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ที่่�ปรึึกษา
	สวััสดีีครัับท่่านผู้้�อ่่าน เนื่่�องในวัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย ซึ่่�งตรงกัับวัันที่่�
4 ธัันวาคม ของทุุกปีี กรมศุุลกากรขอเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการปลููกจิิตสำำ�นึึก
ให้้ทุุกคนตระหนัักถึึงการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม จึึงได้้จััดกิิจกรรมเชิิญชวน
ให้้ทุุกท่่านที่่�แวะเวีียนเข้้ามาในกรมศุุลกากรได้้ร่่วมกัันตกแต่่งกระบอกน้ำำ��
เพื่่�อทดเเทนการใช้้เเก้้วพลาสติิก ตาม “โครงการทำำ�ความดีีด้้วยหััวใจ
ใส่่ใจสิ่่�งแวดล้้อม มาตรการ ลด ทดแทน คััดแยก” นอกจากนี้้� กรมศุุลกากร
ซึ่่�งนำำ�โดยอธิิบดีี ยัังได้้ร่่วมรัับเสด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวและสมเด็็จพระนางเจ้้าฯ
พระบรมราชิินีี ในการเสด็็จพระราชดำำ�เนิินเลีียบพระนคร โดยขบวนพยุุหยาตรา
ทางชลมารคเนื่่อ� งในพระราชพิิธีบี รมราชาภิิเษก พุุทธศัักราช 2562 อีีกด้้วย
ทั้้�งนี้้� กรมศุุลกากรยัังมีีกิจิ กรรมสำำ�คัญ
ั ในเดืือนธัันวาคมอีีกมากมายให้้ท่า่ น
ผู้้�อ่่านได้้ติิดตามในคอลััมน์์ “Customs Message”
ในส่่ วน ของคอลัั ม น์์ “Customs Guide” ประจำำ � เดืื อ นนี้้�
เราได้้หยิิบยกเรื่่อ� งราวของ การปฏิิบััติพิ
ิ ธีิ กี ารศุุลกากร ณ เขตปลอดอากร
กิิจการพาณิิชย์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ ภายในเขตส่่งเสริิมเศรษฐกิิจพิิเศษในพื้้นที่่
� เ� ขต
พััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก มาให้้ทุุกท่่านได้้ติิดตามอ่่านกััน
	สำำ�หรัับคอลััมน์์ “What’s New” กรมศุุลกากรจััดกิิจกรรมเพื่่�อ
สัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม ปล่่อยพัันธุ์์�สัตว์
ั น้ำ์ �ำ� เก็็บขยะรัักษ์์ทะเล ปัันน้ำ�ำ� ใจสู่่�ชุุมชน
และกระตุ้้�นเศรษฐกิิ จ ฐานราก จัั ด ตลาดประชารัั ฐ ศุุ ล กากรเพื่่� อ ชุุ ม ชน
นอกจากนี้้�กรมศุุลกากรยัังคงมุ่่�งมั่่�นในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ปกป้้องสัังคมโดย
ได้้ปล่่อยขบวนรถบรรทุุกของกลางที่่�คดีีสิ้้�นสุุดแล้้ว เพื่่�อนำำ�ไปทำำ�ลาย
มููลค่่าของกลางรวมกว่่า 29 ล้้านบาท และยัังได้้นำำ�เสนอผลการตรวจพบ
การกระทำำ � ความผิิ ด ประจำำ � เดืื อ นพฤศจิิ ก ายน 2562 อีี ก ด้้ วย
ในส่่วนของคอลััมน์์ “Customs Learning” เราได้้คัดั สรรคำำ�ถามที่่�มากด้้วย
สาระมาตอบปััญหาคลายข้้อสงสััยให้้กัับผู้้�อ่่าน
	ท่่านสามารถติิดตามอ่่านสาระดีีๆได้้จากจุุลสารฉบัับนี้้�ครัับ

กรีชา เกิดศรีพันธุ์
บรรณาธิการบริหาร

นายกฤษฎา จีีนะวิิจารณะ
อธิิบดีีกรมศุุลกากร

นายชููชััย อุุดมโภชน์์
ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบสิิทธิิประโยชน์์ทางศุุลกากร

นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ
ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบควบคุุมทางศุุลกากร

นายสรศัักดิ์์� มีีนะโตรีี
รองอธิิบดีี

นายกิิตติิ สุุทธิิสััมพัันธ์์
รองอธิิบดีี

บรรณาธิิการบริิหาร
นายกรีชา เกิดศรีพันธ์ุ

หััวหน้้ากองบรรณาธิิการ

นางสาวนัยรัตน์ พงศ์ศักดินนท์

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ
นางสาวนันทพร ภาษิต

กองบรรณาธิการ

ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ ส่่วนสื่่�อสารองค์์กร
สำำ�นัักงานเลขานุุการกรม กรมศุุลกากร
นางสาวศรปวันพัสตร์ บุญเชิด นางจารุณี อามานนท์
นายธนวัฒน์ สินธุสุข นายประดิษฐ์ เพชรดา
นางสาวบัณฑิตา ธาราภูมิ นางสาวอุษณี ชัยรัตน์
นายศรัณย์ ศรน้อย นางชลวรรณ สุขเมือง
นางสาวอมราวดี ยอดสุวรรณ์ นางสาวศรัณญา จอมสวรรค์
นายนรินทร์ ชีวตระกูลชัย

ติดตามข่าวสารจาก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่วนสือ่ สารองค์กร ส�ำนักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร

e-mail : prcustoms@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2667-7335
Facebook : กรมศุลกากร : The Customs Department
Read online : www.customs.go.th
Customs Care Center : 1164
Line @ : @thaicustoms

Youtube Channel : www.youtube.com/theprcustoms
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กรมศุุลกากรจััดกิิจกรรม
วัันสิ่่�งเเวดล้้อมไทย
นายกรีีชา เกิิดศรีีพันั ธุ์�์ เลขานุุการกรม ร่่วมกิิจกรรม
วัั น สิ่่ � ง แวดล้้ อ มไทย ซึ่่ � ง ตรงกัั บ วัั น ที่่� 4 ธัั น วาคม
ของทุุกปีี โดยส่่ ว นสื่่ � อ สารองค์์กรได้้ เชิิ ญ ชวนให้้ ร่ ่ ว ม
กัั น ตกแต่่ ง กระบอกน้ำำ � �  เพื่่ � อ นำำ � ไปใช้้ เ เทนการใช้้ เ เก้้ ว
พลาสติิ ก ตาม “โครงการทำำ � ความดีี ด้ ้ ว ยหัั ว ใจ
ใส่่ ใจสิ่่ � ง แวดล้้ อ ม มาตรการ  ลด ทดแทน คัั ด แยก”
ณ โรงอาหารกรมศุุลกากร เมื่่�อวัันที่่� 4 ธัันวาคม 2562

