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คำำ�ว่่า “ใหม่่”

มีีความหมายถึึง
ความเปลี่่�ยนแปลงเป็็นคำำ�ที่่�แสดงถึึงสิ่่�งที่่�
กำำ � ลัั ง จะมีี จะเกิิด จะเป็็ น ไปในทิิศทางที่ ่ �
ไม่่เหมืือนเดิิม ปีีใหม่่ เป็็นเวลาใหม่่ที่่�กำำ�ลััง
จะผ่่ า นเข้้ ามา ไม่่ มี ี ใ ครกล้้ ารั ั บ ประกัั น ว่่ า
สิ่่�งใหม่่ ๆ ต่่อไปนี้้�จะดีีเสมอไป การเตรีียม
ความพร้้อม เพื่่�อรัับ และปรัับตััว จึึงเป็็น
เรื่่� อ งจำำ � เป็็ น สำำ � หรัั บ ยุุ คปั ั จ จุุ บั ั น

เช่่ น เดีี ย วกัั น กรมศุุ ล กากรก็็ ต ระหนัั ก ถึึ ง การเตรีี ย มตัั ว
เตรีียมความพร้้อม เพื่่�อรอรัับการเปลี่่�ยนแปลงเช่่นกัับทุุกองค์์กรในโลก
ยุุคใหม่่นี้้� เรา ได้้ปรัับเปลี่่�ยนวิิสัยั ทััศน์์ และพัันธกิิจใหม่่ เมื่่�อวัันที่่� 1 มกราคม
2564 มาเป็็น “องค์์กรศุุลกากรชั้้�นนำำ� ที่่�มุ่่�งส่่งเสริิมความยั่่�งยืืนทาง
เศรษฐกิิจและความความปลอดภััยของสัังคม ด้้วยนวััตกรรมและบริิการ
ที่่�เป็็นเลิิศ” [ Leading Customs organization promoting economic
sustainability and social security with innovation and excellent
services] เรายืืนหยััดที่่�จะพััฒนาและรัักษาคุุณค่่าของการเป็็นผู้้�ร่่วม
เสริิม สร้้าง และสนัับสนุุนความเจริิญก้้าวหน้้าและรัักษาความมั่่�นคง
ทางเศรษฐกิิจ เรามุ่่�งมั่่�นจะทุ่่�มเทกำำ�ลัังเพื่่�อปกปัักษ์์รัักษาความปลอดภััย
ให้้สัังคม เหมืือนเช่่นที่่�ผ่่านมา และในปีีนี้้�เราพร้้อมจะเดิินหน้้าท้้าทาย
ความเปลี่่�ยนแปลง ด้้วยการแปลงเปลี่่�ยนตััวเองด้้วยนวััตกรรมใหม่่ ๆ
ที่่�จะนำำ�มาให้้บริิการในเวลาที่่�กำำ�ลัังจะมาถึึง
	ร่่วมติิดตาม และค้้นหา เชิิญพลิิกไปหน้้าต่่อไปเลยครัับ

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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วิิสััยทััศน์์
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กิิจกรรมกรมศุุลกากร ประจำำ�เดืือนมกราคม 2564
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การรัับรองถิ่่�นกำำ�เนิิดสิินค้้าด้้วยตนเองของอาเซีียน (ASEAN-wide Self-certification: AWSC)
ภายใต้้ความตกลงการค้้าสิินค้้าของอาเซีียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA)
เขตปลอดอากรกิิจการพาณิิชย์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ ภายในเขตส่่งเสริิมเศรษฐกิิจพิิเศษในพื้้�นที่่�เขตพััฒนา
พิิเศษภาคตะวัันออก

What’s New
วิิสัยั ทััศน์์และพัันธกิิจใหม่่ของกรมศุุลกากร
ขยายเวลาการอนุุญาตตััวแทนออกของ/ผู้้�ปฎิิบััติิงานเกี่่�ยวกัับการออกของที่่�จะหมดอายุุตั้้�งแต่่
วัันที่่� 1 ม.ค. 64 - 30 มิิ.ย. 64

22

แนวทางการจััดการปััญหาการนำำ�เข้้าสิินค้้าประเภทนม จากความตกลงเขตการค้้าเสรีี (FTA)

อะไรเอ่่ย?

การนำำ�หรืือสั่่�งอาหารเข้้ามาในราชอาณาจัักรต้้องดำำ�เนิินการอย่่างไร
การนำำ�หรืือสั่่�งเครื่่�องสำำ�อาง\เข้้ามาในราชอาณาจัักรต้้องดำำ�เนิินการอย่่างไร

Customs
NEWs
พิิธีีลงนามถวายพระพรวัันขึ้้�นปีีใหม่่
พุุทธศัักราช 2564
เมื่่�อวัันที่่� 1 มกราคม  2564 นายพชร อนัันตศิิลป์์
อธิิบดีีกรมศุุลกากร พร้้อมคณะ ร่่วมลงนามถวายพระพร
วัันขึ้้น� ปีีใหม่่ พุทธศั
ุ กั ราช 2564 แด่่พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หัวั ฯ
ณ พระบรมมหาราชวััง กรุุงเทพมหานคร
Director-General of Customs and customs
officials signed a blessing book on the New Year’s
Day, B.E.2564 to His Majesty King Maha Vajiralongkorn
Phra Vajiraklaochaoyuhua.

