เพี ย งแค่ คุ ณ เปิ ด คุ ณ จะรู ้ จั ก “ศุ ล กากร” มากกว่ า เดิ ม

Underline
by

EDITOR

ธุุรกรรมการซื้้�อขายสิินค้้าระหว่่างประเทศที่่�กระทำำ�ผ่่านระบบดิิจิิทััลมีีการเจริิญเติิบโตอย่่างรวดเร็็ว
ประกอบกัับสัังคมในยุุค  New Normal ที่่�เปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมการซื้้�อขายสิินค้้าไปอย่่างสิ้้�นเชิิง ผู้้�บริิโภค
ที่่�เคยต้้องง้้อรอพ่่อค้้าคนกลาง สามารถสั่่�งซื้้�อกัับผู้้�จำำ�หน่่ายได้้โดยตรง การขนส่่งสิินค้้าเร่่งด่่วน (Express
Consignment) ซึ่่�งเดิิมถููกผููกขาดโดยผู้้�ประกอบการเพีียงไม่่กี่่�ราย กลายเป็็นการบริิการที่่�ไม่่เพีียงพอ
ไม่่ทัันการณ์์ และไม่่คุ้้�มค่่าใช้้จ่่าย การพััฒนารููปแบบการขนส่่งแบบเร่่งด่่วนด้้วยวิิธีีอื่่�น ๆ เพื่่�อตอบสนอง
ผู้้�บริิโภคที่่�ต้้องการ ความประหยััด สะดวก รวดเร็็ว จึึงถููกคิิดค้้นพััฒนาให้้มีีขึ้้�นเพื่่�อรองรัับธุุรกรรมพาณิิชย์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์เหล่่านี้้�
กรมศุุ ล กากรเองก็็ มีี ก ารเตรีี ย มความพร้้ อ มเพื่่� อ รองรัั บ การนำำ � เข้้ า และส่่ ง ออกสิิ น ค้้ า
พาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Cross-Border e-Commerce) ในเขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (EEC)
ตามแผนยุุทธศาสตร์์ภายใต้้นโยบาย ไทยแลนด์์ 4.0 ติิดตามได้้ภายในเล่่มครัับ

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

CONTENT
จุุลสารศุุลกากร ปีีที่่� 29 ฉบัับที่่� 08 พฤษภาคม 2564

5
8
14

Customs News
กิิจกรรมกรมศุุลกากร ประจำำ�เดืือนพฤษภาคม 2564
เพีี ย งแค่่ คุุ ณ เปิิ ด คุุ ณ จะรู้้�จัั ก “ศุุ ล กากร” มากกว่่ า เดิิ ม

Customs Share+
การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการให้้บริิการศุุลกากรเพื่่�อการเตรีียมความพร้้อมรัับมืือ
สำำ�หรัับการนำำ�เข้้าและส่่งออกสิินค้้าพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Cross-Border e-Commerce)
ในเขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (EEC)

What’s New
การแก้้ ไขกฎกระทรวงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดตั้้�งเขตปลอดอากร และการขอประกอบกิิจการ
ในเขตปลอดอากร
ผลการตรวจพบการกระทำำ�ความผิิดประจำำ�เดืือนพฤษภาคม 2564

20

เรื่่�องน่่ารู้้?�
คำำ�แนะนำำ�เบื้้�องต้้นสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการรายใหม่่

Customs
NEWs
กรมศุุลกากร ส่่งมอบแอลกอฮอล์์ทำำความสะอาดมืือและหน้้ากากอนามััย
ให้้แก่่ผู้้�ว่่าราชการกรุุงเทพมหานคร

เมื่่�อวัันที่่� 17 พฤษภาคม 2564 นายพชร อนัันตศิิลป์์
อธิิ บ ดีี ก รมศุุ ล กากร พร้้ อ มคณะ ส่่ ง มอบแอลกอฮอล์์
ทำำ � ความสะอาดมืือ จำำ � นวน 250 ถัั ง (6,250 ลิิ ต ร)
และหน้้ า กากอนามัั ย จำำ � นวน 100,000 ชิ้้� น ให้้ แ ก่่
นายอัั ศวิิ น ขวัั ญ เมืือง ผู้้ �ว่ ่ า ราชการกรุุ ง เทพมหานคร
เพื่่อ� ใช้้ประโยชน์์ทางสาธารณสุุข ณ ศาลาว่่าการกรุุงเทพมหานคร
เขตพระนคร กรุุงเทพฯ

กรมศุุลกากรเป็็นผู้้�แทนมอบเงิินบริิจาค จากผู้้�มีีจิิตศรััทธา
ร่่วมกัับบุุคลากรกรมศุุลกากร ให้้กัับ โรงพยาบาลรามาธิิบดีี และโรงพยาบาลศิิริิราช

เมื่่�อวัันที่่� 17 พฤษภาคม 2564 นายพชร อนัันตศิิลป์์ อธิิบดีีกรมศุุลกากร เป็็นผู้้�แทนมอบเงิินบริิจาค จากผู้้�มีีจิิตศรััทธา
ร่่วมกัับบุุคลากรกรมศุุลกากร จำำ�นวน 1,675,000 บาท  ให้้กัับ โรงพยาบาลรามาธิิบดีี  โรงพยาบาลศิิริิราช เพื่่�อสมทบทุุนช่่วย
เหลืือในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา (โควิิด-19) ณ โรงพยาบาลรามาธิิบดีี เขตราชเทวีี กรุุงเทพฯ
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อธิิบดีีกรมศุุลกากร ดููแลความเรีียบร้้อย พร้้อมให้้กำำลัังใจเจ้้าหน้้าที่่�กรมศุุลกากร
ที่่�เข้้ารัับการฉีีดวััคซีีนโควิิด-19
นายพชร อนัั น ตศิิ ล ป์์ อธิิ บ ดีี ก รมศุุ ล กากร
เดิินทางไปดููแลความเรีียบร้้อย และให้้กำำ�ลัังใจเจ้้าหน้้าที่่�
ศุุลกากรที่่เ� ข้้ารัับการฉีีดวััคซีนี โควิิด-19 เป็็นล็็อตแรก ที่่ไ� ด้้รับั
การสนัับสนุุนจากโรงพยาบาลรามาธิิบดีี และกรุุงเทพมหานคร
ณ หน่่วยบริิการฉีีดวััคซีีนโควิิด-19 (เซ็็นทรััลลาดพร้้าว  โรงพยาบาลรามาธิิบดี)ี ณ เซ็็นทรััลลาดพร้้าว ลานจอดรถ 
ชั้้�น 3 โซน D กรุุงเทพฯ  เมื่่�อวัันที่่� 18-19 พฤษภาคม 2564