พิิธีีเปิิดอาคารพัักผู้้�โดยสารหลัังที่่� 2
ณ ท่่าอากาศยานนานาชาติิอู่่�ตะเภา
นายกิิตติิ สุุทธิิสััมพัันธ์์ รองอธิิบดีีกรมศุุลกากร 
นายพงศ์์เทพ บััวทรััพย์์  ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานศุุลกากร
ภาคที่่� 1 นายถวััลย์์ รอดจิิตต์์ นายด่่านศุุลกากรมาบตาพุุด
พร้้อมเจ้้าหน้้าที่่�ในสัังกััด ร่่วมพิิธีีเปิิดอาคารพัักผู้้�โดยสาร
หลัังที่่� 2 ณ ท่่าอากาศยานนานาชาติิอู่่�ตะเภา ระยอง
พััทยา จัังหวััดระยอง โดยมีี พล.อ.ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา
นายกรััฐมนตรีี ให้้เกีียรติิเป็็นประธานในพิิธีี เมื่่�อวัันที่่�
4 ธัันวาคม 2562
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รองอธิิบดีีกรมศุุลกากร ให้้สััมภาษณ์์
รายการ Backpack Journalist
นายกิิตติิ สุุทธิิสััมพัันธ์์ รองอธิิบดีีกรมศุุลกากร 
ให้้สัมั ภาษณ์์ในประเด็็นเรื่่อ� ง ‘ACFTA 0%’ กัับผลกระทบ
ที่่� อ าจเกิิ ด ขึ้้� น จากการทำำ � เขตการค้้ า เสรีี อ าเซีี ย น-จีี น
ซึ่่ � ง ออกอากาศในรายการ  Backpack Journalist
ทางสถานีีโทรทััศน์์ไทยพีีบีีเอส ณ ห้้องรัับรอง อาคาร 1
กรมศุุลกากร เมื่่�อวัันที่่� 6 ธัันวาคม 2562

อธิิบดีีกรมศุุลกากร ให้้การต้้อนรัับ
Assistant Director และคณะผู้้�แทนจาก
UK Border Force

นายกฤษฎา จีีนะวิิจารณะ อธิิบดีีกรมศุุลกากร 
ให้้การต้้อนรัับ   Mr.Nick Fowler ตำำ�แหน่่ง Assistant
Director และคณะผู้้�แทนหน่่วยงานกิิจการพรมแดน
แห่่งสหราชอาณาจัักร (UK Border Force-UKBF) ในโอกาส
เข้้าร่่วมหารืือ พร้้อมทั้้ง� กล่่าวขอบคุุณสำำ�หรับั ความร่่วมมืือและ
ความสััมพัันธ์์อัันดีีที่่�กรมฯ มีีต่่อ UKBF มาโดยตลอด
ณ ห้้องรัับรอง อาคาร 1 ชั้้�น 2 กรมศุุลกากร เมื่่�อวัันที่่�
11 ธัันวาคม 2562
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การหารืือแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลและข้้อคิิดเห็็น
เกี่่�ยวกัับความร่่วมมืือซึ่่�งอยู่่�ภายใต้้
ความรัับผิิดชอบของกรมเอเชีียตะวัันออก
และกรมศุุลกากร
นายกฤษฎา จีีนะวิิจารณะ อธิิบดีีกรมศุุลกากร 
ให้้ ก ารต้้ อ นรัั บ นางสาวอาจารีี ศรีี รั ั ต นบัั ล ล์์  อธิิ บ ดีี
กรมเอเชีียตะวัันออก และคณะ ในโอกาสเข้้าร่่วมหารืือ
แลกเปลี่่�ยนข้้อมููลและข้้อคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับประเด็็นที่่�เป็็น
ความร่่วมมืือซึ่่�งอยู่่�ภายใต้้ความรัับผิิดชอบของกรมเอเชีีย
ตะวัันออกและกรมศุุลกากร ณ ห้้องอนุุมานราชธน อาคาร 1
ชั้้�น 2 กรมศุุลกากร วัันที่่� 11 ธัันวาคม 2562

การประชุุมทางไกลกัับเจ้้าหน้้าที่่�ทีีมวิิจััย
Doing Business ของธนาคารโลก
นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบ
ควบคุุมทางศุุลกากร ร่่วมกัับ สำำ�นัักงาน ก.พ.ร. จััดประชุุม
หารืือผ่่านระบบวีีดีีทััศน์์ทางไกลกัับเจ้้าหน้้าที่่�ทีีมวิิจััย
Doing Business ของธนาคารโลก เรื่่อ� ง Doing Business :
Trading Across Border ณ ห้้องประชุุมสำำ�นักั งานธนาคาร
โลกประจำำ�ประเทศไทย ชั้้�น 30 อาคารสยามพิิวรรธน์์ 
เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ เมื่่�อวัันที่่� 12 ธัันวาคม 2562
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กรมศุุลกากร เฝ้้าฯรัับเสด็็จ “ในหลวง” เสด็็จพยุุหยาตราทางชลมารค
เนื่่�องในพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษก พุุทธศัักราช 2562

พระบาทสมเด็็ จ พระเจ้้ า อยู่่�หัั ว และสมเด็็ จ พระนางเจ้้ า ฯ พระบรมราชิินี ี เสด็็ จ พระราชดำำ� เนิิ น
เลีี ย บพระนคร  โดยขบวนพยุุหยาตราทางชลมารค
เนื่่�องในพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษก พุุทธศัักราช 2562
ในการนี้้� นายกฤษฎา จีีนะวิิจารณะ อธิิบดีีกรมศุุลกากร 
และนายชููชััย อุุดมโภชน์์ ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบ
สิิทธิิประโยชน์์ทางศุุลกากรพร้้อมคณะผู้้บ� ริิหารกระทรวง
การคลััง  ร่่วมเฝ้้าฯ รัับเสด็็จฯ ณ สวนหลวงพระราม 8
ฝั่่ง� ธนบุุรีี นอกจากนี้้ ข้� า้ ราชการพนัักงานราชการ และลููกจ้้าง
กรมศุุลกากรร่่ ว มคณะกระทรวงการคลัั ง  ร่่ ว มเฝ้้ า ฯ
รัับเสด็็จฯ ณ ใต้้สะพานพระราม 8 ฝั่่�งธนบุุรีี เมื่่�อวัันที่่�
12 ธัันวาคม 2562
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รองอธิิบดีีกรมศุุลกากร
รัับเชิิญเป็็นวิิทยากรบรรยายในหััวข้้อ
การปฏิิบััติิพิิธีีการศุุลกากร