เมื่่�อวัันที่่� 11 มกราคม  2564 นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ
ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบควบคุุมทางศุุลกากร ร่่วมเป็็นสัักขีีพยานในพิิธีีลงนามบัันทึึกข้้อตกลงว่่าด้้วยการคุ้้�มครองทรััพย์์สินิ
ทางปััญญาบนอิินเทอร์์เน็็ต โดยมีีนายจุุริินทร์์ ลัักษณวิิศิิษฏ์์
รองนายกรััฐมนตรีี  และรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงพาณิิชย์์
เป็็นประธานในพิิธีี  ณ ห้้องบุุรฉััตรไชยากร สำำ�นัักงานปลััด
กระทรวงพาณิิชย์์ จ.นนทบุุรีี
Principal Advisor on Customs Control
Development witnessed the siging ceremony of the
Memorandum of Understanding on the Protection
of Intellectual Property Rights on the Internet.
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พิิธีีลงนามบัันทึึกข้้อตกลงว่่าด้้วยการ
คุ้้�มครองทรััพย์์สิินทางปััญญา
บนอิินเทอร์์เน็็ต

Customs
NEWs
การประชุุมเพื่่�อชี้้�แจงข้้อมููลมาตรการ แผนงาน และโครงการของกรมศุุลกากร
ประกอบการตรวจราชการของผู้้�ตรวจราชการกระทรวงการคลััง ประจำำปีีงบฯ 2564
เมื่่�อวัันที่่� 15 มกราคม  2564 นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ
ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบควบคุุมทางศุุลกากร พร้้อมคณะ
ร่่ วม การประชุุ ม  ณ ห้้ อ งอนุุ ม านราชธน ชั้้� น 2 อาคาร
1 กรมศุุ ล กากร เพื่่ � อ ชี้้� แ จงข้้ อ มููลมาตรการ แผนงาน
และโครงการของกรมศุุลกากร ประกอบการตรวจราชการ
ของผู้้�ตรวจราชการกระทรวงการคลััง ประจำำ�ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ด้้ ว ยระบบการประชุุ มท างไกลผ่่ า นจอภาพ
(Video Conference) โดยมีีนายกฤษฎา จีีนะวิิ จ ารณะ
ปลััดกระทรวงการคลััง เป็็นประธานในการประชุุม
Principal Advisor on Customs Control Development and customs officials attended the meeting
for explaining the measures, plans and projects of the Customs Department as for the inspection of
MOF’s Inspector General for the fiscal year 2021 via video conference.

เมื่่�อวัันที่่� 20 มกราคม  2564 นายพชร อนัันตศิิลป์์
อธิิบดีีกรมศุุลกากร นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนา
ระบบควบคุุมทางศุุลกากร และนางสาวนิิตยา เที่่�ยงตรงภิิญโญ
ผู้้�อำำ�นวยการกองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน พร้้อมด้้วยผู้้�แทน
กรมศุุลกากร เข้้าร่่วมการประชุุมหารืือระหว่่าง Mr. NASHIDA
Kazuya เอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�นประจำำ�ประเทศไทยและคณะ
และนายอาคม เติิมพิทิ ยาไพสิิฐ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลััง
ณ ห้้องประชุุมรัฐั มนตรีีว่่าการกระทรวงการคลััง อาคารสำำ�นักั งาน
ปลััดกระทรวงการคลััง ชั้้�น 3
Director-General of Customs attended the
meeting between Mr. NASHIDA Kazuya, Ambassador
of Japan to Thailand and Mr.Arkhom Termpittayapaisith,
Minister of Finance.

