ศ
� าลชั้้น� ต้้นพิิพากษายกฟ้้องโจทก์์ ส่ว่ นศาลอุุทธรณ์์พิพิ ากษา
แก้้ให้้จำำ�เลยมีีความผิิดฐานร่่วมกัันใช้้เอกสารปลอม  และเมื่่�อ
วัั น ที่่ � 8 ตุุ ล าคม  2562 ศาลฎีีกา ได้้ มีี คำำ �พิ ิ พ ากษา ที่่ �
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3665 - 3666/2562 พิิ พ ากษาแก้้ โดยให้้ ย กฟ้้ อ ง
จำำ � เลยทั้้� ง สอง แต่่ มิ ิ ไ ด้้ มีี คำำ �สั่่ � ง เกี่่ � ย วกัั บ ไม้้ ข องกลาง
แต่่อย่่างใด  เป็็นเหตุุให้้มีีบุุคคล/นิิติิบุุคคล ยื่่�นหนัังสืือต่่อ
กรมศุุลกากรเพื่่อ� อ้้างสิิทธิใิ นการดำำ�เนิินการเกี่่ย� วกัับไม้้ของกลาง
ดัังกล่่าว รวม 7 ราย ดัังนี้้�
1. นายสอนแก้้ว สิทธิ
ิ ไิ ช อ้้างว่่า เป็็นกรรมการผู้้�มีีอำ�ำ นาจ
กระทำำ�การแทนวิิสาหกิิจส่่วนบุุคคล โรงเลื่่�อยพงสะหวััน
2. นายคำำ�สะไหว พมมะจััน อ้้างว่่า ได้้รัับมอบอำำ�นาจ
จากผู้้ �อำ ำ � นวยการบริิ ษั ั ท วิ ิ ส าหกิิ จ ส่่ ว นบุุ คค ล พงสะหวัั น
อุุตสาหกรรมไม้้ จำำ�กััด
3. บริิษัท ทีี
ั .แอล. เอ็็นเตอร์์ไพรส์์  (1991)  จำำ�กัด 
ั ผู้�ดำ้ �ำ เนิินการ
พิิธีีการศุุลกากรผ่่านแดน
4. นายสมสััก แก้้วผาลีี อ้้างว่่า เป็็นผู้้�รับั มอบอำำ�นาจจาก
สปป.ลาว
5. บริิ ษั ั ท  ที่่ � ป รึึ ก ษากฎหมายยููเนีียนลอว์์  จำ ำ �กั ั ด 
ทนายความผู้้�รัับมอบอำำ�นาจจาก นายคำำ�สะไหวฯ
6. นางสาวิิตรีี นันั ท์์ภิวัิ ฒ
ั น์์ อ้า้ งว่่า เป็็นผู้้�รับั มอบอำำ�นาจ
จากวิิสาหกิิจส่่วนบุุคคลพงสะหวัันอุุตสาหกรรมไม้้
7. นายสุุเทพ อุ่่�นศรีี ทนายความผู้้�รัับมอบอำำ�นาจจาก
นางอรััญญา อุุปััติิสิิงห์์ ผู้้�ประกอบกิิจการนำำ�เข้้าไม้้จากลาว
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กรมศุุลกากร พิิจารณาเห็็นว่่า เพื่่�อให้้การส่่งมอบ
ไม้้พะยููงของกลางคืืนให้้แก่่เจ้้าของกรรมสิิทธิ์์ที่� แ�่ ท้้จริิงและเป็็นไป
ด้้วยความรอบคอบ ถููกต้้องตรงตามความตกลงว่่าด้้วยการขนส่่ง
ทางถนนระหว่่างรััฐบาลแห่่งราชอาณาจัักรไทยและรััฐบาลแห่่ง
สาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว ซึ่่ง� เป็็นไปตามมาตรฐาน
สากลของอนุุสััญญาบาร์์เซโลนาที่่�ประเทศไทยต้้องปฏิิบััติิตาม
โดยเฉพาะการอำำ�นวยความสะดวกให้้กับั ประเทศที่่ไ� ม่่มีีพรมแดน
ออกสู่่�ทะเล ทั้้�งนี้้� ในอดีีตที่่�ผ่่านมา ความตกลงฯ กำำ�หนดให้้
ผู้้�รับั จััดการขนส่่งสิินค้้าผ่่านแดนและผู้้ป� ระกอบการขนส่่งสิินค้้า
ผ่่านแดนต้้องได้้รัับอนุุญาตและรัับรองจากรััฐบาลของภาคีีคู่่�
สััญญาทั้้�งสองฝ่่าย คณะรััฐมนตรีีจึึงได้้ลงมติิให้้รััฐวิิสาหกิิจ
จำำ�นวน 2 ราย และบริิษัทั เอกชนจำำ�นวน 3 ราย เป็็นผู้้�รับั จััดการ
ขนส่่ ง สิิ น ค้้ า ผ่่ า นแดนไปสู่่�  สาธารณรัั ฐ ประชาธิิ ป ไตย
ประชาชนลาว  (สปป.ลาว) โดยคณะรัั ฐ มนตรีี  ลงมติิ ใ ห้้
บริิ ษั ั ท ทีี .แอล.เอ็็ น เตอร์์ ไ พร์์ ส (1991) จำำ �กั ั ด  เป็็ น ผู้้ �รั ั บ
จััดการขนส่่งสิินค้้าผ่่านแดน เมื่่อ� วัันที่่� 13 สิิงหาคม 2534 อีีกทั้้�ง
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไขเกี่่�ยวกัับการ
ผ่่านแดนที่่�กำำ�หนดไว้้ในพระราชบััญญััติิศุุลกากร พ.ศ. 2560
รวมทั้้�งอนุุบััญญััติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง ประกอบกัับมีีบััญชาของนายกรััฐมนตรีี จำำ�นวน 2 ฉบัับ ดัังนี้้�

What’s
New
1. หนัังสืือสำำ�นักั เลขานายกรััฐมนตรีี ที่่� นร 0402/1962
ลงวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2560 สรุุปได้้ว่า่ กรณีีนี้้�ได้้หารืือกัับนายกรััฐมนตรีีสาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาวแล้้วว่า่ หากผิิด 
ก็็ยึึดได้้เลย หากคืืนก็็คืืนให้้รััฐบาลสาธารณรััฐประชาธิิปไตย
ประชาชนลาว ไม่่คืืนให้้กัับบริิษััทฯ
2. หนัังสืือสำำ�นักั เลขานายกรััฐมนตรีี ที่่� นร 0402/2039
ลงวัันที่่� 18 กุุมภาพัันธ์์ 2564 สรุุปได้้ว่า่  มอบหมายให้้กระทรวง
การต่่างประเทศประสานกัับสาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว เพื่่อ� แจ้้งความคืืบหน้้าของคดีีให้้นายกรััฐมนตรีีสาธารณรััฐ
ประชาธิิปไตยประชาชนลาวทราบ พร้้อมขอทราบแนวทางการ
ดำำ�เนิินการในเรื่่�องดัังกล่่าวจากนายกรััฐมนตรีีสาธารณรััฐ
ประชาธิิปไตยประชาชนลาว
กรมศุุลกากรจึึงมีีหนัังสืือถึึงกรมเอเชีียตะวัันออกเพื่่�อ
ขอความอนุุเคราะห์์กรมเอเชีียตะวัันออกแจ้้งไปยัังสถานเอกอััครราชฑููตสาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว ในการประสาน
รััฐบาลสาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว  เพื่่�อตรวจสอบ
ความถููกต้้อง ของเอกสารการผ่่านแดนและเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�
ที่่แ� ท้้จริิง รวมถึึงดำำ�เนิินการรัับมอบไม้้พะยููงของกลางและปฏิิบัติั ิ
พิิธีีการศุุลกากรให้้เป็็นไปตามกฎหมายและระเบีียบปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ไป
นายชููชััย อุุดมโภชน์์ กล่่าวต่่ออีีกว่่า ในส่่วนของเนื้้�อหา
ข่่าวรายการบรรจงชงข่่าว โดยนายบรรจง ชีีวมงคลกานต์์ เมื่่อ� วัันที่่�
5 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. ที่่�มีีข้้อเท็็จจริิงคลาดเคลื่่�อน
จากความเป็็นจริิง กรมศุุลกากรจึึงขอชี้้�แจงในแต่่ละประเด็็น
ดัังนี้้�
1. กรณีีที่่�นายคำำ�สะไหวกล่่าวอ้้างว่่า สงสััยการทำำ�งาน
ของเจ้้าหน้้าที่่ศุ� ลุ กากรที่่ก� ล่่าวถึึงเบื้้อ� งต้้นว่่าทำำ�ไมต้้องทำำ�หนัังสืือ
คััดค้า้ นและทำำ�ไมถึึงไม่่เห็็นดีีด้้วย ในเมื่่อ� ศาลพิิพากษาฎีีกาบอก
ชััดเจนเรื่่�องเอกสารต่่าง ๆ ที่่�เขาถาม  และ กองบัังคัับการ
ปราบปรามการกระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่ง� แวดล้้อม (บก.ปทส.) เขาก็็ตรวจสอบถููกต้้องตามขั้้�นตอน
ของกฎหมายมีีคณะกรรมการและก็็ให้้คืืนแล้้วเขาก็็ไม่่ยอมปฏิิบัติั ิ
ตามคำำ�พิพิ ากษาของศาลฎีีกา ข้้อเท็็จจริิงคืือศาลยกฟ้้องในคดีี
ปลอมแปลงเอกสาร  โดยศาลชั้้�นต้้นพิิพากษายกฟ้้องโจทก์์
ศาลอุุ ทธรณ์์ พิิพากษาแก้้ให้้ จำำ�เลยมีีความผิิ ดฐานร่่ วมกััน
ใช้้เอกสารปลอม  และศาลฎีีกาพิิพากษาแก้้ให้้ยกฟ้้องจำำ�เลย
ทั้้�งสองแต่่มิิได้้มีีคำำ�สั่่�งคืืนไม้้ของกลางแต่่อย่่างใด

