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 สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน 

 ทา่นผูอ้่านคงไดท้ราบจาก CPMU news ฉบบัเดอืนพฤษภาคมทีผ่่านมาแลว้ว่า สหภาพยุโรป

ไดอ้อกประมวลระเบยีบปฏบิตัิสหภาพศุลกากรฉบบัใหม่ (Union Customs Code: UCC) โดยเริ่ม 

มผีลบงัคบัใชท้ ัว่ท ัง้ประเทศสมาชกิสหภาพยุโรปตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2559 

 ในฉบบันี้  CPMU news ขอน าเสนอการเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑบ์างประการเกี่ยวกบั AEO 

(Authorized Economic Operator) ตามกฎหมายศุลกากรฉบบัใหมข่องสหภาพยุโรป โดยหลกัเกณฑ์

ใหมด่งักลา่วน ามาซึง่ขอ้ทา้ทายบางประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งส  าหรบัผูส้ง่ออกสนิคา้ไปยงัสหภาพยุโรป  

 นอกจากนี้  AEO ยงัเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Customs-Business Partnership ของ

องคก์ารศุลกากรโลก (WCO) โดยโครงการดงักลา่วมวีตัถปุระสงคเ์พื่อส่งเสริมความร่วมมอืระหว่าง

ศุลกากรและภาคธุรกิจอนัจะน าไปสู่กฎเกณฑท์างศุลกากรทีท่นัสมยั ตอบสนองต่อความตอ้งการ และ

เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ใ น แ ว ด ว ง ธุ ร กิ จ ที่ ต ้อ ง ก า ร ก า ร อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ท า ง ก า ร ค ้ า 

เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัในการคา้ระหวา่งประเทศ 

 ส าหรบัผูป้ระกอบการที่ประสบปัญหาในการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ศุลกากรบางประการ

โดยเฉพาะผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) อาจพิจารณาเขา้ร่วมโครงการ 

Voluntary Compliance Framework เพือ่รบัความช่วยเหลอืและการฝึกอบรมจากศุลกากร ท ัง้นี้ 

หากผูป้ระกอบการปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างถูกตอ้งดว้ยความสมคัรใจก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสใน  

การไดร้บัการอ านวยความสะดวกทางการคา้จากศุลกากรอกีประการหนึ่งดว้ย 

 พวกเราหวงัว่า จดหมายข่าวฉบบันี้ จะท าใหท้่านผูอ้่านไดต้ระหนักถึงความส าคัญใน 

การสง่เสรมิความร่วมมอืระหวา่งศุลกากรและภาคธุรกจิเพือ่ประโยชนอ์ย่างย ัง่ยนืของท ัง้สองฝ่าย รวมท ัง้

ความพยายามของศุลกากรในการช่วยเหลอืใหผู้ป้ระกอบการปฏบิตัติามกฎหมายอย่างถกูตอ้งนะครบั 

รังสฤษฎ์ พัฒนทอง 
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ในภาวะที่ การค า้ โลกขยายตัวและห่วงโ ซ่ 

โลจิสติกสท์ี่มีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ศุลกากร

ไดร้ ับแรงกดดันใหเ้ปลี่ยนแปลงบทบาทเพื่อ

อ านวยความสะดวกทางการค ้า  ในขณะที่ 

ภาคธุรกิจตอ้งการใหป้ล่อยสินคา้เพื่อการคา้ที่

คล่องตวัและลดตน้ทุน ศุลกากรตอ้งจดัการกบั

ปริมาณสนิคา้ที่เพิ่ มข้ึนภายในระยะเวลาจ ากดัโดย

ยงัคงตอ้งรกัษามาตรฐานความม ั่นคงปลอดภยั

และจดัเกบ็ภาษีอย่างถูกตอ้ง ดว้ยเหตุน้ี ศุลกากร

และภาคธุรกิจจึงควรร่วมมือกนัเพื่อท าใหพ้ิธีการ

ศุลกากรมีความทนัสมยั ลดความซบัซอ้น และ

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของการคา้ระหว่าง

ประเทศ 

การปรึกษาหารือกนัระหว่างศุลกากรและภาคธุรกิจอยู่

เสมอ นอกจากจะช่วยเพิ่มความไวเ้น้ือเชื่อใจระหว่างกนั

แลว้ ยงัเอื้ออ านวยต่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ

น ามาพฒันาพิธีการศุลกากรใหม้ปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

และกฎเกณฑศุ์ลกากรทีต่อบสนองความตอ้งการของภาค

ธุรกิจจะเป็นแรงจูงใจใหผู้ป้ระกอบการปฏิบ ัติตาม

กฎหมายอย่างสมคัรใจ (voluntary compliance) อีก 

ประการหน่ึงดว้ย ก่อใหเ้กิดผลดีต่อท ัง้ 2 ฝ่ายในระยะ

ยาว  

หลกัการส าคญัในการพฒันาความสมัพนัธแ์บบหุน้ส่วน

อย่ า งย ั ่ง ยืน ร ะหว่ า ง ศุ ลก าก รกับภ าค ธุ รกิ จ  คื อ  

ก า ร เ ปลี่ ย น แปล ง ว ัฒนธ ร รม ในภ าค ธุ รกิ จ แ ล ะ 

การเปลี่ยนแปลงทศันคติของศุลกากรต่อภาคธุรกิจ  

เพื่อน าไปสู่ความไวว้างใจ ความเคารพ ความเขา้ใจ และ

การค านึงถึงความตอ้งการของอีกฝ่ายอนัจะเป็นปจัจยั

ส าคญัในการสรา้งความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนขอ้มูล 

ความโปร่งใส และพนัธะทีม่ต่ีอกนั 

 

 

 

 

 

ความสมัพนัธแ์บบ Partnership ที่ย ัง่ยนื 

Credit: businessnewsdaily 
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อย่างไรกต็าม การสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างศุลกากรกบั

ภาคธุรกิจย ังคงมีขอ้ทา้ทายอยู่หลายประการ เ ช่น  

ความเต็มใจของภาครฐัในการใหภ้าคธุรกิจมสี่วนร่วมใน

การสรา้งนโยบาย การสรา้งสิ่งแวดลอ้มที่เอื้ออ านวยต่อ

การเ ปิดใจปรึกษาหารือก ันอย่ า งสร า้งสรรค์ การ

เปลี่ยนแปลงทศันคติของศุลกากรที่มต่ีอภาคธุรกิจ และ

การใหผู้ป้ระกอบการ SME เขา้มามสี่วนร่วมและเพิ่ม

ความหลากหลายในการแสดงความเห็นจากภาคธุรกิจ 

เป็นตน้ ท ัง้น้ี นอกจากศุลกากรแลว้ องคก์รภาครฐัอื่นๆ 

ยงัมีส่วนส าคญัในบริบทการอ านวยความสะดวกและ

รกัษาความม ัน่คงปลอดภยัในบริบทการคา้โลกตาม

โครงการ National Single Window และ 

Coordinated Border Management 

ประโยชน์ที่ศุลกากรจะไดร้บั ประโยชน์ที่ภาคธุรกจิจะไดร้บั 

 ไดร้บัความสะดวกในการทดลองโครงการน าร่อง

ส าหรบันโยบายหรอืกฎระเบยีบใหม่ๆ  

 ศุลกากรที่มคีวามโปร่งใส สามารถคาดการณ์ได ้และ 

มธีรรมาภบิาล 

 มาตรการมปีระสทิธภิาพมากขึ้นและเป็นทีย่อมรบั  การอ านวยความสะดวกทางการคา้และการปล่อย

สนิคา้ทีร่วดเรว็ขึ้น 

 ภาคธุรกจิปฏบิตัติามดว้ยความสมคัรใจ  เขา้ถงึขอ้มลูศุลกากรไดร้วดเรว็ขึ้น 

 ขอ้พพิาทลดลงและการระงบัขอ้พพิาทมปีระสทิธิภาพ  ลดตน้ทนุสนิคา้ 

 เพิม่ความม ัน่คงปลอดภยัในห่วงโซ่โลจสิตกิส ์  เพิม่บทบาทในการสรา้งกฎเกณฑศุ์ลกากร 

 เขา้ใจความตอ้งการของภาคธุรกจิมากขึ้นเพื่อน ามาเป็น

ขอ้พจิารณาหลกัในการออกนโยบาย 

 เข า้ ใจและค า นึ งถึ งบทบาทหน ้าที่ ของ ศุลกากร 

ตามกฎหมาย 

 ไดร้บัข่าวสารจากภาคธุรกิจเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลง

ห่วงโซ่โลจสิตกิสแ์ละแนวโนม้ใหม่ๆ   

 มช่ีองทางสือ่สารกบัศุลกากร 

 ไดใ้ชท้รพัยากรที่มอียู่อย่างจ ากดัใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

 เพิ่มชื่อเสียงของผูป้ระกอบการและกลายเป็นที่รูจ้กั

มากยิง่ขึ้น 

 ลดตน้ทนุในพธิกีารศุลกากร  สิง่แวดลอ้มทีเ่อื้ออ านวยต่อการคา้ทีถ่กูกฎหมาย 

 เพิม่การจดัเกบ็ภาษ ี  สิง่แวดลอ้มทีเ่อื้ออ านวยต่อการลงทนุ 

 เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัใหแ้ก่เศรษฐกิจของ

ประเทศ 

 ขดีความสามารถในการแขง่ขนัทีเ่พิม่ขึ้น 
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ดว้ยเหตุน้ี องคก์ารศุลกากรโลกจึงไดจ้ดัท า Customs-

Business Partnership Guidance โดยเป็นส่วนหน่ึง

ของ Economic Competitive Package (ECP) เพื่อ

ช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการสรา้งความสมัพนัธก์บั

ภาคธุรกิจแบบเป็นกิจจะลกัษณะและย ัง่ยืน โดยเอกสาร

ดงักล่าวเป็นแนวทางปฏิบตัิที่มีความยืดหยุ่นที่ประเทศ

สมาชิกสามารถปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ของ

ตนได ้ไม่ว่าศุลกากรของประเทศสมาชิกนัน้จะมีวิธีการ

พฒันาความส ัมพ ันธ์ก ับภาคธุรกิจที่ดีอ ยู่แลว้ หรือ 

อาจก าลงัประสบปญัหาหรือก าลงัเผชิญหนา้กบัภาคธุรกิจ

กต็าม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรบัผูท้ี่สนใจ สามารถดาวนโ์หลดแนวปฏบิตัิดงักล่าว