การฝึึกอบรมหลัักสููตร
“การตีีความพิิกััดอััตราศุุลกากรล่่วงหน้้า
WCO National Workshop on
Advance Ruling on HS Classification”

นายพัั น ธ์์ทอง ลอยกุุลนัั น ท์์ รองอธิิ บ ดีี
กรมศุุลกากรได้้ รั ั บ เชิิ ญ จากสมาคมตัั ว แทนออกของ
รัับอนุุญาตไทยให้้เป็็นวิิทยากร บรรยายในหััวข้้อการปฏิิบัติั ิ
พิิ ธี ี ก ารศุุลกากร  ณ เขตปลอดอากรกิิ จ การพาณิิ ช ย์์
อิิ เ ล็็ ก ทรนิิ ก ส์์  ภายในเขตส่่ ง เสริิ ม เศรษฐกิิ จ พิิ เ ศษ
ในพื้้� น ที่่� เ ขตพัั ฒ นาพิิ เ ศษภาคตะวัั น ออก EEC
ณ สมาคมตััวแทนออกของรัับอนุุญาตไทย เมื่่�อวัันที่่�
12 ธัันวาคม 2562

นายกิิตติิ สุุทธิิสััมพัันธ์์ รองอธิิบดีีกรมศุุลกากร 
เป็็นประธานในพิิธีเี ปิิดการฝึึกอบรมหลัักสููตร “การตีีความ
พิิกััดอััตราศุุลกากรล่่วงหน้้า WCO National Workshop
on Advance Ruling   on HS Classification”
ซึ่่ � ง จัั ด ขึ้้� น ระหว่่ า งวัั น ที่่� 16-20 ธัั น วาคม 2562
ณ ห้้องกััญญลัักษณ์์ ชั้้�น 3 โรงแรมโฟร์์วิิงส์์ สุุขุุมวิิท 26
กรุุงเทพฯ เมื่่�อวัันที่่� 16 ธัันวาคม 2562
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กรมศุุลกากรคว้้ารางวััล eASIA Award
ระดัับ GOLD Award
กรมศุุลกากรได้้รับั รางวััล eASIA Award ด้้านการ
อำำ�นวยความสะดวกทางการค้้าและพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ 
หรืือ Trade Facilitation and e- Commerce ระดัับ GOLD
Award ประจำำ�ปีี ค.ศ. 2019 จาก Asia Pacific Council
for Trade Facilitation & Electronic Business
(AFACT)” ในผลงาน “Thailand National Single Window
Implementation of Thailand”

คณะทำำ�งาน e-Commerce ให้้การต้้อนรัับ
Alibaba Group
นายพัั น ธ์์ทอง ลอยกุุลนัั น ท์์ รองอธิิ บ ดีี
กรมศุุลกากร พร้้อมด้้วยนางกิิจจาลัักษณ์์  ศรีีนุุชศาสตร์์ 
ผู้้ �อำ ำ � นวยการ สำำ �นั ั ก งานศุุลกากรตรวจสิิ น ค้้ า
ท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิ และคณะทำำ�งาน e-Commerce
ให้้ ก ารต้้ อ นรัั บ คณะผู้้ �ปร ะกอบการพาณิิ ช ย์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ราย Alibaba Group ในโอกาสเข้้าพบ
เพื่่ � อ หารืือเกี่่� ย วกัั บ พิิ ธี ี ก ารศุุลกากรและเทคโนโลยีี
ในการตรวจสอบสิินค้้าพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ในเขตพื้้�นที่่�
เศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก EEC ณ ห้้องประชุุม ๕
อาคาร ๑ กรมศุุลกากร เมื่่�อวัันที่่� ๒๓ ธัันวาคม ๒๕๖๒
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กรมศุุลกากร ส่่งมอบสารทำำ�ความเย็็น
ในครอบครองเพื่่�อนำำ�มาเผาทำำ�ลาย
พร้้อมร่่วมพิิธีีลงนามความร่่วมมืือใน
โครงการส่่งเสริิมการจััดการ การบำำ�บััด
และกำำ�จััดสารฟลููออโรคาร์์บอน (FCs)
นายไชยทััต นิิวาศะบุุตร  ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการ
สืืบสวนและปราบปราม เป็็ น ผู้้ � แ ทนกรมศุุลกากร 
ส่่ ง มอบสารทำำ � ความเย็็ น ในครอบครองมาเผาทำำ � ลาย
และร่่ ว มพิิ ธี ี ล งนามความร่่ ว มมืือกัั บ กระทรวง
สิ่่�งแวดล้้อมแห่่งประเทศญี่่�ปุ่่�น กรมโรงงานอุุตสาหกรรม
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย และบริิษััท เวสท์์ 
แมเนจเม้้นท์์ สยาม จำำ�กััด ในโครงการส่่งเสริิมการจััดการ 
การบำำ �บั ั ด และกำำ �จั ั ด สารฟลููออโรคาร์์บอน (FCs)
ณ บริิ ษั ั ท บางปูู  เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็็ ก ซ์์ 
จำำ �กั ั ด (นิิ ค มอุุตสาหกรรมบางปูู) ต.บางปููใหม่่
อ. เมืืองสมุุทรปราการ  จ.สมุุทรปราการ  เมื่่ � อ วัั น ที่่�
18 ธัันวาคม 2562
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e-commerce

Thailand’s

Customs Free zone
in Eastern Economic Corridor Area
ข้้อมููลจาก คณะทำำ�งานเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการให้้บริิการศุุลกากร
สำำ�หรัับการค้้าอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Commerce)
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การปฏิิบััติิพิิธีีการศุุลกากร ณ เขตปลอด
อากรกิิจการพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ภายในเขต
ส่่งเสริิมเศรษฐกิิจพิิเศษในพื้้�นที่่�เขตพััฒนาพิิเศษ
ภาคตะวัันออก
ประกาศกรมศุุลกากรที่่� 204/2562 ลงวัันที่่�
24 กัันยายน 2562   เรื่่�อง การปฏิิบััติิพิิธีีการศุุลกากร 
ณ เขตปลอดอากรกิิจการพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์  ภายใน

Customs Guide
เขตส่่งเสริิมเศรษฐกิิจพิิเศษในพื้้�นที่่�เขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก ได้้เผยแพร่่ในราชกิิจจานุุเบกษา เล่่ม 136 ตอนพิิเศษ
266 ง แล้้ว เมื่่�อวัันที่่� 28 ตุุลาคม 2562 ที่่�ผ่่านมา เป็็นระเบีียบเกี่่�ยวกัับเขตปลอดอากรตามกฎหมายศุุลกากร
สำำ�หรัับการนำำ�เข้้าและส่่งออกสิินค้้า e-Commerce ในเขต EEC ซึ่่�งประกาศกรมฯ ดัังกล่่าว กำำ�หนดคุุณสมบััติิและ
หลัักเกณฑ์์ของผู้้�ลงทุุนไว้้ โดยไม่่ได้้จำำ�กััดเฉพาะผู้้�ลงทุุนเพีียงรายหนึ่่�งรายใดเท่่านั้้�น

