
 

 

➢ มาตรฐานสากลในการคืนอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม 
มีหลักการสำคญัอย่างไรบ้าง 

➢ อินเดียใช้การคืนอากรสนับสนุนการผลิตสินค้าเพื่อ
การส่งออกอย่างไร 

➢ จีนปฏิรูประบบภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไรในบริบท
สงครามการค้ากับสหรัฐอเมริกา 

➢ ทำความรู้จักกับมาตรการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรบั
สินค้าส่งออกของจีนเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจของ
ประเทศ 

ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 9 ประจ ำเดือนกนัยำยน 2562 
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❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน  

 การคืนอากรขาเข้าเป็นมาตรฐานส่งเสริมการส่งออกที่มีในหลายประเทศ ปัจจุบันมี
มาตรฐานสากลตามที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง) ภาคผนวก F บทที่ 3  
ส่วนหลักการการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในการส่งออก ปรากฏใน International VAT/GST 
Guidelines ขององค์การเพื่ อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ซึ่ ง 
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากนานาประเทศ ทั้งนี้ ทั้งอนุสัญญาเกียวโตฯ และ OECD 
Guidelines ดังกล่าว บัญญัติหลักการสำคัญในภาพรวม โดยประเทศต่าง ๆ ยังคงมีอำนาจใน
การออกกฎหมายภายในประเทศเพื่อกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขในการคืนภาษี   
 จีนและอินเดีย เป็นประเทศสมาชิกในกลุ่ม BRICS หรือกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ 
อันประกอบด้วยบราซิล (B) รัสเซีย (R) อินเดีย (I) จีน (C) และแอฟริกาใต้ (S) ซึ่งมีอัตรา 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสูงซึ่งมีปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากนโยบายการสนับสนุน  
การผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคืนอากรขาเข้าหรือการชดเชยค่าภาษี  
อ่ืน ๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่มีอยู่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าที่ส่งออก  
 อินเดียมีนโยบายการคืนอากรขาเข้าที่น่าสนใจประเทศหนึ่ง โดยมีอัตราการคืนอากร
โดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมในบางภาคส่วนที่รัฐบาลต้องการสนับสนุนในแต่ละปี และ  
เป็นอัตราที่ไม่ได้กำหนดจากการพิจารณาอัตราอากรขาเข้าเพียงประการเดียว แต่ยังพิจารณาถึง
ปริมาณการนำเข้าและต้นทุนอ่ืน ๆ เช่น ค่าขนส่ง เพื่อนำมากำหนดอัตราการคืนอากรโดยนำมา
คำนวณกับราคา FOB ของสินค้าส่งออก เพื่อหาจำนวนอากรที่จะได้คืน นอกจากนี้ อินเดียยังมี
ความยืดหยุ่นในการคืนอากรสำหรับสินค้านำเข้าที่ผ่านการใช้งานและส่งกลับออกไปใน  
สภาพเดิมด้วย 
 ส่วนจีนนั้น มีการปฏิรูประบบภาษีมูลค่าเพิ่มครั้งใหญ่เมื่อเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา 
อันเนื่องมาจากสงครามการค้ากับสหรัฐอเมริกา โดยมาตรการการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับ
สินค้าส่งออกเป็นกลไกหนึ่งที่ ใช้ควบคู่กับการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในหลายภาคส่วน 
นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถขอเครดิตภาษีซื้อจากวัตถุดิบที่
นำมาใช้ผลิตสินค้าส่งออกและนำมารวมกับเครดิตภาษีซื้ออ่ืน ๆ เพื่อนำมาหักกลบกับภาษีขาย 
และสามารถขอคืนภาษีหากมียอดเครดิตภาษีซื้อคงเหลือได้เป็นคร้ังแรกด้วย 
 ในจดหมายข่าวฉบับนี้ สำนักงานฯ ขอนำเสนอนโยบายการคืนอากรขาเข้าของอินเดีย
และภาพรวมการปฏิรูประบบภาษีมูลค่าเพิ่มของจีน เพื่อเป็นกรณีศึกษาการใช้มาตรการ 
การคืนภาษีต่าง ๆ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่เหล่านี้ 

 

                                          นิติ วิทยาเตม็ 
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มาตรฐานสากลในการคืนอากรและภาษีมลูค่าเพ่ิม 

การคืนอากรเป็นการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
มาตรการหนึ่งของรัฐบาลในการสนับสนุนการผลิต
เพื ่อการส่งออก เพราะมีผลเป็นการลดต้นทุนของ
สินค้าและช่วยเพิ ่มความสามารถในการแข่งขัน 
ทางการค้าของผู้ประกอบการโดยไม่ขัดต่อหลักของ
องค์การการค้าโลก (WTO) ทั้งนี้ การคืนอากรทั้งใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มมี
มาตรฐานสากลดังปรากฏในอนุสัญญาเกียวโตฯ 
(ฉบับปรับปรุง) (Revised Kyoto Convention)1 
แ ละ  International VAT/GST Guidelines ขอ ง
องค ์การเพ ื ่ อความร ่วมม ือทางเศรษฐก ิจและ 
การพัฒนา (OECD)  

1. การคืนอากร  
มาตรฐานและแนวปฏิบ ัต ิสากลของการค ืนอากร 
(drawback) บ ัญญ ั ต ิ ไ ว ้ ใ น อน ุ ส ั ญญา เก ี ย ว โ ตฯ  
(ฉบับปรับปรุง) ภาคผนวกเฉพาะ F บทที่ 3 (Specific 
Annex F, Chapter 3) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

“การคืนอากร” หมายถึง การคืนอากรนำเข้า
และภาษีอื่น ๆ ที่ได้ชำระไปสำหรับสินค้าหรือสำหรับ
วัตถุดิบที่อยู่ในสินค้าหรือใช้ไปในการผลิตสินค้า เมื่อทำ
การส่งออกสินค้านั้น โดยการคืนอากรอาจคืนทั้งหมด
หรือบางส่วนก็ได้2  

 
1 ช่ือเป็นทางการคือ International Convention on the Simplification and 
Harmonization of Customs Procedures 

ส ่ วนกรณ ีท ี ่ ส ามารถขอค ืนอากร ได ้ นั้ น  
อน ุส ัญญาฯ ให ้อำนาจภาค ี ในการออกกฎหมาย
ภายในประเทศเพื่อแจกแจงกรณีที่อาจขอคืนอากรได้ 
พร้อมเสนอแนะให้ภาคีออกกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
ครอบคลุมการคืนอากรในกรณีสินค้าที ่ได้เสียอากร
นำเข้าและภาษีอื่น ๆ ถูกแทนที่ด้วยสินค้าที่มีลักษณะ
เหมือนกันทุกประการ (equivalent goods) โดยสินค้า
ที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการนี้ อาจเป็นสินค้าใน
ประเทศหรือสินค้าที่นำเข้าก็ได้ หากมีลักษณะ คุณภาพ 
และคุณลักษณะทางเทคนิคเหมือนกับสินค้าท่ีอยู่ภายใต้
พิธีการคืนอากรทุกประการ 
 ในส ่วนของระยะเวลาในการส ่งออกนั้น  
อนุสัญญาฯ ไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้เป็นที่แน่นอน 
เพียงแต่เสนอแนะให้สามารถขอขยายระยะเวลาใน 
การส่งออกเพ่ือขอคืนอากรได้ หากศุลกากรพิจารณาว่า