อธิิบดีีกรมศุุลกากร ให้้สััมภาษณ์์กรมยุุทธศึึกษาทหารเรืือ

เมื่่อ� วัันที่่� 24 พฤษภาคม 2564 นายพชร อนัันตศิิลป์์ อธิิบดีกี รมศุุลกากร ให้้สัมั ภาษณ์์กรมยุุทธศึกึ ษาทหารเรืือ ในหััวข้อ้
เกี่่�ยวกัับความคาดหวัังของหน่่วยงานต่่อการพััฒนากำำ�ลัังรบทางเรืืออีีกใน 20 ปีีข้้างหน้้า และบทบาทของกรมศุุลกากรต่่อ
การรัักษาผลประโยชน์์ของไทยทางทะเล ณ ห้้องอนุุมานราชธน ชั้้�น 2 อาคาร 1 กรมศุุลกากร
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กรมศุุลกากร อำำนวยความสะดวกในการรัับคืืนทัับหลััง และเข้้าร่่วมพิิธีีบวงสรวง
ต้้อนรัับทัับหลัังปราสาทหนองหงส์์ จ.บุุรีีรััมย์์ และทัับหลัังปราสาทเขาโล้้น จ.สระแก้้ว
กลัับสู่่�ประเทศไทย

จากการที่่รั� ัฐบาลได้้ติดิ ตามโบราณวััตถุุของไทยในต่่างประเทศกลัับคืืนสู่่�ประเทศไทย โดยให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่
กระทรวงวััฒนธรรม กระทรวงการต่่างประเทศ กรมศุุลกากร สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ รวมถึึงผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่�อ
นำำ�ทัับหลัังปราสาทเขาโล้้น และทัับหลัังปราสาทหนองหงส์์ จากประเทศสหรััฐอเมริิกากลัับสู่่�ประเทศไทย ซึ่่�งกรมศุุลกากรได้้
ประสานงานกัับทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกเกี่่�ยวกัับพิิธีีการทางศุุลกากร
โดยเมื่่อ� วัันที่่� 31 พฤษภาคม 2564 นายพัันธ์์ทอง ลอยกุุลนัันท์์ รองอธิิบดีกี รมศุุลกากร และ นางกิิจจาลัักษณ์์ ศรีีนุชุ ศาสตร์์
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานศุุลกากรตรวจสิินค้้าท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิ เป็็นผู้้�แทนกรมศุุลกากร อำำ�นวยความสะดวกในการรัับคืืน
ทัับหลัังดัังกล่่าว  แก่่นายพนมบุุตร จัันทรโชติิ รองอธิิบดีีกรมศิิลปากรและคณะ ที่่�ได้้เดิินทางมารัับทัับหลัังทั้้�งสองรายการ
ณ เขตปลอดอากรสนามบิินสุุวรรณภููมิิ เพื่่�อเคลื่่�อนย้้ายไปเข้้าพิิธีีบวงสรวง ณ พิิพิิธภััณฑสถานแห่่งชาติิ พระนคร
โดยเวลา 16.30 น. นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบควบคุุมทางศุุลกากร เป็็นผู้้�แทนกรมศุุลกากร เข้้าร่่วม
พิิธีีบวงสรวงต้้อนรัับทัับหลัังปราสาทหนองหงส์์ จัังหวััดบุุรีีรัมย์
ั ์ และทัับหลัังปราสาทเขาโล้้น จัังหวััดสระแก้้ว กลัับสู่่�ประเทศไทย
โดยมีีนายอิิทธิิพล คุุณปลื้้�ม รัฐั มนตรีีว่่าการกระทรวงวััฒนธรรม เป็็นประธาน ณ พิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑสถานแห่่งชาติิ พระนคร กรุุงเทพมหานคร
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การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการศุลกากรเพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือ
สำำ�หรัับการนำำ�เข้้าและส่่งออกสิินค้้าพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Cross-Border e-Commerce)

ในเขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (EEC)
นางสาวลลิตา อรรถพิมล
นักวิชาการศุลกากรช�ำนาญการพิเศษ รักษาการในต�ำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า
ส�ำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เลขานุุการคณะทำำ�งานเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการให้้บริิการศุุลกากรสำำ�หรัับการพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Commerce)

การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการให้้บริิการศุุลกากรเพื่่อ� การเตรีียมความพร้้อมรัับมืือสำำ�หรัับการนำำ�เข้้าและส่่งออกสิินค้้าพาณิิชย์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Cross-Border e-Commerce) ในเขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (EEC) ปััจจุบัุ นั ปริิมาณการซื้้อ� ขายสิินค้้าผ่่าน
ระบบพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Commerce) มีีปริิมาณเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว  เป็็นช่่องทางที่่�ผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขายเลืือกใช้้เป็็นอัันดัับ
แรกในเกืือบทุุกประเภทสิินค้้า เนื่่�องจากระบบอิินเตอร์์เน็็ตเป็็นช่่องทางที่่�ผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขายสามารถเข้้าถึึงกัันได้้อย่่างง่่ายดาย
แม้้ว่า่ จะอยู่่�กัันคนละประเทศก็็ตาม โดยมีีเทคโนโลยีีสมััยใหม่่เข้้ามาช่่วยอำำ�นวยความสะดวกในกระบวนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ สามารถ
ลดต้้นทุุนจากกระบวนการทำำ�การค้้าแบบเดิิมได้้อย่่างมาก และมีีแนวโน้้มการเติิบโตของธุุรกิิจเพิ่่�มมากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ ประกอบกัับ
รููปแบบการค้้าที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปจากการค้้าแบบ Business to Business (B to B) เป็็นการซื้้�อขายการค้้าขายแบบ Business to
Customer (B to C) หรืือเข้้าสู่่�แบบ Customers to Customers (C to C) โดยไม่่ต้้องผ่่านคนกลางอีีกต่่อไป
8