ฉบบัเตม็ไดท้ี ่ 

http://www.wcoomd.org/en/topics/key-

issues/ecp-latest-proposal.aspx  

Credit: avtrinity 
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ระหว่างการประชุม  WTO Ministerial 

Conference ณ บาหลี ระหว่างวนัที่ 5 ถึง 7 

ธนัวาคม 2556 ประเทศสมาชิกไดม้ีมติออก

ขอ้ตกลงว่าดว้ยการอ านวยความสะดวกทางการคา้ 

(Trade Facilitation Agreement: TFA) โดย

ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

 ส่วนที่ 1 ว่าดว้ยมาตรการในการอ านวยความ

สะดวกทางการคา้และหนา้ที ่

 ส่วนที่ 2 ว่าดว้ยมาตรการผ่อนปรนส าหรบัประเทศ

ก าลงัพฒันาและประเทศพฒันานอ้ยทีสุ่ด 

 ส่วนที ่3 ว่าดว้ยการจดัการองคก์ร 

มาตรา 12 ซึ่งเป็นบทบญัญตัิในส่วนที่ 1 ไดเ้นน้

ความส าคัญของบทบาทประเทศสมาชิกในการท าให ้

ผูป้ระกอบการตระหนักถึงหนา้ที่ตามกฎหมาย และ

สนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการปฏิบตัิตามโดยใหโ้อกาสใน

การแกไ้ขขอ้บกพร่องดว้ยตวัเองโดยไม่ลงโทษ รวมท ัง้ใช ้

มาตรการที่ เค ร่งคร ัดส าหร ับผู ไ้ม่ปฏิบ ัติตาม ท ั้ง น้ี 

วตัถุประสงคห์ลกัของมาตราดงักล่าวเป็นไปเพื่อลดกรณี

การไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย ดงันัน้ จงึมคีวามจ าเป็นที่ตอ้ง

เปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการเปิดเผยขอ้มูลการไม่ปฏิบตัิ

ต า ม กฎหม า ย ข อ ง ตน โ ด ย สม ัค ร ใ จ  (voluntary 

disclosure) โดยถือเป็นเหตุอย่างหน่ึงในการลดโทษ 

ตามมาตรา 6 ของขอ้ตกลง TFA 

 

 

 

 

 

 

มาตรา 12: 1.1 ประเทศสมาชิกเห็นความส าคญัในการท าให้ผู้ประกอบการตระหนกัถึงหน้าท่ีตามกฎหมาย 

และสนบัสนนุให้ผู้ประกอบการปฏิบตัติามโดยให้โอกาสในการแก้ไขข้อบกพร่องด้วยตวัเองโดยไมล่งโทษ

ตามแตก่รณี รวมทัง้ใช้มาตรการท่ีเคร่งครัดส าหรับผู้ไมป่ฏิบตัติามเพื่อบงัคบัให้ปฏิบตัิตามกฎหมาย 

มาตรา 6: 3.6 ในกรณีท่ีผู้ประกอบการเปิดเผยข้อมลูสถานการณ์ท่ีท าให้ตนไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ หรือพิธีทางศลุกากรตอ่ศลุกากรด้วยความสมคัรใจก่อนท่ีศลุกากรจะตรวจพบการไมป่ฏิบตัติาม

กฎหมายด้วยตนเองนัน้ ศลุกากรควรน ามาพิจารณาเพ่ือเป็นเหตลุดโทษแก่ผู้ประกอบการนัน้ตามแตก่รณี

สมควร 

Voluntary Compliance Framework 

สร้างเสริมความสมัครใจในการปฏบิัตติามกฎหมาย 
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เพื่อช่วยเหลือใหศุ้ลกากรประเทศสมาชิกปฏิบตัิตาม 

TFA องค์การศุลกากรโลกจึงไดร้ิเริ่ม Voluntary 

Compliance Framework (VCF) ขึ้น เพื่อสรา้ง

แนวทางมาตรการทีศุ่ลกากรสามารถปรบัใชเ้พื่อสนบัสนุน

ใหผู้ป้ระกอบการปฏบิตัิตามกฎหมายมากยิง่ขึ้น 

ในกรณีที่ศุลกากรตรวจสอบผูป้ระกอบการเกี่ยวกบัการ

ปฏิบตัิตามกฎหมายนั้น อาจแบ่งผลการตรวจพบ

ออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1. ผูท้ีป่ฏบิตัติามกฎหมายดว้ยความสมคัรใจ 

2. ผูท้ีพ่ยายามปฏบิตัติามกฎหมาย แต่มขีอ้บกพร่องใน

การปฏบิตัติามบางประการ 

3. ผูท้ี่พยายามหลกีเลี่ยงการปฏิบตัิตามกฎหมายเท่าที่

โอกาสเอื้ออ านวย 

4. ผูท้ีไ่มป่ฏบิตัติามกฎหมายโดยเจตนา 

โดย VCF มเีป้าหมายหลกัที่ผูป้ระกอบการในกลุ่มที่ 1 

และ 2 ซึง่มกัเป็นผูป้ระกอบการ SME ทขีาดผูเ้ชี่ยวชาญ

และประสบการณ์เกี่ยวกบัพิธีการศุลกากรหรือการคา้

ระหว่างประเทศ หรือในบางกรณี VCF อาจใชก้บั

ผูป้ระกอบการในกลุ่มที่ 3 เพื่อผลกัดนัใหเ้ขา้สู่กลุ่มที่ 2 

หรือ 1 ต่อไป ส่วนผูป้ระกอบการในกลุ่มที่ 4 อาจม ี

ความจ าเป็นตอ้งใชม้าตรการลงโทษทางปกครองหรือ 

ทางอาญาในกรณีรา้ยแรง ท ัง้น้ี VCF มีวตัถุประสงค์

เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการปฏบิตัิตามกฎหมายเป็นกิจวตัรโดย

ไมต่อ้งพึง่พาการใชบ้ทลงโทษ 
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มาตรการที่ศุลกากรควรใชเ้พื่อใหเ้กิดการปฏิบตัิตาม

กฎหมายโดยสมคัรใจตามกรอบ VCF แบ่งออกเป็น 3 

ประเภท ดงัน้ี 

1. ลดตน้ทนุในการปฏบิตัิตามกฎหมาย 

2. เพิม่แรงจูงใจใหป้ฏบิตัติามกฎหมาย 

3. เพิ่มโอกาสใหเ้ปิดเผยขอ้มลูการปฏบิตัิตามกฎหมาย

โดยสมคัรใจ 

1. การลดตน้ทนุในการปฏบิตัิตามกฎหมาย 

1.1 ลดอตัราภาษี เพราะอตัราภาษทีี่ลดลงจะช่วยลดการ

หลกีเลีย่งการไมช่ าระภาษไีด ้

1.2 ท าใหพ้ิธีการศุลกากรง่ายขึ้นและมีความชดัเจน 

กฎระเบยีบทีค่ลุมเคลอืหรอืพธิกีารศุลกากรที่มคีวาม

ซบัซอ้นอาจเป็นช่องทางใหผู้ป้ระกอบการพยายาม

หลีกเลี่ยงภาษีได ้ดงันั้น ศุลกากรควรลดความ

ซบัซอ้นของพิธีการศุลกากรและสรา้งกฎเกณฑท์ี่

ชดัเจนเพื่อใหผู้ป้ระกอบการเขา้ใจและปฏิบตัิหนา้ที่

ไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวมท ัง้ควรแจง้กฎเกณฑใ์หแ้ก่

ผูป้ระกอบการรบัทราบเป็นระยะ ท ัง้น้ี ศุลกากรอาจ

น าระบบอิเล็กทรอนิกสม์าใชก้บัพิธีการศุลกากร ใช ้

แบบฟอรม์ทีเ่ขา้ใจงา่ย และลดข ัน้ตอนทางราชการ 

1.3 ออกค าวินิจฉยัล่วงหนา้เกี่ยวกบัแหล่งก าเนิดสินคา้ 

พิก ัดอ ัตราศุลกากรและราคาศุลกากร  เพราะ 

ค าวินิจฉยัล่วงหนา้จะช่วยใหผู้ป้ระกอบการส าแดง

สนิคา้ไดส้ะดวกขึ้น ส่งผลใหก้ารปล่อยสินคา้กระท า

ไดร้วดเรว็ขึ้นดว้ย  

2. เพิ่มแรงจูงใจใหป้ฏบิตัิตามกฎหมาย 

2.1 สรา้งความสมัพนัธแ์บบหุน้ส่วนระหว่างศุลกากรกบั

ผูป้ระกอบการ เพราะความสมัพนัธท์ี่ใกลช้ิดกบัเอกชนจะ

ช่ ว ย ให ้ศุ ลก าก ร ได ้ท ร า บถึ ง ค ว ามต ้อ ง ก า ร ขอ ง

ผูป้ระกอบการเพื่อใชใ้นการสรา้งมาตรการที่ตอบสนอง

ความตอ้งการของเอกชนไดอ้ย่างแทจ้ริง ส่งผลใหเ้อกชน

มแีรงจูงใจปฏบิตัติามกฎหมาย 

 ตีพิมพแ์ละเผยแพร่ข่าวสารใหผู้ป้ระกอบการทราบ

อย่างรวดเรว็เมือ่มกีารใชบ้งัคบัใชก้ฎเกณฑใ์หม่ๆ   

 จดัการฝึกอบรมและใหค้ าปรึกษาแก่ผูป้ระกอบการ

ในการปฏิบตัิตามกฎหมาย และเป็นการเอื้ออ านวย

ต่อการสรา้งความสมัพนัธแ์บบหุน้ส่วนกบัเอกชนอีก

ทางหน่ึงดว้ย โดยเฉพาะในหมู่ผูป้ระกอบการ SME 

ทีม่กัขาดความช านาญและผูเ้ชี่ยวชาญที่ใหค้ าแนะน า

เกี่ยวกบักฎหมายศุลกากร โดยศุลกากรอาจจดัตัง้
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คณะกรรมการฝึกอบรมที่ส  านักงานศุลกากรใน

