เพี ย งแค่ คุ ณ เปิ ด คุ ณ จะรู ้ จั ก “ศุ ล กากร” มากกว่ า เดิ ม
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กรอบมาตรฐานในการรัักษาความปลอดภััยและการอำำ�นวยความสะดวกทางการค้้าระหว่่างประเทศ
หรืือที่่�เรีียกว่่า SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (SAFE FoS)
ถููกกำำ�หนดขึ้้น� โดย องค์์การศุุลกากรโลก เพื่่อ� เป็็นกลไกสำำ�คัญ
ั ในกระบวนการรัักษาความปลอดภััยของระบบ
โลจิิสติิกส์์และการค้้าระหว่่างประเทศ ประเทศไทยได้้ร่่วมในกระบวนการสำำ�คััญดัังกล่่าว โดยดำำ�เนิินโครงการ
ผู้้�ประกอบการระดัับมาตรฐานเออีีโอ (AEO) มาตั้้�งแต่่ พ.ศ.2554
คำำ�ถามที่่�สำำ�คัญ
ั จากผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องในเรื่่�องนี้้ คื
� อื ผู้ป้� ระกอบการที่่�เข้้าร่่วมโครงการ จะต้้องจััดทำำ�มาตรฐาน
เรื่่�องความปลอดภััยอะไรบ้้าง และอย่่างไร เพื่่อ� นำำ�ไปสู่่�สิิทธิิพิเิ ศษด้้านการปฏิิบัติั พิ
ิ ธีิ กี ารที่่�ผู้ป้� ระกอบการระดัับ
มาตรฐานเออีีโอจะได้้รัับ มีีอะไรบ้้าง
ติิดตามได้้จากภายในเล่่มครัับ

วิศณุ วัชราวนิช
บรรณาธิการบริหาร

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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โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator: AEO)

What’s New
“กรมศุลกากร” จับมือ “กรุงไทย” พัฒนาระบบ “Customs Trader Portal”
ให้ผู้น�ำเข้า – ส่งออก ลงทะเบียนออนไลน์
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กรมศุลกากรร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่่�อวัันที่่� 4 มิิถุุนายน 2564 นายพชร อนัันตศิิลป์์
อธิิบดีีกรมศุุลกากร เป็็นประธานในพิิธีีลงนามถวายพระพร
ชััยมงคล เนื่่�องในวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา สมเด็็จพระนางเจ้้า
สุุทิดิ า พััชรสุุธาพิิมลลัักษณ พระบรมราชิินีี วันั ที่่� 3 มิิถุนุ ายน 2564
อธิิบดีีกรมศุุลกากรเป็็นประธานเปิิดกรวยกระทง
ดอกไม้้ธููป  เทีียนแพถวายราชสัักการะ นำำ�กล่่าวถวายพระพร
ชััยมงคลและลงนามถวายพระพรชััยมงคล โดยมีีคณะผู้้�บริิหาร
และข้้าราชการกรมศุุลกากร ร่่วมลงนามในพิิธีีฯ ซึ่่ง� กรมศุุลกากร
ได้้ดำ�ำ เนิินการตามมาตรการ Social Distancing ณ บริิเวณห้้องโถง
อาคาร 1 กรมศุุลกากร
Director-General of Customs presided over
the signing ceremony to bless Her Majesty Queen
Suthida Bajrasudhabimalalakshana on the occasion
of Her Majesty’ s Birthday.

Customs Bulletin

5

Customs
NEWs
การประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียนครั้งที่ 30

เมื่่อ� วัันที่่� 8 มิิถุนุ ายน 2564 นายชััยยุุทธ คำ�คุ
ำ ณ
ุ ที่่ปรึึ
� กษา
ด้้ า นพัั ฒ นาระบบควบคุุ มท างศุุ ล กากร พร้้ อ มด้้ ว ยผู้้� แ ทน
กองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน เป็็นผู้้�แทนกรมศุุลกากร เข้้าร่่วม
การประชุุมอธิิบดีีศุุลกากรอาเซีียนครั้้�งที่่� 30 (30th Meeting
of ASEAN DGs of Customs โดยการประชุุมท างไกล
ผ่่านระบบ Bluejeans ณ ห้้องประชุุมอนุุมานราชธน ชั้้�น 2
อาคาร 1 กรมศุุลกากร
Mr. Chaiyut Kumkun, the Principal Advisor on Customs Control Development, together with
the representatives from Strategy and Planning Division, as the representatives from Thai Customs
Department attended the 30th Meeting of ASEAN Director-Generals of Customs via video conference, at
Anumanratchaton Room, 2nd Floor, Building 1, the Thai Customs Department.

กรมศุลกากรมอบถุงยังชีพในกิจกรรมจิตอาสาบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ภายใต้ชื่อโครงการ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เมื่่�อวัันที่่� 21 มิิถุุนายน 2564 นายกรีีชา เกิิดศรีีพัันธุ์์� 
รองอธิิบดีีกรมศุุลกากร เป็็นผู้้�แทนมอบถุุงยัังชีีพในกิิจกรรม
จิิ ต อาสาบำำ � เพ็็ ญ สาธารณประโยชน์์ ภายใต้้ ชื่ ่ � อ โครงการ
“มีีแล้้วแบ่่งปััน” เนื่่อ� งในโอกาสวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา สมเด็็จ
พระนางเจ้้าฯ พระบรมราชิินีี  ให้้แก่่ สำำ�นัักงานเขตคลองเตย
โดยมีีนางสาวปิิ ย ธิิ ด า นิิ ย ม  ผู้้�อำำ � นวยการเขตคลองเตย
และนายสมศัักดิ์์� ตั้้ง� เอี่่ย� มสกุุล ผู้้�ช่่วยผู้้�อำ�ำ นวยการเขตคลองเตย
เป็็นผู้้�รัับมอบ ณ สำำ�นัักงานเขตคลองเตย กรุุงเทพฯ
Mr. Kreecha Kirdsriphan, Deputy Director-General of Customs, as the representative from the Customs
Department handed over survival bags to Khlongtoei District Office, which was the volunteer activities under
the project of “Having and Sharing” on the occasion of Her Majesty’s Birthday, this activity was held at the
Khlongtoei District Office, Bangkok.
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อธิบดีกรมศุลกากร และคณะผู้บริหาร
ให้การต้อนรับคณะผู้แทน JICA ประจ�ำ
ประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูต
ญี่ปุ่น