สาระสำำ�คััญของประกาศกรมฯ
1. ผู้้�ขออนุุญาตจััดตั้้�งเขตปลอดอากรกิิจการ
พาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์  และผู้้�ได้้รัับใบอนุุญาตประกอบ
กิิจการในเขตปลอดอากรกิิจการพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ 
ต้้องเป็็นนิิติิบุุคคลตามกฎหมายไทย
2. ผู้้�ประกอบกิิจการพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์
ต้้ อ งจัั ด เตรีี ย มความพร้้ อ มเพื่่ � อ การตรวจสอบสิิ น ค้้ า
และการควบคุุมทางศุุลกากร  ตามมาตรฐานที่่� ก รมฯ
กำำ�หนด ได้้แก่่ ระบบการส่่งข้้อมููล Pre-Manifest ล่่วงหน้้า

ระบบการขนส่่งทางสายพาน ระบบเอกซเรย์์ที่่�ทัันสมััย
ระบบการตรวจสอบสิินค้้าคงคลัังอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ระบบ
การเคลื่่อ� นย้้ายสิินค้้าที่่�ควบคุุมโดยระบบ e-Lock เป็็นต้้น
เพื่่�อรองรัับการนำำ�เข้้าทุุกรููปแบบ ทั้้�งทางอากาศยาน เรืือ
รถ และรถไฟ (Multimodal Transportations)
3. สิินค้้าทุุกรายการจะต้้องมีีเทคโนโลยีีระบุุตััวตน
หรืือระบบ QR Code หรืือเทคโนโลยีีอื่่�นที่่�เหนืือกว่่า
เพื่่อ� ระบุุข้้อมููลชนิิดสิินค้้า พิิกัดั อััตรา ราคา วัันเวลาที่่นำ� �ำ เข้้า
และผู้้�ส่ง่ ต้้นทาง ซึ่่ง� จะเป็็นฐานข้้อมููลในการบริิหารความเสี่่ย� ง
ของกรมฯ และใช้้สำำ�หรัับการตรวจสอบสิินค้้าคงคลัังด้้วย
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4. ใช้้รููปแบบการจััดทำำ�ใบขนสิินค้้าอย่่างง่่าย
สำำ�หรัับการนำำ�เข้้าและส่่งออกสิินค้้าในเขตปลอดอากร
กิิจการพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ 
5. การนำำ�เข้้าสิินค้้าเข้้าเขตปลอดอากรกิิจการ
พาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์จะได้้รัับยกเว้้นใบอนุุญาตในการ
นำำ�เข้้า และได้้สิิทธิิในการเก็็บรัักษาสิินค้้าในเขตปลอด
อากรเป็็นระยะเวลา 2 ปีี
6. ได้้ รั ั บ สิิ ท ธิิ ยั ั ง ไม่่ ต้ ้ อ งชำำ �ร ะค่่ า อากรขาเข้้ า
จนกว่่าจะครบกำำ�หนด 14 วััน นัับแต่่วัันที่่�ยื่่�นใบขนสิินค้้า
และพนัักงานศุุลกากรได้้รัับและออกเลขที่่�ใบขนสิินค้้าให้้
และหากมีีการส่่งสิินค้้ากลัับเข้้าไปในเขตปลอดอากร  EEC
ภายใน 14 วัันดัังกล่่าว ให้้ถืือว่่ายัังมิิได้้มีีการนำำ�ของออก
จากเขตปลอดอากร  EEC และไม่่มีีภาระค่่าอากร  ตามที่่�
คณะกรรมการนโยบายเขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก
ประกาศกำำ�หนดไว้้

ประโยชน์์ที่่�ผู้้�ลงทุุนในเขต EEC จะได้้รัับ
1. ประหยััดค่่าใช้้จ่่าย โดยเป็็นพิิธีีการศุุลกากรที่่�
สะดวกเรีียบง่่าย ให้้จััดทำำ�ใบขนสิินค้้าอย่่างง่่ายตามแบบ
ที่่�กำำ�หนด
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2. ดำำ�เนิินการด้้วยความรวดเร็็วทัันสมััย โดยนำำ�ใช้้
เทคโนโลยีีสมัยั ใหม่่มาใช้้งาน ได้้แก่่ การควบคุุมการเคลื่่อ� น
ย้้ายสิินค้้าด้้วยระบบกุุญแจอิิเล็็กทรอนิิกส์์ การใช้้เทคโนโลยีี
QR CODE ในการบัันทึึกข้้อมููลสิินค้้า
การตรวจสอบสิินค้้าด้้วยการเอกซเรย์์บนระบบ
สายพาน การจััดทำำ�บััญชีีสิินค้้าคงคลัังอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(e-Inventory) เป็็นต้้น
3. ได้้รัับยกเว้้นใบอนุุญาตสำำ�หรัับสิินค้้าที่่�นำำ�เข้้า
เก็็บในเขตปลอดอากร EEC
4. ยัังไม่่ต้้องชำำ�ระค่่าอากรขาเข้้าทัันทีี ตามที่่�
คณะกรรมการนโยบายเขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก
ประกาศกำำ�หนดไว้้

ประโยชน์์ที่่�ผู้้�ส่่งออกสิินค้้า e-Commerce
ในประเทศไทยผ่่านทางเขต EEC
ส่่ ง เสริิ ม และสนัั บ สนุุนการส่่ ง ออกสิิ น ค้้ า
e-Commerce ในประเทศไทย เช่่น ผลิิตภััณฑ์์  OTOP
ไปขายยัังต่่างประเทศ ผ่่านทางแพลตฟอร์์มซื้้�อขายสิินค้้า
ออนไลน์์ที่่�เป็็นสากล เพื่่�อให้้เป็็นรู้้�จัักอย่่างแพร่่หลาย
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What’s new