Customs Bulletin

Customs
Share+
ในด้้านของศุุลกากร การพาณิิชย์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับศุุลกากรจะต้้องเป็็นไปตามนิิยามของ องค์์การศุุลกากรโลก
(World Customs Organization: WCO) ซึ่่�งได้้กำำ�หนดคำำ�นิิยามของการพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ข้้ามพรมแดน “Cross-Border
e-Commerce” ไว้้ว่่า All transactions which are effected digitally through a computer network (e.g., internet),
and result in physical goods flows subject to customs formalities หมายความว่่า “ธุุรกรรมการซื้้อ� ขายที่่ก� ระทำำ�ด้ว้ ยระบบ
ดิิจิติ อลผ่่านเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ เช่่น อิินเตอร์์เน็็ต และเป็็นผลให้้เกิิดการเคลื่่อ� นย้้ายของสิินค้้า ซึ่่�งต้้องผ่่านพิิธีีการทางศุุลกากร”
โดยพบว่่ามีีการใช้้ช่่องทางการนำำ�เข้้าและส่่งออกหลายรููปแบบ แต่่ที่่�นิิยมสููงสุุดจะเป็็นรายการของที่่มีี� ราคาไม่่สููงนัักและผู้้�บริิโภค
สามารถหาซื้้�อได้้อย่่างง่่ายดายในโทรศััพท์์มืือถืือผ่่าน e-Commerce Platform ซึ่่�งนิิยมนำำ�เข้้าและส่่งออกทางอากาศยานแบบ
ของเร่่งด่่วน (Express Consignment) เป็็นหลััก โดยสถิิติิการนำำ�เข้้าพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ระหว่่างประเทศแบบของเร่่งด่่วน
ที่่�ส่่วนบริิการศุุลกากร 3 สำำ�นัักงานศุุลกากรตรวจสิินค้้าท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิ ดัังนี้้�

ภาพสถิิติิปริิมาณหีีบห่่อหรืือใบตราส่่งการนำำ�เข้้าของเร่่งด่่วน ทางส่่วนบริิการศุุลกากร 3 (ของเร่่งด่่วน)
สำำ�นัักงานศุุลกากรตรวจสิินค้้าท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิ ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 (8 เดืือน)
ที่่�มา: ส่่วนบริิการศุุลกากร 3 สำำ�นัักงานศุุลกากรตรวจสิินค้้าท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิ

จากสถิิติิการนำำ�เข้้าแบบของเร่่งด่่วน ทางส่่วนบริิการศุุลกากร 3 สำำ�นัักงานศุุลกากรตรวจสิินค้้าท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิ
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 (8 เดืือน) แสดงให้้เห็็นถึึงการเติิบโตของการนำำ�เข้้าสิินค้้าพาณิิชย์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์อย่่างก้้าวกระโดด
ในทุุกปีี ตั้้ง� แต่่ปีงี บประมาณ พ.ศ. 2560 มีีการนำำ�เข้้า 7.7 ล้้านห่่อ เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 54 เป็็น 11.98 ล้้านห่่อ ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 127 เป็็น 27.4 ล้้านห่่อ ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 40 เป็็น 38.4 ล้้านห่่อ ในปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และยัังคงมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่่�งจะเห็็นได้้ว่่าแม้้แต่่ในปีี พ.ศ. 2563
ที่่�มีีวิิกฤตการณ์์โรคระบาด COVID-19 ก็็ไม่่มีีผลกระทบในทางลบต่่อธุุรกิิจพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ในทางกลัับกัันการค้้าในระบบ
Online หรืือ Cross Border e-Commerce กลัับเป็็นที่่�นิิยมเพิ่่�มสููงยิ่่�งขึ้้�นด้้วย แสดงถึึงพฤติิกรรมการใช้้ชีีวิิตของประชาชนที่่�นิิยม
การซื้้อ� ขายบน Internet โดยมีีระบบการขนส่่งสิินค้้ามาถึึงหน้้าประตููบ้้านมากกว่่าการเดิินเลืือกซื้้อ� สิินค้้าในห้้างสรรพสิินค้้าแบบเดิิม
เป็็นวิิถีีชีีวิิตแบบใหม่่ New Normal ซึ่่�งจะเห็็นได้้ว่่าประเทศไทยเป็็นตลาดการค้้าพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�มีีขนาดใหญ่่และเป็็น
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ที่่�สนใจของเอกชนนัักลงทุุนต่่างประเทศในการเข้้ามาดำำ�เนิินธุุรกิิจการค้้าพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ภาครััฐจึึงได้้ให้้ความสำำ�คััญ
กัับการอำำ�นวยความสะดวกทางการค้้าและการลดอุุปสรรคทางการค้้าให้้น้้อยลง เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันกัับ
ต่่างประเทศ โดยมีีโครงการระเบีียงเศรษฐกิิจพิเิ ศษภาคตะวัันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) หนึ่่�งในนโยบายไทยแลนด์์
4.0 ของรััฐบาลพลเอกประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายกรััฐมนตรีี ซึ่่�งมุ่่�งเน้้นการพััฒนาพื้้�นที่่� 3 จัังหวััดในภาคตะวัันออก ได้้แก่่
จัังหวััดฉะเชิิงเทรา ชลบุุรีี  และระยอง ให้้ความสำำ�คััญของการพััฒนาพื้้�นที่่� ทั้้�งทางกายภาพและทางสัังคม เพื่่�อเป็็นการยกระดัับ
ความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศ รวมถึึงมุ่่�งหวัังให้้เขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออกเป็็นศููนย์์กลางการลงทุุนของธุุรกิิจกลุ่่�ม
พาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Commerce hub) ในระดัับประเทศและระดัับภููมิิภาคด้้วย
ฉะนั้้�น สำำ�นักั งานคณะกรรมการนโยบายเขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก จึึงได้้มีีประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพััฒนา
พิิเศษภาคตะวัันออก เรื่่�อง กำำ�หนดเขตส่่งเสริิมเศรษฐกิิจพิิเศษ : กลุ่่�มพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ บางปะกง ตามอำำ�นาจแห่่งพระราชบััญญััติิเขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก พ.ศ. 2564 เพื่่�อกำำ�หนดพื้้�นที่่�ประมาณ 232 ไร่่ บริิเวณตำำ�บลบางสมััคร อำำ�เภอบางปะกง
จัังหวััดฉะเชิิงเทรา ให้้เป็็น “เขตส่่งเสริิมเศรษฐกิิจพิิเศษ : กลุ่่�มพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ บางปะกง” สำำ�หรัับรองรัับอุุตสาหกรรม
เป้้าหมายพิิเศษโลจิิสติิกส์์ และกิิจการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�สอดคล้้องกัับอุุตสาหกรรมเป้้าหมายพิิเศษโลจิิสติิกส์์