ทอ้งทีเ่พือ่ใหบ้รกิารแก่ผูป้ระกอบการ 

 สรา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่อื้ออ านวยใหป้ฏบิตัิตามกฎหมาย

ตามหล ักส ังคมวิทยา เ ช่น  ใชส้ื่ อมวลชนเ ป็น

เครื่องมอืทางการตลาด (marketing)  ร่วมมอืกบั

ผูน้ าทางความคิด (opinion leaders)สรา้ง

สิ่งแวดลอ้มที่ชื่นชมผูป้ระกอบการที่ปฏิบตัิตาม

กฎหมายโดยสมคัรใจ และติเตียนผูป้ระกอบการที่

ไม่ปฏิบ ัติ  และสรา้งระบบราชการที่ น่ า เชื่ อถือ 

กล่าวคือ มคีวามรบัผิดชอบ พึ่งพาได ้และมีความ

ถกูตอ้งแมน่ย า 

2.2 การปล่อยสนิคา้ที่ง่ายขึ้นและการตรวจสอบที่นอ้ยลง

ส าหรบัผูป้ระกอบการที่มปีระวตัิปฏบิตัิตามกฎหมายโดย

สมคัรใจ โดยส าหรบัผูป้ระกอบการกลุ่มน้ี ศุลกากรอาจ

น ากระบวนการส าแดงสินคา้ที่ง่ายขึ้นและรวดเร็วมาใช ้

ร ว มท ั้ง ก า ร ปล่ อ ย สิ น ค ้า ก่ อ นม า ถึ ง  (pre-arrival 

clearance) โดยใหผู้ป้ระกอบการส่งขอ้มลูมายงัศุลกากร

ตัง้แต่สนิคา้อยู่ในระหว่างการขนส่ง ท ัง้น้ี เพื่อใหศุ้ลกากร

พจิารณาประเมนิล่วงหนา้และปล่อยสนิคา้ทนัททีี่มาถงึท่า

หรอืก่อนหนา้นัน้กไ็ดต้ามแต่ศุลกากรจะเหน็สมควร ผลดี

อีกประการหน่ึงที่ตามมา คือ ศุลกากรสามารถก าจดั

ขอบเขตเป้าหมายตรวจสอบใหล้ดลงได ้ 

 

2.3 ใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ SME ในการช าระ

ภาษี เช่น การขยายระยะเวลาก าหนดช าระหรือการแบ่ง

จ่ายเป็นงวด จะสามารถช่วยใหผู้ป้ระกอบการ SME 

ปฏบิตัติามกฎหมายได ้นอกจากน้ี ศุลกากรควรพจิารณา

ร่วมมือกบัหน่วยงานภาษีอื่นๆ เพราะในการช าระภาษ ี

ผู ้ป ร ะ ก อ บก า ร ต ้อ ง ช า ร ะ ภ า ษี อื่ น ๆ  ด ้ว ย  เ ช่ น 

ภาษมีลูค่าเพิม่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปลอ่ยสนิคา้ 

2.4 จดัตัง้โครงการเปิดเผยขอ้มูลโดยสมคัรใจ 

(Voluntary Disclosure Programmes: VDP) เพื่อให ้

โอกาสแก่ผูป้ระกอบการแกไ้ขขอ้บกพร่องในการปฏิบตัิ

ตามกฎหมาย เช่น การใหข้อ้มูลไม่ถูกตอ้ง หรือการ

ปกปิดขอ้มูลบางประการ โดยไม่ลงโทษผูป้ระกอบการ

ตามแต่กรณี ท ัง้น้ี โครงการดงักล่าวจะช่วยลดภาระของ

ศุลกากรในการตรวจสอบรวมท ัง้เพิ่มการจดัเก็บรายได ้

อีกทางหน่ึง ท ัง้น้ี โครงการ VDP ควรมีลกัษณะ

ดงัต่อไปน้ี 

 กระบวนการ ตอ้งระบุไวช้ดัเจน รวมท ัง้เจา้หนา้ที่

ผูร้บัผิดชอบและเอกสารที่ตอ้งใช ้โดยรายละเอียด

เกี่ยวก ับกระบวนการอาจเปิดใหด้าวโหลดจาก

เว็บไซต์ของศุลกากรเพื่อความสะดวกส าหร ับ

ผูป้ระกอบการและผูใ้หค้ าแนะน า 
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 ค่าปร ับและดอกเบี้ ย  โครงการตอ้งระบุกรณีที่

ผูป้ระกอบการตอ้งช าระค่าปรบัและดอกเบี้ย รวมท ัง้

วธิกีารค านวณ และในท านองเดยีวกนั ตอ้งระบุกรณี

ทีผู่ป้ระกอบการไมต่อ้งช าระค่าปรบัหรือไดร้บัการลด

ค่าปรบั 

 การด าเนินคดีทางอาญา โครงการตอ้งก าหนดกรณี

ที่ผูป้ระกอบการจะไม่ถูกด าเนินคดีทางอาญาไวใ้น

ประกาศ รวมท ัง้ควรใหต้วัอย่างดว้ย 

3. เพิ่มโอกาสใหเ้ปิดเผยขอ้มูลการปฏิบตัิ

ตามกฎหมายโดยสมคัรใจ 

โดยท ัว่ไป ผูป้ระกอบการมกัพยายามหลีกเลี่ยงการให ้

ขอ้มูลบางประการหรือความลบัทางการคา้ ดว้ยเหตุน้ี 

เพื่อเพิ่มโอกาสในการตรวจพบความผิดปกติในการ

ปฏบิตัติามกฎหมาย ศุลกากรอาจใชว้ธิดีงัต่อไปน้ี 

3.1 การจดัการความเสี่ยงอย่างมปีระสิทธิภาพ โดยใช ้

WCO Customs Risk Management Compendium 

เพื่อหาเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูง รวมท ัง้ใชท้รพัยากร

ของศุลกากรที่มีอยู่อย่างจ ากดัใน

การจดัการความเสี่ยงนัน้ เป็นการ

เพิ่มโอกาสในการตรวจพบการ

หลกีเลีย่งภาษ ี

3.2 การแลกเปลี่ยนขอ้มูลกบั

ศุลกากรประเทศอื่นท ัง้ในระดบัทวิ

ภ าคี แ ล ะพ หุภ าคี โ ดยท า เ ป็ น

ขอ้ตกลงทางการเพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มูลที่ครบถว้นและมี

ประสทิธภิาพ โดยขอ้มลูทางการคา้ที่ศุลกากรหน่ึงมอียู่จะ

เป็นประโยชน์ต่อศุลกากรอื่นๆ ในการตรวจพบความ

ผิดปกติในรายงานของผูป้ระกอบการ เป็นการป้องกนั

ไม่ใหผู้ป้ระกอบการส่งขอ้มูลเท็จหรือไม่สมบูรณ์ต่อ

ศุลกากรในอนาคต 

3.3 การแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างศุลกากรและสรรพากร 

เพราะในปจัจุบนั ผูป้ระกอบการ SME ในประเทศต่างๆ 

ไดร้วมตวักนัเพือ่ลดราคาศุลกากร (artificial reduction 

of customs value) และราคาตลาดภายในประเทศ 

ปรากฏการณ์ดงักล่าวก่อใหเ้กิดปญัหาในการประเมิน

ราคาศุลกากรทีช่ายแดนและการประเมนิราคาโอนส าหรบั

หน่วยงานสรรพากร ดงันัน้ ศุลกากรและสรรพากรควร

ร่วมมอืกนัในการรวบรวมและแลกเปลีย่นขอ้มลู  

สรุป 

เพื่อใหโ้ครงการ VCF มีประสิทธิภาพ มาตรการที่

ศุลกากรใชค้วรแตกต่างกนัไปตามแต่ละระดบัการปฏบิตัิ

ตามกฎหมายและเจตนาของผูป้ระกอบการ กลา่วคือ 
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 ผูป้ระกอบการที่ปฏิบตัิตามกฎหมายโดยสมคัรใจ 

ศุลกากรควรสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกใน

การปฏิบตัิตามกฎหมายต่อไป โดยการลดตน้ทุน

และเพิม่แรงจูงใจในการปฏบิตัิตามกฎหมาย 

 ผูป้ระกอบการทีพ่ยายามปฏบิตัติามกฎหมายแต่ยงัมี

ขอ้บกพร่องบางประการ ศุลกากรควรช่วยเหลอืให ้

ผูป้ระกอบการในกลุ่มน้ีปฏิบตัิตามกฎหมายได ้

ครบถว้น รวมท ัง้ลดตน้ทุนและเพิ่มแรงจูงในในการ

ปฏบิตัติามกฎหมายเช่นกนั 

 ในกรณีทีป่รากฏพบการไม่ปฏบิตัิตามกฎหมายอย่าง

มนียัยะส าคญั ศุลกากรควรพจิารณาก่อนว่า สาเหตุ

มาจากกฎระเบยีบที่ไม่ชดัเจนหรือมาจากความเขา้ใจ

ที่คลาดเคลื่อนของผูป้ระกอบการ หากเป็นประการ

หลงั ศุลกากรควรจดัการฝึกอบรมและใหค้ าปรึกษา

แก่ผูป้ระกอบการซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการ 

SME ทีข่าดผูเ้ชี่ยวชาญและประสบการณ ์

 ส าหรบัผูป้ระกอบการที่พยายามหลกีเลี่ยงกฎหมาย

เท่าที่เป็นไปได ้ศุลกากรควรใชม้าตรการเพิ่มโอกาส

ในการตรวจพบโดยการประเมินความเสี่ยง และ

เน่ืองจากผูป้ระกอบการกลุ่มน้ีมกัมีเหตุผลบาง

ประการในการหลีกเลี่ยงกฎหมาย ศุลกากรจึงควร

พยายามคน้หาเหตุผลดงักล่าวและใชม้าตรการที่

ออกแบบเฉพาะ โดยอาจอาศยัการแลกเปลีย่นขอ้มลู

ทางการคา้ก ับศุลกากรประเทศอื่นและระหว่าง

หน่วยงานสรรพากร รวมท ัง้ใชม้าตรการหลอกล่อ 

(carrot and stick) เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการปฏบิตัิ

ตามกฎหมาย 

ที่มา: http://www.wcoomd.org/en/topics/key-

issues/ecp-latest-proposal.aspx 
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AEO (Authorized Economic Operator) 

เป็นโครงการหน่ึงใน WCO SAFE 

Framework of Standards ซ่ึงไดว้าง

แนวทางและเทคนิคขัน้พื้นฐานในการด าเนิน

โครงการ AEO ระหว่างประเทศสมาชิกและภาค

ธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อใหก้ารด าเนินการสรา้ง 

Customs-to-Business Partnership (Pillar 

II) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดว้ยเหตุน้ี 

กระบวนการพิจารณาใหส้ถานะ AEO และเจา้หนา้ที่ที่

รบัผิดชอบจึงเป็นกุญแจส าคญัในการด าเนินโครงการ 

AEO ใหป้ระสบความส าเร็จ รวมท ัง้ช่วยสรา้งความ

เชื่อม ัน่ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ และอ านวยความสะดวกทาง

การคา้ระหว่างประเทศในภาพรวม 

ในการประชุมคร ัง้ที่ 13 เมื่อเดือนตุลาคม 2557 SAFE 

Working Group จงึไดจ้ดัต ัง้คณะท างานเพือ่ศึกษาและ 

 

 

จดัท าแนวทางปฏิบตัิ/ฝึกอบรมเกี่ยวกบัการพิจารณาให ้

สถานะ AEO แก่ผูป้ระกอบการที่มีศกัยภาพ โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พื่อท าใหโ้ครงการ AEO เป็นระเบยีบแบบ

แผนเดยีวกนัในแต่ละประเทศอนัจะเป็นประโยชนต่์อการ

ท าขอ้ตกลงรบัรองสถานะ AEO ของกนัและกนั 

(Mutual Recognition Agreement: MRA) ต่อมาใน

การประชุมคร ัง้ 15 เมื่อเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 

คณะท างานไดจ้ดัร่างแลว้เสร็จตามที่ไดร้บัมอบหมายและ

เสนอให ้SAFE Working Group พจิารณาในวาระ

เดียวกนัเพื่อเสนอให ้WCO Policy Commission และ 

Council อนุมตัริบัรองในล าดบัถดัไป 

Draft AEO Validation Guide ไดร้บัการออกแบบ

เพือ่เป็นเครื่องมอืสนบัสนุนการด าเนินโครงการ AEO ใน

ระดบัประเทศและเพื่อใหก้ารด าเนินการสรา้ง Customs-

to-Business Partnership เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ 
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โดยระบุหลกัเกณฑส์ าคญัอย่างละเอียดใน

การพิจารณาใหส้ถานะ AEO และ

สนับสนุนการใชว้ิธีที่ เ ป็นแบบแผน

เดียวกนัเกี่ยวกบัโครงการ AEO ทัง้

ในระด ับประเทศ ภูมิภาค และ

ระดบัระหว่างประเทศ นอกจากน้ี 

ผูป้ระกอบการจะไดร้บัทราบและเขา้ใจ

กระบวนการขอสถานะ AEO ท าใหก้ระบวนการมี

ความโปร่งใสและคาดการณ์ได ้จึงเป็นการส่งเสริม

ความสมัพนัธท์ี่ดีระหว่างศุลกากรและภาคธุรกิจอีกทาง

หน่ึง 

ดว้ยเหตุน้ี ร่างดงักล่าวจึงก าหนดคุณสมบตัิทางวิชาชีพ 

ทกัษะ และจริยธรรมของผูป้ระเมินใหส้ถานะ AEO 

เพื่อใหผู้ป้ระกอบการเกิดความเชื่อม ัน่ว่า กระบวนการมี

ความโปร่งใสเพราะเจา้หนา้ที่ที่พิจารณามีคุณสมบตัิ

ความสามารถ และไดร้บัการฝึกอบรมมาอย่างด ี 

กล่าวโดยสรุป Draft AEO Validation Guide มี

วตัถปุระสงคห์ลกั ดงัน้ี 

 ก ำ ห น ด คุณ ส มบัติ แ ล ะ

ควำมสำมำรถของเจำ้หน้ำที่ที่

ร ับผิ ดชอบก ำ รพิจ ำ รณำ

รบัรองสถำนะ AEO เพื่อให ้

เป็นที่ยอมรบัในแวดวงธุรกจิ 

 ก ำหนดหลัก เ กณฑ์ที่

ส ำค ัญในกำรพิจำรณำให ้สถำนะ 

AEO 

 ใหแ้นวทำงที่มีประโยชน์ในทำงปฏบิตัิแก่เจำ้หน้ำที่

ที่รบัผิดชอบทัง้เรื่องทำงเทคนิคและควำมรูค้วำม

เช่ียวชำญ 

 ส่งเสริมแนวทำงกำรพิจำรณำสถำนะ AEO ให ้

เป็นไปในทำงเดียวกนัและเหมำะสมกบับริบทใน

ประเทศ ภมิูภำค และระหว่ำงประเทศ 

ส ำหรบัผูท้ี่สนใจ สำมำรถดำวน์โหลด Draft AEO 

Validation Guide ไดท้ี่  

http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-working-

bodies/procedures_and_facilitation/safe_working_grou

p.aspx 

  

 

Credit: joeforamerica 
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ในปัจจุบนั มโีครงการ AEO หรือ Authorized Economic Operator กว่า 60 โครงการท ัว่โลกและ 

มแีนวโนม้ที่จะเพิ่ มข้ึนอย่างต่อเน่ือง อย่างไรกต็าม ประโยชนท์ี่ผูป้ระกอบการไดร้บัจากสถานะดงักล่าวยงัไม่

เป็นรูปธรรมมากนกั นอกจากน้ี กระบวนการขอสถานะ AEO มีความยุ่งยาก เป็นภาระแก่ผูป้ระกอบการ 

และมาตรฐานไม่สอดคลอ้งกนัในประเทศต่างๆ ดว้ยเหตุน้ี เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2559 ระหว่าง 

การประชุม WCO 3
rd
 Global AEO Conference ณ เมอืง Cancun ประเทศเมก็ซิโก หอการคา้ระหว่าง

ประเทศ (International Chamber of Commerce: ICC) จึงไดเ้สนอขอ้แนะน า (Recommendations) 

เพื่อพฒันา AEO ใหเ้กดิประโยชนต่์อการคา้และเศรษฐกจิระหว่างประเทศต่อไป 

หอการคา้ระหว่างประเทศ ในฐานะองคก์รธุรกิจระดบัโลก

และเป็นตวัแทนภาคธุรกิจในการแสดงความเห็นในเวที

โลก สนบัสนุนใหป้ระเทศต่างๆ น าโครงการ AEO และ

โครงการในลกัษณะเดียวกนัไปใชใ้นทางปฏิบตัิอย่าง

เตม็ทีแ่ละสอดคลอ้งกนั โดยก่อใหเ้กิดประโยชนท์ี่ชดัเจน

ต่อภาคธุรกจิ  

ในการน้ี หอการคา้ระหว่างประเทศไดผ้ลกัดนัใหอ้งคก์าร

ศุลกากรโลก (WCO) และองคก์ารการคา้โลก (WTO) 

รวบรวมมาตรฐานและหล ักเกณฑ์ของโครงการที่

เ กี่ ย ว ข ้อ งก ับ  AEO ขอ งน าน าปร ะ เทศ เพื่ อ ปร ับ 

ใหเ้ขา้กบัมาตรฐานโลกที่ตรงกนั โดยมาตรฐานโลกควร

สอดคลอ้งกบันิยามของ AEO ที่ไดก้  าหนดไวใ้น WCO 

SAFE Framework นิยาม “ผูท้ี่ไดร้บัอนุญาต” 

(authorized person) เป็นไปตามขอ้ 3.32 ของ 

Transitional Standard ในอนุสญัญาเกียวโตฉบบั

ปรบัปรุง และนิยาม “ผูป้ระกอบการที่ไดร้บัอนุญาต” 

(authorized operator) ตามที่ไดก้  าหนดไวใ้นมาตรา 

7.7 ของ WTO Trade Facilitation Agreement 

(TFA)   

ดงัน้ี เพื่อใหก้ารบงัคบัใช ้AEO เป็นระเบยีบแบบแผน

เดียวกนัอนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการคา้ การ

เสริมสรา้งความม ัน่คงปลอดภยั และการยอมรบัสถานะ 

AEO ในประเทศอื่น (mutual recognition) หอการคา้

ระหว่างประเทศไดร้อ้งขอใหร้ฐับาลประเทศต่างๆ ใช ้
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โครงการ AEO ตามที่ไดก้  าหนดไวใ้น WCO SAFE 