เมื่่�อวัันที่่� 21 มิิถุุนายน 2564 นายพชร อนัันตศิิลป์์
อธิิ บ ดี ี ก รมศุุ ล กากร พร้้ อ มด้้ ว ย คณะผู้้� บ ริิ ห ารและผู้้�
แทนกองยุุ ทธศ าสตร์์ แ ละแผนงาน ให้้ ก ารต้้ อ นรัั บ
Mr. Yuasa KEIICHIRO, Senior Representative
พร้้อมผู้แ้� ทนจาก JICA และสถานเอกอััครราชทููตญี่่ปุ่่� �นประจำำ�
ประเทศไทย เนื่่ � อ งในโอกาสอำำ � ลาตำำ � แหน่่ ง (ครบวาระ)
ของ Mr. Akihiko FUKUZONO, JICA Expert และ
Mr. Tetsuro HIGUCHI, SecondSecretary (Customs
Attaché)/ Vice Consul สถานเอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�นประจำำ�
ประเทศไทย พร้้อมแสดงความยิินดีีกัับ Mr. Rei MURAKAWA
ในโอกาสเข้้ า รัั บ ตำำ � แหน่่ ง แทน Mr. Tetsuro HIGUCHI
ณ ห้้องรัับรอง ชั้้�น 2 อาคาร 1 กรมศุุลกากร

Mr. Patchara Anuntasilpa, Director-General of Customs, together with the executive of the Customs
Department and representatives from Strategy and Planning Division welcomed Mr. Yuasa KEIICHIRO, Senior
Representative together with delegates from JICA and Embassy of Japan in Thailand  on the occasion of
the farewell meeting  for Mr. Akihiko FUKUZONO, JICA Expert and Mr. Tetsuro HIGUCHI, Second Secretary
(Customs Attaché)/ Vice Consul, Embassy of Japan in Thailand, congratulated Mr. Rei MURAKAWA, successor
of Mr.Tetsuro HIGUCHI, at the reception room, 2nd Floor, Building 1, the Customs Department.

กรมศุลกากร ให้การต้อนรับผู้แทน UKBF

เมื่่�อวัันที่่� 21 มิิถุุนายน 2564 นายพชร อนัันตศิิลป์์
อธิิบดีีกรมศุุลกากร นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนา
ระบบควบคุุมทางศุุลกากร และนางสาวนิิตยา เที่่�ยงตรงภิิญโญ
ผู้้�อำำ�นวยการกองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน พร้้อมด้้วยผู้้�แทน
กรมศุุลกากร ให้้การต้้อนรัับ Mr. Christopher Perkin
ผู้้�จัั ด การภาคพื้้� น เอเชีีย (Regional Manager, Asia)
แห่่ ง กองกำำ �ลั ั ง ป้้ อ งกัั น ชายแดแห่่ ง สหราชอาณาจัั ก ร
(UK BorderForce : UKBF) ประจำำ �ป ระเทศไทย
ในโอกาสเข้้าเยี่่�ยมคารวะอธิิบดีี ณ ห้้องรัับรอง ชั้้�น 2 อาคาร 1
กรมศุุลกากร

Mr. Patchara Anuntasilpa, Director-General of Thai Customs Department, Mr. Chaiyut Kumkun, the Principal
Advisor on Customs Control Development, Ms. Nitaya Teingtrongpinyo, Director of Strategy and Planning
Division, along with representatives from the Thai Customs Department welcomed Mr. Christopher Perkin,
Regional Manager Asia, the UK Border Force (UKBF) in Thailand, who paid a courtesy visit to the Director-General
of Thai Customs Department at the reception room, Building 1, 2nd Floor, the Customs Department.
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พิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ของกองทัพเรือ ต.997 และ ต.998 ลงน�้ำ
เมื่่�อวัันที่่� 21 มิิถุุนายน 2564   นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ
ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบควบคุุมทางศุุลกากรเป็็นผู้้�แทน
กรมศุุลกากร เข้้าร่่วมพิธีีปล่
ิ อ่ ยเรืือตรวจการณ์์ใกล้้ฝั่ง�่  ของกองทััพเรืือ
ต.997 และ ต.998 ลงน้ำำ�� โดยมีี พลเรืือเอก ชาติิชาย ศรีีวรขาน
ผู้้�บััญชาการกองทััพเรืือ เป็็นประธาน ณ อู่่�ต่่อเรืือ บริิษัท ม
ั าร์์ซันั
จำำ�กัด 
ั (มหาชน) จ.สมุุทรปราการ
Mr. Chaiyut Kumkun, the Principal Advisor on
Customs Control Development was assigned by the
Director-General of Customs to join the launching
ceremony of 2 patrol boats, T.997 and T.998. The ceremony was presided over by Admiral Chatchai Srivorakarn, Commander-in-Chief of the Royal Thai Navy, at Marsun Shipyard, Samutprakarn Province.

การประชุมหารือกับสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน
(US-ASEAN Business Council: US-ABC)

เมื่่�อวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2564 นายพชร อนัันตศิิลป์์ อธิิบดีีกรมศุุลกากร นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบ
ควบคุุมทางศุุลกากร และนางสาวนิิตยา เที่่ย� งตรงภิิญโญ ผู้้�อำ�ำ นวยการกองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน พร้้อมด้้วยผู้แ้� ทนจากกรมศุุลกากร
เข้้าร่่วมการประชุุมหารืือกัับสภาธุุรกิิจสหรััฐอเมริิกา-อาเซีียน (US-ASEAN Business Council: US-ABC) เกี่่�ยวกัับมาตรการของ
กรมศุุลกากรในการอำำ�นวยความสะดวก ทางการค้้าการพาณิิชย์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ระหว่่างประเทศ และการควบคุุมทางศุุลกากร รวมถึึง
แนวทางความร่่วมมืือกัับภาคเอกชน ผ่่านระบบการประชุุมทางไกลผ่่านจอภาพ ณ ห้้องภาสกรวงศ์์ อาคาร 1 ชั้้�น 2 กรมศุุลกากร
Mr. Patchara Anuntasilpa, Director-General of Customs, Mr. Chaiyut Kumkun, Principal Advisor on
Customs Control Development, Ms. Nittaya Teingtrongpinyo, Director of Strategy and Planning Division, and
representatives from the Thai Customs Department attended the virtual meeting via video conference system
with US-ASEAN Business Council (US-ABC) about the customs measures for trade facilitation, cross-border
e-commerce, and customs control, as well as cooperation with the private sectors at Paskornwong Room,
2nd Floor, Building 1, the Customs Department.
8
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องค์การศุลกากรโลก (World Customs
Organization: WCO) ตระหนักถึงระบบความปลอดภัย
ทางโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศโดยให้ความ
ส�ำคัญในกระบวนการรักษาความปลอดภัยตัง้ แต่ตน้ ทาง
ของการขนส่ง จึงได้ก�ำหนดกรอบมาตรฐานในการ
รัักษาความปลอดภััยและการอำำ�นวยความสะดวกทาง
การค้้าระหว่่างประเทศ เรีียกว่่า SAFE Framework
of Standards to Secure and Facilitate Global
Trade (SAFE FoS) โดยมีี Authorized Economic
Operator (AEO) เป็็นกลไกสำำ�คััญในการสร้้างความ
ปลอดภัยในการน�ำเข้าส่งออกตลอดเส้นทางของการ
ขนส่งสินค้า ทั้งนี้  กรมศุลกากรไทยในฐานะสมาชิก
WCO ได้แสดงเจตนารมณ์ในการน�ำ SAFE FoS มาปฏิบตั ิ
เพื่อกระตุ้นให้ศุลกากรและภาคเอกชนตระหนักถึง
ความปลอดภััยในการขนส่่งสิินค้้าระหว่่างประเทศ
โดยเริ่่�มดำำ�เนิินโครงการผู้้�ประกอบการะดัับมาตรฐาน
เออีีโออย่่างเต็็มระบบ ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2554 จนถึึงปััจจุุบันั
ยัังคงมีีความก้้าวหน้้าในการดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยโครงการผู้้�ประกอบการระดัับมาตรฐานเออีีโอ (AEO)
ของประเทศไทย แบ่่งออกเป็็น 2 ประเภท  ได้้แก่่
1) ผู้้�นำ�ข
ำ องเข้้าและผู้้�ส่ง่ ของออกระดัับมาตรฐานเออีีโอ
2) ตััวแทนออกของระดัับมาตรฐานเออีีโอ
10
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ผู้้�ประกอบการระดัั บ มาตรฐานเออีีโอจะได้้ สิิ ท ธิิ พิิ เ ศษตามที่่� ก รมศุุ ล กากรประกาศกำำ � หนด  เช่่ น  สิิ ท ธิิ พิิ เ ศษ
ด้้านพิิธีีการศุุลกากร การยกเว้้นการตรวจสิินค้้า การชัักตััวอย่่างและตรวจปล่่อยไปก่่อน การคืืนอากรทั่่�วไป การคืืนอากร
ตามมาตรา 29 สิิ ท ธิิ พิิ เ ศษด้้ า นการถ่่ า ยลำำ � และผ่่ า นแดน รวมถึึงการได้้ รัั บ อำำ � นวยความสะดวกตามความตกลงยอมรัั บ
ร่่วมกััน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ที่่�กรมศุุลกากรจััดทำำ�ร่วมกั
่ ับประเทศคู่่�ความตกลง ซึ่่�งสิิทธิิพิิเศษเหล่่านี้้�
จะช่่วยให้้การเคลื่่�อนไหวสิินค้้าของผู้้�ประกอบการเป็็นไปด้้วยความรวดเร็็วขึ้้�น

ขั้นตอนการสมัครเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

ผู้ประกอบการที่สมัครเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กรมศุลกากรประกาศก�ำหนด
ผ่านการตรวจสอบด้านเอกสารและตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ และได้รบั การรับรองจากกรมศุลกากรว่าเป็นผูป้ ระกอบการ
ที่มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานการค้าระหว่างประเทศ  โดยผู้ประกอบการจะต้องจัดท�ำมาตรฐานรักษา
ความปลอดภัย 8 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
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1. ความปลอดภัยในการเข้า-ออกอาคารสถานที่ (Premise Security and Access Control)
ผู้ประกอบการต้องมีระบบการป้องกันมิให้ผู้ไม่มีอ�ำนาจ หรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าไปในอาคารสถานที่ขององค์กร
ไม่ว่าจะเป็นด้านในหรือด้านนอกตัวอาคารสถานที่  ระบบจะต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ที่เข้า-ออกในแต่ละช่องทางนั้นคือใคร
มีอ�ำนาจหน้าที่หรือได้รบั อนุญาตหรือไม่ ทงั้ นี้หน่วยงานต้องมีแผนผังแสดงทางเข้า-ออกทุกจุด และมีการควบคุมการผ่านเข้า-ออก
ของจุดดังกล่าว รวมทั้งมีการวิเคราะห์หาจุดอ่อนเพื่อป้องกันการเข้ามาของบุคคลที่ไม่มีอ�ำนาจหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

2. ความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงาน (Personnel Security)
ผู้้�ประกอบการต้้องมีีขั้้�นตอนการปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับการคััดเลืือกพนัักงานและตรวจสอบพนัักงานที่่ทำ� �ำ งานอยู่่�อย่่างสม่ำำ�� เสมอ
มีีการให้้การศึึกษาและอบรมกัับพนัักงานในเรื่่�องนโยบายรัักษาความปลอดภััยขององค์์กร การตระหนัักถึึงผลหากไม่่ปฏิิบััติิตาม
รวมถึึงความเข้้าใจว่่าจะดำำ�เนิินการอย่่างไรหากเกิิดความผิิดพลาดในการรัักษาความปลอดภััย