ภาพแนวคิิดการพััฒนาเขตปลอดอากรกิิจการพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ภายในเขตส่่งเสริิมเศรษฐกิิจพิิเศษในพื้้�นที่่�เขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก
ที่่�มา: คณะทำำ�งานเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการให้้บริิการศุุลกากรสำำ�หรัับการพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Commerce) กรมศุุลกากร

ศุุลกากรกัับระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
นโยบายของรััฐบาลที่่ต้� อ้ งการส่่งเสริิมการลงทุุนในประเทศ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในพื้้�นที่่เ� ขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (EEC)
กรมศุุลกากรตระหนัักถึึงภารกิิจหน้้าที่่�ตามวิิสััยทััศน์์กรมที่่ว่� ่า “องค์์กรศุุลกากรชั้้�นนำำ� ที่่�มุ่่�งส่่งเสริิมความยั่่�งยืืนของเศรษฐกิิจ
และความปลอดภััยของสัังคม ด้้วยนวััตกรรมและบริิการที่่เ� ป็็นเลิิศ” โดยมีีพัันธกิิจเพื่่อ� การอำำ�นวยความสะดวกทางการค้้าและ
ส่่งเสริิมระบบโลจิิสติิกส์์ของประเทศ ส่่งเสริิมเศรษฐกิิจของประเทศด้้วยมาตรการทางศุุลกากรและข้้อมููลการค้้าระหว่่างประเทศ 
เพิ่่�มขีีดความสามารถในการปกป้้องสัังคมให้้ปลอดภััยด้้วยระบบควบคุุมทางศุุลกากร จััดเก็็บภาษีีอากรอย่่างเป็็นธรรรม  โปร่่งใส 
และมีีประสิิทธิิภาพ
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ด้้วยเหตุุนี้้� กรมศุุลกากรจึึงได้้แต่่งตั้้ง� คณะทำำ�งานเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการให้้บริิการศุุลกากรสำำ�หรัับการพาณิิชย์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์
(e-Commerce) ดำำ�เนิินการศึึกษา พััฒนา และกำำ�หนดกรอบพิิธีีการศุุลกากรรููปแบบใหม่่ เพื่่�อรองรัับการค้้าแบบพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ในพื้้�นที่่เ� ขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก EEC และตอบสนองนโยบายของรััฐบาล โดยมุ่่�งหวัังให้้ประเทศไทยเป็็นศููนย์์กลาง
การพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ส่่งเสริิมให้้เกิิดการค้้าและการลงทุุนภายในประเทศ  ส่่งผลให้้เกิิด
แนวคิิดพิิธีีการศุุลกากรรููปแบบใหม่่ เรีียกว่่า “พิิธีีการศุุลกากรสำำ�หรัับการพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ หรืือ Cross Border
e-Commerce Model” โดยมีีประกาศกรมศุุลกากรที่่� 204/2562 เรื่่�อง การปฏิิบััติิพิิธีีการศุุลกากร ณ เขตปลอดอากร
กิิจการพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ภายในเขตส่่งเสริิมเศรษฐกิิจพิิเศษ ในพื้้�นที่่�เขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก ลงวัันที่่� 24
กัันยายน 2562 สำำ�หรัับรองรัับการปฏิิบััติิพิิธีีการศุุลกากรสำำ�หรัับสิินค้้าพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ภายในเขตส่่งเสริิมเศรษฐกิิจพิิเศษ
ในพื้้�นที่่�เขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก มีีสิิทธิิประโยชน์์ทางศุุลกากรสำำ�คััญที่่�น่่าสนใจ ดัังนี้้�

ภาพกรอบแนวคิิด Cross-Border E-commerce Model
ที่่�มา: สรุุปจากความต้้องการของภาคเอกชน โดยคณะทำำ�งานการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการให้้บริิการศุุลกากรสำำ�หรัับการพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Commerce) กรมศุุลกากร

1) เป็็นพิิธีีการศุุลกากรแบบใหม่่ที่่�รองรัับการนำำ�เข้้าทุุกรููปแบบ ทั้้�งทางอากาศยาน เรืือ รถ  และรถไฟ (Multimodal
Transportations) และควบคุุมการขนย้้ายสิินค้้าจากท่่าที่่�นำ�ำ เข้้าไปยัังเขตปลอดอากรกิิจการพาณิิชย์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ ในพื้้�นที่่� EEC
โดยเทคโนโลยีีระบบ e-Lock เพื่่�อป้้องกัันการสููญหายของสิินค้้าระหว่่างการขนย้้าย
2) อำำ�นวยความสะดวกทางการค้้าระหว่่างประเทศด้้วยการปฏิิบัติั พิิ ธีีิ การศุุลกากรที่่เ� รีียบง่่าย (Simplify Customs Procedure)
โดยผู้้�ประกอบกิิจการพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�ได้้รัับอนุุญาตจากกรมศุุลกากรเท่่านั้้�น การปฏิิบััติิพิิธีีการศุุลกากรนำำ�สิินค้้าเข้้าเขต
ปลอดอากรกิิจการพาณิิชย์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ ในพื้้�นที่่� EEC จะได้้รับั อนุุญาตให้้จัดทำ
ั �ำ ใบขนสิินค้้าแบบง่่าย (Simplified Declaration)
ซึ่่�งลดขั้้�นตอนที่่�ยุ่่�งยากในการจััดทำำ�ใบขนสิินค้้าทั่่�วไป ทั้้�งนี้้� การจััดทำำ�ใบขนสิินค้้าพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ให้้นำำ�พิิธีีการนำำ�เข้้า
และส่่งออกของเร่่งด่่วน มาเป็็นต้้นแบบในการจััดทำ�ป
ำ ระเภทใบขนสิินค้้า เพื่่อ� ความเรีียบง่่าย สะดวก รวดเร็็ว และประหยััดต้น้ ทุุน
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3) การนำำ�เข้้าสิินค้้าเข้้าเขตปลอดอากรกิิจการพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ในพื้้�นที่่�EEC จะได้้รัับสิิทธิิยกเว้้นใบอนุุญาตใน
การนำำ�เข้้า และได้้สิิทธิิในการเก็็บรัักษาสิินค้้าในเขตปลอดอากรกิิจการพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ EEC เป็็นระยะเวลาไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับแต่่วัันที่่นำ� ำ�เข้้าเก็็บครั้้�งแรก
4) การควบคุุมระบบบััญชีีสิินค้้าของเขตปลอดอากรกิิจการพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ในพื้้�นที่่� EEC ทำำ�ด้้วยเทคโนโลยีี
ระบุุตััวตนสิินค้้า QR Code และจััดทำำ�ข้้อมููลคลัังสิินค้้าด้้วยระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Inventory)
5) ใช้้เทคโนโลยีีที่่ทั� นั สมััยในการตรวจสอบสิินค้้า ด้้วยระบบเอกซเรย์์อัจฉริ
ั ยิ ะที่่ไ� ด้้มาตรฐาน (AI X-ray) เพื่่อ� ความถููกต้้อง
แม่่นยำำ� รวดเร็็ว และลดความเสีียหายจากการเปิิดตรวจทางกายภาพ
6) การชำำ�ระเงิินค่่าภาษีีอากรทำำ�ด้ว้ ยระบบ e-Bill payment ตััดบัญ
ั ชีีธนาคารของผู้้�ประกอบการ และสามารถพิิมพ์ใ์ บเสร็็จ
รัับเงิินได้้เองทางระบบ e-Tracking เพื่่�อการจััดเก็็บภาษีีอากรที่่�มีีประสิิทธิิภาพและโปร่่งใส
7) ส่่งเสริิมสิินค้้า MSME (Micro Small and Medium sized Enterprises) จากประเทศไทยเข้้าเก็็บในเขตปลอดอากร
กิิจการพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ในพื้้�นที่่� EEC เพื่่�อสนัับสนุุนการส่่งออกสิินค้้าไทยไปยัังตลาดต่่างประเทศผ่่าน e-Commerce
Platform ที่่�เป็็นสากล
8) ได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์อื่่�น ๆ ตามที่่�กฎหมายอื่่�นประกาศกำำ�หนดไว้้
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การแก้้ไขกฎกระทรวงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดตั้้�งเขตปลอดอากร
และการขอประกอบกิิจการในเขตปลอดอากร