Framework รวมท ัง้สนบัสนุนการตีความและการสรา้ง

มาตรฐานร่วมกนัโดยยดึหลกัการดงัต่อไปน้ี 

1. AEO ควรใหส้ทิธิประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการอย่าง

นอ้ยที่สุด ดงัน้ี 

 การปล่อยสินคา้ทีร่วดเร็วสินคา้มาถึงศุลกากรหรือ

หน่วยงานรฐัอื่นๆ ส าหรบัผูส้่งออกและผูน้ าเขา้ที่

ไดร้บัสถานะ AEO รวมถึงสินคา้ที่ขนส่งโดยผู ้

ใหบ้ริการโลจิสติกสท์ี่มสีถานะ AEO ในกรณีที่ได ้

ส  าแดงสนิคา้ไวล้ว่งหนา้และไดร้บัการประเมนิแลว้ว่า 

มคีวามเสีย่งต า่ 

 การประเมินตนเอง AEO ควรมีการตรวจสอบ

ค ว บ คุ ม โ ด ย ก า ร ต ร ว จ ส อ บ จ า ก บ ัญ ชี แ ท น 

การตรวจสอบแต่ละธุรกรรมเป็นคร ัง้ๆ ไป และควร

เปิดโอกาสใหม้ีการประเมินภาษีดว้ยตนเองในช่วง

ระยะเวลาที่ก  าหนด รวมท ัง้ความเป็นไปไดใ้นการ

ขยายระยะเวลาช าระภาษอีอกไป 

 การยก เ ว น้ จ ากหล ักประกัน ทัณฑ ์บน  ให แ้ ก่

ผูป้ระกอบการทีม่คีวามม ัน่คงทางการเงนิ (financial 

viability) และมปีระวตัิการปฏิบตัิตามกฎหมาย

อย่างเคร่งครดั 

 การใหค้วามช่วยเหลือในการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

ศุลกากรควรใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระกอบการเพื่อให ้

ปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างถูกตอ้งแทนการลงโทษ

โดยพลนั โดยความร่วมมือระหว่างศุลกากรกบั

ผูป้ระกอบการดงักล่าวจะส่งผลดีต่อท ัง้สองฝ่ายและ

ช่วยใหโ้ครงการ AEO ประสบความส าเรจ็ 

2. การใหส้ถานะ AEO แก่ผูป้ระกอบการที่มคุีณสมบตัิ

ตอ้งไม่ขดัขวางมาตรการอ านวยความสะดวก 

ทางการคา้ที่ใชก้บัผูป้ระกอบการที่ไม่มสีถานะ AEO 

ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการ SME  

3. หอการคา้ของประเทศต่างๆ ควรมบีทบาทส าคญัใน

การช่วยเหลอืรฐับาลจดัตัง้โครงการ AEO และ

รบัรองสถานะดงักล่าว เพราะเป็นองคก์รที่มคีวามรู ้

Credit: gov.tr 
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ความเชี่ยวชาญและเครือข่ายกบัแวดวงธุรกิจรวมถงึ

ผูป้ระกอบการ SME 

4. เพื่อใหโ้ครงการ AEO ประสบความส าเร็จ รฐับาล

ควรจดัใหม้ีการฝึกอบรมเฉพาะทางแก่เจา้หนา้ที่

ศุลกากรและเจา้หนา้ทีอ่ื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

5. ควรออกใบรบัรองสถานะ AEO ฉบบัเดียวที่ใชไ้ด ้

ท ัง้การขนส่งทางบก ทางเรอื และทางอากาศ 

6. ส าหรบัประเทศที่มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน

ระดบัภูมิภาค ควรมีการท าขอ้ตกลงรบัรอง AEO 

ของกนัและกนั (mutual recognition) หรือใช ้

กฎเกณฑเ์กี่ยวกบั AEO ฉบบัเดียวกนัส าหรบัการ

รวมกลุ่มในลกัษณะสหภาพศุลกากร นอกจากน้ี 

สหภาพศุลกากรควรอนุญาตใหบ้รรษทัขา้มชาติที่มี

สาขาอยู่ในประเทศสมาชิกหลายประเทศยื่นค ารอ้ง

ขอสถานะ AEO รวมกนัเป็นค ารอ้งเดียวไดใ้น

ประเทศสมาชิกใดก็ได ้โดยใหศุ้ลกากรของประเทศ

ที่ยื่นค ารอ้งเป็นผูป้ระสานงานกบัประเทศสมาชิกอื่น

เพือ่การรองรบัสถานะ AEO นัน้ 

7. นอกเหนือจากผูน้ าเขา้ โครงการ AEO ควรเปิด

โอกาสใหผู้ป้ระกอบการอื่นในห่วงโซ่โลจิสติกส์

ระหว่างประเทศ เช่น ผูส้่งออกและผูป้ระกอบการ

ขนส่ง สามารถยื่นค ารอ้งขอสถานะดงักล่าวได ้

เช่นกนั 

กล่าวโดยสรุป หลกัการของ AEO ในการอ านวยความ

สะดวกทางการคา้และสรา้งเสริมความม ัน่คงปลอดภยั

เป็นหลกัการที่ดี แต่ในทางปฏิบตัิ ยงัคงประสบปญัหา

บางประการโดยเฉพาะหลกัเกณฑท์ี่ไม่สอดคลอ้งกนัใน

แต่ละประเทศ ประโยชน์ที่ผูป้ระกอบการที่มีสถานะ 

AEO ไดร้บัยงัไมช่ดัเจน และภาคเอกชนยงัไม่มสี่วนร่วม

ในการพฒันาโครงการ AEO เท่าที่ควร ดงันั้น  

“ประเทศต่างๆ จึงควรยึดหล ักของ WCO SAFE 

Framework เป็นหลกัเกณฑก์ลางร่วมกนัอนัจะเป็น

ประโยชน์ต่อการรบัรองสถานะ AEO ของกนัและกนั 

ควรก าหนดสิทธิประโยชน์ของผูไ้ดร้บัสถานะ AEO 

อย่างชดัเจนโดยไม่เป็นการบัน่ทอนการอ านวยความ

สะดวกทางการคา้ที่ ผูป้ระกอบการอื่นไดร้ ับอยู่แลว้ 

รวมทัง้ควรสรา้งความสมัพนัธแ์บบหุน้ส่วนกบัเอกชน

เพื่อใหม้ ัน่ใจว่า โครงการ AEO ตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของผูป้ระกอบการอย่างแทจ้รงิ” 

 ที่มา: ICC Recommendations on Authorized Economic Operators จดัท าโดย ICC Commission on 

Customs and Trade Facilitation วนัที ่11 พฤษภาคม 2559 
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สหภาพยุโรปประมวลกฎเกณฑท์างศุลกากรเป็นคร ัง้

แรกในชื่อ Community Customs Code (CCC) ในปี 

2535 ก่อนที่จะถูกแทนที่ดว้ย Modernized Customs 

Code (MCC) ในปี 2556 เพื่อน าระบบอิเลก็ทรอนิกสม์า

ใชก้บัศุลกากรแทนกระดาษในการแลกเปลี่ยนขอ้มูล 

เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง ค าวินิจฉยั และการสื่อสารระหว่าง

ศุลกากรกบัผูป้ระกอบการ อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิก

จ านวนหน่ึงไมส่ามารถน าระบบอเิลก็ทรอนิกสม์าใชง้านได ้

ท ันภายในระยะ เ วล า เปลี่ ยนผ่ าน  ด ังนั้น  Union 

Customs Code (UCC) จึงเขา้มาแทนที่พรอ้มกบัการ

แกไ้ขปญัหาทีผ่่านมาทลีะนอ้ยเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จของ

สหภาพศุลกากร 

UCC มีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อท าใหร้ะบบกฎหมาย

ศุลกากรมีความชดัเจนแน่นอน (legal certainty) 

ส าหรบัท ัง้เจา้หนา้ที่ศุลกากรและแวดวงธุรกิจ  ท าใหพ้ิธี

การศุลกากรง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นท ัว่ประเทศสมาชิก

สหภาพยุโรปโดยใชร้ะบบอิเลก็ทรอนิกสท์ี่เป็นมาตรฐาน

เดยีวกนัและเชื่อมโยงถงึกนั รวมท ัง้เพิ่มการอ านวยความ

สะดวกทางการคา้แก่ผูป้ระกอบการที่ไดร้บัสถานะ AEO 

(Authorized Economic Operators) 

ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2559 ผูป้ระกอบการที่ไดร้บั

สถานะ AEO อยู่แลว้และผูป้ระกอบการที่ก  าลงัจะขอ

สถานะดงักลา่วตอ้งมคุีณสมบตัเิพิม่เตมิดงัต่อไปน้ี 

Credit: ec.europa 
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Credit: carasis 