2 คำอธิบายนี้ เป็นการสงัเคราะหค์ำนิยามของคำว่า “drawback” และ 
“drawback procedure” ใน Specific Annex F, Chapter 3 

Credit: Makaan 
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มีเหตุผลอันควร นอกจากนี้ อนุสัญญาฯ ยังเสนอแนะให้
สามารถขอขยายระเวลาในการขอคืนอากรได้เช่นกัน 
หากศุลกากรพิจารณาว่ามีเหตุผลอันควรในทางการค้า
หรือเหตุผลอื่น ๆ  
 เมื ่อศุลกากรอนุมัติคำร้องขอคืนอากรแล้ว  
อนุสัญญาฯ ไม่ได้กำหนดระยะเวลาตายตัวสำหรับ 
การคืนอากร แต่ให้ศุลกากรชำระอากรคืนโดยเร็วที่สุด
เท่าที ่จะพึงกระทำได้ พร้อมเสนอแนะให้กฎหมาย
บัญญัติให้ชำระอากรคืนด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์   
 ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเกียวโตฯ 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 และมีบทบัญญัติว่าด้วย
การคืนอากรสำหรับสินค้านำเข้าที่ส่งกลับออกไปใน
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 28 และ 
29 ดังจะกล่าวถึงเพื ่อเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาใน
บทความต่อไป 

2. การคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ในการผล ิตหร ือแปรร ูปส ินค ้ า เพ ื ่ อส ่ งออกนั้ น 
ผู ้ประกอบการอาจไม่ได้ใช้วัตถุดิบที่นำเข้ามาเพียง
ประการเดียวแต่อาจใช้วัตถุดิบในประเทศด้วย และ 
การในซื้อวัตถุดิบต่าง ๆ ทั้งจากการนำเข้าและทั้งจาก
ผู ้ผลิตในประเทศนี้ ผู ้ประกอบการอาจต้องเสียภาษี 
ต ่ าง  ๆ  โดย เฉพาะอย ่ างย ิ ่ งภาษ ีม ู ลค ่ า เพ ิ ่ มซึ่ ง
ผู้ประกอบการอาจขอคืนได้ภายหลังจากส่งออกสินค้าที่
ผลิตจากวัตถุดิบเหล่านั้น  

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ 
OECD ได้จ ัดทำแนวปฏิบัต ิสำหรับภาษีมูลค่าเ พ่ิม

ระหว่างประเทศ (International VAT/GST Guidelines) 
เพ่ือกำหนดหลักการเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิมให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน อันจะช่วยลดความไม่แน่นอนและ
ความเสี่ยงในการจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อนในบริบทการค้า
ระหว่างประเทศ โดยหลักการเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเป็นการทั่วไปในประเทศ
ต่าง ๆ มี 3 หลักการ ได้แก่ 

1. ภาษีมูลค่าเพิ ่มจัดเก็บจากการบริโภค 
ขั ้นส ุดท้าย กล่าวคือ ภาษีมูลค่าเพิ ่มจ ัดเก็บจาก 
การบร ิโภคในระด ับคร ัวเร ือนหร ือป ัจเจกบ ุคคล  
ด้วยเหตุนี ้ ภาระภาษีมูลค่าเพิ ่มจึงไม่ควรตกอยู ่กับ
ผู้ประกอบการ เพราะผู้ประกอบการไม่ใช่ผู้บริโภคและ
ไม่อยู่ในฐานะท่ีจะบริโภคสินค้านั้นในขั้นสุดท้าย 

2. ภาษีมูลค่าเพิ ่มจัดเก็บในแต่ละขั ้นของ 
ห่วงโซ่อุปทาน ผู ้ประกอบการแต่ละคนในห่วงโซ่
อุปทานต่างมีส่วนร่วมในกระบวนการควบคุมและ
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กล่าวคือ ผู้ประกอบการชำระ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการซื้อวัตถุดิบ (ภาษีซื้อ) และจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบนั้น 
(ภาษีขาย)  

เมื ่อนำหลักการนี ้มาพิจารณาประกอบกับ
หลักการแรก (ภาระภาษีม ูลค ่าเพิ ่มไม ่ควรตกกับ
ผู้ประกอบการ) จึงต้องมีกลไกในการบรรเทาภาระภาษี
ของผู้ประกอบการด้วยการให้ผู้ประกอบการสามารถ 
ขอเครดิตภาษีซ ื ้อเพ ื ่อนำมาห ักกลบกับภาษ ีขาย  
โดยหากผลปรากฏว ่า ภาษีขายมากกว ่าภาษ ีซื้ อ 
ผู ้ประกอบการต้องชำระภาษีในส่วนนั ้นต่อทางการ  



ปีที ่4 ฉบับที ่9 ประจ ำเดือนกันยำยน 2562  

 

ส ำนักงำนทีป่รกึษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรสัเซลส ์HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH 3 

 
 

 

แต่หากภาษีซื ้อมากกว่าภาษีขาย ผู้ประกอบการควร
ได้รับภาษีท่ีชำระเกินไปคืนกลับมา 

3. ภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ ่มจ ัดเก ็บจากประเทศ
ปลายทาง กล่าวคือ ประเทศท่ีนำเข้าสินค้าเป็นประเทศ
ที่การบริโภคข้ันสุดท้ายเกิดขึ้น ดังนั้น ภาษีมูลค่าเพ่ิมจึง
ควรจัดเก็บจากประเทศปลายทาง ไม่ใช่ประเทศที่เป็น
ต้นกำเนิดสินค้า  

เมื่อพิจารณาหลักการทั้ง 3 ข้อ ประกอบกัน 
จึงอาจสรุปได้ว่า ผู้ประกอบการที่ซื้อวัตถุดิบในประเทศ
หรือนำเข้าวัตถุด ิบและเสียภาษีมูลค่าเพิ ่มสำหรับ
วัตถุดิบนั้นเพื่อนำมาผลิตเป็นสินค้าส่งออก ควรมีสิทธิ
ขอเครดิตภาษีซื้อเพื่อนำมาหักกลบกับภาษีขาย ส่วน
ภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าส่งออกนั้นควรเป็นภาระของ
ผู้บริโภคข้ันสุดท้ายในประเทศท่ีนำเข้าสินค้านั้น 

ในประเทศไทย บทบัญญัติเกี ่ยวกับการคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ในประมวลรัษฎากรส่วน 4 หมวด 8 
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอาจขอชดเชยค่าภาษีต่าง ๆ 

ที่มีอยู่ในต้นทุนการผลิตสินค้าส่งออกได้ในรูปแบบของ
บัตรภาษีตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้า
ส่งออกท่ีผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 

