สรุปประเด็นพิจารณาในที่ประชุม
คณะทางานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออานวยความสะดวกในการนาเข้าส่งออก (ครอ.) ครั้งที่ 1/2561
-----------------------------------------------ประเด็นที่ 1 : กำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรกรณีผู้นำของเข้ำแจ้งควำมสงวนสิทธิขอคืนอำกรและกำรวำงประกันเกี่ยวกับ
ปัญหำพิกัดศุลกำกรเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกร
ข้อเท็จจริง : ภำยหลังพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 2560 มีผลบังคับ กรมศุลกำกรยังไม่มีประกำศแนวทำงปฏิบัติ
สำหรับกรณีที่ผู้นำของเข้ำไม่แน่ใจในประเภทพิกัดที่จะสำแดง จึงขอวำงประกัน/แจ้งควำมสงวนสิทธิคืนอำกร เพื่อขอให้
กรมศุลกำกรพิจำรณำว่ำจัดเข้ำพิกัดใด แต่ปัจจุบันยังไม่มีแนวทำงปฏิบัติให้ผู้ประกอบกำรและเจ้ำหน้ำทีด่ ำเนินกำร
แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑. กรณีที่ผู้นาของเข้าไม่แน่ใจในประเภทพิกัดสาหรับของที่จะนาเข้า
ขอให้ยื่นคำร้องขอทรำบพิกัดอัตรำศุลกำกรล่วงหน้ำ โดยดำเนินกำรตำมประกำศกรมศุลกำกร ที่ 17/2561
2. กรณียังไม่มีประกาศกรมฯ และคาสั่งทั่วไปกรมฯ สาหรับการแจ้งความสงวนสิทธิขอคืนอากรและการวางประกัน
เกี่ยวกับปัญหาพิกัดศุลกากรเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
คณะทางาน ครอ. เสนอกรมฯ ตามหนังสือ ที่ กค 0506(2)/620 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 (e- 604695) ดังนี้
2.1 มอบหมำยให้ สกม. จัดประชุมร่วมกับ สมพ. สทส. และหน่วยงำนจัดเก็บ จัดทำประกำศกรมฯ และคำสั่งทั่วไปกรมฯ
รองรั บ กำรปฏิบั ติพิธีกำรศุล กำกรกรณี ที่ผู้ นำของเข้ำ แจ้งควำมสงวนสิ ทธิ ขอคืนอำกรและกำรวำงประกัน
เกี่ยวกับปัญหำพิกัดศุลกำกรเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกร
2.2 มอบหมำยให้ สพก. ประสำนงำนร่วมกับ สทส. เปิดระบบวินิจฉัยพิกัดอัตรำศุลกำกรเพื่อให้ พนักงำนศุลกำกร
ตรวจสอบรำยละเอียดผลกำรวินิจฉัยพิกัดศุลกำกรที่เคยพิจำรณำไว้
2.3 ในระหว่ำงที่หน่วยงำนตำมข้อ 1 และ 2 ยังดำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ ให้ทุกหน่วยงำนรับปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรไป
พลำงก่อน จนกว่ำจะมีป ระกำศกรมฯ และคำสั่ งทั่ ว ไปกรมฯ ให้ มีผ ลบังคั บใช้ โดยให้ พนัก งำนศุ ล กำกรที่
ทำหน้ำที่ตรวจปล่อยสินค้ำชักตัวอย่ำงตำมระเบียบที่กำหนด และจัดส่งให้คณะทำงำนพิจำรณำปัญหำพิกัดอัตรำ
ศุลกำกรประจำสำนักงำนฯ ที่มีผู้แทนของสำนักพิกัดอัตรำศุลกำกรร่วมเป็นคณะทำงำน พิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
กรมฯ มีดาริ ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 “เห็นชอบตามเสนอ”
------> แจ้งทุกหน่วยงาน ตามหนังสือที่ กค 0501/247 ลว. 8 มกราคม 2562 (e-13051)
ประเด็นที่ 2 : ปัญหำกำรนับระยะเวลำในกำรใส่เครื่องหมำย “/” ในช่อง “ISSUED RETROACTIVELY” ของหนังสือรับรอง