1. มีประวตัิการปฏิบตัิตามกฎหมายที่ดี ท ัง้กฎหมาย

ศุลกากรและกฎหมายภาษอีื่นๆ  

2. มรีะบบจดัเก็บขอ้มูลการคา้และการขนส่งที่เป็นที่น่า

พอใจ โดยผูป้ระกอบการตอ้งเก็บขอ้มูลในระบบ

บญัชีที่มกีารตรวจสอบเทียบได ้และตอ้งมขี ัน้ตอน

การจดัการใบอนุญาตน าเขา้/ส่งออกที่เกี่ยวเน่ืองกบั

สนิคา้ตอ้งก ากดัหรือขอ้หา้มอื่นๆ รวมท ัง้มาตรการที่

ใชแ้ยกสนิคา้ตอ้งก ากดัออกจากสนิคา้อื่น 

3. มสีภาพคล่องทางการเงิน ไม่อยู่ในระหว่างข ัน้ตอน

การถูกฟ้องเป็นผูล้ม้ละลาย สินทรพัยร์วมไม่ติดลบ 

และช าระภาษถีูกตอ้งครบถว้นในระยะเวลา 3 ปีที่

ผ่านมา 

4. บุคคลากรของบริษทัที่ท  าหนา้ที่จดัการดูแลเรื่อง 

AEO มปีระสบการณ์ทางศุลกากรอย่างนอ้ย 3 ปี 

และมีมาตรฐานทางศุลกากรตามที่  European 

Standardization Body ก าหนด หรือมคุีณวุฒิ

วชิาชีพ (professional qualifications) ที่ออกโดย

ศุลกากรของประเทศสมาชิก สถาบนัการศึกษาที่

ศุลกากรประเทศสมาชิกใหก้ารรบัรอง หรือสมาคม

การคา้/ผู เ้ชี่ยวชาญที่ประเทศ

สมาชกิใหก้ารรบัรอง 

อย่างไรก็ตาม หากบุคคลใน

บริษทัที่มอี  านาจเป็นตวัแทนทาง

กฎหมายของบริษ ัท  ( เ ช่ น 

ป ร ะ ธ า น บ ริ ษ ั ท  ห รื อ

กรรมการบริหาร )  ไดผ้่ าน 

การฝึกอบรมทางศุลกากรมาแลว้ ก็ใหถ้อืว่า ไดผ้่าน

เงือ่นไขตามขอ้น้ีแลว้เช่นกนั 

5. มมีาตรการตามสญัญาที่บงัคบัใหผู้ป้ระกอบการอื่น

ในห่วงโซ่โลจิสติกส์ของตนปฏิบตัิตามมาตรการ

ความม ัน่คงปลอดภยั รวมท ัง้ตอ้งแต่งตัง้บุคลากรที่

ท  าหนา้ทีดู่แลดา้นความม ัน่คงปลอดภยัโดยเฉพาะ 

ผูป้ระกอบการที่ไดร้บัสถานะ AEO จะไดร้บัสิทธิ

ประโยชนเ์พิ่มเติม 2 ประการ กล่าวคือ การใช ้Entry 

into Declarant’s Records และ Centralized 

Clearance for Import 

1. Entry into Declarant’s Records (EIDR)  

เป็นระบบที่อนุญาตใหผู้ป้ระกอบการน าสินคา้เขา้สู่

พิธีการศุลกากรโดยไม่ตอ้งป้อนขอ้มูลส าแดงสินคา้

แบบสมบูรณ์แบบ (simplified data set) ในระบบ

อิเลก็ทรอนิกสข์องตนไดเ้อง โดยขอ้มูลที่ป้อนตอ้ง

เพียงพอในการระบุสินคา้และพิธีการศุลกากรที่ใช ้

นอกจากน้ี ผู ป้ระกอบการย ังไดร้ ับอนุญาตให ้

ประเมนิภาษไีดด้ว้ยตนเอง โดยตอ้งช าระภาษแีละส่ง

ขอ้มูลประกอบเป็นระยะเพื่อใหศุ้ลกากรตรวจสอบ 

โดย EIDR สามารถใชไ้ดใ้นกรณีต่อไปน้ี 

 การเคลื่อนยา้ยสินคา้อย่างเสร ี

(free circulation) 

 ก า ร จ ั ด เ ก็ บ ใ น

คลงัสนิคา้ 
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 การแปรรูปสนิคา้ (processing) 

 Specific Use 

 การส่งออกหรอืการส่งกลบัคืน 

อย่างไรกต็าม EIDR ไมส่ามารถใชก้บั 

 ก า ร จ ัด เ ก็ บ สิ น ค ้า ช ั ่ว ค ร า ว  (temporary 

storage)  

 การน าเขา้ทีม่มีลูค่าต า่ 

 Onward Supply Relief 

 สนิคา้ขา้มแดน 

 พิธีการศุลกากรเฉพาะดา้นอื่นๆ ที่ตอ้งใช ้

แบบฟอรม์ INF 

2. Centralized Clearance for Import  

เป็นระบบที่อนุญาตใหผู้ป้ระกอบการจดัการพิธีการ

ศุลกากรท ัง้หมดส าหรบัการน าเขา้หรือส่งออกใหเ้สร็จสิ้น

ทีศุ่ลกากรของประเทศสมาชกิหน่ึงประเทศได ้

แมเ้งือ่นไขในการขอสถานะ AEO ตามที่ UCC ก าหนด

จ ะ มี ค ว า ม ซ ับ ซ ้อ น ม า ก ขึ้ น  แ ต่ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ที่

ผูป้ระกอบการจะไดร้บัจะช่วยอ านวยความสะดวกทาง

การคา้ก ับผูป้ระกอบการในยุโรปได เ้ป็นอย่างมาก 

นอกจาก AEO แลว้ UCC ยงัเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์

ทางศุลกากรของสหภาพยุโรปอีกหลายประการและมี

ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการที่อ ยู่นอกสหภาพยุโรป

เช่นเดยีวกนั  

ผูท้ี่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่ มเติมไดท้ี่รายงาน

การศึกษา UCC กบัผลกระทบต่อผูป้ระกอบการใน

เอเชียไดท้ี ่ 

     http://brussels.customs.go.th

 

ที่มา: European Commission 
(TAXUD), Re-assessment of 
the AEO Authorisations in 
the Context of the UCC and 
its Implementing Provisions, 
27 April 2016.  
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ตามกฎหมายของประเทศอินเดีย ใบอนุญาตตวัแทน

ออกของ (customs broker) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

ไดแ้ก่ ประเภทชัว่คราวและประเภททัว่ไป โดยประเภท

ชัว่คราวจะออกใหแ้ก่ผูป้ระกอบการที่มีคุณสมบตัิ

เบื้องตน้เป็นไปตามที่ก  าหนด เช่น คุณวุฒิทางการศึกษา 

และสภาพคลอ่งทางการเงนิ เป็นตน้ โดยใบอนุญาตชัว่คราวมอีายุ 1 ปี และตอ้งวางหลกัประกนัทณัฑบ์นซึ่งมอีตัราแตกต่าง

กนัไปตามแต่ละด่านศุลกากร ท ัง้น้ี หากผูป้ระกอบการประสงคจ์ะขอใบอนุญาตประเภทท ัว่ไปซึ่งมอีายุ 5 ปี ตอ้งเขา้รบัการ

ทดสอบความรูเ้กี่ยวกบัพธิกีารศุลกากร กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รวมท ัง้การจดัการเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการปล่อยสนิคา้ 

เป็นตน้ 

 ผูร้บัอนุญาตตอ้งปฏิบตัิตามหนา้ที่ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นเงื่อนไขส าคญัในการ

พิจารณาต่ออายุใบอนุญาต การระงบัใบอนุญาตเป็นการช ัว่คราว จนกระท ัง่ถึงการเพิกถอนใบอนุญาต ท ัง้น้ี ค าส ัง่ต่างๆ 

เกี่ยวกบัใบอนุญาต สามารถอทุธรณต่์ออธิบดศุีลกากรได ้

Credit: biggboss9 
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 ในโอกาสน้ี ส านกังานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรสัเซลส ์ไดแ้ปลและสรุปหล ักการส าคญัในระเบยีบการออก

ใบอนุญาตตวัแทนออกของของประเทศอนิเดยีไว ้ดงัน้ี 

ค ำประกำศเชิญชวน 

นายด่าน (Commissioner) อาจออกค าประกาศเชิญชวน

ใหม้ายื่นค ารอ้งขอใบอนุญาตตามจ านวนที่ก  าหนดตามที่

เห็นสมควรในเดือนมกราคมของทุกปี โดยใหท้  าเป็น 

ค าประกาศติดไวท้ี่กระดานประชาสมัพนัธ์ของด่าน

ศุลกากร รวมท ัง้ตีพิมพล์งในหนงัสือพิมพอ์ย่างนอ้ย 2 

ฉบบัทีจ่  าหน่ายในพื้นทีท่ีด่่านศุลกากรนัน้รบัผดิชอบ ทัง้น้ี 

ค าประกาศตอ้งระบุวนัสิ้นสุดรบัค ารอ้งดว้ยและค ารอ้ง

นัน้ตอ้งเป็นไปเพื่อประกอบกิจการปล่อยสินคา้ภายใน

พื้นทีข่องด่านศุลกากรนัน้ 

กรณีที่ไม่ตอ้งขอใบอนุญำต 

1. ผูน้ าเขา้หรือส่งออกที่ท  าธุรกรรมกบัด่านศุลากร 

(Customs Station) โดยมไิดท้  าแทนผูอ้ื่น 

2. ลูกจา้งของบุคคลธรรมดาหรือหา้งหุน้ส่วน (firm) ที่

ท  าธุรกรรมแทนบุคคลธรรมดาหรือหา้งหุน้ส่วนนัน้

เป็นปกต ิ

3. ตวัแทนทีเ่รอืเดนิสมทุรว่าจา้งใหจ้ดัการปล่อยสนิคา้ที่

เกี่ยวขอ้งกบังานทีว่่าจา้งในฐานะตวัแทน 

กำรยื่นค ำรอ้ง 

1. ค ารอ้งใหใ้ชต้ามแบบฟอรม์ที่ก  าหนดพรอ้มตอ้งระบุ

ชื่อและทีอ่ยู่ของผูร้อ้ง และ 

2. ในกรณีทีผู่ร้อ้งเป็นหา้งหุน้ส่วน (firm) ใหร้ะบ ุ

 ชื่อและที่อยู่ของหุน้ส่วนทุกคน และชื่อของหา้ง

หุน้ส่วน 

 ชื่อของหุน้ส่วนหรอืลูกจา้งที่ไดร้บัมอบอ านาจให ้

กระท าการปลอ่ยสนิคา้หรอืน าของผ่านศุลกากร 

3. ในกรณีทีผู่ร้อ้งเป็นบรษิทั (company) ใหร้ะบ ุ

 ชื่ อของประธาน ผู จ้ ัดการ และกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

 ชื่อของประธาน ผูจ้ดัการ หรือลูกจา้งที่ไดร้บั

มอบอ านาจใหก้ระท าการปล่อยสินคา้หรือน า

ของผ่านศุลกากร 

คุณสมบตัิของผูย้ื่นค ำรอ้ง 

1. จบการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาที่ไดร้บัการรบัรอง 

เป็นลูกจา้งของผูร้บัอนุญาต ม ีpermanent pass 

และมีประสบการณ์ท างานเกี่ยวกบัการปล่อยสินคา้

ผ่านศุลกากรตาม permanent pass นัน้เป็น

ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 ปี ท ัง้น้ี นายด่านอาจลด

ระยะเวลาลงเหลือ 1 ปีก็ไดโ้ดยตอ้งระบุเหตุผล

ประกอบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

2. มีสภาพคล่องทางการเงินตามหลกัฐานที่ออกโดย

ธนาคารที่ก  าหนด หรือหลกัฐานอื่นๆ ที่ระบุการ

ครอบครองสนิทรพัยม์ลูค่าไม่นอ้ยกว่า 100,000 รูปี 

ส  าหรบัค ารอ้งที่ยื่นต่อด่านศุลกากรที่ Bombay, 

Calcutta, Madras, Cochin, Kandla, Goa, 
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Mangalore, Tuticorin หรือ Visakhapatnam 