ตามที่่ค� ณะรััฐมนตรีีได้้พิจิ ารณาเห็็นชอบร่่างกฎกระทรวง จำำ�นวน 2 ฉบัับ เมื่่อ� วัันที่่� 25 พฤษภาคม 2564 ซึ่่�งมีีส่่วนเกี่่ย� วข้้อง
กัับโครงการเมืืองต้้นแบบสามเหลี่่�ยมมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง ยั่่�งยืืน และอำำ�เภอจะนะ จัังหวััดสงขลา นั้้�น กรมศุุลกากรขอชี้้�แจงสาระสำำ�คััญ
ของร่่างกฎกระทรวงดัังกล่่าว ดัังนี้้�
ร่่างกฎกระทรวงดัังกล่่าว  เป็็นการแก้้ไขคำำ�จำำ�กััดความของโครงการเมืืองต้้นแบบมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง ยั่่�งยืืน ซึ่่�งแต่่เดิิม
กำำ�หนดให้้หมายถึึง ท้้องที่่เ� ฉพาะอำำ�เภอหนองจิิก จัังหวััดปัตั ตานีี อำำ�เภอสุุไหงโก-ลก จัังหวััดนราธิิวาส และอำำ�เภอเบตง จัังหวััดยะลา
เท่่านั้้�น ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้ครอบคลุุมถึึงพื้้�นที่่�อื่่�น ๆ ซึ่่�งรััฐบาลได้้ประกาศกำำ�หนดเพิ่่�มเติิม (อำำ�เภอจะนะ จัังหวััดสงขลา) จึึงมีีการแก้้ไข
ร่่างกฎกระทรวงดัังกล่่าว โดยเพิ่่�มเติิมคำ�ว่
ำ า่ “และพื้้�นที่่อื่� น่� ใดที่่รั� ฐั มนตรีีกำำ�หนดให้้เป็็นเมืืองต้้นแบบในการพััฒนาให้้เกิิดความมั่่�นคง
มั่่�งคั่่�ง ยั่่�งยืืน” ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้ครอบคลุุมถึึงพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ ของโครงการ ซึ่่�งอาจจะมีีการประกาศต่่อไปในอนาคต โดยไม่่ต้้องมีีการแก้้ไข
กฎกระทรวงอีีก
ผลของการแก้้ไขกฎกระทรวงดัังกล่่าว เป็็นผลทำำ�ให้้กรณีีที่่ผู้� �ป้ ระกอบการมีีความประสงค์์จะจััดตั้้ง� เขตปลอดอากรในพื้้�นที่่�
อำำ�เภอจะนะ หรืือพื้้�นที่่�อื่่�นที่่�อยู่่�ในโครงการเมืืองต้้นแบบจะได้้รัับสิิทธิิพิิเศษบางประการ เช่่น ลดเกณฑ์์ขั้้�นต่ำำ��เรื่่�องทุุนจดทะเบีียน
ที่่ชำ� �ำ ระแล้้ว จาก 60 ล้้านบาท เหลืือ 10 ล้้านบาท หรืือลดการวางหนัังสืือค้ำำ�ป
� ระกัันของธนาคาร เพื่่อ� ประกัันความเสีียหาย จากเดิิม 
วงเงิิน 5 ล้้านบาท เป็็นวงเงิิน 2 ล้้านบาท เป็็นต้้น
14
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ทั้้� ง นี้้�  สิิ ท ธิิ พิิ เ ศษในการจัั ดตั้้� ง เขตปลอดอากรข้้ า งต้้ น (ซึ่่� ง เป็็ น พื้้� น ที่่� ที่่� ห ากนำำ �สิิ น ค้้ า จากต่่ า งประเทศเข้้ า มา
โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� ส่่งออก จะได้้รับั การยกเว้้นอากร ณ ขณะนำำ�เข้้า) ไม่่เกี่่ย� วกัับการจััดตั้้ง� ร้้านค้้าปลอดอากร (Duty Free Shop)
เนื่่�องจาก การจััดตั้้�งเขตปลอดอากร เป็็นการจััดตั้้�งตามมาตรา 136 ของพระราชบััญญััติิศุุลกากร พ.ศ. 2560 ส่่วนการจััดตั้้�ง
ร้้านค้้าปลอดอากร ซึ่่�งเป็็นคลัังสิินค้้าทััณฑ์์บนชนิิดหนึ่่�ง เป็็นการจััดตั้้�งตามมาตรา 116 ของพระราชบััญญััติิศุุลกากร พ.ศ. 2560
นอกจากนี้้� ร่า่ งกฎกระทรวงข้้างต้้น ยัังมีีการแก้้ไขในเรื่่อ� งอื่่น� ๆ ด้้วย เช่่น การแก้้ไขคุุณสมบััติขิ องผู้้�ประกอบการที่่ข� อจััดตั้้�ง
เขตปลอดอากรประเภทพาณิิชยกรรม เพื่่�อให้้เกิิดความคล่่องตััวและเป็็นการสนัับสนุุนการลงทุุนภายในประเทศด้้วย เป็็นต้้น
ผู้้�ที่่�สนใจ หรืือต้้องการสอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในเรื่่�องดัังกล่่าว สามารถติิดต่่อได้้ที่่� นายธีีร์์ จิิตพิิทัักษ์์เลิิศ  ผู้้�อำำ�นวยการส่่วน
หลัักเกณฑ์์และทะเบีียนสิิทธิิประโยชน์์ กองสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีอากร กรมศุุลกากรหมายเลขโทรศััพท์์ 02-667-6000 ต่่อ 20-5959
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ผลการตรวจพบการกระทำำความผิิด
ประจำำเดืือนพฤษภาคม 2564