Through the GEF-funded UNEP project, resources are now being
mobilized to prevent the local extinction of these very rare species
by reinforcing the wild population as part of an ecological restoration
program. Photo: Nuk2013/Shutterstock

2. กรณีีที่่�นายคำำ�สะไหวกล่่าวอ้้างว่่า กรมศุุลกากร
มีีหนัังสืือไปที่่� สำำ�นัักงานทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
จัังหวััดมุุกดาหาร ก็็ถึึงได้้เกิิดเรื่่�องเมื่่�อวัันที่่� 24 - 25 ที่่ผ่� ่านมา
มีีการเรีียกรัับเงิิน ประเด็็นนี้้� กรมศุุลกากร ขอเรีียนว่่า กรมศุุลกากร
และหน่่วยงานในสัังกััดไม่่เคยมีีหนัังสืือถึึงสำำ�นัักงานทรััพยากร
ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม จัังหวััดมุุกดาหาร  แต่่อย่่างใด 
กรณีีเป็็นการกล่่าวเท็็จทั้้�งสิ้้�น
3. กรณีีนายคำำ � สะไหวกล่่ า วอ้้ า งว่่ า ปริิ ม าณไม้้
จำำ�นวนไม้้ก็็ลดหายไป กรมศุุลกากร ขอเรีียนว่่า ไม้้ดัังกล่่าว
อยู่่�ในความรัับผิิดชอบของ บริิษััท  เอเวอร์์กรีีน คอนเทนเนอร์์
เทอร์์มิินััล (ประเทศไทย) จำำ�กััด ตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบ
ของสำำ �นั ั ก งานศุุ ล กากรตรวจสิิ น ค้้ า ลาดกระบัั ง  ยืืนยัั น ว่่ า
ยัังอยู่่�ครบถ้้วนถููกต้้อง ซึ่่�งผู้้�ตรวจการแผ่่นดิินได้้มีีหนัังสืือถึึง
อธิิ บ ดีีกรมศุุ ล กากรลงพื้้� น ที่่ � ตรว จสอบ เมื่่ � อ วัั น จัั น ทร์์ ที่ ่ �
21 ธัันวาคม 2563
4. กรณีีนายคำำ�สะไหวขอเข้้าตรวจสอบดููไม้้พะยููง
ของกลาง โดยอ้้างว่่า มีีคำำ�สั่่�งจากที่่�ปรึึกษาฯ กรมศุุลกากร 
ห้้ามเข้้าไปดููไม้้ ห้้ามใครเข้้าไปยุ่่�งเกี่่�ยวเรื่่�องไม้้ กรมศุุลกากร
ขอเรีียนว่่ า ไม้้ พ ะยููงของกลางดัั ง กล่่ า วมีีผู้้ � โ ต้้ แ ย้้ ง
สิิ ทธิ ิ ถึ ึ ง 7 รายยัั ง ไม่่ ทร าบว่่ า ผู้้ � ใ ดเป็็ น เจ้้ า ของที่่ � แ ท้้ จ ริิ ง
การขอเข้้าดููและตรวจวััดไม้้ จึึงยัังไม่่สามารถดำำ�เนิินการได้้
เพราะยัั ง ไม่่ ทร าบว่่ า ไม้้ ข องกลางเป็็ น ของผู้้ � ใ ด ดัั ง นั้้� น
ควรรอความชััดเจน หากมีีผู้้�ไม่่สุุจริิตมาตรวจสอบดููไม้้และ
ถ่่ายรููปนำำ�ไปเสนอขายที่่ต่� า่ งประเทศ จะทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหาย
ต่่อประเทศไทย ซึ่่�งเหตุุการณ์์ดัังกล่่าวเคยเกิิดขึ้้�นแล้้ว

Image Credit: Winai Tepsuttinum/Shutterstock.com
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เรื่่�องน่่ารู้้�

ใช้้ e-Form D อย่่างไร

?