และไม่นอ้ยกว่า 50,000 รูปี ส  าหรบัด่านศุลกากร

อื่นๆ 

ในกรณีทีเ่ขตอ านาจของนายด่านครอบคลุมมากว่า 1 

ด่านศุลกากร นายด่านอาจออกใบอนุญาต 1 ใบ

ส าหรบัด่านศุลกากรท ัง้หมดหรือหลายด่านก็ได ้

ตามที่ระบุในใบอนุญาตโดยไม่ตอ้งยื่นค ารอ้งที่ด่าน

ศุลกากรอื่นๆ อีก นอกจากน้ี นายด่านอาจยกเวน้

หนา้ที่ในการวางหลกัประกนัทณัฑบ์นแยกต่างหาก

ส าหรบัแต่ละด่านศุลกากรกไ็ด ้

 

กำรออกใบอนุญำตชัว่ครำว 

1. นายด่านอาจออกใบอนุญาตชัว่คราวเป็นระยะเวลา 1 

ปีใหแ้ก่ผูย้ื่นค ารอ้งที่ยื่นค ารอ้งภายในระยะเวลาที่

ก  าหนดและมคุีณสมบตัิตามที่กลา่วไวข้า้งตน้ 

2. ผูย้ืน่ค ารอ้งทีถ่กูปฏเิสธอาจอทุธรณ์ค าส ัง่ไปยงัอธิบด ี

(Chief Commissioner) ภายในระยะเวลา 30 วนั

นบัจากไดร้บัค าส ัง่นัน้ 

3. ในกรณีที่มียื่นค ารอ้งมากกว่าจ านวนใบอนุญาต

ตามที่ไดก้  าหนดไว ้ใหผู้ย้ื่นค ารอ้งที่มีประสบการณ์

มากกว่าไดร้บัสทิธก่ิอน 

กำรทดสอบผูย้ื่นค ำรอ้ง 

1. บุคคลธรรมดาที่ถอืใบอนุญาตชัว่คราว และบุคคลที่

จะท าหนา้ที่ออกของแทนหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทัที่ถอื

ใบอนุญาตชัว่คราวตอ้งไดร้บัการทดสอบโดยเร็ว

ที่สุดเท่าที่จะท าได ้โดยมีสิทธิเขา้รบัการทดสอบ

ตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัใบอนุญาตเป็นจ านวน 3 ครัง้ภายใน

ระยะเวลา 2 ปี และตอ้งช าระค่าธรรมเนียมในการ

ทดสอบครัง้ละ 500 รูปี 

2. แบบทดสอบประกอบดว้ยขอ้เขยีนและการสมัภาษณ์

โดยจดัสอบปีละ 2 ครัง้ ท ัง้น้ี ผูท้ี่ผ่านแบบทดสอบ

ขอ้เขยีนแต่ไม่ผ่านการสมัภาษณ์ในคราวเดียวกนัให ้

ถอืว่าไม่ผ่านการทดสอบทัง้หมด แต่ในการทดสอบ

คราวต่อไป ผูข้อทดสอบไม่ตอ้งท าแบบทดสอบ

ขอ้เขยีนอกี 

3. ค าถามในแบบทดสอบอาจครอบคลุมห ัวข อ้

ดงัต่อไปน้ี 

 การจดัเตรียมใบแสดงปริมาณและมูลค่าของ

สินคา้ (bill of entry) รวมท ัง้ใบตราส่ง 

(shipping bill) ประเภทต่างๆ 

 การด าเนินพธิกีารศุลกากร 

 การจดัจ าแนกประเภทสินคา้และพิกดัอตัรา

ศุลกากร 

 การประเมนิราคาศุลกากร 

 การแลกเปลีย่นเงนิตรา 

 ประเภทและลกัษณะของเอกสารที่ตอ้งใชก้บั 

bill of entry และ shipping bill 
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 ข ัน้ตอนการประเมนิราคาและการช าระภาษ ี

 การตรวจสอบสนิคา้ทีด่่านศุลกากร 

 บทบญัญตัิใน Trade and Merchandise 

Marks Act 1958 

 ขอ้หา้มในการน าเขา้/ส่งออก 

 ข ัน้ตอนการน าสินคา้เขา้/ออกจากคลงัสินคา้

ทณัฑบ์น 

 การน ากลบัเขา้มาและเงื่อนไขในการไดร้ ับ

ยกเวน้ภาษ ี

 การขอคืนอากร (drawback) 

 ความผดิตาม พรบ.ศุลกากร 

 บทบญัญตัิของกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง เช่น พรบ.

ค ว บ คุ ม ก า รน า เ ข ้า / ส่ ง อ อ ก  พ ร บ . ก า ร

แลกเปลี่ยนเงินตรา พรบ.วตัถุระเบิด พรบ.

อาวุธ พรบ.ฝ่ิน พรบ.ยาและเครื่องส าอาง 

 ข ัน้ตอนการขอคืนอากรที่ช  าระไป การอุทธรณ ์

และการขอตรวจสอบค าวินิจฉัย (revision 

petition) 

4. นายด่านตอ้งทดสอบความรูภ้าษาอ ังกฤษของ 

ผูร้บัอนุญาต รวมท ัง้ความรูภ้าษาทอ้งถิ่นที่ใชท้ี่ด่าน

ศุลกากรนัน้ดว้ย 

5. ผูท้ี่ไดร้บัใบอนุญาตท ัว่ไป (regular licence) อาจ

มอบอ านาจใหลู้กจา้ง หุน้ส่วน หรือกรรมการบริหาร

ใหเ้ขา้รบัการทดสอบแทนก็ได ้

กำรออกใบอนุญำตทัว่ไป (regular licence) 

1. ใหน้ายด่านออกใบอนุญาตท ัว่ไปแก่ผูถ้ือใบอนุญาต

ชัว่คราวที่ผ่านการทดสอบและช าระค่าธรรมเนียม 

5,000 รูปี รวมท ัง้การปฏบิตัิงานเป็นไปตามเกณฑ ์

เช่น 

 ปริมาณหรือมูลค่าของคารโ์กที่ปล่อยโดยผูร้บั

อนุญาตเป็นไปตามกฎระเบยีบของนายด่าน 

 ไมป่รากฏความลา่ชา้ในการปลอ่ยสนิคา้หรือการ

ช าระภาษี รวมท ัง้ไม่มคี ารอ้งเรียนเกี่ยวกบัการ

ไมป่ฏบิตัติามหนา้ทีข่องตวัแทนออกของ 

2. ตวัแทนออกของที่ไดร้ ับใบอนุญาตท ัว่ไปมีสิทธิ

ประกอบกจิการทีด่่านศุลกากรทกุด่าน หาก 

 ไดย้ื่นค ารอ้งขอลงทะเบียนต่อนายด่านประจ า

ด่านศุลกากรทีต่นประสงคจ์ะประกอบกจิการ 

 มีสภาพคล่องทางการเงินตามขอ้ 2 ของ 

“ คุณสมบ ัติ ข อ ง ผู ้ยื่ น ค า ร ้อ ง ”  ร วมท ั้ง มี

ความสามารถในการจดัหาคลงัเก็บสินคา้และ

การขนส่งที่เพียงพอ ณ จุดปล่อยสินคา้ และ

ตอ้งแสดงหลกัฐานว่า มจี  านวนลูกคา้ในปริมาณ

ทีเ่พยีงพอ 
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 ไดว้างหลกัประกนัทณัฑบ์นต่างหาก และแสดง 