การประชุุมหารืือระหว่่างเอกอััครราชทููต
ญี่่�ปุ่่�นประจำำประเทศไทยกัับ รมว.คลััง
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กรมธนารัักษ์์ส่่งมอบอาคารชดเชยให้้
กรมศุุลกากรตามโครงการพััฒนา
ที่่�ราชพััสดุุแปลงที่่�ตั้้�งโรงภาษีีร้้อยชัักสาม
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เมื่่�อวัันที่่� 21 มกราคม  2564 นายพชร อนัันตศิิลป์์
อธิิบดีีกรมศุุลกากร ได้้ร่่วมลงนามกัับนายยุุทธนา หยิิมการุุณ
อธิิบดีีกรมธนารัักษ์์ ในพิิธีีส่่งมอบ – รัับมอบอาคารพัักอาศััย 8
ชั้้�น 100 ครอบครััว จำ�ำ นวน 1 หลััง มููลค่่า 60.9 ล้้านบาท เป็็น
การชดเชยตามโครงการพััฒนาที่่�ราชพััสดุุแปลงที่่�ตั้้�งโรงภาษีี
ร้้อยชัักสาม (บางรััก) เพื่่อ� ให้้กรมศุุลกากรใช้้ประโยชน์์ในราชการ
ต่่อไป และในโอกาสนี้้ไ� ด้้รับั เกีียรติิจากคณะผู้้�บริิหารกรมศุุลกากร
และคณะผู้้�บริิหารกรมธนารัักษ์์ ร่่วมเป็็นสัักขีีพยานในพิิธีี
ดัังกล่่าว ณ ที่่ร� าชพััสดุุ บริิเวณเชิิงสะพานกรุุงเทพ ถนนพระราม 3
เขตบางคอแหลม กรุุงเทพมหานคร
The Treasury Department handed over the
building to the Customs Department as compensation
for the state property development project of
“Rong Phasi Roi Chak Sam”.
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การรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน
(ASEAN-wide Self-certification: AWSC)
ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน
(ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA)
ในปัจจุบนั ความตกลงการค้าเสรีทปี่ ระเทศไทยใช้บงั คับมีจา� นวนทัง้ สิน้ 13 ฉบับ อันประกอบไปด้วย ความตกลง
ในระดับทวิภาคี 6 ฉบับ และความตกลงในระดับภูมิภาค 7 ฉบับ ซึ่งแต่ละความตกลงได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบ
ของการใช้หลักฐานการรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าเพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรที่แตกต่างกันไป
หลักฐานการรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า (Proof of
Origin) เป็นสิ่งแสดงว่าสินค้าที่น�าเข้ามีถิ่นก�าเนิด หรือ
“สัญชาติ” ทางการค้าของประเทศใด ส�าหรับความตกลง
การค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods
Agreement: ATIGA) ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้
หลักฐานการรับรองถิน่ ก�าเนิดสินค้าได้ถงึ 3 รูปแบบ อันได้แก่
หนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า (Form D) หนังสือรับรอง
ถิ่นก�าเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form D) และ
ค�ารับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า (Origin Declaration) ทั้งนี้ ค�ารับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าภายใต้การรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า
ด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN-wide Self-certification: AWSC) เป็นหลักฐานการรับรองถิน่ ก�าเนิดสินค้ารูปแบบล่าสุด
ที่ผู้ประกอบการควรทราบ เนื่องจากมีลักษณะและรูปแบบแตกต่างจาก Form D และ e-Form D และเริ่มใช้ตั้งแต่
วันที่ 20 กันยายน 2563 เป็นต้นมา
ก่อนหน้าการใช้บังคับ AWSC ประเทศสมาชิกอาเซียนเคยมีโครงการน�าร่องในการใช้ระบบการรับรองถิ่นก�าเนิด
สินค้าด้วยตนเองโครงการที่ 1 (SCPP1) และโครงการที่ 2 (SCPP2) โดยโครงการที่ 1 มีประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม
6 ประเทศ ได้แก่ บูรไน กัมพูชา มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ และประเทศไทย และโครงการที่ 2 มีประเทศสมาชิกอาเซียน
เข้าร่วม 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศไทย หลังจากที่โครงการทั้ง 2 ได้ใช้ไป
ระยะหนึง่ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นชอบร่วมกันให้ประสานโครงการน�าร่องทัง้ สองโครงการเข้าด้วยกัน เพือ่ จัดท�าระบบ
AWSC ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศใช้ร่วมกัน โดยการจัดท�าพิธีสารฉบับที่ 1 เพื่อแก้ไขความตกลงการค้า
สินค้าของอาเซียน (First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 20 กันยายน 2563 ทั้งนี้กรมศุลกากรได้ออกประกาศกรมศุลกากรที่ 152/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการ
การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส�าหรับของที่มีถิ่นก�าเนิดจากอาเซียน เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้
Origin Declaration ภายใต้ AWSC ซึ่งระบบการรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าด้วยตนเองภายใต้ AWSC เป็นระบบที่อนุญาต
ให้ผู้ส่งออกที่ได้รับการรับรอง (Certified Exporter: CE) จัดท�า Origin Declaration เพื่อแสดงสถานะถิ่นก�าเนิด
สินค้าบนเอกสารทางการค้าบางประเภทได้ โดย CE ดังกล่าวจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดและได้ลงทะเบียนไว้
กับหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ (Competent Authority) ของประเทศสมาชิกอาเซียนผูส้ ง่ ของออก ดังนัน้ ผูส้ ง่ ของออกทีไ่ ด้รบั
อนุมัติให้เป็น CE จะสามารถออกหลักฐานการรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าให้แก่คู่ค้าในต่างประเทศได้ด้วยตนเอง โดยมิต้อง
ด�าเนินการใด ๆ เพื่อยื่นขอออกหลักฐานการรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้ากับหน่วยงานผู้มีอ�านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิด
สินค้า (Issuing Authority) ในประเทศของตน
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หลักเกณฑ์ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับ Origin Declaration ภำยใต้ AWSC ประกอบด้วย
1. เอกสารทางการค้าทีใ่ ช้รบั รองถิน่ ก�าเนิดสินค้า
จะต้องจัดท�าบนบัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice)
หากไม่สามารถรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าบน Commercial
Invoice ได้ ณ ขณะส่งของออก สามารถจัดท�า Origin
Declaration ได้บน 3 เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่
ใบเรียกเก็บเงิน (Billing Statement) ใบสั่งปล่อยสินค้า
(Delivery Order) และบัญชีการบรรจุหบี ห่อ (Packing List)1
2. CE สามารถก�าหนดรูปแบบของเอกสารดังกล่าว
ได้อย่างอิสระ โดยมีเงื่อนไขว่า Origin Declaration
ต้องระบุข้อมูลครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนด
ด้านข้อมูล (List of Data Requirements)2 ซึ่ึง่ ประกอบด้วย
ข้ อ มู ล 3 ส่ ว น อั น ได้ แ ก่ 1) รายละเอี ย ดของ CE
2) รายละเอี ย ดของสิ น ค้ า และ 3) การรั บ รองโดย
ผู้มีอ�านาจลงนาม หากยื่นใช้ Origin Declaration ที่ระบุ
ข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วน พนักงานศุลกากรจะปฏิเสธ
การให้ สิ ท ธิ พิ เ ศษทางอากรศุ ล กากรแก่ สิ น ค้ า ภายใต้
Origin Declaration ฉบับดังกล่าว3

เอกสำรทำงกำรค้ำส�ำหรับ AWSC

ข้อก�ำหนดด้ำนข้อมูล (List of Data Requirements)