ให้้ ได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์ทางอากรศุุลกากรภายใต้้ ATIGA

ข้้อควรทราบ

ข้้อแนะนำำ�
1. โปรดตรวจสอบความถููกต้้องเบื้้�องต้้นของข้้อมููล
e-form D ผ่่านหน้้า Preview เอกสารที่่�จะได้้รัับจากผู้้�ส่่งออก
และ
2. โปรดตรวจสอบสถานะการส่่งข้้อมููลผ่่านทาง NSW
e-Tracking Application ทุุกครั้้�งที่่จ� ะอ้้างอิิง ข้้อมููล e-Form D
ในใบขนสิินค้้าขาเข้้า

การอ้้างอิิงเฉพาะ

หมายเลข e-Form D
ในใบขนสิินค้้าขาเข้้า

ไม่่เพีียงพอ

ในการขอรัับสิิทธิิประโยชน์์ภายใต้้ ATIGA

ตรวจสอบไม่่พบ e-form D/e-Form D ไม่่ถููกต้้อง
นอกจากประสานไปยัังผู้้�ส่่งออกแล้้ว สามารถติิดต่่อทาง
NSW Help desk & Call Center ที่่� 02-034-9500 หรืือที่่� callcenter@thainsw.net

กรณีีระบบขััดข้้อง

เนื่่�องจาก
ข้้อมููลอาจส่่งไม่่สำำ�เร็็จ
ข้้อมููลอาจส่่งมาไม่่ครบถ้้วน หรืือไม่่ถููกต้้อง ที่่จ� ะ
สามารถนำำ�มาใช้้รัับสิิทธิิพิิเศษได้้

สามารถผ่่านพิิธีีการโดยใช้้ Form D รููปแบบกระดาษได้้ ตามที่่�ประกาศ 152/2563
ประกาศกำำ�หนดไว้้

วิิธีีการตรวจสอบสถานะของการส่่ง/รัับ ข้้อมููล e-Form D ที่่�ส่่งเข้้าระบบ NSW ไทย
ระบบติิดตามสถานะของการรัับส่่งข้้อมููลผ่่าน NSW แบบออนไลน์์ เป็็นบริิการเพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้บริิการ  สามารถตรวจสอบ
และติิดตามสถานะของข้้อมููลที่่�รัับส่่งผ่่านทาง Thailand National Single Window เช่่น ข้้อมููลส่่งถึึงหน่่วยงานผู้้�รัับแล้้ว 
หรืือหน่่วยงานผู้้�รัับ ส่่งแจ้้งข้้อมููลตอบกลัับมาให้้ผู้้�ประกอบการแล้้ว  เป็็นต้้น โดยผู้้�ใช้้บริิการสามารถตรวจสอบสถานะของการ
รัับส่่งข้้อมููลได้้ด้้วยตััวเองเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�ใช้้บริิการ

วิิธีีการตรวจสอบสถานะของการส่่ง/รัับ ข้้อมููล e-Form D ที่่�ส่่งเข้้าระบบ NSW ไทย
ตรวจสอบจาก NSW e-Tracking Application
กรมศุุลกากรรัับข้้อมููลสำำ�เร็็จ
แทนด้้วย “RES_REC”

กรมศุุลกากร รัับข้้อมููลไม่่สำำ�เร็็จ
แทนด้้วย “RES_NOT”

      มีีข้้อมููลในระบบเชื่่�อมโยงระหว่่าง
ประเทศของเจ้้าหน้้าที่่�ศุุลกากร

นอกจากประสานไปยัังผู้้�ส่่งออกแล้้ว 
สามารถติิดต่่อ

    พร้้อมจัับคู่่�กัับเลขที่่� e-Form D
ในใบขนสิินค้้าขาเข้้า หากมีีการส่่งเลขที่่�
e-Form D และตััวย่่อรหััสประเทศต้้น
ทางถููกต้้อง
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NSW Help desk & Call Center
ที่่� 02-034-9500
หรืือที่่� callcenter@thainsw.net

ข้้อมููลจาก:ฝ่่ายกฎว่่าด้้วยถิ่่�นกำำ�เนิิดสิินค้้าที่่� 2 ส่่วนกฎว่่าด้้วยถิ่่�นกำำ�เนิิดสิินค้้า กองพิิกััดอััตราศุุลกากร กรมศุุลกากร
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