จะเห็นได้ว่า ทั ้งอนุสัญญาเกียวโตฯ และ OECD 
International VAT/GST Guidelines ไม่ได้กำหนด
รายละเอียดว่า บทบัญญัติของกฎหมายภายในประเทศ
ควรเป็นเช่นไรในรายละเอียด ประเทศต่าง ๆ ยังคงมี
อำนาจในการบัญญัต ิกฎหมายให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในประเทศของตนโดยใช ้หล ักการ
ดังกล่าวเป็นจุดอ้างอิงเพื ่อให้ระบบการคืนอากร
นำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันในบริบทการค้าระหว่างประเทศ 
ในบทความต่อไปจะขอตัวอย่างการคืนอากรของ
อินเดียและการเครดิตภาษีสำหรับสินค้าส่งออกของ
จ ีนในฐานะเคร ื ่องม ืออย ่างหน ึ ่งของร ัฐบาลใน 
การสนับสนุนการส่งออก 

 
 
อ้างอิง 
International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures (Revised Kyoto 

Convention). Specific Annex F Chapter 3. 
OECD. International VAT/GST Guidelines. 2017. Pp. 11-18. https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/international-

vat-gst-guidelines_9789264271401-en#page18. Accessed 20 September 2019. 
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หลกัการการคืนอากรของอินเดีย (1) :  

การสง่สินคา้ท่ีน าเขา้กลบัออกไป 

อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศตลาดเกิดใหม่ (emerging 
economy) ท ี ่ ม ีน โยบายสน ับสน ุนการส ่ งออก 
ด ้วยการให ้ส ิทธ ิประโยชน ์ทางภาษ ีอากรซึ่ ง 
รวมถ ึงการค ืนอากรตาม Customs Act, 1962, 
Chapter X, Sections 74-76 แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย 
ลำดับรองที ่ออกตามความใน Section ดังกล่าว  
การคืนอากรของอินเดียแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ 1) การคืนอากรกรณีการส่งสินค้าที่นำเข้ากลับ
ออกไป และ 2) การคืนอากรกรณีส่งออกสินค้าที่ผลิต
จากวัตถุดิบนำเข้า โดยในบทความนี้จะขอกล่าวถึง
การคืนอากรในประเภทแรก 

1. การคืนอากรกรณีการส่งสินค้าที่นำเข้ากลับออกไป 
การคืนอากรกรณีการส่งสินค้าที ่นำเข้ากลับออกไป 
อย ู ่ภายใต ้  Customs Act, 1962, Section 74 และ 
Re-export of Imported Goods (Drawback of 
Customs Duties) Rules 1995 
 การใช้สิทธิขอคืนอากรในกรณีนี้ต้องส่งสินค้า
กลับออกไปภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ได้ชำระอากรขาเข้า
ของสินค้านั ้น และต้องยื ่นคำร้องภายใน 3 เดือน  
นับแต่ว ันที ่ เจ ้าหน้าที ่ออกคำสั ่งว ่าให้ส ินค้าได้รับ 

 
1 Principles of natural justice มีต้นกำเนิดจากกฎหมายโรมัน เป็นหลกัการบังคบั
ใช้กฎหมายทั่วไปที่ต้องอยู่บนพ้ืนฐานความเปน็ธรรม กล่าวคือ ผู้ทีอ่อกคำสั่งต้องไม่มี
ส่วนได้เสียในคำสั่งนัน้ รับฟังเหตุผลของทุกฝ่าย และให้เหตุผลในคำสั่งนัน้ 

การตรวจปล่อยและให้บรรทุกลงลำได้ โดยทั้ง 2 ช่วง 
สามารถขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 1 ปี 
 อัตราการคืนอากรขั้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น 
การพิสูจน์อัตลักษณ์ของสินค้าและการใช้งาน เป็นต้น 
ในกรณีทีส่ินค้าไม่ได้ถูกใช้งาน จะได้รับคืนอากรในอัตรา
ร้อยละ 98 ของอากรที่ชำระไป ส่วนในกรณีที่สินค้า
ผ ่านการใช้งานแล้ว อัตราจะลดลงตามระยะเวลา 
ที่ใช้งาน อย่างไรก็ตาม หากส่งออกสินค้าที่ผ่านการใช้
งานกล ับออกไปภายหล ังจาก 18 เด ือน น ับแต่  
วันที่นำเข้า จะไม่ได้รับอากรคืน 
 ขั้นตอนการคืนอากรทั้งหมดและการปฏิเสธไม่
คืนอากรต้องกระทำด้วยคำสั ่งที ่ช ี ้แจงเหตุผลโดย
ละเอียด (detailed speaking order) บนหลักการของ
ความยุติธรรมตามธรรมชาติ (natural justice)1 โดยมี
อธิบดี (Commissioner) เป็นผู ้ตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายและความเหมาะสม 
 รายงานการตรวจสอบใบแสดงรายละเอียด 
การขนส่งส ินค้า (shipping bill) ต้องบันทึกข ้อมูล
เกี ่ยวกับอัตลักษณ์ของสินค้าและสภาพการใช้งาน 
แยกจากกันอย่างชัดแจ้งและครบถ้วน โดยไม่ใช้ถ้อยคำ

(National Academy of Customs, Indirect Tax and Narcotics Zonal 
Campus, Kanpur. E-Book on Principles of Natural Justice. 2015. 
https://www.nacenkanpur.gov.in/download3.inc.php?rid=164) 
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ที่กำกวม ไม่กระจ่างชัด หรือครอบคลุมเป็นวงกว้าง เช่น 
“ตามใบขนสินค้า (as per declaration)” “เป็นไป
ตามสภาพเช่นนั้น (in as such condition)” “ถูกต้อง
ครบถ้วน (found in order)” “เป็นไปตามที ่สำแดง 
(found as declared)” หร ือ “เป ็นส ินค ้าเด ียวกัน 
(goods are same)” เป็นต้น 
 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้สิทธิประโยชน์ซ้ำ  
ผู้ขอคืนอากรตาม Customs Act มาตรา 74 อาจต้อง
ยื่นหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ภาษีมูลค่าเพ่ิม

จากรัฐบาลกลาง/รัฐ/ดินแดนสหภาพที่มีเขตอำนาจ
เหนือผู ้ส่งออกว่า ไม่มีการขอเครดิตภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(credit of integrated tax/ compensation cess)2 
จากสินค้าที่นำเข้านั้น 
 ในประเทศไทย การคืนอากรกรณีการส่งสินค้า
ที่นำเข้ากลับออกไปอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากร 
พ.ศ.  2560 มาตรา 28 ซ ึ ่ งม ีความแตกต ่างจาก 
การคืนอากรในกรณีเดียวกันของอินเดีย ดังนี้ 

 พรบ. ศุลกากร 2560 มาตรา 28 Customs Act, 1962, Section 74 
ประเภทอากรท่ีได้คืน อากรขาเข้า อากรขาเข้า 
อัตราอากรที่ได้คืน ร้อยละ 90 หรือส่วนที่เกิน 1,000 บาท ของ

อากรที่ได้เรียกเก็บไว้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูง
กว่า 

ร้อยละ 98 ของอากรที่ชำระไป  
 

สภาพของสินค้า สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้ประโยชน์ระหว่าง 
ที่อยู่ในราชอาณาจักร เว้นแต่การใช้
ประโยชน์เพื่อส่งสินค้านั้นกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร และมิได้เปลีย่นแปลงสภาพ
หรือลักษณะของสินค้านั้น 

- กรณีที่สินค้าผ่านการใช้งานแล้ว อัตราอากร
ที่ได้คืนจะลดลงตามระยะเวลาที่ใช้งาน  
- หากส่งออกสินค้าที ่ผ ่านการใช้งานกลับ
ออกไปภายหลังจาก 18 เดือน นับแต่วันที่
นำเข้า จะไม่ได้รับอากรคืน 