bank guarantee ส าหรบัแต่ละด่านศุลกากร 

รวมท ัง้แสดงหลกัฐานว่ามคีวามรูภ้าษาทอ้งถิ่นที่

ใชท้ีด่่านศุลกากรนัน้ 

3. นายด่านอาจปฏเิสธไม่ใหใ้บอนุญาตท ัว่ไป หากผูถ้ือ

ใบอนุญาตชัว่คราวไม่ผ่านแบบทดสอบหรือไม่ผ่าน

การประเมนิดว้ยเหตุผลอื่นใดโดยตอ้งระบุเหตุผลไว ้

ในค าส ัง่ดว้ย 

4. ค าส ัง่ปฏเิสธของนายด่านอาจยืน่อุทธรณ์ไดต่้ออธิบดี

ศุลกากรหรืออธิบดีสรรพสามติตามแต่กรณีภายใน 

30 วนันบัแต่ไดร้บัค าส ัง่ 

หนำ้ที่ในกำรวำงหลกัประกนัทณัฑบ์น 

1. ก่อนการออกใบอนุญาตชัว่คราวหรอืท ัว่ไป ใหน้าย

ด่านเรยีกเก็บหลกัประกนัเป็นจ านวน 25,000 รูปี

ส  าหรบัค ารอ้งทีย่ื่นต่อด่านศุลกากรที ่Bombay, 

Calcutta, Madras, Cochin, Kandla, Goa, 

Mangalore, Tuticorin หรอื Visakhapatnam 

และเป็นจ านวน  10,000 รูปี ส  าหรบัด่านศุลกากร

อื่นๆ โดยอาจเป็นในรูปแบบ bank guarantee, 

postal security หรอื National Savings 

Certificate ในนามของนายด่าน 

2. ในการประกอบกิจการที่ด่านศุลกากรมากกว่า 1 

ด่านภายใตเ้ขตรบัผิดชอบของนายด่านมากกว่า 1 

นาย ผูร้บัอนุญาตตอ้งวางหลกัประกนัแยกต่างหาก 

3. ถา้วางหลกัประกนัเป็น postal security หรือ 

National Savings Certificate ใหค้ิดดอกเบี้ย

ใหแ้ก่ผูย้ืน่ค ารอ้งดว้ย 

ระยะเวลำและกำรต่อใบอนุญำตทัว่ไป 

1. ใบอนุญาตท ัว่ไปมีระยะเวลา 5 ปี แต่อาจต่อ

ระยะเวลาออกไปได ้

2. เมื่อผูร้อ้งยื่นค ารอ้งก่อนใบอนุญาตหมดอายุ นาย

ด่านอาจต่อระยะเวลาใบอนุญาตออกไปอีก 5 ปีนบั

แต่วนัที่ใบอนุญาตหมดอายุ หากการปฏิบตัิงาน

เป็นไปตามเกณฑ ์เช่น 

 ปริมาณหรือมูลค่าของคารโ์กที่ปล่อยโดยผูร้บั

อนุญาตเป็นไปตามกฎระเบยีบของนายด่าน 

 ไมป่รากฏความลา่ชา้ในการปลอ่ยสนิคา้หรือการ

ช าระภาษี รวมท ัง้ไม่มคี ารอ้งเรียนเกี่ยวกบัการ

ไมป่ฏบิตัติามหนา้ทีข่องตวัแทนออกของ 

3. ค่าธรรมเนียมการขอต่อใบอนุญาต 3,000 รูปี 

4. ใบอนุญาตไมส่ามารถซื้อขายหรอืเปลีย่นมอืได ้

หนำ้ที่ของตวัแทนออกของ 

1. ขอใบมอบอ านาจจากบริษทั หุน้ส่วน หรือบุคคล

ธรรมดาที่ตนไดร้บัจา้งเป็นตวัแทนออกของคร ัง้แรก 

และแสดงหลกัฐานการไดร้บัมอบอ านาจตามที่ผูช่้วย

หรอืรองนายด่านก าหนด 

2. ประกอบกิจการที่ด่านศุลกากรโดยตนเองหรือผ่าน

ลูกจา้งทีผู่ช่้วยหรอืรองนายด่านอนุมตัิ 
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3. ไม่เป็นตวัแทนลูกคา้ต่อเจา้หนา้ที่ศุลกากรส าหรบั

เรื่องใดๆ ที่ตนมีส่วนรูเ้ห็นหรือเคยใหค้วามเห็นไว ้

ก่อนในขณะทีต่นเคยด ารงต าแหน่งขา้ราชการ 

4. แนะน าใหลู้กคา้ปฏบิตัติามกฎหมาย และหากพบการ

ฝ่าฝืน ตอ้งรายงานต่อผูช่้วยหรอืรองนายด่าน 

5. มคีวามละเอียดรอบคอบ (due diligence) ในการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลใดๆ ที่แจง้ให ้

ลูกคา้ทราบเกี่ยวกบัการปลอ่ยสนิคา้  

6. ไม่กกัขอ้มูลใดๆ ที่เกี่ยวกบัค าส ัง่ปล่อยสินคา้ที่ออก

โดยนายด่านทีลู่กคา้มสีทิธริบัรู ้

7. ช าระภาษหีรือหน้ีสนิใดๆ ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด 

และแจง้ใหลู้กคา้ทราบเกี่ยวกบัการคืนอากรหรือส่วน

ต่างใดๆ ที่ ไดร้ ับคืนมาจากการไดช้ าระเกินไป

เกี่ยวกบัการปลอ่ยสนิคา้ทีก่ระท าไปแทนลูกคา้ 

8. ไม่หาหรือพยายามหาขอ้มูลใดๆ จากฐานขอ้มลูหรือ

แหลง่ขอ้มลูของราชการทีต่นมไิดร้บัอ านาจใหเ้ขา้ถงึ 

9. ไม่พยายามชกัจูงเจา้หนา้ที่ประจ าด่านเกี่ยวกบังานที่

คา้งอยู่ทีเ่จา้หนา้ที่ผูน้ ัน้หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยการ

ข่มขู่ การกล่าวหา การเสนอใหอ้ามิสสินจา้งหรือ

ผลประโยชนใ์ดๆ 

10. ไม่ปฏิเสธ ปกปิด โยกยา้ย หรือท าลายท ัง้หมดหรือ

บางส่วนซึ่งหนังสือ กระดาษ หรือบนัทึกใดๆ ที่

เกี่ยวกบัธุรกรรมทีก่ระท าไปในฐานะตวัแทนออกของ

ทีน่ายด่านตอ้งการหรอือาจตอ้งการ 

11. จดัเก็บเอกสารและบญัชีในรูปแบบที่สามารถจดัส่ง

ใหผู้ช่้วยหรือรองนายด่านไดเ้พื่อการตรวจสอบได ้

เป็นระยะ และตอ้งจดัเกบ็ไวเ้ป็นะระยเวลาอย่างนอ้ย 

5 ปี 

12. จ ัดท าและเสนอเอกสารให เ้ ป็นไปตามค าส ัง่ที่

เกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั 

13. ตรวจสอบเอกสารท ัง้หมด เช่น bill of entry และ 

shipping bills ที่จะส่งแก่ด่านศุลกากรว่า ไดร้ะบุ

ชื่อผูน้ าเขา้/ส่งออกหรือไม่ รวมท ัง้ตอ้งระบุชื่อของ

ตวัแทนออกของไวส้่วนบนสุดของเอกสารใหเ้ป็นที่

สงัเกตไดง้า่ย 

14. รายงานต่อนายด่านท ันทีในกรณีที่ ใบอนุญาต 

สูญหาย 
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15. ปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะตวัแทนออกของดว้ยความ

รวดเร็วและมปีระสิทธิภาพโดยไม่มีเหตุล่าชา้โดยไม่

จ าเป็น 

16. ไมจ่ดัเกบ็ค่าบรกิารเกนิอตัราทีน่ายด่านอนุมตัิ 

กำรระงบัชัว่ครำวและกำรเพกิถอนใบอนุญำต 

1. นายด่านอาจระงบัช ัว่คราวหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ภายในเขตร ับผิดชอบของตน และอาจส ัง่ ริบ

หลกัประกนัไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 

 ผูร้บัอนุญาตไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขใดๆ ตาม

หลกัประกนัทณัฑบ์น หรอื 

 ผูร้บัอนุญาตไม่ปฏิบตัิตามบทบญัญตัิใดๆ ใน

กฎระเบียบน้ี ไม่ว่ าจะอ ยู่ในหรือนอกเขต

รบัผดิชอบของนายด่าน หรอื 

 ผูร้บัอนุญาตกระท าผิดใดๆ ไม่ว่าจะอยู่ในหรือ

นอกเขตรบัผิดชอบของนายด่าน เมื่อนายด่าน

เห็นว่า ผูร้บัอนุญาตไม่เหมาะสมที่จะประกอบ

กจิการทีด่่านศุลกากรของตน 

2. หากเป็นการสมควรและจ าเป็นเร่งด่วน นายด่านอาจ

ระงบัใบอนุญาตไวช้ ัว่คราว หากการสอบสวนก าลงั

ด าเนินการอยู่ และไม่ว่ากรณีใดๆ หากผูร้บัอนุญาต

ไ ม่ ป ฏิ บ ั ติ ต า ม ห น ้ า ที่ ต ั ว แ ท น อ อ ก ข อ ง  

นายด่านอาจหา้มผูร้บัอนุญาตนัน้ประกอบกิจการใน

ส่วนใดส่วนหน่ึงหรือมากกว่าในด่านศุลกากรของตน

กไ็ด ้

สทิธใินกำรพกัอำศยั 

ผูร้บัอนุญาตไมม่สีทิธพิกัอาศยัในด่านศุลกากร 

กำรก ำหนดอตัรำค่ำบรกิำร 

1. นายด่านอาจปรึกษาสมาคมผูป้ระกอบการตวัแทน

ออกของที่ไดร้บัการรบัรองเป็นระยะและประกาศ

แจง้อตัราค่าบริการส าหรบัตวัแทนออกของ โดย

ตัวแทนออกของตอ้งคิดอ ัตราค่าบริการตามที่

ประกาศโดยเคร่งครดั 

2. ใหต้วัแทนออกของขึ้นทะเบียนกบัสมาคมฯ หากมี

สมาคมเช่นว่านัน้ที่ไดจ้ดทะเบียนกบัด่านศุลกากร

และไดร้บัการรบัรองจากนายด่าน 

 

ท่ีมา: http://www.cbec.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs-act/formatted-htmls/cs-regulatione 



 

ระหว่างวันท่ี 10-17 กรกฎาคม 2559 นายกุลิศ สมบตัิศิริ อธิบดีกรมศุลกากร 
นายชุติวัฒน์  วรรธนผล รองอธิบดีกรมศุลกากรและคณะ ไ ด้ เ ข้า ร่วม
ประชมุ Policy Commission ครัง้ท่ี 75 และ Council Sessions ครัง้ท่ี 127/128 
ณ ส านักงาน เลขา ธิการอง ค์การศุลกากร โลก  (WCO) ก รุ งบ รัส เซล ส์  
โดยการประชุม Policy Commission มีเร่ืองส าคญั ได้แก่ Digital Customs,  
E-Commerce Protection of Cultural Heritage, Revenue Package, 
Publications Policy, Use of Organizations Reserves และ  Governance  
 

นอกจากนี ้ในการประชุม  Council Sessions ได้มีการปรึกษาหารือ
เก่ียวกบั SAFE Framework of Standard มาตรการตา่งๆ ใน Package ทัง้ 4 
ของ  WCO ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างศุลกากรและต ารวจ  
ความร่วมมือระหวา่งศลุกากรและหนว่ยงานภาษีอ่ืนๆ เชน่ สรรพากร สรรพสามิต 
รวมทัง้ปัญหาทางเทคนิคในการจัดจ าแนกประเภทสินค้า ถ่ินก าเนิดสินค้า  
และการประเมินราคาศลุกากร  
 

อธิบดีกรมศลุกากรและคณะเดินทางมาประชมุ ณ ส านกังาน

เลขาธิการองคก์ารศลุกากรโลก กรงุบรสัเซลส ์
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พิธีเจรญิพระพทุธมนตแ์ละถวายพระพรชยัมงคล 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 



 

27 



   

 

Office of Customs Counsellor 

Royal Thai Embassy to Belgium, 

Luxembourg and Mission to the EU 

Dreve du Rembucher 89 

1170 Watermael-Boitsfort 

Tel. +32 2 660 5759 

Fax. +32 2 675 2649 

Email: thai-customs@skynet.be 

http://brussels.customs.go.th 

Credit: swtia 

Credit: nationalaircargo 
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