ผลการตรวจพบการกระทำำ�ความผิิดประจำำ�เดืือนธัันวาคม 2562
ตามที่่� นายกฤษฎา จีีนะวิิจารณะ อธิิบดีีกรมศุุลกากร มีีนโยบายสำำ�คััญในการเร่่งรััดปราบปรามการลัักลอบและ
หลีีกเลี่่�ยงนำำ�สิินค้้าเข้้ามาในราชอาณาจัักรโดยมิิผ่่านพิิธีีการศุุลกากรโดยถููกต้้อง เพื่่�อความเป็็นธรรมในการจััดเก็็บภาษีี
ปกป้้องสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม จึึงสั่่�งการให้้หน่่วยงานในสัังกััดพร้้อมหน่่วยปฏิิบััติิการวางแผนตรวจค้้นจัับกุุมอย่่างเข้้มงวด
เป็็นพิิเศษ เพื่่อ� สกััดกั้้น� ป้้องกัันและปราบปรามการกระทำำ�ความผิิดตาม พ.ร.บ. ศุุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่่น� ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
อาทิิ สิินค้้าเกษตร น้ำำ�มั
� ัน ยาเสพติิด IPRs และสิินค้้าละเมิิดอนุุสััญญา CITES โดยสืืบสวนหาข่่าวและออกลาดตระเวน
ด้้วยรถยนต์์ ตรวจค้้นรถบรรทุุก โกดััง บ้้านเรืือน แหล่่งจำำ�หน่า่ ย สถานที่่�เก็็บรัักษาที่่�เชื่่อ� ได้้ว่า่ มีีของผิิดกฎหมายเก็็บซุุกซ่่อนอยู่่�
อีีกทั้้�งยัังมีีแผนการป้้องกัันและปราบปรามสิินค้้าดัังกล่่าวในช่่วงเวลาซึ่่�งมีีความเสี่่�ยงที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในการลัักลอบ นอกจากนี้้�
ยัังมีีการบููรณการกัับหน่่วยงานบัังคัับใช้้กฎหมายอื่่น� ทั้้�งในและต่่างประเทศอย่่างต่่อเนื่่อ� ง อาทิิ ทหาร กอ.รมน. ปปส. บช.ปส.
กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช สำำ�นัักงานสภาความมั่่�นคงแห่่งชาติิ สถานทููตต่่างๆ Interpol DEA เป็็นต้้น
เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลการข่่าวระหว่่างกััน
สำำ�หรัับเดืือนธัันวาคม 2562 กรมศุุลกากรตรวจพบการกระทำำ�ผิิดตามกฎหมายศุุลกากรหรืือกฎหมายอื่่�น
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับศุุลกากรได้้ทั้้�งสิ้้�น 1,633 คดีี คิิดเป็็นมููลค่่ารวมทั้้�งสิ้้�น 102 ล้้านบาท เป็็นจำำ�นวนคดีีจากการลัักลอบ
ร้้อยละ 30.2 จากการหลีีกเลี่่�ยงร้้อยละ 69.8 ทั้้�งนี้้� มีีสิินค้้าที่่�มีีมููลค่่าการลัักลอบนำำ�เข้้าที่่�สำำ�คััญได้้แก่่ นาฬิิกาข้้อมืือ บุุหรี่่�
กระเป๋๋าชนิิดต่่าง ๆ ส่่วนสิินค้้าที่่�มีีมููลค่่าการลัักลอบส่่งออกที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ เมทแอมเฟตามีีน
สำำ�หรัับผลงานที่่�น่่าสนใจในช่่วงเดืือนธัันวาคม 2562 มีีดัังนี้้�
		1.ยาเสพติิด
1.1 เมื่่�อวัันที่่� 24 ธัันวาคม 2562
กรมศุุลกากร ได้้สืืบสวนติิดตามข้้อมููลของกลุ่่�มผู้้เ� ดิินทางที่่�มีี
ความเสี่่ย� งในการลัักลอบนำำ�ยาเสพติิดเข้้ามาในประเทศไทย
โดยได้้ทำำ�การตรวจสอบผู้้�โดยสารต้้องสงสััยชาวกิิเนีียน
เดิินทางมาจากประเทศกิินีี ปลายทางกรุุงเทพ ผลการ
ตรวจสอบพบว่่าผู้้โ� ดยสารคนดัังกล่่าวน่่าจะเป็็นผู้้�ที่่ลั� กั ลอบ
ยาเสพติิดด้้วยวิิธีกี ารกลืืน จึึงนำำ�ตัวั ไปตรวจสอบด้้วยเครื่่อ� ง
เอกซเรย์์ร่่างกาย ผลการตรวจสอบพบสิ่่�งแปลกปลอม
จำำ�นวนมากในช่่องท้้อง ซึ่่�งต่่อมาผู้้�ต้้องสงสััยได้้ถ่่ายวััตถุุ
แปลกปลอมออกมา ผลการตรวจสอบด้้ ว ย Raman
Spectrometer ให้้ผลเป็็นโคคาอีีน (ยาเสพติิดให้้โทษ
ประเภท 2) และต่่อมาผู้้�ต้้องหาได้้ถ่่ายยาเสพติิดออกมา
ต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 42 ก้้อน น้ำำ�หนั
� ัก 575 กรััม
จึึงนำำ�ตััวผู้้�ต้้องหาพร้้อมโคคาอีีน จำำ�นวนดัังกล่่าว มููลค่่า
1.275 ล้้านบาท ส่่งพนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินคดีีต่่อไป
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1.2 เมื่่�อวัันพฤหััสบดีีที่่� 26 ธัันวาคม
2562 กรมศุุลกากร  ได้้ ต รวจพบพัั สดุุต้ ้ อ งสงสัั ย
ณ ส่่วนบริิการศุุลกากรไปรษณีีย์์ สำ�นั
ำ กั งานศุุลกากรกรุุงเทพ 
จำำ � นวน 1 หีี บ ห่่ อ  ต้้ น ทางประเทศสโลเวเนีี ย
สำำ�แดงชนิิดของเป็็น LED แต่่ผลการตรวจพบเป็็นเม็็ดยาสีีฟ้า้
ซึ่่�งเป็็นยาเสพติิดให้้โทษประเภท 1 (Ecstasy) จำำ�นวน
1,010 เม็็ ด และกัั ญ ชาแห้้ ง  จำำ � นวน 285 กรัั ม
ซุุกซ่่อนอยู่่�ในป้้ายไฟ LED กรมศุุลกากรจึึงร่่วมกัับหน่่วยงาน
อื่่�นๆ ประกอบด้้วย  สำำ�นัักงาน ป.ป.ส. กองบััญชาการ
ตำำ�รวจปราบปรามยาเสพติิด และศููนย์์รัักษาความปลอดภััย
กองบััญชาการกองทััพไทย ดำำ�เนิินการขยายผลไปยัังผู้้�รัับ
ปลายทาง พบว่่า ผู้้�ต้อ้ งหาเป็็นบุุคคลเดีียวกัันกัับผู้้�ต้อ้ งสงสััย
ที่่�จำำ�หน่า่ ยยาเสพติิดตามสถานบัันเทิิง จึึงได้้นำำ�ตัวั ผู้้�ต้อ้ งหา
ส่่งพนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินคดีีต่่อไป