ระยะเวลาที่ส่งสินค้ากลับออกไป ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นำสินค้าเข้ามา ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ได้ชำระอากรขาเข้า
ของสินค้านั้น 

ระยะเวลาการขอคืนอากร ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ส่งสินค้ากลับ
ออกไป 

ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ออก
คำสั่งตรวจปล่อยสินค้าและให้บรรทุกลงลำได้ 

 
2 ภาษีมลูคา่เพ่ิมในอินเดีย (Goods and Services Tax: GST) แบง่ออกเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ 1) Central GST (CGST) 2) Sate GST (SGST) และ 3) Integrated 
GST (IGST) โดย 2 ประเภทแรก จัดเกบ็จากการซื้อขายสินค้าและบริการภายในรัฐ 
ส่วน IGST จัดเก็บจากการซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างรัฐ รวมทั้งการนำเข้า/
ส่งออกสินค้าและบริการด้วย (http://dcmsme.gov.in/htdocs-
cbec/gst/IGST.pdf) ส่วน compensation cess เป็นการจัดเก็บภาษีมลูคา่เพ่ิมที่

รัฐสูญเสียไปจากการใช้บงัคบั Central Goods and Services Tax Act ต้ังแต่วันที่ 
1 กรกฎาคม 2560 (http://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-
cbec/gst/51_GST_Flyer_Chapter22.pdf;jsessionid=A8ABAE0D89497969B
3E86BC8BC74557E) 
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 อาจกล่าวได้ว่า มาตรการการคืนอากรของอินเดียกรณีการส่งสินค้านำเข้ากลับออกไป มีอัตราการคืนอากร
ที่ค่อนข้างสูงและค่อนข้างมีความยืดหยุ่น เนื่องจากอนุญาตให้ขอคืนอากรสำหรับสินค้าที่ผ่านการใช้งานได้ในกรณี
ทั่วไปและมีระยะเวลาสำหรับการส่งสินค้ากลับออกไปที่นานกว่า อันอาจเอื้อต่อการนำสินค้านั้นมาใช้ประโยชน์  
บางประการในกระบวนการผลิตสินค้า นอกจากการคืนอากรในกรณีนี้แล้ว อินเดียยังมีมาตรการที่น่าสนใจใน  
การคืนอากรสำหรับสินค้าส่งออกที่ใช้วัตถุดิบนำเข้าในการผลิต เพื่อส่งเสริมการส่งออกสำหรับอุตสาหกรรมบาง
ภาคส่วนดังจะกล่าวในบทความต่อไป 

 
อ้างอิง 
Customs Act of India, 1962. 
Central Board of Indirect Taxes & Customs of India. Customs Manual 2018. 2018. Pp. 158-159.  
 

 

Credit: Guld News 
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หลกัการการคืนอากรของอินเดีย (2) :  

การสง่ออกสินคา้ท่ีผลิตจากวตัถดิุบน าเขา้ 

การคืนอากรในกรณีนี้ เป็นการคืนภาษีศุลกากรและ
ภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบท่ีนำเข้าหรือวัตถุดิบที่
ต ้องเส ียภาษีสรรพสามิตท ี ่นำมาใช้ในกระบวน 
การผลิตสินค้าส่งออก โดยภาษีสรรพสามิตนี้จำกัด
เฉพาะผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมบางประเภทที ่ใช้ใน 
การสร้างพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้เฉพาะในพื้นที่ของ
ตนเอง (captive power) ในกระบวนการผลิตหรือ
แปรรูปสินค้าส่งออกเท่านั้น 

การคืนอากรในกรณีนี ้ม ีอ ัตรา 2 ประเภท  
ต า ม  Customs Act, 1962, Section 75 แ ล ะ 
Customs and Central Excise Duties Drawback 
Rules, 2017 ได้แก่ 
 2 . 1  อ ั ต ร า ส ำ ห ร ั บ ท ุ ก อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม  
(All Industry Rates: AIR) 
 2.2 อัตราอื่น (Brand Rate) 

2.1 อัตราสำหรับทุกอุตสาหกรรม (All Industry 
Rates: AIR) 
 เป็นอัตราถัวเฉลี่ยที่คำนวณจากค่าเฉลี่ยของ
ปริมาณและราคาวัตถุดิบที่ใช้รวมทั้งค่าภาษีที่เกิดขึ้นใน
สินค้าส่งออก (ทั้งภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต) 
โดยร ัฐบาลจะประกาศตารางอ ัตราการค ืนอากร
ประเภทน ี ้ เป ็นประจำท ุกป ีตามคำแนะนำของ
คณะกรรมการการคืนอากรในฐานะส่วนหนึ ่งของ
นโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพ่ือการส่งออก 
 ท ั ้ ง น ี ้  ก ่ อนก า รประกาศตา ร า งอ ั ต ร า 
การคืนอากร รัฐบาลจะปรึกษาหารือกับผู ้เกี ่ยวข้อง 
ต ่าง ๆ เช ่น สภาสน ับสน ุนการส ่ งออก (Export 
Promotion Councils) ส ม า ค ม ก า ร ค ้ า  (Trade 
Associations) และผู้ส่งออกรายต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือขอ
ข้อมูลนำมาประกอบการพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

Credit: Wheel Prodution Lines 
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ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของวัตถุดิบทั้งวัตถุดิบในประเทศ
และวัตถุดิบที่นำเข้า อัตราภาษีศุลกากร ความสามารถ
ในการบริโภค (consumption ratio) ราคา FOB ของ
ส ินค้าส ่งออก รวมทั ้งความเห็นของศุลกากรและ
สรรพสามิต เป็นต้น 
 อัตรา AIR อาจถูกกำหนดเป็นอัตราร้อยละของ
ราคา FOB ของสินค้าส่งออก (อัตรามูลค่า) หรือกำหนด
เป็นอัตราตามสภาพก็ได้ โดยมีเพดานเพื ่อป้องกัน 
การแสวงหาผลประโยชน ์ในทางท ี ่ม ิชอบสำหรับ 
สินค้าบางประเภท ทั ้งนี ้ อัตรา AIR ในตารางอัตรา 
การคืนอากรจะอ้างอิงถึงพิกัดอัตราศุลกากรของสินค้าที่
ได้รับสิทธิในการคืนอัตราอากรด้วยวิธีนี้1  
 สำหรับตารางอัตรา AIR สำหรับปี 2561-2562 
นั้น รัฐบาลอินเดียประกาศปรับอัตรา AIR สำหรับสินค้า
ประเภทต่าง ๆ เช่น2 
 2.1.1 เพิ ่มอัตราการคืนอากรสำหรับสินค้า
ประเภทผลิตภัณฑ์จากทะเลและอาหารทะเล เคมีภัณฑ์
อ ิ น ท ร ี ย ์  เ อ ส เ ซ น เ ช ี ย ล ออย ล ์  (essential oil)  
ยางจ ักรยาน/ยางสามล้อม หนังด ิบ/เครื ่องหนัง/
รองเท้า3 ฝ้าย/ไหม ของใช้ที่จำเป็นในการกีฬา เป็นต้น 
เนื ่องจากมีการเปลี ่ยนแปลงโครงสร้างภาษีศุลกากร 