                 ตามที่่� นายพชร อนัันตศิิลป์์   อธิิบดีีกรมศุุลกากร มีีนโยบายให้้การเร่่งรััดปราบปรามการลัักลอบและหลีีกเลี่่�ยง
นำำ�สินิ ค้้าเข้้ามาในราชอาณาจัักร เพื่่อ� ให้้เกิิดความเป็็นธรรมในการจััดเก็็บภาษีี ปกป้้องสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม จึึงสั่่ง� การให้้หน่่วยงาน
ในสัังกััดพร้้อมหน่่วยปฏิิบััติิการวางแผนตรวจค้้นจัับกุุมอย่่างเข้้มงวดเป็็นพิิเศษ เพื่่�อสกััดกั้้�นป้้องกัันและปราบปรามการกระทำำ�
ความผิิดตาม  พ.ร.บ.ศุุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง ไม่่ว่่าจะเป็็น สิินค้้าเกษตร น้ำำ��มััน ยาเสพติิด  IPRs
และสิินค้้าละเมิิดอนุุสััญญา CITES โดยสืืบสวนหาข่่าวและออกลาดตระเวนด้้วยรถยนต์์ ตรวจค้้นรถบรรทุุก โกดััง แหล่่งจำำ�หน่่าย
สถานที่่เ� ก็็บรัักษาที่่เ� ชื่่อ� ได้้ว่า่ มีีของผิิดกฎหมายเก็็บซุุกซ่่อนอยู่่� อีีกทั้้�งยัังมีีแผนการป้้องกัันและปราบปรามสิินค้้าดัังกล่่าวในช่่วงเวลา
ที่่มีี� ความเสี่่ย� งในการลัักลอบนำำ�สินิ ค้้าเข้้ามาในราชอาณาจัักรเพิ่่�มขึ้้น� นอกจากนี้้� มีีการบููรณาการกัับหน่่วยงานบัังคัับใช้้กฎหมายอื่่น�
ทั้้�งในและต่่างประเทศอย่่างต่่อเนื่่�อง อาทิิ ทหาร กอ.รมน. ป.ป.ส. บช.ปส. กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช
สำำ�นัักงานสภาความมั่่�นคงแห่่งชาติิ สถานทููตต่่าง ๆ องค์์การตำำ�รวจสากล (Interpol) สำำ�นัักงานป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด 
(Drug Enforcement Administration: DEA) เป็็นต้้น เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลการข่่าวระหว่่างกััน
 สำำ�หรัับผลการตรวจพบการกระทำำ�ผิิดตามกฎหมายศุุลกากรหรืือกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับศุุลกากรประจำำ�เดืือน
พฤษภาคม 2564 จำำ�นวน 1,918 คดีี คิิดเป็็นมููลค่่ารวม 91.93 ล้้านบาท  
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ผลงานที่่�น่่าสนใจในช่่วงเดืือนพฤษภาคม 2564 มีีดัังนี้้�
1. ผลการจัับกุุมยาเสพติิดให้้โทษประเภทโคคาอีีน
- เมื่่อ� วัันที่่� 14 พฤษภาคม 2564 กรมศุุลกากรโดยสำำ�นักั งานศุุลกากรกรุุงเทพ
และกองสืืบสวนและปราบปราม พร้้อมชุุดปฏิิบัติั กิ าร Airport Interdiction Task Force: AITF
ได้้ทำ�ำ การตรวจยึึดพัสดุ
ั ไุ ปรษณีีย์์ระหว่่างประเทศ จำำ�นวน 1 หีีบห่่อ ณ บริิเวณศููนย์์ไปรษณีีย์์หลัักสี่่�
ถนนแจ้้งวััฒนะ แขวงทุ่่�งสองห้้อง เขตหลัักสี่่� กรุุงเทพมหานคร ผลการเปิิดตรวจพบเป็็นยาเสพติิด
ให้้โทษประเภท 2 (โคคาอีีน) น้ำำ�� หนัักรวมสิ่่�งห่่อหุ้้�มประมาณ 0.63 กิิโลกรััม มููลค่่า 2 ล้้านบาท
- เมื่่� อ วัั น ที่่� 18 พฤษภาคม  2564 กรมศุุ ล กากรโดยกองสืืบสวนและ
ปราบปรามและสำำ�นัักงานศุุลกากรตรวจสิินค้้าท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิ พร้้อมชุุดปฏิิบััติิการ
Airport Interdiction Task Force: AITF ได้้ทำำ�การตรวจสอบพััสดุุที่่�มาจากต่่างประเทศ 
พบเป็็นยาเสพติิดให้้โทษประเภท 2 (โคคาอีีน) ซุุกซ่่อนอยู่่�ในผนัังกลองทำำ�ด้ว้ ยไม้้ น้ำำ��หนัักประมาณ 434 กรััม มููลค่่า 1.3 ล้้านบาท 
ซึ่่ง� ชุุดปฏิิบัติั กิ ารได้้ทำ�ำ การขยายผล จนกระทั่่�งวัันที่่� 21 พฤษภาคม 2564 ชุุดปฏิิบัติั กิ ารได้้ทำ�ำ การตรวจสอบพบการซุุกซ่่อนยาเสพติิด
ให้้โทษประเภท 2 (โคคาอีีน) ซุุกซ่่อนอยู่่�ในไส้้กรองอากาศ  น้ำำ��หนััก 610 กรััม มููลค่่า 1.8 ล้้านบาท รวมมููลค่่า 3.1 ล้้านบาท
-  เมื่่�อวัันที่่� 24 พฤษภาคม 2564 กรมศุุลกากรโดยกองสืืบสวนและปราบปรามและสำำ�นัักงานศุุลกากรตรวจ
สิินค้้าท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิ พร้้อมชุุดปฏิิบััติิการ Airport Interdiction Task Force: AITF ได้้ทำำ�การตรวจสอบพััสดุุที่่�มาจาก
ต่่างประเทศ พบเป็็นยาเสพติิดให้้โทษประเภท 2 (โคคาอีีน) ซุุกซ่่อนอยู่่�ในผนัังกลองทำำ�ด้้วยไม้้ น้ำำ��หนัักประมาณ 919 กรััม มููลค่่า
2.75 ล้้านบาท 
ทั้้�งนี้้� สถิิติิการตรวจยึึดยาเสพติิดและวััตถุุออกฤทธิ์์�ต่่อจิิตและประสาทในเดืือนพฤษภาคม 2564  มีีจำำ�นวน 9 คดีี มููลค่่า
13.82 ล้้านบาท
2. ผลการจัับกุุมเหล็็กแผ่่น
- เมื่่�อวัันที่่� 18 พฤษภาคม 2564 กรมศุุลกากรโดยสำำ�นัักงานศุุลกากรท่่าเรืือกรุุงเทพ ได้้ตรวจสอบใบขนสิินค้้า
ซึ่่�งสำำ�แดงชนิิดสิินค้้าเป็็น เหล็็กแผ่่นรีีดเย็็น (เหล็็กเจืือ) เคลืือบด้้วยโลหะเจืือของอลููมิิเนีียม สัังกะสีี  และซิิลิิคอนแบบจุ่่�มร้้อน
ไม่่ทาสีี (GALVALUME STEEL SHEET IN COILS BORON ADDED) ผลการตรวจเอกสาร Mill Test Certificate ของสิินค้้า
พบว่่าเป็็นเหล็็กแผ่่นรีีดเย็็น ชุุบหรืือเคลืือบด้้วยโลหะเจืือของสัังกะสีี มีีซึ่่�งต้้องเสีียอากรตอบโต้้การทุ่่�มตลาดตาม พ.ร.บ. การตอบ
โต้้การทุ่่�มตลาดและการอุุดหนุุนซึ่่�งสิินค้้าจากต่่างประเทศ พ.ศ. 2542 เป็็นเหตุุให้้ภาษีีอากรขาดรวมทั้้�งสิ้้�น 19,691,895.42 บาท
- เมื่่�อวัันที่่� 20 พฤษภาคม 2564 กรมศุุลกากรโดยสำำ�นัักงานศุุลกากรท่่าเรืือกรุุงเทพ ได้้ตรวจสอบใบขนสิินค้้า
ซึ่่�งสำำ�แดงชนิิดสิินค้้าเป็็น เหล็็กแผ่่นรีีดเย็็น (เหล็็กเจืือ) เคลืือบด้้วยโลหะเจืือของอลููมิิเนีียม สัังกะสีี  และซิิลิิคอนแบบจุ่่�มร้้อน
ไม่่ทาสีี (GALVALUME STEEL SHEET IN COILS BORON ADDED) ผลการตรวจเอกสาร Mill Test Certificate ของสิินค้้า
พบว่่าเป็็นเหล็็กแผ่่นรีีดเย็็น ชุุบหรืือเคลืือบด้้วยโลหะเจืือของสัังกะสีี ซึ่่�งต้้องเสีียอากรตอบโต้้การทุ่่�มตลาดตาม พ.ร.บ. การตอบโต้้
การทุ่่�มตลาดและการอุุดหนุุนซึ่่�งสิินค้้าจากต่่างประเทศ พ.ศ. 2542 เป็็นเหตุุให้้ภาษีีอากรขาดรวมทั้้�งสิ้้�น 11,073,851.18 บาท                                                                    
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เรื่่�องน่่ารู้้�

คำำแนะนำำเบื้้�องต้้นสำำหรัับผู้้�ประกอบการรายใหม่่
การติิดต่่อกัับกรมศุุลกากรไม่่ยุ่่�งยากอย่่างที่่�หลายคนคิิด เพีียงแต่่ต้อ้ งศึึกษาภาพรวม
เบื้้�องต้้นเพื่่�อสามารถปฏิิบััติิตามข้้อบัังคัับของกฎหมาย และคุ้้�มค่่ากัับการลงทุุน ดัังนี้้�
1. ลงทะเบีียนเป็็นผู้้�ผ่่านพิิธีีการศุุลกากร ในนามบุุคคล หรืือนิิติบุิ คุ คล ที่่ฝ่� า่ ยทะเบีียน อาคาร 120 ปีี กรมศุุลกากร  หรืือทุุกด่่าน
ศุุลกากร   ท่่านสามารถนำำ�เข้้า-ส่่งออก สิินค้้าได้้ทั้้ง� ทางบก ทาง เรืือ ทางอากาศยาน และไปรษณีีย์์   (ประกาศกรมศุุลกากร ที่่� 64/2561)
2. ศึึกษาหรืือสอบถามรายละเอีียดในตััวสิินค้้า ดัังนี้้�
2.1 ประเภทพิิกัดสิ
ั นิ ค้้า  เพื่่อ� แสดงรายการได้้ถููกต้้อง  และยัังเกี่่ย� วเนื่่อ� งไปถึึงอััตราภาษีีอากร การแสดงผิิดมีีความผิิด
ฐานสำำ�แดงเท็็จตามกฎหมายศุุลกากร  อาจถููกยึึดสิินค้้า  หรืือถููกปรัับ   
2.2 อััตราภาษีีอากร  เพื่่อ� ประโยชน์์ในการคำำ�นวณต้้นทุุน   สามารถเลืือกใช้้อัตั ราภาษีีศุุลกากรตามสิิทธิิประโยชน์์ที่่�
กฎหมายกำำ�หนด  เช่่น  การลดอััตราอากรและยกเว้้นอากรศุุลกากรตามปกติิ   หรืือตามข้้อผููกพัันตามสััญญา
		หรืือความตกลงระหว่่างประเทศ (FTA)  นอกจากนี้้� ยัังมีีค่่าภาษีีอื่่�น ๆ เช่่น ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม  ภาษีีสรรพสามิิต
ภาษีีมหาดไทย  ราคาที่่ใ� ช้้เป็็นฐานคำำ�นวณค่่าภาษีี คืือ ราคาของสิินค้้าที่่ร� วมค่่าประกัันภััยและค่่าขนส่่งเข้้าด้้วยแล้้ว (CIF)
2.3 เป็็นสิินค้้าควบคุุมของหน่่วยงานอื่่�นหรืือไม่่   เช่่น   ยา อาหาร ต้้องได้้รัับอนุุญาตนำำ�เข้้าจากสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  (อย.) สุุรา บุุหรี่่  จ
� ากกรมสรรพสามิิต เครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้าต้้องมีีเครื่่อ� งหมาย มอก.  เป็็นต้้น    
3. เอกสาร
3.1 บััญชีีราคาสิินค้้า  ( INVOICE)
3.2 บััญชีีรายละเอีียดบรรจุุหีีบห่่อ  (PACKING LIST)
3.3 ใบตราส่่งสิินค้้า  ( ทางเรืือB/L   BILL OF LADING  หรืือทางอากาศ AWB AIR WAY BILL)
3.4 เอกสารอื่่�นๆ  ที่่�เกี่่�ยวข้้อง   เช่่น  ใบอนุุญาตนำำ�เข้้า-ส่่งออก  กรณีีเป็็นสิินค้้าควบคุุม  ใบรัับรอง ถิ่่�นกำำ�เนิิด
กรณีีใช้้สิิทธิิ  FTA