3. ความปลอดภัยในส่วนของพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner Security)
ผูป้ ระกอบการต้องประสานงานกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เกยี่ วข้องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพอื่ กระตุน้ ให้ธรุ กิจเหล่านัน้
เพิ่่�มมาตรการรัักษาความปลอดภััยโดยสมััครใจ  คำำ�ว่่า “พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ” หมายถึึง ผู้้�จััดหา ผู้้�ผลิิต ผู้้�ให้้บริิการ ผู้้�ทำำ�สััญญา
และผู้้�จััดจำำ�หน่่าย (Vendor) ซึ่่�งองค์์กรจััดจ้้างจากภายนอก ทั้้�งที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบััน และที่่�คาดว่่าจะทำำ�ธุุรกิิจด้้วยในอนาคต ทั้้�งนี้้�
องค์์กรที่่�เข้้าร่่วมโครงการจะต้้องมีีข้้อกำำ�หนดในเรื่่�องความปลอดภััยระบุุเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรอยู่่�ในสััญญาที่่�ทำำ�กัับพัันธมิิตรธุุรกิิจ
หรืือกำำ�หนดให้้พัันธมิิตรธุุรกิิจแสดงเจตนารมณ์์ในการรัักษาความปลอดภััย ซึ่่�งในสััญญาหรืือเจตนารมณ์์นั้้�นจะต้้องมีีคำำ�อธิิบายว่่า
สิินค้้าและข้้อมููลต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องจะได้้รัับการรัักษาความปลอดภััยอย่่างไร และมีีการทบทวนมาตรฐานการปฏิิบััติิงานอย่่าง
สม�่ำเสมอ
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4. ความปลอดภัยในเรื่องสินค้า (Cargo Security)
ผู้้�ประกอบการต้้องกำำ�หนดนโยบาย และวิิธีีปฏิิบััติิเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรการดำำ�เนิินการด้้านเอกสารและการตรวจสอบ
เช่่น วิิธีีการรัับและส่่งสิินค้้า การลงลายมืือชื่่�อและประทัับตรา การตรวจสอบตู้้�คอนเทนเนอร์์ ตราประทัับและเครื่่�องหมาย
การเก็็บตู้้�คอนเทนเนอร์์และสิินค้้า การควบคุุมสินิ ค้้าคงเหลืือ เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่ารายละเอีียดในเอกสารมีีความชััดเจน สมบููรณ์์ ถูกู ต้้อง
และป้้องกัันการสัับเปลี่่�ยน สููญหาย หรืือถููกเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููล

5. ความปลอดภัยส�ำหรับยานพาหนะขนส่งสินค้า (Conveyance Security)
ผู้้�ประกอบการต้้องมีีมาตรการในการตรวจสอบยานพาหนะขนส่่งสิินค้้าอย่่างสม่ำำ�� เสมอ โดยเฉพาะบริิเวณที่่อ� าจใช้้เป็็นพื้้�นที่่ใ� นการ
ซุุกซ่่อนสิ่่�งผิิดกฎหมาย เช่่น บริิเวณที่่�เก็็บของและช่่องว่่างต่่าง ๆ ทั้้�งภายในและภายนอก และจััดหาพื้้�นที่่�ปลอดภััยในการจอด
ยานพาหนะเพื่่�อป้้องกัันการบุุกรุุก/หรืือเข้้าไปโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต การติิดตามตรวจสอบยานพาหนะ จะต้้องมีีมาตรการติิดตาม
ตรวจสอบยานพาหนะที่่�ใช้้ในการเคลื่่�อนย้้ายสิินค้้าทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร

6. ความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเอกสาร (Information Exchange, Access, Confidentiality
and Document Security)
ผู้้�ประกอบการต้้องมีีมาตรการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููล (ทั้้�งในลัักษณะที่่�เป็็นเอกสารและแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์)
ในองค์์กรและธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อป้้องกัันมิิให้้ข้้อมููลถููกนำำ�ไปใช้้ในทางที่่�ผิิดหรืือเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต

7. การจัดการเหตุวกิ ฤตและระบบการสืบสวนเหตุการณ์ (Crisis Management and Incident Recovery)
ผู้ประกอบการควรมีมาตรการในการปฏิบัติงานร่วมกัน ในกรณีที่มีเหตุการณ์เสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น
และสามารถระบุตน้ เหตุที่แท้จริงของปัญหาได้เพื่อจะได้ก�ำหนดวิธีปฏิบตั แิ ละประชาสัมพันธ์เพอื่ ป้องกันมิให้เหตุการณ์ในลักษณะ
ดังกล่าวเกิดขึ้นซ�้ำอีก

8. การประเมินความเสีย่ งและการวิเคราะห์ความเสีย่ ง (Risk Assessment, Measurement, Analyses and
Improvement)
ผู้้�ประกอบการต้้องมีีมาตรการบริิหารจััดการเมื่่อ� เกิิดวิกิ ฤตการณ์์ความรุุนแรงหรืือเหตุุไม่่ปลอดภััยและแนวทางดำำ�เนิินการ
แก้้ไข ทั้้�งนี้้� เพื่่�อลดผลกระทบในด้้านความสููญเสีียหรืือความไม่่ปลอดภััยที่่�เกิิดขึ้้�น วิิธีีปฏิิบััติิควรรวมถึึงการประเมิินความเสี่่�ยง
เพื่่�อการวางแผนล่่วงหน้้าและการกำำ�หนดขั้้�นตอนการปฏิิบััติิเมื่่�อมีีเหตุุการณ์์ที่่�ไม่่ปกติิเกิิดขึ้้�น

ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ
สามารถติดต่อเพื่อขอรับค�ำปรึกษา/ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
ชั้น 2 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร โทร. 02 667 7168
website: aeo.customs.go.th
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“กรมศุลกากร” จับมือ “กรุงไทย” พัฒนาระบบ “Customs Trader Portal”
ให้ผู้น�ำเข้า – ส่งออก ลงทะเบียนออนไลน์
กรมศุลกากรร่วมกับธนาคารกรุงไทยเพิ่มช่องทางลงทะเบียน ลดความเสี่ยงติดโควิด - 19 พัฒนาระบบ Customs
Trader Portal ให้ผู้น�ำเข้า - ส่งออก ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www.customstraderportal.com และยืนยันตัวตนผ่าน
แอปพลิเคชันเป๋าตังได้ทันที สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ดีเดย์เปิดให้บริการ 1 ก.ค. นี้
นายพชร อนัันตศิิลป์์ อธิิบดีีกรมศุุลกากร เปิิดเผยว่่า ประชาชนหรืือหนัังสืือเดิินทาง (Passport) ตััวจริิง มาเป็็น

ปััจจุุบัันการนำำ�เข้้าสิินค้้าในรููปแบบ e-Commerce มีีปริิมาณ
เพิ่่�มมากขึ้้�น ส่่วนใหญ่่เป็็นการนำำ�เข้้าของบุุคคลธรรมดาที่่�
สั่่�งของมาใช้้เอง หรืือนำำ�มาจำำ�หน่่าย หรืือเป็็นสิินค้้าที่่�ต้้องมีี
ใบอนุุ ญ าตจากหน่่ ว ยงานอื่่� น ๆ ซึ่่� ง ผู้้�นำำ � เข้้ า จำำ � เป็็ น ต้้ อ ง
ลงทะเบีียนกัับกรมศุุลกากร โดยแต่่เดิิมนั้้�นการลงทะเบีียนมีี
2 ช่่องทาง คืือ ลงทะเบีียนโดยยื่่น� เอกสารที่่จุ� ดุ บริิการกรมศุุลกากร
และลงทะเบีียนในระบบออนไลน์์  ทั้้�งนี้้� การลงทะเบีียนที่่�
จุุดบริิการกรมศุุลกากร ผู้้�ลงทะเบีียนต้้องนำำ�บััตรประจำำ�ตััว

หลัั ก ฐานแสดงตนต่่ อ เจ้้ า หน้้ า ที่่� ด้ ้ ว ยตนเอง หรืือมอบอำำ � น
าจให้้ ผู้้�อื่่� น มายื่่� น เอกสารดัั ง กล่่ า ว สำำ � หรัั บ การลงทะเบีียน
ในระบบออนไลน์์ ผู้ล้� งทะเบีียนต้้องจััดหาใบรัับรองอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(Digital Certificate) เพื่่อ� นำำ�มาใช้้ในการลงลายมืือชื่่อ� (Digital
Signature) ซึ่่ง� ผู้ล้� งทะเบีียนต้้องไปติิดต่อ่ องค์์กรที่่อ� อกใบรัับรอง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Certificate Authority: CA) และต้้องยื่่�น
เอกสารที่่จุ� ุดบริิการกรมศุุลกากรอีีกเช่่นกััน
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เนื่องจากระบบการลงทะเบยี นดังกล่าวท�ำให้ประชาชน
ต้องเดินทางมาที่จุดบริการศุลกากรหรือต้องให้ตวั แทนน�ำบัตร
ประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงมาแสดงที่จุดบริการศุลกากร
ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินการล่่าช้้าและไม่่ได้้รัับความสะดวก ดัังนั้้�น
เพื่่อ� เป็็นการแก้้ปัญั หาดัังกล่่าว  กรมศุุลกากรจึึงได้้ออกประกาศฯ

ที่่� 94/2564 เรื่่� อ ง การลงทะเบีี ย นผู้้�ปฏิิ บัั ติิ พิ ิ ธีี ก ารศุุ ล กากร
หรืือดำำ�เนิินการในกระบวนการทางศุุลกากร เพื่่�ออำำ�นวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้้องการของประชาชนมากยิ่่�งขึ้้�น

และได้้ร่่วมกัับธนาคารกรุุงไทยเพิ่่�มช่่องทางการลงทะเบีียน
ที่่�สะดวกมากยิ่่�งขึ้้�น โดยพััฒนา “ระบบลงทะเบีียนผู้้�มาติิดต่่อ
ออนไลน์์ทาง Customs Trader Portal” สำำ�หรัับผู้ที่้� จ่� ะใช้้บริิการ
สามารถลงทะเบีียนกัั บ กรมศุุ ล กากรได้้ ที่�่ https://www.
customstraderportal.com ซึ่งในระยะแรกจะเปิดให้บริการ
ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม  2564 ส�ำหรับผู้ลงทะเบียนเป็นผู้น�ำ
เข้า/ส่งออกครั้งแรกกับกรมศุลกากรประเภทบุคคลธรรมดาที่
เป็นบุคคลไทยเท่านั้น
นายผยง ศรีีวณิิช กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ ธนาคารกรุุงไทย