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาตัวอย่างการระบุข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดท�า Origin Declaration ได้จาก
http://app.awsc.asean.org/origins-declaration ซึ่ึ่งจัดท�าโดยส�านักเลขาธิการอาเซึ่ียน
ข้อ 7 (2) ของประกาศกรมศุลกากรที่ 152/2563 และกฎข้อ 12 บี (2) ของภาคผนวก 8 OCP
เอกสารแนบ 1 กฎข้อ 12 บี ของภาคผนวก 8 OCP
3
ข้อ 14 (4) ของประกาศกรมศุลกากรที่ 152/2563
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ตัวอย่าง Origin Declaration ซึ่งจัดท�าโดยส�านักเลขาธิการอาเซียน
จากลักษณะและรูปแบบของ AWSC แสดงให้เห็นว่า ผู้ส่งของออกที่เป็น CE สามารถรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า
ได้ด้วยตนเอง โดยไม่มีข้อจ�ากัดด้านสถานที่และเวลา อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายและขั้นตอนในการยื่นขอออกหลักฐาน
การรับรองถิน่ ก�าเนิดสินค้ากับหน่วยงานผูม้ อี า� นาจออกหนังสือรับรองถิน่ ก�าเนิดสินค้าในประเทศผูส้ ง่ ของออก จึงอาจกล่าวได้วา่
ระบบการรับรองถิน่ ก�าเนิดสินค้าภายใต้ AWSC เป็นการเพิม่ การอ�านวยความสะดวกทางการค้าให้แก่ผปู้ ระกอบการ สามารถ
ตอบสนองต่อรูปแบบธุรกรรมทางการค้าในปัจจุบนั และก่อให้เกิดการเคลือ่ นย้ายสินค้าทีม่ ถี นิ่ ก�าเนิดภายในอาเซียนโดยเสรี
(Free Flow of ASEAN Originating Goods) อย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตาม ส�าหรับผู้น�าของเข้าที่ได้รับ Origin Declaration ภายใต้ AWSC มีข้อพึงระวังคือ ผู้น�าของเข้ามี
หน้าทีต่ รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ทีร่ ะบุใน Origin Declaration ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น ก่อนยืน่ เอกสาร
ต่อพนักงานศุลกากร โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศกรมศุลกากร ที่ 152/2563 ซึ่งสืบค้นได้จาก
http://www.customs.go.th พร้อมทั้งปฏิบัติตามพิธีการศุลกากรตามที่ก�าหนดไว้ในประกาศดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว
การยื่นใช้ Origin Declaration ที่ไม่ถูกต้องหรือที่มีข้อผิดพลาดอาจส่งผลให้การพิจารณาให้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร
ต้องล่าช้าออกไป หรือบางกรณีอาจท�าให้ผนู้ า� ของเข้าไม่สามารถใช้ Origin Declaration ฉบับดังกล่าวเพือ่ ขอรับสิทธิยกเว้น
อากรหรือลดอัตราอากรภายใต้ความตกลง ATIGA ได้
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โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เป็นการลงทุนขนาดใหญ่
เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0” ได้มีการก�าหนดพื้นที่เป้าหมายน�าร่อง 3 จังหวัดในพื้นที่ภาค
ตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง อีกทั้งยังได้ก�าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อให้เกิด
การลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบสาธารณูปโภค เพือ่ เพิม่ ศักยภาพรองรับการลงทุน
และการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอ�านวยความสะดวกต่างๆ ในพืน้ ที่ รวมทัง้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
การจัดระบบการสะสมเทคโนโลยี เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย
EEC ประกาศเขตส่งเสริมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยนักลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
และสิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ รวมถึงการอ�านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจอีกด้วย โดยได้มีการประกาศรายชื่อ
เขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษที่ประกาศแล้ว ได้แก่ เขตส่งเสริมรูปแบบนิคมอุตสาหกรรม จ�านวน 21 แห่ง เขตส่งเสริม
รูปแบบอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษเฉพาะด้าน (Cluster) จ�านวน 2 แห่ง

13

Customs Bulletin

Customs
Share+

ภาพที่ 1 ภาพรวมโครงการ EEC ที่มา : www.eeco.or.th

พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หมายความว่า พืน้ ทีจ่ งั หวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และพืน้ ทีอ่ นื่ ใด
ที่อยู่ในภาคตะวันออกที่ก�าหนดเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามมาตรา 6
แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ หมายความว่า พื้นที่ภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามที่คณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกประกาศก�าหนด ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2561
เขตปลอดอากรกิ จ การพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก หมายความว่า เขตปลอดอากรภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพือ่ กิจการอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วกับกิจการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกเพื่อประโยชน์ทางอากรศุลกากรในการประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

14

Customs Bulletin

Customs
Share+
เขตปลอดอากร
เป็นเขตพืน้ ทีท่ กี่ ำ� หนดไว้เพือ่ ประโยชน์ทำงอำกรศุลกำกร ในกำรประกอบอุตสำหกรรม พำณิชยกรรม หรือกิจกำร
อื่นที่เป็นประโยชน์แก่กำรเศรษฐกิจของประเทศ
ผู้ประสงค์จัดตั้งเขตปลอดอำกร และผู้ประกอบกิจกำรในเขตปลอดอำกร ต้องได้รับใบอนุญำตจำกอธิบดี
กรมศุลกำกร

ภาพที่ 2 Cross-Border e-Commerce Model ที่มา : http://www.customs.go.th
ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และพิธีการ
ศุลกากรส�าหรับเขตปลอดอากรภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพือ่ กิจการอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วกับกิจการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2562 ก�ำหนดให้
“กำรจัดเก็บอำกรศุลกำกร ส�ำหรับของทีน่ ำ� ออกจำกเขตปลอดอำกรภำยในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพือ่ กิจกำร
อุตสำหกรรม ทีเ่ กีย่ วกับกิจกำรพำณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ เพือ่ ใช้หรือจ�ำหน่ำยภำยในรำชอำณำจักร ให้ได้รบั กำรยกเว้นไม่อยู่
ภำยใต้บงั คับของระยะเวลำกำรเรียกเก็บอำกร ตำมมำตรำ 13 วรรคสำม และมำตรำ 51 วรรคหนึง่ แห่งพระรำชบัญญัติ
ศุลกำกร พ.ศ. 2560 ทั้งนี้
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(1) ผู้้ป� ระกอบกิจการในเขตปลอดอากรภายในเขต
ส่่งเส่ริมเศรษฐกิจพิิเศษเพิ่�อกิจการอุตส่าหกรรมที่่�เก่�ยวกับ
กิจการพิาณิิชย์อิเล็กที่รอนิกส่์ เม่�อได�ย่�นใบขนส่ินค้�าต่อ
พินักงานศุลกากร และพินักงานศุลกากรได�รับและออก
เลขที่่ใ� บขนส่ินค้�าให�แล�ว ไม่่ต้อ้ งชำำ�ระค่่�อ�กรต้�ม่กฎหม่�ย
ว่่�ด้้ว่ยศุุลก�กรและกฎหม่�ยว่่�ด้้ว่ยพิิกัด้อัต้ร�ศุุลก�กร
จนกว่่�จะค่รบกำ�หนด้ 14 ว่ัน นับแต้่ว่ันที่่�พินักง�นศุุลก�กร
ออกเลขที่่�ใบขนสิินค่้�ด้ังกล่�ว่
(2) ในกรณ่ ที่่� ม่่ ก �รสิ่ ง ของต้�ม่ (1) กลั บ เข้ � ไป

ในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด�วยศุลกากรภายในเขต
ส่่งเส่ริมเศรษฐกิจพิิเศษเพิ่อ� กิจการอุตส่าหกรรม ที่่เ� ก่ย� วกับ
กิจการพิาณิิชย์อิเล็กที่รอนิกส่์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่่�
ย่�นใบขนส่ินค้�าต่อพินักงานศุลกากรและพินักงานศุลกากร
ได�รับ และออกเลขที่่�ใบขนส่ินค้�าแล�ว ผู้้�ประกอบกิจการ
อาจย่น� ขอยกเลิกรายการของดังกล่าวในใบขนส่ินค้�าขาเข�า
นัน้ ได� และเม่อ� พินักงานศุลกากรม่ค้า� ส่ัง� ยกเลิกแล�ว ให้ถอื ว่่�

ม่ิได้้ม่่ก�รนำ�ของร�ยก�รด้ังกล่�ว่ออกจ�กเขต้ปลอด้อ�กร
ภ�ยในเขต้สิ่งเสิริม่เศุรษฐกิจพิิเศุษเพิือ� กิจก�รอุต้สิ�หกรรม่ ที่่�
เก่ย� ว่กับกิจก�รพิ�ณิชำย์อเิ ล็กที่รอนิกสิ์ และไม่่ม่ภ่ �ระค่่�อ�กร

การด� า เนิ น การตามวรรค้หนึ� ง ให� เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณิฑ์วิ ธ่ ก าร และการปฏิ บั ติ พิิ ธ่ ก ารศุ ล กากรที่่�
กรมศุ ล กากรประกาศก� า หนดตามกฎหมายว่ า ด� ว ย
ศุลกากร”

เอกสารอ้างอิง
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ประก�ศุกรม่ศุุ ล ก�กรที่่� เ ก่� ย ว่ข้ อ งกั บ ก�รปฏิ บั ต้ิ พิิ ธ่ ก �ร
ศุุลก�กร ณ เขต้ปลอด้อ�กรกิจก�รพิ�ณิชำย์อิเล็กที่รอนิกสิ์
ภ�ยในเขต้สิ่งเสิริม่เศุรษฐกิจพิิเศุษในพิื้นที่่�เขต้พิัฒน�พิิเศุษ
ภ�ค่ต้ะว่ันออก

1. ประกาศกรมศุลกากร ที่ 204/2562 เรื่อง การ
ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่่� 24 กันยายน 2562
2.ประกาศกรมศุลกากร ที่ 87/2560 เรื่อง การ
ด�าเนินการกับของที่น�าเข้ามาในราชอาณาจักร และได้
น�าเข้าเก็บในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี
ลงวันที่่� 31 กรกฎาค้ม 2560
ค่ณะกรรม่ก�รนโยบ�ยเขต้พิั ฒ น�พิิ เ ศุษภ�ค่
ต้ะว่ันออก ได�มป่ ระกาศ เร่อ� ง ก�าหนดเขตส่่งเส่ริมเศรษฐกิจ

พิิเศษ : กลุ่มพิาณิิชย์อิเล็กที่รอนิกส่์ บางปะกง ลงวันที่่� 17
กันยายน 2562 ก�าหนดพิ่้นที่่�เขตส่่งเส่ริมเศรษฐกิจพิิเศษ
: กลุ่มพิาณิิชย์อิเล็กที่รอนิกส่์ บางปะกง พิ่้นที่่�ประมาณิ
232 ไร่ บริ เ วณิต� า บลบางส่มั ค้ ร อ� า เภอบางปะกง
จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เที่รา เป็ น “เขต้สิ่งเสิริม่เศุรษฐกิจพิิเศุษ
กลุ ่ ม่ พิ�ณิ ชำ ย์ อิ เ ล็ ก ที่รอนิ ก สิ์ บ�งปะกง” เพิ่� อ รองรั บ
อุตส่าหกรรมเป้าหมายพิิเศษโลจิส่ติกส่์ และกิจการอ่�น
ที่่�เก่�ยวข�องที่่�ส่อดค้ล�องกับอุตส่าหกรรมเป้าหมายพิิเศษ
โลจิส่ติกส่์

ดังนัน้ ในการด�าเนินการเก่�ยวกับเขตปลอดอากร
กิจการพิาณิิชย์อเิ ล็กที่รอนิกส่์ภายในเขตส่่งเส่ริมเศรษฐกิจ
พิิเศษในพิ่้นที่่�เขตพิัฒนาพิิเศษภาค้ตะวันออก จึงต�องม่
องค้์ค้วามร้�ที่่�จ�าเป็นเก่�ยวกับส่ิที่ธิประโยชน์ต่าง ๆ การขอ
อนุญาตจัดตั้ง การอนุญาตให� ประกอบกิจการพิาณิิชย์
อิ เ ล็ ก ที่รอนิ ก ส่์ ในเขตปลอดอากรกิ จ การพิาณิิ ช ย์
อิเล็กที่รอนิกส่์ การปฏิบัติพิิธ่การศุลกากร การเก็บของ
การค้วบคุ้มระบบบัญช่ส่นิ ค้�า และการก�าจัดและที่�าลายของ
ในเขตปลอดอากรกิจการพิาณิิชย์อิเล็กที่รอนิกส่์ เพิ่อ� ค้วาม
ส่ะดวก รวดเร็ว ค้รบถ้�วน ถ้้กต�อง ตามที่่�กฎหมายก�าหนด