พร้้อมแล้้ว เริ่่�มกระบวนการออกของกัันเลย
โดยมีีขั้้�นตอน ดัังนี้้�
1.ส่่ ง ข้้ อ มููลใบขนสิิ น ค้้ า เข้้ า สู่่�ระบบ PAPERLESS ของกรมศุุ ล กากร เจ้้ า ของสิิ น ค้้ า
สามารถศึึ ก ษาดำำ � เนิิ น การเองได้้ ทุุ ก ขั้้� น ตอน   โดยซื้้� อ โปรแกรมแล้้ วทำำ � การส่่ ง ข้้ อ มููลเอง
( เหมาะกัับรายใหญ่่ )   หรืือใช้้บริิการเคาน์์เตอร์์เซอร์์วิิส  ส่่งข้้อมููลให้้ ในราคาชุุดละร้้อยกว่่าบาท  
(มีีอยู่่�ประจำำ�ทุุกที่่ทำ� ำ�การศุุลกากร )  หรืือหากแต่่งตั้้�งตััวแทนออกของ  สามารถให้้ตััวแทนฯ ไปดำำ�เนิินการแทน โดยจะสั่่�งพิิมพ์์
ใบขนสิินค้้าให้้เจ้้าของ/ผู้้�รัับมอบอำำ�นาจลงนามเก็็บเป็็นหลัักฐาน  1  ชุุด ส่่งกองตรวจสอบอากร 1 ชุุด (กรณีีสิินค้้าส่่งออก มีีการ
ส่่งข้้อมููลใบกำำ�กัับขนย้้ายสิินค้้า)
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2.กรณีีมีีค่่าภาษีีอากร  สามารถชำำ�ระเป็็นเงิินสด  เช็็คธนาคาร  หรืือสั่่�งตััดบััญชีีในระบบ e-Payment
3.ติิดต่อ่ เจ้้าของท่่าเรืือเพื่่อ� ชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมต่่าง ๆ และเตรีียมของให้้เจ้้าหน้้าที่่ศุ� ลุ กากรตรวจสอบหากถููกต้้อง  ครบถ้้วน
ก็็สามารถนำำ�ของไปได้้

หน่่วยงานและเรื่่�องที่่�ควรรู้้�
ข้้อมููลที่่�ต้้องการทราบ
ข้้อมููลเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับงานศุุลกากร

หน่่วยงานที่่�ให้้คำำ�ตอบได้้
สายด่่วนศุุลกากร โทร. 1164

แนะนำำ�-ประสานงานทุุกเรื่่�อง

ศููนย์์บริิการศุุลกากร อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้้�น 1  โทร  02- 667 -6656

การลงทะเบีียนผู้้�ประกอบการ

ส่่วนทะเบีียนและสิิทธิิพิิเศษ  กองมาตรฐานพิิธีีการและราคาศุุลกากร อาคาร 120 ปีี ชั้้�น 1  
โทร 02-667-7802 , 02-667-7983 และ 02-667-6488

สอบถามประเภทพิิกััดสิินค้้า

ส่่วนมาตรฐานพิิกััดอััตราศุุลกากร  กองพิิกััดศุุลกากร อาคาร 120 ปีี ชั้้�น 13  
โทร.0-2667-6000 ต่่อ 20-5144

สอบถามเรื่่�อง FTA
ตััวแทนออกของ

ส่่วนกฎว่่าด้้วยถิ่่�นกำำ�เนิิดสิินค้้า โทร.0-2667-7669
สมาคมชิิปปิ้้�งแห่่งประเทศไทย  โทร. 0-2249-1995
สมาคมตััวแทนออกของรัับอนุุญาตไทย โทร.0-2661-4005-8

- แบบฟอร์์มลงทะเบีียนเป็็นผู้้�ผ่่านพิิธีีการศุุลกากร เข้้าเว็็บไซต์์กรมศุุลกากร  www.customs.go.th เลืือกหััวข้้อ
ผู้้�ประกอบการ ตามด้้วยหััวข้้อ การลงทะเบีียนเป็็นผู้้�นำ�ำ เข้้า-ส่่งออก ตามด้้วยหััวข้้อ เอกสารแนบ หััวข้้อ เอกสารแนบท้้าย
ตามด้้วยหััวข้้อ แล้้วเลืือกแบบฟอร์์ม ที่่� 1 แบบลงทะเบีียนผู้้�ผ่่านพิิธีีการ (นิิติิบุุคคล)  หรืือแบบที่่� 1.1 แบบลงทะเบีียนเป็็น
ผู้้�ผ่่านพิิธีีการ(บุุคคลธรรมดา)    
- อััตราอากรศุุลกากร เข้้าเว็็บไซต์์กรมศุุลกากร  www.customs.go.th เลืือกหััวข้้อ พิิกัดศุ
ั ลุ กากร ตามด้้วยหััวข้้อ
ค้้นหาพิิกััดอััตราศุุลกากร
- สถิิติินำำ�เข้้า-ส่่งออก เข้้าเว็็บไซต์์กรมศุุลกากร  www.customs.go.th  เลืือกหััวข้้อ สถิิติินำำ�เข้้า-ส่่งออก
ตามด้้วยหััวข้้อ รายงานสถิิตินำิ ำ�เข้้า-ส่่งออกประจำำ�เดืือน                                         
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