เปิิดเผยว่่า ความร่่วมมืือกัับกรมศุุลกากรในการพััฒนาระบบ
ลงทะเบีียนผู้้�มาติิดต่อ่ ออนไลน์์ Customs Trader Portal ครั้้ง� นี้้�
เป็็นหนึ่่�งในการดำำ�เนิินงานตามยุุทธศาสตร์์ X2G2X ที่่�ธนาคาร
ได้้นำ�ำ เทคโนโลยีีมาปรัับใช้้ให้้ผู้ใ้� ช้้บริิการกรมศุุลกากรได้้รับั ความ
สะดวกมากยิ่่�งขึ้้�น ซึ่่�งผู้้�นำำ�เข้้า-ส่่งออกสามารถลงทะเบีียนเอง
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ไม่่ต้้องติิดต่่อเจ้้าหน้้าที่่� โดยระบบจะส่่งข้้อมููลให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�
กรมศุุลกากรอััตโนมััติิ
สำำ�หรัับผู้้�นำำ�เข้้า-ส่่งออกสิินค้้าระหว่่างประเทศที่่�ได้้
ลงทะเบีียนกัับกรมศุุลกากรบนเว็็บไซต์์ Customs Trader
Portal สามารถยืืนยัันตััวตนผ่่านธนาคารได้้ 3 ช่่องทาง ได้้แก่่
1. แอปพลิิเคชัันเป๋๋าตััง สามารถยืืนยัันตััวตน ได้้ทันั ทีีโดยเข้้าไป
ที่่�เมนููยืืนยัันตััวตนทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ 2. ตู้้�  ATM สีีเทาของ
กรุุงไทย 3,300 เครื่่�องทั่่�วประเทศ  3. สาขาของธนาคาร
ทั่่� วป ระเทศกว่่ า 1,000 แห่่ ง เพื่่� อ เพิ่่� ม ความคล่่ อ งตัั ว ให้้
ผู้้�นำำ�เข้้า-ส่่งออกสิินค้้ากัับกรมศุุลกากรลงทะเบีียนได้้ปลอดภััย
โดยไม่่ต้อ้ งยื่่น� บััตรประชาชนตััวจริิงผ่่านตััวแทนผู้้�รับั มอบอำำ�นาจ
ในการลงทะเบีียน และเพิ่่�มความสะดวกในการยืืนยัันตััวตน
ได้้ทัันทีีรวดเร็็วกว่่าเดิิม  เพราะไม่่ต้้องจััดเตรีียมเอกสารและไม่่
ต้้องเดิินทาง นอกจากนี้้� ผู้้�นำำ�เข้้า-ส่่งออกที่่�เป็็นบุุคคลธรรมดา
ยังสามารถช�ำระค่าภาษีศุลกากร และค่าธรรมเนยี มใบขนสินค้า
ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 
และลดความเสี่ยงแพร่ระบาดโควิด–19
สอบถามข้้อมููลการใช้้งานระบบ Customs TraderPortal
ได้้ที่่�ฝ่า่ ยทะเบีียนผู้้�นำำ�เข้้าและส่่งออก กรมศุุลกากร โทร.02-667-6488 ,
02-667-7802 หรืือที่่� www.customstraderportal.com
และสอบถามข้้อมููลการยืืนยัันตััวตนได้้ที่่� Krungthai Contact
Center 02-111-1111
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ผลการตรวจพบการกระท�ำความผิด
ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2564

ตามที่่� นายพชร อนัันตศิิลป์์  อธิิบดีีกรมศุุลกากร มีีนโยบายให้้การเร่่งรััดปราบปรามการลัักลอบและหลีีกเลี่่�ยงนำำ�สิินค้้า
เข้้ามาในราชอาณาจัักร เพื่่�อให้้เกิิดความเป็็นธรรมในการจััดเก็็บภาษีี ปกป้้องสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม จึึงสั่่�งการให้้หน่่วยงาน
ในสัังกััดพร้้อมหน่่วยปฏิิบััติิการวางแผนตรวจค้้นจัับกุุมอย่่างเข้้มงวดเป็็นพิิเศษ เพื่่�อสกััดกั้้�นป้้องกัันและปราบปรามการ
กระทำำ�ความผิิดตาม พ.ร.บ.ศุุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่่น� ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ไม่่ว่า่ จะเป็็น สิินค้้าเกษตร น้ำำ�มั
� นั ยาเสพติิด  สินิ ค้้า IPRs
และสิินค้้าละเมิิดอนุุสััญญา CITES โดยสืืบสวนหาข่่าวและออกลาดตระเวนด้้วยรถยนต์์ ตรวจค้้นรถบรรทุุก โกดััง แหล่่งจำำ�หน่่าย
สถานที่่เ� ก็็บรัักษาที่่เ� ชื่่อ� ได้้ว่า่ มีีของผิิดกฎหมายเก็็บซุุกซ่่อนอยู่่� อีีกทั้้�ง ยัังมีีแผนการป้้องกัันและปราบปรามสิินค้้าดัังกล่่าวในช่่วงเวลา
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
ส�ำหรับผลการตรวจพบการกระท�ำผิดตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรประจ�ำเดือน
มิถุนายน 2564 จ�ำนวน 1,396 คดี คิดเป็นมูลค่ารวม 80.58 ล้านบาท
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ผลงานที่น่าสนใจในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 มีดังนี้