What’s new
		2.สิินค้้าเกษตร
2.1 เมื่่�อวัันที่่� 2 ธัันวาคม กรมศุุลกากร 
ได้้ จั ั บ กุุมรถบรรทุุกพ่่ ว ง บรรทุุกข้้ า วสารเหนีี ย ว
จำำ�นวน 660 กระสอบ กระสอบละประมาณ 48 กก.
ลัักลอบหนีีศุุลกากร บริิเวณริิมถนนมิิตรภาพ(ขาเข้้า กทม.)
ต.ธารปราสาท อ.โนนสููง จ.นครราชสีีมา มููลค่่ารวมกว่่า
1.3 ล้้านบาท และเจ้้าของของได้้มาทำำ�ความตกลงระงัับ
คดีีโดยยกของกลางให้้เป็็นของแผ่่นดิินเสร็็จสิ้้�นแล้้ว

2.2 เมื่่�อวัันที่่� 26 ธัันวาคม 2562
กรมศุุลกากร  ได้้ ต รวจค้้ น โกดัั ง แห่่ ง หนึ่่ � ง  ตำำ � บล
บางเลน อำำ�เภอบางเลน จัังหวััดนครปฐม พบสิินค้้า
เกษตรประเภทหอมแขกพม่่า จำำ�นวน   740 กระสอบ
น้ำำ��หนัักโดยประมาณ 6 ตััน มีีเมืืองกำำ�เนิิดต่่างประเทศ  
ไม่่ มี ี หลั ั ก ฐานการผ่่ า นพิิ ธี ี ก ารศุุลกากรมาแสดงขณะ
ตรวจค้้น รวมมููลค่่ากว่่า 3 แสนบาท และเจ้้าของโกดััง
ได้้มารัับทราบข้้อกล่่าวหาพร้้อมระงัับคดีีกัับกรมศุุลกากร
เพื่่�อดำำ�เนิินการตามกฎหมายต่่อไปเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว
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กรมศุุลกากร ปล่่อยขบวนรถบรรทุุกของกลางที่่�คดีีสิ้้�นสุุดแล้้ว เพื่่�อนำำ�ไปทำำ�ลาย
มููลค่่าของกลางรวมกว่่า 29 ล้้านบาท

เมื่่�อวัันศุุกร์์ที่่� 13 ธัันวาคม 2562 กรมศุุลกากร
ปล่่ อ ยขบวนรถบรรทุุกของกลางที่่� ค ดีี สิ้้ � น สุุดแล้้ ว
เพื่่อ� นำำ�ไปทำำ�ลาย ณ โรงกำำ�จัดั ขยะผลิิตไฟฟ้้าเพื่่อ� สิ่ง�่ แวดล้้อม
หนองแขม กทม. รวมของกลางในคดีีความผิิดทางศุุลกากร
พร้้อมที่่�จะทำำ�ลาย มููลค่่ากว่่า 29 ล้้านบาท
        กรมศุุลกากรปล่่อยขบวนรถบรรทุุกของกลางที่่�คดีี
สิ้้น� สุุดแล้้วในครั้้ง� นี้้� แสดงให้้เห็็นถึึงการดำำ�เนิินการอย่่างจริิงจััง
ของประเทศไทย ในการป้้องกัันและปราบปรามการละเมิิด
ทรััพย์์สิินทางปััญญาและการกระทำำ�ความผิิดทางศุุลกากร
จนเห็็นผลเป็็นรููปธรรม ทั้้�งยัังเป็็นการแสดงให้้สาธารณชน
ในประเทศและต่่างประเทศ ได้้รัับรู้้� พร้้อมตระหนัักถึึง
ความเสีียหายที่่�เกิิดจากการใช้้สิินค้้าที่่�ละเมิิดทรััพย์์สิิน
ทางปััญญารวมถึึงการลัักลอบใช้้สิินค้้าที่่�ผิิดกฎหมาย
        สำำ�หรัับการปล่่อยขบวนรถบรรทุุกของกลางที่่�คดีี
สิ้้�นสุุดแล้้ว ในครั้้�งนี้้� ได้้รวบรวมของกลางจากสำำ�นัักต่่างๆ
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ในสัังกััดกรมศุุลกากร  ได้้แก่่ สำำ�นัักงานศุุลกากรกรุุงเทพ 
กองสืืบสวนและปราบปราม และด่่านศุุลกากรช่่องจอม
สำำ�นักั งานศุุลกากรภาค 2 รวมทั้้ง� สิ้้น� 864 แฟ้้มคดีี ปริมิ าณ
1,509,974 ชิ้้�น มููลค่่าของกลาง 29,761,138 บาท
ได้้แก่่ ของกลางประเภทยาวััตถุุออกฤทธิ์์ต่� อ่ จิิตและประสาท
บุุหรี่่�ไฟฟ้้า แบตเตอรี่่� สิินค้้าละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญา
ประเภท เสื้้อ� กางเกง รองเท้้า กระเป๋๋า เข็็มขััด และสิินค้้าอื่่น� ๆ
ซึ่่�งคดีีถึึงที่่�สุุดแล้้ว ทำำ�การขนส่่งด้้วยรถบรรทุุก 6 ล้้อดั๊๊�มส์์ 
จำำ�นวน 7 คััน ไปยัังโรงกำำ�จัดั ขยะผลิิตไฟฟ้้าเพื่่อ� สิ่ง�่ แวดล้้อม
หนองแขม กทม.

What’s new

กรมศุุลกากรจััดกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ปล่่อยพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ�� เก็็บขยะรัักษ์์ทะเล
ปัันน้ำำ��ใจสู่่�ชุุมชน และกระตุ้้�นเศรษฐกิิจฐานราก จััดตลาดประชารััฐศุุลกากรเพื่่�อชุุมชน

เมื่่�อวัันที่่�19 ธัันวาคม 2562 กรมศุุลกากร 
นำำ�โดยนายกฤษฎา จีีนะวิิจารณะ อธิิบดีีกรมศุุลกากร 
ร่่วมกัับคณะผู้้บ� ริิหารกรมศุุลกากร จััดกิิจกรรมปล่่อยพัันธุ์์�
สััตว์์น้ำำ��เพื่่�อเฉลิิมพระเกีียรติิ เนื่่�องในโอกาสวัันคล้้าย
วัันประสููติิ สมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้าพััชรกิิติิยาภานเรนทิิ ร าเทพยวดีี กรมหลวงราชสาริิ ณี ี สิ ิ ริ ิ พั ั ช รมหาวััชรราชธิิดา 7 ธัันวาคม 2562 และจััดกิิจกรรม
เพื่่�อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ด้้วยการเก็็บขยะรัักษ์์ทะเล
ปัันน้ำำ�� ใจสู่่�ชุุมชน รวมถึึงกระตุ้้�นเศรษฐกิิจฐานราก จััดตลาด
ประชารััฐศุุลกากรเพื่่�อชุุมชน โดยได้้รัับเกีียรติิจากนายก
เหล่่ากาชาดจัังหวััดจัันทบุุรีี ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์ศึึกษาการ
พััฒนาอ่่าวคุ้้�งกระเบนอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ และ
นายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลคลองขุุด เข้้าร่่วมในพิิธีี