 
1 สินค้าส่งออกที่ไม่สามารถใช้สิทธินี้ได้ เช่น สนิค้าที่นำเขา้โดยได้รับยกเว้นภาษี
ศุลกากรตามนโยบายยกเว้นภาษศีุลกากร สินค้าที่อยู่ในเขตประกอบการเสรีหรือ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น 
2 Circular No. 52/2018-Customs ทั้งนี้ ตารางแสดงอัตราการคนือากร AIR 
ประจำปี 2561-2562 สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ 
http://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/cs-

ราคา CIF ของวัตถุดิบนำเข้า ราคา FOB ของสินค้า
ส่งออก และปริมาณการนำเข้าวัตถุดิบ ฯลฯ 

2.1.2 เพ่ิมพิกัดศุลกากรอีก 24 พิกัดท่ีมีสิทธิใช้ 
AIR ได้แก่ เคมีภัณฑ์ (17 รายการ) สิ่งทอ (3 รายการ) 
เครื ่องอุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื ่องใช ้ทางอิเล ็กทรอนิกส์   
(4 รายการ) 
 กระบวนการตรวจสอบ การอน ุม ัต ิ  และ 
การชำระอากรคืน กระทำผ่านระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange: 
EDI) ซึ ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม 
โดยเฉพาะอย ่างย ิ ่ งการค ืนอากรไปย ังบ ัญช ีของ
ผ ู ้ประกอบการโดยตรง อย ่างไรก ็ตาม หากเป็น 
การส่งออกทางไปรษณีย์ ต้องยื่นเอกสารต่อไปรษณีย์ซึ่ง
จะดำเนินเรื่องส่งต่อให้ศุลกากรอีกทีหนึ่ง 

2.2 อัตราอ่ืน (Brand Rate) 
 เป็นอัตราสำหรับสินค้าส่งออกที่ไม่สามารถใช้
สิทธิ AIR ได้ หรือหากใช้สิทธิ AIR จะได้รับอากรคืน
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของอากรที ่ได้ชำระไปสำหรับ
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตสินค้าส่งออก 
ทั ้งนี ้ อธิบดีที ่มีเขตอำนาจครอบคลุมท่า/ที ่ส ่งออก  
เป็นผู้กำหนดอัตรา Brand Rate  

act/notifications/notfns-2018/cs-nt2018/csnt95-
2018.pdf;jsessionid=A7A7CB941BC1BE25242DD252EB712C25 
3 สำหรับสินค้าประเภทนี้บางรายการ มีอัตราการคืนอากรเพ่ิมข้ึนแต่เพดานถูก
กำหนดลดลงมา ด้วยเหตุนี้ Council For Leather Exports (CLE) ได้ยื่นหนังสือ
ขอให้รัฐบาลปรับเพดานขึ้นซึ่งอาจมีผลต่อการเปลีย่นแปลงตารางในปี 2563 
(https://leatherindia.org/new-all-industry-rates-of-duty-drawback-w-e-f-
19-12-2018/) 
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 ผู ้ส่งออกที่ประสงค์ใช้ Brand Rate ต้องยื่น 
คำร้องเพื่อขอให้กำหนดอัตราภายใน 3 เดือน นับแต่
วันที่มีการออกคำสั ่งให้ส่งออกได้ในขั ้นสุดท้าย (Let 
Export Order) โดยสามารถขอขยายระยะเวลาได้  
ไม่เกิน 12 เดือน ทั้งนี้ คำร้องต้องประกอบด้วยสูตร 
การผลิตและอากรที ่ได้ชำระไปสำหรับวัตถุดิบหรือ
ส ่ ว นประกอบ น ั ้ น  แล ะห ากผ ่ า น ก า ร อน ุ ม ั ติ  
ผู้ประกอบการจะได้รับอากรคืนเต็มจำนวนที่ได้ชำระไป 
 ผู ้ประกอบการอาจร้องขอให้คืนอากรเป็น 
การชั่วคราวตามจำนวนที่รัฐบาลกลางกำหนด ก่อนที่จะ
มีการกำหนดอัตราหรือจำนวนอากรที่ได้คืนก็ได้ 

3. กรณีที่ไม่สามารถขอคืนอากรได้ 
ในการใช้สิทธิขอคืนอากรทั้งในประเภท AIR 

และ Brand Rate จะไม่สามารถขอคืนอากรได้หากเข้า
กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  

3.1 อากรที่จะได้คืนมีจำนวนน้อยกว่า 50 รูปี 
(ประมาณ 21 บาท ณ วันที ่ 16 กันยายน 2562) 
(Customs Act, 1962, Section 76(c)) 

3.2 ราคาตลาดของสินค้าน้อยกว่าอากรที่จะ 
ได้คืน (Customs Act, 1962, Section 76(b) 

3.3 มูลค่าของสินค้าส่งออกน้อยกว่ามูลค่าของ
วัตถุดิบที่นำเข้าที่ใช้ในการผลิต หรือไม่ถึงร้อยละของ

มูลค่าของวัตถุด ิบนำเข้าที ่กำหนด (Customs Act, 
1962, Section 75(1)) 

ในกรณีของ AIR จำนวนอากรหร ืออ ัตรา 
การคืนอากรต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของราคาตลาดของ
สินค้าส่งออก (Drawback Rules, 2017, Rule 9) 

การคืนอากรสำหรับวัตถุดิบนำเข้าที่ใช้ในการผลิต
สินค้าส่งออกนี้ อาจเทียบได้กับ พรบ. ศุลกากร 2560 
มาตรา 29 อย่างไรก็ตาม การคืนอากรของอินเดียใน
กรณีนี ้ได้เปิดช่องทางให้เลือกใช้สิทธิได้ 2 อัตรา  
โดยการคืนอากรมาตรา 29 มีความคล้ายคลึงกับ 
Brand Rate ของอินเดียที่คืนอากรสำหรับอากรที่ได้
ชำระไปสำหรับวัตถุดิบนำเข้า ส่วนอัตรา AIR นั้น 
ไม่ได้คำนวณจากอัตราอากรของวัตถุดิบนำเข้าเพียง
ประการเดียว แต่ได้นำปัจจัยอื ่น ๆ เช่น ปริมาณ 
การนำเข้า ค่าขนส่ง (ราคา CIF ของวัตถุดิบนำเข้า) 
และราคาของสินค้าส่งออก ฯลฯ มาพิจารณาเพื่อ
กำหนดอัตรา AIR ซึ ่งนำมาคำนวณกับราคา FOB 
ของสินค้าส่งออก อันอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการได้
คืนอากรเกินกว่าจำนวนอากรที่ได้ชำระไปก็เป็นได้
ตามแต่นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนสินค้า
ส่งออกประเภทใด ทั้งนี้ อาจต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม
ว่า อัตรา AIR ขัดต่อหลักการขององค์การการค้าโลก 
(WTO) หรือไม่ 

อ้างอิง 
Customs Act of India, 1962. 
Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 2017. Notification No. 88/2017-CUSTOMS (N.T.) 
Circular No. 52/2018-Customs.  
Central Board of Indirect Taxes & Customs of India. Customs Manual 2018. 2018. Pp. 159-161.  