1.ส่�านักงานค้ณิะกรรมการนโยบายเขตพิัฒนาพิิเศษภาค้ตะวันออก (ส่กพิอ.). เขตส่่งเส่ริมเศรษฐกิจพิิเศษ ส่่บค้�นเม่�อวันที่่� 15 มกราค้ม 2564 จาก https://eeco.or.th/th
2.กรมศุลกากร กระที่รวงการค้ลัง. เร่�องน่าร้�และกฎหมาย ประกาศกรมศุลกากร ส่่บค้�นเม่�อวันที่่� 15 มกราค้ม 2564 จาก https://www.customs.go.th
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“การเลี้ ้ � ย งโคนม” เป็็ น หนึ่่�งในอาชีี พ พระราชทานจาก “พระบาทสมเด็็ จ พระบรมชนกาธิิ เ บศร
มหาภููมิพ
ิ ลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร” โดยทรงมีีพระราชดำำ�ริอิ ยากให้้ชาวไทยทุุกคนเข้้าถึึงการดื่่�มนม
เนื่่�องจากนมเป็็นอาหารที่่�มีีคุณ
ุ ค่่าทางโภชนาการสููงและเป็็นประโยชน์์ต่อ่ ร่่างกายของมนุุษย์์ อีีกทั้้�งการเลี้้ย� งโคนม
สามารถส่่งเสริิมให้้เกษตรกรมีีชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น ดัังพระราชดำำ�รััสตอนหนึ่่�งที่่�ว่่า “การเลี้้�ยงโคนมก็็เป็็น
อาชีีพที่่�ดีีสำำ�หรัับคนไทย เหมาะกัับประเทศ และถ้้าใช้้หลัักวิิชาที่่�เหมาะสม ก็็จะทำำ�ให้้มีีความเจริิญและมีีรายได้้ดีี”
ด้้วยการส่่งเสริิมและพััฒนาการเลี้้�ยงโคนมอย่่างต่่อเนื่่�องของรััฐ ทำำ�ให้้อาชีีพการเลี้้�ยงโคนมในประเทศไทยเริ่่�ม
แพร่่หลายจนกลายเป็็นหนึ่่�งในอุุตสาหกรรมที่่�สำำ�คััญของประเทศ นอกจากนั้้�นยัังมีีมาตรการทางการค้้าเพื่่�อ
ควบคุุมการนำำ�เข้้าสิินค้้าประเภทนมและปกป้้องอุุตสาหกรรมนมภายในประเทศ โดยกระทรวงพาณิิชย์์ ได้้กำ�ำ หนดให้้
“นมสดชนิิดที่่�มิิ ได้้ทำำ�อย่่างข้้น  ไม่่ว่่าจะทำำ�ให้้หวานหรืือไม่่ก็็ตาม รวมทั้้�งเครื่่�องดื่่�มประเภทนมปรุุงแต่่ง
และหางนมผง (นมผงขาดมัันเนย)” เป็็นสิินค้้าที่่�ต้้องขออนุุญาตในการนำำ�เข้้ามาในราชอาณาจัักร
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ในปีี พ.ศ. 2537 ประเทศไทยเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกของ “องค์์การการค้้าโลก” (World Trade Organization:
WTO) และได้้ผููกพัันสิินค้้าเกษตร 23 รายการไว้้ภายใต้้กรอบความตกลงว่่าด้้วยการเกษตร ทำำ�ให้้ประเทศไทยต้้องยกเลิิก
“มาตรการที่่�ไม่่ใช่่ภาษีีในการกีีดกัันทางการค้้า” และเปลี่่�ยนมาใช้้ “มาตรการโควตาอััตราภาษีี  (Tariff Rate Quota: TRQ)”
ซึ่่�งกำำ�หนดอััตราภาษีีนำำ�เข้้าไว้้ 2 อััตรา คืือ “อััตราในโควตา” (อััตราต่ำำ�สำ
� ำ�หรัับการนำำ�เข้้าที่่�ไม่่เกิินโควตาที่่ผูู� กพัันไว้้กัับ WTO) และ
“อััตรานอกโควตา” (อััตราสููงสำำ�หรัับการนำำ�เข้้าที่่�เกิินจากโควตา) โดยกำำ�หนดอััตราอากรในโควตาสำำ�หรัับนมและเครื่่�องดื่่�มนม
เป็็นอััตราร้้อยละ 20 นมผงขาดมัันเนยเป็็นอััตราร้้อยละ 5 ในขณะที่่อั� ัตราอากรนอกโควตากำำ�หนดเป็็นร้้อยละ 41 ร้้อยละ 84
และร้้อยละ 216 ตามลำำ�ดับั ซึ่่ง� เห็็นได้้ว่า่ อััตราอากรนอกโควตานั้้น� สููงกว่่าอััตราอากรในโควตาเป็็นอย่่างมาก ส่่งผลให้้ต้น้ ทุุนการนำำ�เข้้า
สิินค้้าสููงขึ้้น� ทำำ�ให้้ผู้้�ผลิิตนมภายในประเทศสามารถแข่่งขัันกัับสิินค้้านำำ�เข้้าได้้มากขึ้้น� โดยเมื่่อ� มีีการนำำ�เข้้าสิินค้้าประเภทนม พนัักงาน
ศุุลกากรจะตรวจสอบพิิกััดอััตราศุุลกากรว่่าตรงตามสิินค้้าที่่นำ� ำ�เข้้าหรืือไม่่ เนื่่�องจากมัักจะมีีการสำำ�แดงประเภทพิิกััดศุุลกากรที่่�ไม่่
อยู่่�ในข่่ายสิินค้้าที่่�ถููกควบคุุมอัันเป็็นการสำำ�แดงเท็็จเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงอากร และตรวจสอบหนัังสืือรัับรองแสดงการได้้รัับสิิทธิิในการ
ชำำ�ระภาษีีในและนอกโควตา เพื่่อ� ปกป้้องอุุตสาหกรรมนมในประเทศและสอดคล้้องกัับพัันธกิิจของกรมศุุลกากรในด้้านการส่่งเสริิม
เศรษฐกิิจของประเทศด้้วยมาตรการทางศุุลกากร ดัังนั้้�น มาตรการโควตาอััตราภาษีีจึึงถืือเป็็นมาตรการที่่�ทำำ�ให้้ประเทศไทยยััง
คงควบคุุมปริิมาณการนำำ�สิินค้้าประเภทนมได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