ณ ศููนย์์ศึึกษาการพััฒนาอ่่าวคุ้้�งกระเบนอัันเนื่่�องมาจาก
พระราชดำำ�ริ จั
ิ ังหวััดจัันทบุุรีี
นายกฤษฎา จีีนะวิิจารณะ อธิิบดีีกรมศุุลกากร 
กล่่าวว่่า เนื่่�องในโอกาสสััมมนาผู้้�บริิหารกรมศุุลกากร 
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จััดขึ้้�นระหว่่างวัันที่่�
19-21 ธัันวาคม 2562 โดยกองบริิหารทรััพยากรบุุคคล
กรมศุุลกากร  นอกจากการสัั ม มนาวิิ ช าการในหัั ว ข้้ อ
“การบริิ ห ารองค์์กรให้้ ยั่่ � ง ยืืนในยุุคดิิ จิ ิ ทั ั ล ” โดยมีี
คุุณปฐมา จัันทรัักษ์์  กรรมการผู้้ �จััดการใหญ่่ บริิษััท
ไอบีี เ อ็็ ม  ประเทศไทย จำำ �กั ั ด เป็็ น ผู้้ � บ รรยายแล้้ ว
กรมศุุลกากรยัังได้้ตระหนััก และเล็็งเห็็นให้้ความสำำ�คััญ
เกี่่� ย วกัั บ ระบบนิิ เ วศสิ่ ่ � ง แวดล้้ อ ม รวมทั้้� ง ต้้ อ งการ
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กระตุ้้�นเศรษฐกิิจฐานราก การท่่องเที่่�ยวเมืืองรองตาม
นโยบายของรััฐบาล จึึงได้้ประสานด่่านศุุลกากรจัันทบุุรีี
ด่่ า นศุุลกากรคลองใหญ่่  ด่ ่ า นศุุลกากรมาบตาพุุด
ด่่ า นศุุลกากรอรัั ญ ประเทศ และด่่ า นศุุลกากรระนอง
สำำ �นั ั ก งานศุุลกากรภาคที่่� 1 ร่่ ว มกัั บ ศููนย์์ศึึกษาการ
พัั ฒ นาอ่่ า วคุ้้�งกระเบนอัั น เนื่่ � อ งมาจากพระราชดำำ �ริ ิ
จัั ง หวัั ด จัั น ทบุุรีี โดยนายวิิ เชีี ย ร สาคเรศ ที่่� ปรึึ กษา
โครงการศููนย์์ศึึกษาการพัั ฒ นาอ่่ า วคุ้้�งกระเบน
อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จััดกิิจกรรมปล่่อยสััตว์์น้ำำ��
เพื่่�อเฉลิิมพระเกีียรติิ เนื่่�องในโอกาสวัันคล้้ายวัันประสููติิ
สมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้าพััชรกิิติิยาภา นเรนทิิรา
เทพยวดีี กรมหลวงราชสาริิณีีสิิริิพััชร  มหาวััชรราชธิิดา
7 ธัันวาคม 2562 และช่่วยคืืนสมดุุลระบบนิิเวศสิ่่ง� แวดล้้อม
ให้้ ก ลัั บ สู่่�ภาวะปกติิ ใ ห้้ เ ป็็ น ที่่� เ หมาะสมแก่่ ก ารเรีี ย นรู้้ � 
จำำ�นวน 150 ชุุด และได้้ร่่วมกัันเก็็บและคััดแยกขยะ
บริิเวณชายหาดอ่่าวคุ้้�งกระเบน รวมทั้้�งได้้จััดกิิจกรรม
“ปัันน้ำำ�� ใจสู่่�ชุุมชน” เพื่่อ� ช่่วยเหลืือผู้้ย� ากไร้้และผู้้�ด้อ้ ยโอกาส
ในสัังคมให้้มีีคุุณภาพชีีวิติ ที่่�ดีีขึ้้น� โดยมอบเครื่่อ� งใช้้ อุุปโภค
บริิโภคและสิ่่�งของที่่�จำำ�เป็็น ได้้แก่่ อุุปกรณ์์กีีฬา อุุปกรณ์์
การเรีียน วััสดุุทางการแพทย์์ ให้้แก่่ ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กสิิรินิ ธร 
โรงเรีียนวััดหมููดุุด องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลคลองขุุด
และสำำ�นัักงานเหล่่ากาชาด จัังหวััดจัันทบุุรีี และได้้จััด
สถานที่่�เพื่่�อเปิิดเป็็นตลาดประชารััฐศุุลกากรเพื่่�อชุุมชน
ณ ลานอาคาร  กปร. ศููนย์์ศึึกษาการพัั ฒ นาอ่่ า วคุ้้�ง
กระเบนอัั น เนื่่ � อ งมาจากพระราชดำำ �ริิ ให้้ พ่ ่ อค้้ าแม่่ ค้้ า
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ในท้้องถิ่่�นกลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน SMEs และสหกรณ์์ต่่างๆ
ในจัังหวััดจัันทบุุรีีและพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง จำำ�นวนกว่่า 25
ร้้านค้้า นำำ�ผลิิตภััณฑ์์ท้้องถิ่่�น อาทิิ ผลิิตภััณฑ์์จากมะปี๊๊�ด
ผลิิตภััณฑ์์ผ้้าฝ้้ายมััดย้้อม ผลิิตภััณฑ์์แปรรููปจากเสื่่�อกก
ผลิิตภััณฑ์์จากต้้นคุ้้�ม-คล้้าและสิินค้้าอื่่�น ๆ อีีกมากมาย
มาวางจำำ�หน่่ายโดยไม่่คิิดค่่าใช้้จ่่ายใด ๆ ทั้้�งสิ้้�น ในวัันที่่� 19
ธัันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. – 17.00 น. เพื่่อ� กระตุ้้�น
เศรษฐกิิจฐานรากของประเทศ อีีกทั้้�งยัังเป็็นการเพิ่่�ม
ช่่องทางการจำำ�หน่่ายสิินค้้าเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็ง ให้้แก่่
ผู้้�ประกอบการในชุุมชน และกระจายรายได้้ให้้แก่่ชุุมชนใน
จัังหวััดเมืืองรองตามนโยบายของรััฐบาลและกระทรวงการคลััง
และยัังได้้สิินค้้าที่่�ดีีมีีคุุณภาพในราคาที่่�ย่่อมเยา
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คอลััมน์์นี้้�มีีคำำ�ตอบ
คำำ�ถาม : อยากทราบช่่องทางการค้้นหาพััสดุุ
ไปรษณีีย์์ที่่�ส่่งมาจากต่่างประเทศ
คำำ�ตอบ: หากเป็็นสิ่่�งของส่่งทางไปรษณีีย์์ระหว่่าง