ถิ่นเกิดสินค้ำ (FORM D)
ข้อเท็จจริง กำรนับวันสำหรับกำรใส่เครื่องหมำย “/” ในช่อง Issued Retroactively ของประเทศผู้ออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกำเนิดสินค้ำ (Form D) ของประเทศผู้ส่งของออก (ประเทศมำเลเซีย และประเทศเวียดนำม) กับหน่วยงำนที่
พิจำรณำกำรได้สิทธิของกรมศุลกำกร มีแนวทำงกำรนับที่แตกต่ำงกัน (ตำม OCP กฎขอ 10 ข้อ 2 ย่อย ภำคผนวก 8
“three (3) days from the declared shipment date , ... and prominently marked “Issued Retroactively”)
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. กรณีควำมไม่สอดคล้อง ส่วนกฎว่ำด้วยถิ่นกำเนิดสินค้ำ จะนำเรื่องหำรือกับหัวหน้ำคณะอนุกรรมกำรควำมตกลง
กำรค้ำสินค้ำของอำเซียนด้ำนกฎถิ่นกำเนิดสินค้ำของไทย เพื่อกำหนดแนวทำงปฏิบัติให้สอดคล้องต่อไป
2. กรณีที่มีกำรทำเครื่องหมำยในช่อง Issued Retroactively ก่อนวันครบกำหนดที่จะต้องระบุ ไม่เป็นสำเหตุทำให้
หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ำ Form D ฉบับดังกล่ำวต้องเสียสิทธิไป
คณะทางาน ครอ. เสนอกรมฯ ตามหนังสือ ที่ กค 0506(2)/620 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 (e- 604695)
มอบหมายให้ ครอ. แจ้งเวียน ---->เวียนตามหนังสือที่ กค 0501/246 ลว. 8 มกราคม 2562 (e-13020)
คณะทำงำนร่วมภำครัฐและภำคเอกชนเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรนำเข้ำส่งออก (ครอ.) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 13 ธันวำคม 2561
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ประเด็นที่ 3 : ปัญหำกำรแสดงใบอนุญำตนำสัตว์ออกนอกรำชอำณำจักรหรือใบอนุญำตนำซำกสัตว์ออกนอกรำชอำณำจักร (ร.9)
ข้อเท็จจริง ใบอนุญำตนำสัตว์ออกนอกรำชอำณำจักรหรือใบอนุญำตนำซำกสัตว์ออกนอกรำชอำณำจักร ตำมประกำศ
กำหนดให้มีอำยุเพียง 9 วัน กรณีที่เรือเลื่อนออกทำให้ใบอนุญำตหมดอำยุก่อนวันเรือออก
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ให้กรมปศุสัตว์หำรือร่วมกับกรมศุลกำกรเพื่อแก้ปัญหำร่วมกัน ในประเด็นกำรขยำยระยะเวลำวันหมดอำยุของใบอนุญำต
และควำมชัดเจนของระยะเวลำที่ใบอนุญำตครอบคลุมว่ำเป็นวันใด --- > จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562
ประเด็นที่ 4 : กำรทบทวนภำษีอำกรขำออกของสินค้ำไม้แปรรูปและไม้ท่อน
ข้อเท็จจริง กรมป่ำไม้ขอเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจำรณำกำรปรับลดภำษีขำออกให้มีควำมเหมำะสมเพื่อตอบสนอง
นโยบำยกำรส่งเสริมกำรส่งออกไม้เศรษฐกิจ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ให้เสนอประเด็นกำรทบทวนภำษีอำกรขำออกให้สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.) ที่มีอำนำจหน้ำที่ในเรื่องนี้พิจำรณำ
ประเด็นที่ 5 : กำรขนส่งสินค้ำไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ออกไปต่ำงประเทศ
ข้อเท็จจริง ผู้ประกอบกำรและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติบำงรำยไม่ทรำบรำยละเอียดของกฎหมำย ส่งผลให้เกิดอุปสรรคใน