ผลกระทบจากความตกลงเขตการค้้าเสรีีต่่ออุุตสาหกรรมนมภายในประเทศ
ในปััจจุุบัันรััฐบาลไทยได้้มีีการเจรจาความตกลงเขตการค้้าเสรีี (FTA) กัับหลายประเทศ ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อระบบโควตา
การนำำ�เข้้าสิินค้้าประเภทนม รวมถึึงการควบคุุมการนำำ�เข้้าสิินค้้าดัังกล่่าวด้้วย ซึ่ง�่ ประเทศไทยมีีการจััดทำ� 
ำ FTA กัับ 2 กลุ่่�มเศรษฐกิิจ
คืือ “ASEAN” และ “BIMSTEC” และ FTA กัับ 8 ประเทศ ได้้แก่่ สหรััฐอเมริิกา ญี่่ปุ่่� �น จีีน อิินเดียี ออสเตรเลีีย นิิวซีีแลนด์์
บาห์์เรน เปรูู เพื่่�อเป็็นการรัักษาสถานภาพและศัักยภาพในการส่่งออกของประเทศไทย ซึ่่�งมุ่่�งเน้้นในการขยายโอกาสส่่งออกและ
เพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขัันด้้านราคาของสิินค้้าไทยในตลาดโลก

ตารางแสดงการนำำ�เข้้าสิินค้้าประเภทนมระหว่่างปีี พ.ศ. 2559-2563

ที่่�มา : รายงานสารสนเทศศุุลกากร กรมศุุลกากร 			
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จากสถิิติิการนำำ�เข้้าย้้อนหลััง 5 ปีี การนำำ�เข้้าสิินค้้าประเภทนมในแต่่ละปีีมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น โดยมีีปริิมาณการนำำ�เข้้า
สิินค้้านมและครีีมรวม 16,490 ตััน คิิดเป็็นมููลค่่า 1,496 ล้้านบาท นมผงขาดมัันเนยรวม 320,441 ตััน คิิดเป็็นมููลค่่า 24,680
และเครื่อ�่ งดื่่ม� นมรวม 78,829 ตััน คิิดเป็็นมููลค่่า 2,770 ล้้านบาท ซึ่่ง� นมผงขาดมัันเนยเป็็นสิินค้้าที่่ป� ระเทศไทยนำำ�เข้้ามากที่่สุ� ด 
ุ เนื่่อ� งจาก
นมผงขาดมัันเนยสามารถนำำ�ไปแปรรููปเป็็นผลิิตภััณฑ์์อาหารอื่่น� ๆ ได้้หลายประเภท เช่่น นมเปรี้้�ยว ไอศกรีีม และช็็อคโกแลต เป็็นต้้น
อีีกทั้้�งการเข้้าร่่วมในความตกลงเขตการค้้าเสรีีต่่าง ๆ ทำำ�ให้้ประเทศไทยลดอััตราอากรของสิินค้้าประเภทนมเหลืือร้้อยละศููนย์์
เกืือบทั้้�งหมด ยกเว้้นประเทศออสเตรเลีียและนิิวซีีแลนด์์ ซึ่่�งเป็็นประเทศผู้้�ผลิิตนมรายใหญ่่ของโลกและมีีต้้นทุุนการผลิิตที่่ต่ำ� ำ��กว่่า
ประเทศไทย โดยประเทศไทยมีีแผนลดอััตราอากรเหลืือร้้อยละศููนย์์ในปีี 2564 และ 2568 ตามลำำ�ดัับ การลดอััตราอากรดัังกล่่าว
ส่่งผลให้้การนำำ�เข้้าสิินค้้าประเภทนมเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั  ดัังนั้้น� การเข้้าร่่วมในความตกลงเขตการค้้าเสรีีจึึงส่่งผลกระทบโดยตรง
ต่่ออุุตสาหกรรมนมและเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงโคนมภายในประเทศและอาจทำำ�ให้้เกิิดภาวะของนมล้้นตลาดได้้