ประเทศที่่�ไม่่ใช่่ขนส่่งโดยผู้้�ประกอบการของเร่่งด่่วน เช่่น
DHL FedEX เป็็นต้้น ท่่านสามารถตรวจสอบสถานะของ
ของได้้จากเว็็บไซต์์ไปรษณีีย์์ไทย http://track.thailandpost.
co.th/tracking/default.aspx และหากในระบบไปรษณีีย์์
แจ้้งว่่าของอยู่่�ในความรัับผิิดชอบของศุุลกากร ท่่านสามารถ
ตรวจสอบสถานะได้้ ที่่ � เว็็ บ ไซต์์  http://e-tracking.
customs.go.th/ETS/Ent/ETSQ2040.jsp ทั้้�งนี้้�ต้้อง
เป็็นสิ่่�งของที่่�ผ่่านขั้้�นตอนการตรวจคััดแยกโดยเจ้้าหน้้าที่่�
ศุุลกากรแล้้ว

ตัั ว อย่่างการค้้นหา ให้้ นำ ำ � เลข tracking number
มาใส่่ในช่่องหมายเลขสิ่่ง� ของแล้้วกด ค้้นหา จะปรากฏดัังนี้้�

กรณีีที่่�ของยัังไม่่เข้้ามาในระบบตรวจคััดของศุุลกากร
จะปรากฏดัังนี้้�

คำำ�ถาม : ผู้้�ได้้รับั ใบอนุุญาตประกอบกิิจการใน
เขตปลอดอากร ขอยืืมเครื่่อ� งจัักรของลููกค้้าซึ่่ง�
เป็็นของในราชอาณาจัักรเข้้ามาในเขตปลอด
อากร หากต้้องการจะส่่งเครื่่อ� งจัักรคืืนลููกค้้า
จะต้้องดำำ�เนิินการอย่่างไร
คำำ�ตอบ: กรมศุุลกากรได้้กำำ�หนดพิิธีีการสำำ�หรัับการ

นำำ � ของในประเทศเข้้ า ไปในเขตปลอดอากร  โดยให้้
ผู้้ �ปร ะกอบการในประเทศจัั ด ทำำ �คำ ำ �ร้ ้ อ งขอนำำ � ของเข้้ า
เขตปลอดอากร หรืือ ทำำ�ใบขนสิินค้้าขาออกโอนย้้ายเข้้า
เขตปลอดอากรการนำำ�ของในราชอาณาจัักรเข้้าไปในเขต
ปลอดอากร และภายหลัังจะนำำ�ออกมาภายในหนึ่่ง� ปีีโดยไม่่
เปลี่่�ยนแปลงลัักษณะหรืือรููปร่่าง จะได้้รัับยกเว้้นอากรเมื่่�อ
ปฏิิบััติิพิิธีีการเช่่นเดีียวกัับของตามภาค 4 ประเภทที่่� 1
แห่่ง พ.ร.ก.พิิกััดอััตราศุุลกากร พ.ศ. 2530 โดยอนุุโลม
กล่่ า วคืือ จัั ด ทำำ � ใบสุุทธิิ สำ ำ �หรั ั บ นำำ � กลัั บ เข้้ า มาในขณะ
นำำ�ของเข้้าไปในเขตปลอดอากร
Customs Bulletin

21

Customs Learning

คำำ�ถาม : หลัังจากที่่�ได้้รัับเงิินชดเชยค่่าภาษีี
อากรจากกรมฯ ต่่อมาสิินค้้าดัังกล่่าวถููกส่่ง
กลัั บ เข้้ า มาในประเทศ บริิ ษั ั ท มีี ห น้้ า ที่่� ต าม
กฎหมายจะต้้องคืืนเงิินชดเชยภายใน 60 วััน
หากไม่่คืืนบริิษััทจะถููกปรัับในอััตราร้้อยละ
2 จึึงสอบถามว่่า บริิษััทจะต้้องดำำ�เนิินการ
อย่่างไรบ้้าง

ประเภท 1 เจ้้าหน้้าที่่ศุุ� ลกากรที่่�ท่า่ ที่่นำ� �ำ เข้้า จะตรวจสอบว่่า
สิินค้้าดัังกล่่าวได้้รัับเงิินชดเชยฯแล้้วหรืือไม่่ หากได้้รัับเงิิน
ชดเชยค่่าภาษีีอากรไปแล้้ว จะแจ้้งผู้้�นำำ�เข้้านำำ�เงิินชดเชย
ที่่�ได้้รัับมาคืืนก่่อน โดยต้้องนำำ�มาคืืนภายใน 60 วััน
หากนำำ�มาคืืนหลัังจากครบกำำ�หนด 60 วััน จะต้้องเสีียเงิิน
เพิ่่�มในอััตราร้้อยละ 2 ต่่อเดืือนหรืือเศษของเดืือนของ
จำำ�นวนเงิินที่่�ต้อ้ งนำำ�มาคืืนจนกว่่าจะชำำ�ระคืืนแล้้วจึึงดำำ�เนิิน
พิิธีีการศุุลกากรต่่อไป
การคืืนเงิินชดเชยและเงิินเพิ่่�มสามารถทำำ�ได้้ทั้้ง� ใน
รููปบััตรภาษีีและเงิินสด

คำำ�ตอบ : 1) สิินค้้าที่่�ถููกส่่งกลัับมาหากเป็็นของเดีียว

กัับที่่�ส่่งออกไปและบริิษััทฯ ประสงค์์จะมารัับกลัับคืืน
บริิษััทฯ จะต้้องปฏิิบััติิพิิธีีการศุุลกากรนำำ�เข้้า โดยสามารถ
ใช้้ สิ ิ ท ธิิ ปร ะโยชน์์การยกเว้้ น อากรขาเข้้ า ตามภาค
4 ประเภท 1 ได้้
2) บริิษััทฯ ต้้องยื่่�นคำำ�ร้้องขอผ่่อนผัันใบสุุทธิิ
นำำ�กลัับ เนื่่�องจากว่่าในขณะส่่งออกไม่่ได้้ยื่่�นขอใบสุุทธิิ
นำำ�กลัับไว้้ เมื่่�อยื่่�นใบขนสิินค้้าขาเข้้าใช้้สิิทธิิตามภาค 4
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ข้้อมููลจาก ศููนย์์บริิการศุุลกากร
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