1. ผลการจับกุมยาเสพติด
- เมื่่�อวัันที่่� 3 มิิถุุนายน 2564 กรมศุุลกากรโดยกองสืืบสวนและปราบปรามร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่� ป.ป.ส. เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ
บช.ปส. และเจ้้าหน้้าที่่� ศรภ. (ชุุดปฏิิบััติิการ Airport Interdiction Task Force: AITF) ได้้ทำำ�การตรวจสอบพััสดุุที่่�มาจาก
ต่่างประเทศ พบเป็็นยาเสพติิดให้้โทษประเภท 2 (โคคาอีีน) โดยซุุกซ่่อนมากัับผ้้า 4 ผืืน น้ำำ�� หนัักประมาณ 1,236 กรััม มูลู ค่่าประมาณ
3.7 ล้้านบาท 
- เมื่่�อวัันที่่� 17 มิิถุุนายน 2564 กรมศุุลกากรโดยกองสืืบสวนและปราบปราม พร้้อมชุุดปฏิิบััติิการ Airport Interdiction
Task Force: AITF ได้้ทำำ�การตรวจสอบพััสดุุไปรษณีีย์์ต้้องสงสััยซุุกซ่่อนยาเสพติิด จำำ�นวน 1 หีีบห่่อ ปลายทางต่่างประเทศ 
พบเฮโรอีีน 1,200 กรััม ซุุกซ่่อนในฝาลิิปกรอส จำำ�นวน 264 ชิ้้�น มููลค่่าประมาณ 3.6 ล้้านบาท        
- เมื่อวันที่ 23 มิถนุ ายน 2564 กรมศุลกากรโดยกองสบื สวนและปราบปราม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
บช.ปส. และเจ้าหน้าที่ ศรภ. (ชุดปฏิบตั กิ าร Airport Interdiction Task Force: AITF) ได้จบั กุมหญิงสัญชาติไทย พร้อมของกลาง
เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์) ลักษณะเป็นเกร็ดสีขาวขุ่น ซุกซ่อนอยู่ในกระดาษคาร์บอนสีน�้ำเงิน
ห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกใสไม่มีสี อยู่ในเครื่องส�ำอางชนิดครีมทาเส้นผม จ�ำนวน 547 ก้อน น�้ำหนักประมาณ 5,630 กรัม  มูลค่า
19.7 ล้านบาท
ทัง้ นี้ สถิตกิ ารตรวจยึดยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิต์ อ่ จิตและประสาทในเดือนมิถนุ ายน 2564 มีจ�ำนวน 18 คดี มูลค่า
39.87 ล้านบาท
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นอกจากนี้้� เมื่่�อวัันที่่� 5 กรกฎาคม  2564 กรมศุุลกากรโดยสำำ�นัักงานศุุลกากรท่่าเรืือแหลมฉบััง เจ้้าหน้้าที่่� ป.ป.ส.
เจ้้ า หน้้ า ที่่� ตำำ � รวจ บช.ปส. และเจ้้ า หน้้ า ที่่�  ศ รภ. ได้้ ร่ ่ วมจัั บ กุุ ม ยาเสพติิ ดป ระเภทเฮโรอีีนซุุ ก ซ่่ อ นในถัั ง สีีอะคริิ ลิิ ก
เตรีียมส่่งประเทศออสเตรเลีีย จำำ�นวน 134 หีีบห่่อ น้ำำ��หนััก 314.63 กิิโลกรััม มููลค่่าประมาณ 943.89 ล้้านบาท โดยมีีการลัักลอบ
ใส่่ในถัังสีีอะคริิลิกิ  ปริิมาณ 270 หีีบห่่อ น้ำำ�� หนััก 6,750 กิิโลกรััม จากการเฝ้้าระวัังของกรมศุุลกากร พบว่่าสิินค้้าดัังกล่่าวเข้้าเงื่อ่� นไข
ให้้เปิิดตรวจ (Red line) โดยระบบบริิหารความเสี่่�ยงของกรมศุุลกากรทั้้�ง Central Profile และ Local Profile ประกอบกัับการ
ใช้้เทคโนโลยีีทางศุุลกากรในการเอ็็กซเรย์์จึึงตรวจพบยาเสพติิดล็็อตดัังกล่่าว

2. การจับกุมน�้ำมันเชื้อเพลิง
เมื่่�อวัันที่่� 20 มิิถุุนายน 2564 กรมศุุลกากรตรวจสอบรถกระบะมีีลัักษณะต้้องสงสััย จำำ�นวน 2 คััน บริิเวณสี่่�แยกรััตภููมิิ
ต. คููหา อ.รััตภููมิิ จ.สงขลา ผลการตรวจสอบพบน้ำำ�มั
� นั เบนซิิน มีีเมืืองกำำ�เนิิดต่า่ งประเทศ ขณะทำำ�การตรวจค้้นไม่่มีีเอกสาร
หลัักฐานการผ่่านพิิธีีการศุุลกากรมาแสดง จำำ�นวน 4,500 ลิิตร   มููลค่่า 200,000 บาท  
ทั้งนี้ สถิติการจับกุมน�้ำมันเชื้อเพลิง ในเดือนมิถุนายน 2564 ประเภทน�้ำมันดีเซล จ�ำนวน 18 ราย 1,750 ลิตร มูลค่า
37,770 บาท ประเภทน�้ำมันเบนซิน จ�ำนวน 13 ราย 7,810 ลิตร มูลค่า 266,936 บาท

3. การจับกุมสินค้าเกษตร

เมื่่�อวัันที่่� 29 มิิถุุนายน 2564 กรมศุุลกากรโดยด่่านศุุลกากรอรััญประเทศ ร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�ทหารหน่่วยเฉพาะกิิจ
ตาพระยา เจ้้าหน้้าที่่� คทร.กกล. และเจ้้าหน้้าที่่ ข
� กท.กกล.บููรพา ตรวจสกััดรถกระบะต้้องสงสััยบริิเวณจุุดตรวจสกััด ณ สี่่แ� ยกโคคลาน
อ.ตาพระยา จ.สระแก้้ว  พบกระเทีียม มีีเมืืองกำำ�เนิิดต่า่ งประเทศ ขณะทำำ�การตรวจค้้นไม่่มีีเอกสารหลัักฐานการผ่่านพิิธีีการศุุลกากร
มาแสดง จำำ�นวน 3,060 กิิโลกรััม มููลค่่า 100,221 บาท
ทั้งนี้ สถิติการจับกุมสินค้าเกษตรในเดือนมิถุนายน 2564 มีจ�ำนวน 45 คดี มูลค่า 292,934 บาท

4. การจับกุมบุหรี่
เมื่่�อวัันที่่� 14 มิิถุุนายน 2564 กรมศุุลกากร โดยด่่านศุุลกากรสุุไหงโก-ลก ได้้ทำำ�การตรวจค้้นรถกระบะ บริิเวณปั๊๊�มน้ำำ��มััน
สาขาปาเสมััส อ.สุุไหงโก-ลก จ.นราธิิวาส พบน้ำำ��ยาบุุหรี่่�ไฟฟ้้า ขนาด  30 มิิลลิิลิิตร บรรจุุในกล่่องสีีน้ำำ��ตาล จำำ�นวน 43 กล่่อง
รวมจำำ�นวน 7,600 ขวด มููลค่่า 197,800 บาท 
ทั้้�งนี้้�สถิิติิการจัับกุุมบุุหรี่่�และบุุหรี่่�ไฟฟ้้าในเดืือนมิิถุุนายน 2564 ได้้แก่่ 1. บุุหรี่่� จำำ�นวน 34 คดีี มููลค่่า 3.6 ล้้านบาท
2. บารากู่่� บารากู่่�ไฟฟ้้า บุุหรี่่�ไฟฟ้้า และอุุปกรณ์์ จำำ�นวน 13 คดีี มููลค่่า 592,446 บาท
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การคืนอากรเพื่อการส่งออก

ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐

การคื น อากรเพื่ อ การส่ ง ออก ตามมาตรา 29
เป็ น การใช้ สิ ทธิ ข อคื น อากรตามมาตรา 29 ได้ แ ก่ อากรศุ ล กากรส�ำหรั บ วั ต ถุ ดิ บ ที่ได้ เ สี ย อากรขาเข้ า หรื อ วาง
ประกันค่าภาษีอากรไว้ขณะน�ำเข้า โดยสามารถพิสูจน์ได้ว่าได้น�ำวัตถุดิบนั้นไปผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือด�ำเนิน
การด้วยวิธีอื่นใด  เป็นสินค้าส่งออก แล้วจะได้รับการคืนอากรและภาษีอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามสูตรการผลิต โดยมีเงื่อนไข
ว่าจะต้องส่งออกภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้น�ำเข้า และต้องขอคืนอากรภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ส่งของนั้นออกไป 
ส่วนภาษีอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ของที่มีสิทธิขอคืนอากร ตามมาตรา 29
วัตถุดิบที่เห็นได้ชัดเจนว่ามีอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก เช่น
ผ้า กระดุม ซิป ด้าย ในผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าส�ำเร็จรูป เป็นต้น

การวางประกัน
หนังสือธนาคารค�้ำประกัน
วางค�้ำประกันโดยใช้ระบบ e-Guarantee

วััตถุุดิิบที่่�ใช้้การผลิิตโดยตรงที่่มีี� อยู่่�ในผลิิตภััณฑ์์ที่ส่่� ่งออก
แต่่ไม่่ปรากฏให้้เห็็นอย่่างชััดเจน เช่่น เคมีีภััณฑ์์ที่่�ใช้้รัักษาสภาพ
อาหารในผลิิตภััณฑ์์ประเภทอาหารกระป๋๋อง เป็็นต้้น
วัตถุดบิ จ�ำเป็นที่ใช้ในการผลิต เช่น เคมีภัณฑ์ที่ท�ำให้เส้นด้ายเหนยี ว (Sizing Material) เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในฟอก (Bleaching
Agent) ในผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งทอ เป็นต้น

ภาพรวม

การคืนอากรตามมาตรา 29
- ขออนุุมััติิหลัักการก่่อนการนำำ�ของเข้้า
- นำำ�ของเข้้ามาในราชอาณาจัักร โดยต้้องชำำ�ระอากรหรืือวางประกัันอากร
- ผลิิต ผสม ประกอบ บรรจุุ หรืือดำำ�เนิินการอื่่�นใดกัับของที่่นำ� ำ�เข้้า
- ยื่่�นสููตรการผลิิต ยื่่�นตารางโอนสิิทธิ์์� (กรณีีผู้้�ส่่งของออกประสงค์์จะโอนการตััดบััญชีีวััตถุุดิิบให้้กัับผู้้�นำำ�ของเข้้า)
ก่่อนการส่่งออก
- ส่่งของออกไปนอกราชอาณาจัักร (ภายใน 1 ปีี นัับแต่่วัันที่่�นำำ�เข้้า)
- ขอคืืนอากร (ภายใน 6 เดืือนนัับแต่่วัันที่่ส่� ่งออก ขยายเวลาได้้อีีก 6 เดืือน)
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กฎหมาย ประกาศ
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 31
ประกาศกรมศุลกากรที่  177/2560 เรื่อง การคืนอากรตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560      
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

1

2

การขอใช้สิทธิลดอัตราอากรเหลือกึ่งหนึ่งของอัตราที่เรียกเก็บเป็นการทั่วไป เฉพาะกรณีการวาง
ประกันแทนการช�ำระอากร
ผู้้�ขอใช้้สิทิ ธิิจะต้้องไม่่มีีหนี้้�สินิ ค้้างชำำ�ระต่่อกรมศุุลกากร ไม่่มีีประวััติว่ิ า่ เคยทุุจริิตในการขอคืืนอากรตามมาตรา 29
และต้้องมีีคุุณสมบััติิอย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง ดัังต่่อไปนี้้�
- เป็็นบริิษััทมหาชน
- เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- เป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- งบการเงินตามข้อก�ำหนดของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองว่าเป็น
กิจการที่มีก�ำไรย้อนหลังไม่ต�่ำกว่า 2 ปีบัญชีติดต่อกัน
ผู้น�ำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐาน AEO จะได้รับสิทธิ
ขอลดอััตราอากรเหลืือร้้อยละ 5 ของอััตราอากรที่่�เรีียกเก็็บเป็็นการทั่่�วไป เฉพาะกรณีีวางประกัันแทน
การชำำ�ระอากร
เลืือกวิิธีกี ารยื่่�นสููตรการผลิิตอย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง ดัังนี้้�
- ยื่นขออนุมัติสูตรการผลิต ได้รับการพิจารณาภายใน 10 วันท�ำการ นับแต่วันที่เอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง หรือ
- ยื่นสูตรการผลิตที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานราชการหรือสมาคมอุตสาหกรรมหรือสถาบันหรือ
หน่วยงานที่กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรประกาศก�ำหนด หรือ
- ยื่นสูตรการผลิตรับรองตนเองกรณีหนึ่งสูตรต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์ส่งออก
อนุมัติให้คืนอากรได้ทันที โดยตรวจสอบการขอคืนอากรในภายหลัง

สอบถามเพิ่มเติมที่
ส่วนคืนอากรเพื่อการส่งออก กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ชั้น 3 และ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กรมศุลกากร
โทร.0-2667-7066 0-2667-7249
คลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ชั้น2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
กรมศุลกากร โทร 02-667-7000 ต่อ 5179 หรือ 7214
Email : taxinclinic@gmail.com
Website : http://tic.customs.go.th
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ลงทะเบียนนัดหมาย