แนวทางในการจัดการปัญหาผลกระทบจากความตกลงเขตการค้าเสรี
นอกเหนืือไปจากภารกิิจหลัักของกรมศุุลกากรในการจััดเก็็บภาษีีอากรแล้้ว ยัังมีีหน้้าที่่�ในการควบคุุมการนำำ�เข้้าสิินค้้า
ให้้เป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้การจััดเก็็บภาษีีอากรกัับประเทศนอกกลุ่่�มความตกลงการค้้าเสรีีเป็็นไปอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ และลดผลกระทบจากปััญหาสิินค้้านมล้้นตลาด ผู้้�เขีียนจึึงขอเสนอแนวทางดำำ�เนิินการดัังนี้้�
1) พััฒนาระบบบริิหารจััดการข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวกัับการตรวจสอบสิินค้้าประเภทนมโดยบููรณาการข้้อมููลกัับหน่่วยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้อง เช่่น เชื่่�อมโยงข้้อมููลกัับองค์์การอาหารและยาในส่่วนของข้้อมููลการจดทะเบีียนอาหารหรืือการแจ้้งรายละเอีียดอาหาร
เพื่่�อใช้้ตรวจสอบส่่วนประกอบของสิินค้้าที่่�นำำ�เข้้าว่่าเป็็นสิินค้้าตรงตามที่่�สำำ�แดงหรืือไม่่ และเชื่่�อมโยงข้้อมููลกัับกระทรวงพาณิิชย์์
เพื่่�อตรวจสอบการนำำ�เข้้าจากประเทศที่่�มาตรการโควตาอััตราภาษีียัังคงบัังคัับใช้้อยู่่�  โดยเปรีียบเทีียบปริิมาณโควตาที่่�ผู้้�นำำ�เข้้า
ได้้รัับจััดสรรกัับปริิมาณที่่�นำำ�เข้้าจริิงเพื่่�อเฝ้้าระวัังการสำำ�แดงเท็็จเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการเสีียอากร
2) เน้้นการตรวจสอบกรณีีของการสำำ�แดงเมืืองกำำ�เนิิดอัันเป็็นเท็็จเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงอากร เนื่่�องจากอาจเกิิดกรณีีสิินค้้าจาก
ประเทศนอกความตกลงการค้้าเสรีีสำำ�แดงถิ่่น� กำำ�เนิิดของสิินค้้าเป็็นประเทศที่่อ� ยู่่ภ� ายใต้้ความตกลงการค้้าเสรีีเพื่่อ� ยกเว้้นอากรและ
นำำ�เข้้ามาในปริิมาณที่่�มาก ส่่งผลเกิิดการแข่่งขัันที่่�ไม่่เป็็นธรรมและทำำ�ให้้รััฐสููญเสีียรายได้้จากการจััดเก็็บภาษีีอากร ซึ่่�งกรณีีนี้้�
กรมศุุลกากรควรดำำ�เนิินการพััฒนาระบบเพื่่อ� ควบคุุมการนำำ�เข้้าสิินค้้าตั้้ง� แต่่ข้อ้ มููลหนัังสืือแสดงถิ่่น� กำำ�เนิิดสินิ ค้้าจากประเทศคู่่�สัญ
ั ญา
จนถึึงการนำำ�เข้้าในราชอาณาจัักร และแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลข่่าวสารระหว่่างประเทศคู่่�เจรจาเขตการค้้าเสรีีเพื่่�อให้้ดำำ�เนิินการป้้องกััน
การนำำ�เข้้าสิินค้้าที่่�ผิิดกฎหมายได้้อย่่างทัันท่่วงทีี 
3) ติิดตามและจััดเก็็บข้้อมููลการนำำ�เข้้าสิินค้้าประเภทนมตามข้้อตกลงการค้้าเสรีี  เพื่่�อตรวจสอบการนำำ�เข้้าว่่าเป็็นกรณีี
ของการนำำ�เข้้าสิินค้้าเพื่่อ� ผลิิตและบริิโภคตามปกติิ หรืือเป็็นการอาศััยช่่องว่่างของการยกเว้้นภาษีีและเข้้าข่่ายทุ่่�มตลาดสิินค้้าภายใน
ประเทศ  ซึ่่�ง “การทุ่่�มตลาด  (Anti-dumping)” เป็็นกรณีีที่่�ประเทศผู้้�ผลิิตนมต่่างประเทศกำำ�หนดราคาสิินค้้าที่่�ส่่งออกไปยััง
ต่่างประเทศให้้มีีราคาต่ำำ��กว่่าสิินค้้าชนิิดเดีียวกัันที่่�จำำ�หน่่ายเพื่่�อการบริิโภคภายในประเทศผู้้�ส่่งออก กรมศุุลกากรจึึงควรเฝ้้าระวััง
และประสานงานกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อป้้องกัันเกิิดความเสีียหายต่่ออุุตสาหกรรมนมภายในประเทศ 
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อะไรเอ่่ย ?

เมื่่�อท่่านสงสััย? เราจะไขปััญหาให้้...
การนำำหรืือสั่่�งอาหาร

เข้้ามาในราชอาณาจัักรต้้องดำำเนิินการอย่่างไร

คำำตอบ :

การนำำ�เข้้าอาหารเพื่่�อจำำ�หน่่าย จะต้้องได้้รัับอนุุญาตจากผู้้�อนุุญาตก่่อนการนำำ�เข้้า

ตามมาตรา 15 แห่่งพระราชบััญญััติิอาหาร พ.ศ. 2522

การนำำ�เข้้าอาหารเพื่่�อบริิโภคส่่วนตััวทางไปรษณีีย์์ระหว่่างประเทศ  หรืือการนำำ�ติิดตััว

เข้้ามา สามารถทำำ�ได้้โดยไม่่ต้้องมีีใบอนุุญาตนำำ�เข้้า แต่่ต้้องอยู่่�ในเงื่่�อนไขดัังนี้้�
1. ต้้องไม่่เข้้าข่่ายอาหารที่่ห้� า้ มนำำ�เข้้าตามประกาศกระทรวงสาธารณสุุข เรื่อ�่ ง กำำ�หนดอาหาร
ที่่�ห้้ามผลิิต นำำ�เข้้า หรืือจำำ�หน่่าย
2. จำำ�นวนตามที่่สำ� �นั
ำ กั ด่่านอาหารและยากำำ�หนดว่่าเป็็นปริิมาณอาหารเพื่่อ� บริิโภคเฉพาะตน
ไม่่ถืือเป็็นการนำำ�เข้้าเพื่่อ� จำำ�หน่่าย คืืออาหารไม่่เกิินจำำ�นวนที่่บ� ริิโภคได้้ 30 วััน และไม่่เกิิน 30 กิิโลกรััม หรืือ
10 ลิิตร อย่่างไรก็็ตาม พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องจะพิิจารณาตามลัักษณะของผลิิตภััณฑ์์ประกอบกัับ
ข้้อเท็็จจริิงในการนำำ�เข้้า

การนำำหรืือสั่่�งเครื่่�องสำำอาง

เข้้ามาในราชอาณาจัักรต้้องดำำเนิินการอย่่างไร

	คำำตอบ :
           การนำำ�เข้้าเครื่่�องสำำ�อางสำำ�เร็็จรููปเพื่่�อจำำ�หน่่าย ต้้องจดแจ้้งรายละเอีียดของเครื่่�องสำำ�อางกัับ อย.
การนำำ�เข้้าเครื่่�องสำำ�อางสำำ�เร็็จรููปที่่�ไม่่ใช่่เพื่่�อจำำ�หน่่าย หากมีีการนำำ�เข้้ารายการละไม่่เกิิน 6 ชิ้้�น
ให้้ถืือว่่าเป็็นการนำำ�เข้้ามาในราชอาณาจัักรที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจของพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่� ณ ด่่านนำำ�เข้้าที่่�จะพิิจารณา
ให้้นำำ�เข้้าได้้ โดยไม่่ต้้องแจ้้งการนำำ�เข้้าต่่อ อย. (นายด่่านศุุลกากรเป็็นพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่� ณ ด่่านนำำ�เข้้า
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุุข  เรื่่�อง แต่่งตั้้�งพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�เพื่่�อปฏิิบััติิการตามพระราชบััญญััติิ
เครื่่�องสำำ�อาง พ.ศ. 2558)
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