ปีที ่4 ฉบับที ่9 ประจ ำเดือนกันยำยน 2562  

 

ส ำนักงำนทีป่รกึษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรสัเซลส ์HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH 10 

 
 

 

จีนกบัการปฏิรปูระบบการคืนภาษีมลูค่าเพ่ิม 

เพ่ือกระต ุน้เศรษฐกิจและการสง่ออก (1) 

เมื ่อเดือนมีนาคม 2562 รัฐบาลจีนได้ปฏิรูประบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศครั้งใหญ่ในบริบทสงคราม
การค้ากับสหรัฐอเมริกาเพื ่อกระตุ ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศด้วยมาตรการต่าง ๆ และเพิ่มความสามารถ
ในการแข ่งข ันทางการค ้าของผ ู ้ประกอบการ 
ในประเทศ โดยเฉพาะอย ่ างย ิ ่ งการลดอ ัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่มในหลายภาคส่วนและการอนุญาตให้
สามารถขอเครดิตภาษีซื้อจากการใช้บริการขนส่งได้
เป ็ นคร ั ้ งแรก  อ ัน เป ็นการช ่ วยลดต ้นท ุ น ใน 
การประกอบกิจการ นอกจากนี ้  ผ ู ้ประกอบการ
สามารถขอเครดิตภาษีซื้อจากวัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิต

 
1 อัตราร้อยละ 16 เปน็อัตราที่ใช้กับการขายหรือการนำเข้าสินค้าทุกประเภทยกเว้น
สินค้าประเภทอาหารสัตว์ ปุย๋เคมี เคมีภัณฑส์ำหรับการเกษตร เคร่ืองจักรสำหรับ
การเกษตร น้ำประปา กา๊ซสำหรับทำความร้อน ก๊าซธรรมชาติ หนังสอื สิง่ตีพิมพ์ 
เป็นต้น ซึ่งเสียภาษีที่อัตราร้อยละ 10 (ร้อยละ 9 ในปัจจุบัน) (https://orbis-
alliance.com/orbis-news/china-lowered-its-vat-rates-in-1st-apr-2019) 

สินค้าส่งออกและนำมารวมกับเครดิตภาษีซื้ออื่น ๆ 
เพื ่อนำมาหักกลบกับภาษีขาย และสามารถขอคืน
ภาษีหากมียอดเครดิตภาษีซื้อคงเหลือได้เป็นครั้งแรก 
ในบทความนี้ จะกล่าวถึงภาพรวมของการปฏิรูป
ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มซ่ึงมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

1. ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 
แต่เดิม อัตราภาษีสำหรับการนำเข้า/ส่งออกสินค้า 
และบร ิการ อย ู ่ท ี ่ ร ้อยละ 16 1 และร ้อยละ 10 2  
แต่ภายหลังจากวันที ่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นมา 
อัตราภาษีลดลงอยู่ที่ร้อยละ 13 และ 9 ตามลำดับ 
 นอกจากนี ้ อัตราภาษีสินค้าเกษตรที ่ผ ู ้เสีย 
ภาษีซื ้อ ลดลงจากร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 9 ส่วน
สินค้าเกษตรที่ผู้เสียภาษีซื้อเพื่อนำมาผลิตหรือแปรรูป
ตามสั่ง มีอัตราลดลงจากร้อยละ 13 เหลือร้อยละ 10 

2. เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การขอเครดิตภาษีซื้อ
สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจก่อสร้าง 
ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม
ท ั ่ ว ไป 3 สามารถขอเครด ิตภาษ ีซ ื ้ อท ั ้ งหมดเป็น 
การล่วงหน้าในครั้งเดียวสำหรับการซื้ออสังหาริมทรพัย์

2 ดูเชิงอรรถที่ 1 
3 ผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในจีนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มผู้เสียภาษีทั่วไป (general 
taxpayer) และกลุ่มผูเ้สียภาษีวิสาหกิจขนาดเล็ก (small-scale taxpayer) ซึ่งเสยี
ภาษีในอัตราที่แตกต่างกัน 
(http://www.thaiembbeij.org/thaibizchina/th/start/rule_tax.php) 

Credit: CNBC 
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หรือการให้บริการก่อสร้างที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้
ในก ิจกรรมที ่ต ้องเส ียภาษี ซ ึ ่ งต ่างจากแต ่ เด ิมที่
ผู้ประกอบการสามารถขอคืนได้ในช่วงระยะเวลา 2 ปี 

3. อนุญาตให้ขอเครดิตภาษีซ้ือจากภาคบริการขนส่งได้ 
 ผ ู ้ประกอบการท ี ่ข ึ ้นทะเบ ียนเป ็นผ ู ้ เสี ย
ภาษีมูลค่าเพิ ่มทั่วไป สามารถขอเครดิตภาษีซื ้อจาก 
การชำระค่าบริการการขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศ
เพื ่อนำไปหักกลบกับภาษีขายได้เป็นครั ้งแรก ทั ้งใน 
ภาคการขนส่งทางอากาศ ทางราง หรือทางถนนรวมทั้ง
ค่าโดยสารแท็กซี ่ โดยทั ้งหมดเสียภาษีมูลค่าเพิ ่มใน
อัตราที ่ลดลงจากร้อยละ 10 เหลือที ่อัตราร้อยละ 9 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
 โดยทั่วไป ผู้ประกอบการต้องมีใบกำกับภาษี
พิเศษ4 ท ี ่ล ูกจ ้างขอจากผู ้ ให ้บริการขนส่งสำหรับ 
การเดินทางที่เกี ่ยวข้องกับการทำงาน อย่างไรก็ตาม 
นโยบายใหม่นี ้อนุญาตให้ใช้ใบกำกับภาษีทั ่วไปใน
รูปแบบอิเล ็กทรอนิกส์ได้5 รวมทั ้งหลักฐานอื ่น ๆ  
เช่น เส้นทางการเดินทาง บัตรโดยสาร หรือเอกสาร 
อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น 
 ในกรณีที ่ใช ้ใบกำกับภาษีทั ่วไปในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ภาษีซื ้อจะเท่ากับมูลค่าที ่ปรากฏใน
ใบกำก ับภาษี แต ่หากใช ้บ ัตรโดยสารและข ้อมูล

 
4 ใบกำกบัภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศจีนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ใบกำกับ
ภาษีทั่วไป (general invoice) และใบกำกับภาษีพิเศษ (special invoice) โดย
หลกัการแล้ว ใบกำกับภาษีพิเศษสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ในขณะที่ใบกำกบั
ภาษีทั่วไปไม่สามารถนำมาลดหย่อนได้ (https://www.china-
briefing.com/news/understanding-chinas-fapiao-invoice-system/) 

เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของผู้โดยสาร สูตรคำนวณของภาษี
ซื้อจะแตกต่างกันออกไปขึ้นกับวิธีการขนส่ง6 