กำรส่งสินค้ำไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ออกไปนอกประเทศ เช่น ข้อยกเว้นกำรไม่ต้องขอใบอนุญำตหรือใบรับรองสำหรับ
สินค้ำที่นำเข้ำหรือส่งออกไปเพื่อจัดแสดงเป็นตัวอย่ำง หรือกำรส่งออกไม้ที่มีกำรรื้อมำจำกบ้ำนเรือนเก่ำ เป็นต้น
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ขอให้ผู้ประกอบกำรและเจ้ำหน้ำที่ที่ ตรวจสอบสินค้ำ ศึกษำกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของกรมป่ำไม้และกระทรวง
พำณิชย์ในกำรส่งออกสินค้ำประเภทไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ โดยประสำนควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่กรมป่ำไม้
ประเด็นที่ 6 : กำรแก้ไขประกำศและระเบียบกระทรวงพำณิชย์ให้มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับระบบกำรค้ำเสรี
ข้ อ เท็ จ จริ ง ข้ อ กฎหมำยและระเบี ย บบั ง คั บ เดิ ม ที่ ใ ช้ ใ นกำรน ำเข้ ำ และส่ ง ออกสิ น ค้ ำ ที่ มี ใ บอนุ ญ ำตส่ ง ผลกระทบ
ต่อผู้ประกอบกำร เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจนของกำรบังคับใช้ โดยเฉพำะประเด็น ที่คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ตีควำมว่ำ
ไม่สำมำรถออกใบอนุญำตภำยหลังจำกสินค้ำได้รับกำรตรวจปล่อยจำกอำรักขำศุลกำกรแล้ว
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ที่ประชุมมีควำมเห็นว่ำ ประเด็นเรื่องใบอนุญำตมีควำมละเอียดอ่อนและเกี่ยวข้องกับหลำยหน่วยงำนภำยใต้กฎหมำย
หลำยฉบับ ภำคเอกชนจึงควรผลักดันในเวทีระดับประเทศเพื่อพิจำรณำแก้ไขปัญหำดังกล่ำว
ประเด็นที่ 7 : ข้อยกเว้นตำมมำตรำ 152 ตำมพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 2560
ข้อเท็จจริง ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง บัญชีรำยชื่อวัตถุอันตรำย กรมโรงงำนอุตสำหกรรมมีควำมเห็นว่ำ
กำรอนุ ญ ำตตำมพระรำชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ อั น ตรำย พ.ศ. 2535 ไม่ อ ยู่ ใ นเงื่ อ นไขยกเว้ น ตำมมำตรำ 152 แห่ ง
พระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 2560 กำรนำเข้ำสินค้ำวัตถุอันตรำยยังคงต้องขอใบอนุญำตนำเข้ำจำกกรมโรงงำน
อุตสำหกรรม
เขตปลอดอำกรตำมมำตรำ 152 วรรค 2 ระบุกำรนำเข้ำ-ส่งออกเฉพำะในพื้นที่ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
ให้ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยในส่วนที่เกี่ยวกับกำรควบคุมกำรนำเข้ำมำในรำชอำณำจักร กำรส่งออก
ไปนอกรำชอำณำจักรเท่ำนั้น
แนวทางการแก้ไขปัญหา
กรมโรงงำนอุตสำหกรรมขอนำควำมเห็นจำกที่ประชุมไปหำรือและทบทวนในประเด็นดังกล่ำว
คณะทำงำนร่วมภำครัฐและภำคเอกชนเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรนำเข้ำส่งออก (ครอ.) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 13 ธันวำคม 2561
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