4. อนุญาตให้บางภาคส่วนลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มได้
เพิ่มเติม 
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 
ผู้เสียภาษีในภาคส่วนที่กำหนดนี้มีสิทธิได้รับลดหย่อน
ภาษีเพิ่มเติมร้อยละ 10 ของภาษีซื ้อที่สามารถนำไป
ลดหย ่ อน ได ้  (deductible input VAT) กล ่ า วคื อ 
มาตรการดังกล่าวส่งผลให้ผู ้ประกอบการเพิ ่มยอด 
ภาษีซื ้อได้อีกร้อยละ 10 โดยภาคส่วนที่มีสิทธิได้รับ
ลดหย ่อนเพ ิ ่มเต ิม เช ่น การให ้บร ิการไปรษณีย์   
การให ้บร ิการด ้านโทรคมนาคม การให ้บร ิการ 
ด ้ านการว ิ จ ั ยและพ ัฒนา (R&D) การให ้บร ิ การ 
ทางเทคนิค การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 ดูเชิงอรรถที่ 2 
6 สำหรับเที่ยวบินในประเทศ ภาษีซื้อ = (ค่าบตัรโดยสาร+คา่ธรรมเนียมน้ำมนั
เช้ือเพลิง) / (1.09 x 9%)  
  สำหรับการขนสง่ทางราง    ภาษซีื้อ = ค่าบตัรโดยสาร / (1.09 x 9%)  
   สำหรับการขนส่งทางถนนและทางน้ำ ภาษซีื้อ = คา่บัตรโดยสาร / (1.03 x 3%) 

Credit: Roberts Nathan 
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การให้บริการทางโลจิสติกส์และบริการที ่เกี ่ยวข้อง  
การให้บริการให้คำปรึกษา ความช่วยเหลือ หรือการ
ออกใบรับรองสำหรับธุรกรรม เป็นต้น 

5. อนุญาตให้ผู้ประกอบการขอคืนภาษีได้ในกรณีที่มี
เครดิตภาษีซื้อส่วนเกิน 
แต่เด ิม ผ ู ้ประกอบการสามารถนำเครดิตภาษีซื้อ
คงเหลือในรอบภาษีหนึ ่งไปหักกลบกับภาษีขายใน 
รอบภาษีถัดไปได้ โดยไม่สามารถขอคืนภาษีได้หากมี
ยอดเครดิตภาษีซื้อคงเหลือ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่  
1 เมษายน 2562 ผู้ประกอบการสามารถขอคืนภาษีได้
หากมียอดเครดิตภาษีซื้อคงเหลือ  

ในเบื ้องต้น จะเห็นได้ว่า รัฐบาลจีนมีนโยบายใช้
มาตรการทางภาษีเพื่อลดต้นทุนของผู้ประกอบการ
ตั ้งแต่การตั ้งสถานประกอบการหรือโรงงานด้วย 
การซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือบริการก่อสร้าง การใช้
วัตถุดิบทั้งที่ผลิตในประเทศและที่นำเข้า การอนุญาต
ให้ขอเครดิตภาษีซื้อจากค่าบริการขนส่ง ตลอดจน
การอนุญาตให้ขอคืนภาษีได้หากมีเครดิตภาษีซื้อ
คงเหลือ (excess input VAT credits) โดยมาตรการ
ท ั ้ งหมดน ี ้ เป ็นเคร ื ่องม ือท ี ่ทรงพล ังของจ ีนใน 
การกระต ุ ้นเศรษฐก ิจในประเทศและสน ับสนุน 
การส่งออก เมื ่อนำมาใช้รวมกับมาตรการการคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าส่งออกดังจะกล่าวใน
บทความต่อไป 

 
 
อ้างอิง 
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จีนกบัการปฏิรปูระบบการคืนภาษีมลูค่าเพ่ิม 

เพ่ือกระต ุน้เศรษฐกิจและการสง่ออก (2) 

ดังกล่าวในบทความที่แล้ว รัฐบาลจีนใช้มาตรการ
ทางภาษีในการลดต้นทุนของผู ้ประกอบการหลาย
ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
และการขอค ื นภาษ ี ซ ื ้ อ จาก เครด ิ ตส ่ วน เกิ น  
ในบทความนี้ จะกล่าวถึงเงื่อนไขการขอคืนภาษีซื้อ
จากเครดิตส่วนเกิน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอัตรา
การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มและการยกระดับการบริหาร
จัดการในการคืนภาษีเพื่อสนับสนุนการส่งออกและ
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของ
ผู้ประกอบการ 

การอนุญาตให้ผู้ประกอบการขอคืนภาษีซื้อจาก
เครดิตส่วนเกินได ้
ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม
ของจีนไม่อนุญาตให้ขอคืนภาษีในกรณีที่มียอดคงเหลือ
ของเครดิตภาษีซ ื ้อภายหลังจากนำไปหักกลบกับ 
ภาษีขาย (excess input VAT credits) โดย excess 
input VAT credits น ี ้  สามารถนำมาห ั กกลบกับ 
ภาษีขายในรอบภาษีถ ัดไปได ้เท ่าน ั ้น และหากมี  
ยอดคงเหล ือ จะไม ่สามารถขอคืนได ้  ด ้วยเหตุนี้  
ผู้ประกอบการจึงต้องวางแผนภาษีอย่างรอบคอบเพ่ือ
หลีกเลี่ยงไม่เกิดเครดิตภาษีคงเหลือที่ไม่สามารถขอคืน

Credit: IndustryWeek 
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ได้ภายในบริษัทในเครือเดียวกัน และเพื ่อหลีกเลี่ยง 
การติดขัดในสภาพคล่องของบริษัททั้งในช่วงระยะเวลา
เริ่มต้นดำเนินกิจการและช่วงที่กำลังเจริญเติบโต 

ด ้ ว ย เ ห ต ุ น ี ้  ร ั ฐ บ า ล จ ึ ง ไ ด ้ ป ร ะ ก า ศ 
Announcement No. 39 of 2019 ซ ึ ่ งม ีผลบ ังค ับใช้
ตั ้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นมา เพื ่อปฏิรูป
ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่ โดยอนุญาตให้ผู้ประกอบการ
ขอคืนภาษีในกรณีท ี ่ม ี  excess input VAT credits 
หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่สำคัญ ดังนี้ 

1. ด ุลเครดิตภาษีม ูลค ่าเพิ ่ม (VAT credit 
balance) น ั ้น เพ ิ ่มขึ้นตามลำด ับในช ่วง 6 เด ือน
ติดต่อกัน (หรือในช่วง 2 ไตรมาสติดต่อกัน สำหรับ 
ผู้ที่ยื่นชำระภาษีเป็นไตรมาส) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 

2 .  VAT credit balance ต ้ อ ง เพ ิ ่ ม ข ึ ้ น ไม่  
น้อยกว่า 500,000 หยวน ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน  
ซึ่งเป็นระยะเวลาเดียวกันกับเงื่อนไขข้อแรก 

3. ผู ้เสียภาษีนั ้นต้องได้รับการจัดอันดับใน
ประเภท A หรือ B กล่าวคือ เป็นผู้เสียภาษีที่มีประวัติ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องในลำดับต้น  

4. ผู้เสียภาษีนั้นไม่เคยมีประวัติการกระทำผิด
เกี่ยวกับการขอคืนภาษี การออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพ่ิมปลอม 
หรือเคยได้ร ับโทษจากคดีหนีภาษี (ไม่เกิน 2 ครั ้ง) 
ภายในระยะเวลา 3 ปีก่อนที่จะได้รับคืนภาษี 

5 .  ผ ู ้ เ ส ี ยภ าษ ี น ั ้ น ไม ่ เ คย ใช ้ ส ิ ท ธ ิ ต าม 
นโยบายการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ขณะ หรือ หลังจาก 
การจัดเก็บภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 

 
1 ดูเชิงอรรถที่ 4 ในบทความที่แล้ว 

6. ภาษีท่ีจะได้คืนนั้น เป็นภาษีส่วนเพิ่มที่สะสม
ขึ้นตามลำดับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 กล่าวคือ  
จะไม ่ม ีการค ืนภาษ ีสำหร ับ VAT credit balance  
ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 เมษายน 2562  

7. อัตราการคืนภาษี คือ ร ้อยละ 60 ของ 
ยอดภาษีคงเหล ือ โดยต ้องม ีใบกำก ับภาษีพ ิเศษ 
(special VAT invoice) 1 ใบรับรองการตรวจปล่อย
ส ิ น ค ้ า  (customs clearance certificate) แ ล ะ
หลักฐานการชำระภาษีสำหรับบริการที ่นำเข้า (tax 
clearance certificates for imported services)  

การเปลี ่ยนแปลงอัตราการคืนภาษีมูลค่าเพิ ่มและ 
การยกระดับการบริหารจัดการในการคืนภาษี 
สินค้าส่งออกเสียภาษีมูลค่าเพิ ่มในอัตราร้อยละ 0 
กล่าวคือ ไม่ต ้องเส ียภาษีขาย โดยผู ้ประกอบการ
สามารถขอเครดิตภาษีซื ้อบางส่วนได้สำหรับต้นทุน 
ที่เกี ่ยวข้อง เช่น ค่าวัตถุดิบหรือของที ่ใช้ในการผลิต 
สินค้าส ่งออกนั ้น เป็นต้น เนื ่องจากมีการปรับลด 
อัตราภาษีมูลค่าเพิ ่มในหลายภาคส่วนตั ้งแต่ว ันที่   
1 เมษายน 2562 เป็นต้นมา ดังที่กล่าวในบทความที่
แล้ว อัตราการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจึงมีการปรับลดลงให้
สอดคล้องกันด้วย 
 นอกจากนี้ ในปี 2561 รัฐบาลจีนได้ปรับปรุง
ระบบการค ืนภาษ ี ส ำหร ั บส ิ นค ้ าส ่ ง ออก ให ้ มี  
ความรวดเร็วและชัดเจนขึ้น เช่น 
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 1 .  ผ ่ อ น ค ล า ย ค ว า ม เ ข ้ ม ง ว ด ส ำ ห รั บ
ผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดอันดับในประเภท A และ B 
 2. เปิดให้ยื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
ผ ู ้ประกอบการในประเภท A และ B ไม ่ว ่ าจะมี  
สถานประกอบการในภูมิภาคใดก็ตาม โดยระยะเวลาใน
การดำเนินการลดลงจาก 30 วันทำการ เหลือ 10 วันทำการ 
 3. ลดความซับซ้อนของขั้นตอนการขอคืนภาษี
และลดเอกสารที่ต้องยื่น โดยการยกเลิกข้อกำหนดให้
ยื่นเอกสารเป็นการล่วงหน้า และปรับปรุงแบบฟอร์มให้
มีความเรียบง่ายขึ้น  
 4. ยกระดับการบริหารจัดการการคืนภาษีที่
ท่าเรือส่งออกด้วยการกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาใน
การขอคืนภาษีที่ท่าเรือส่งออกให้มีความชัดเจน รวมทั้ง
กำหนดข้อยกเว้นให้ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถจัดทำ
และย ื ่ น เ อกสาร ให ้ เ ส ร ็ จ ส ิ ้ นภาย ใน  2  เ ด ื อน  
อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ
สามารถยื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ อันเป็นการลด
ภาระของผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 5. ยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
จ ั ด เ ก ็ บ ภ า ษ ี แ ล ะห น ่ ว ย ง า นท ี ่ ค ื น ภ า ษ ี  เ ช่ น  
การแลกเปลี่ยนข้อมูล การบริหารจัดการความเสี่ยงโดย

ใช้ big data โดยอาศัยข้อมูลของผู ้ประกอบการที่
เกี่ยวกับประวัติการขอคืนภาษี การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม 
และความร ่วมมือในการป ้องก ันและปราบปราม 
การกระทำความผิดเกี่ยวกับการขอคืนภาษีส่งออก เป็นต้น 

ในประเทศไทย การคืนภาษีม ูลค ่าเพิ ่มอยู ่ภายใต้
ประมวลร ัษฎากรหมวด 4 ส ่วน 8 ท ี ่อน ุญาตให้
ผู้ประกอบการนำเครดิตภาษีที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือน
ภาษีไปชำระภาษีมูลค่าเพิ ่มในเดือนภาษีถัดไปได้ได้ 
หรือมีสิทธิขอคืนเครดิตภาษีที่เหลือได้ นอกจากนี้ ภาษี
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในต้นทุนการผลิตสินค้าส่งออก อาจขอ
ชดเชยได้ตาม พรบ. ชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่
ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 ในรูปของบัตรภาษี
ซึ่งสามารถนำไปชำระภาษีอื่น ๆ ได้ และสามารถโอน
เปลี่ยนมือได้ 

อาจสรุปได้ว่า การปรับปรุงระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ของจีนในครั ้งนี้  เป ็นส ่วนหนึ ่งการปฏ ิร ูประบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่มแบบองค์รวมของรัฐบาลที่ใช้มาตรการ
ทางภาษีอื่น ๆ ร่วมกับการคืนภาษีในการสนับสนุน
การส่งออก เพื่อให้จีนยังคงสามารถรักษาอำนาจทาง
เศรษฐกิจในบริบททางการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

อ้างอิง 
KPMG. China’s VAT system takes significant steps forward in applying international best practice VAT policies. 

https://home.kpmg/cn/en/home/insights/2019/03/china-tax-alert-12.html. Accessed 3 September 2019. 
State Taxation Administration of the People’s Republic of China. Export Refund Management. 

http://www.chinatax.gov.cn/eng/c101270/c101274/c5099646/content.html. Accessed 12 September 2019. 
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ศุลกากรฟินแลนด์ฝึกหัดสุนัขดมกลิ่นเพื่อตรวจหาสินค้าประเภทอาหารจากเอเชีย 
ที่อาจเป็นพาหะนำโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  

 ศุลกากรฟินแลนด์ยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine 
fever) ด้วยการฝึกสุนัขดมกลิ่นเพื่อตรวจหาสินค้าประเภทอาหารที่ทำมาจากสัตว์ ณ ท่าอากาศยานเฮลซิงกิ 
สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดในเอเชียและเนื่องจากมีจำนวนนักท่องเที่ยวจากเอเชียเพิ่มมากข้ึน 
 โรคอหิวาต์ฯ ถูกตรวจพบครั้งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนในเดือนกรกฎาคม 2561 และ 
แพร่ระบาดไปเกือบทั่วทั้งประเทศจีนรวมทั้งประเทศใกล้เคียง เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดอาการ  
ตกเลือดในสุกรและสุกรป่าจนล้มตายโดยยังไม่มีทางรักษาหรือวัคซีนป้องกัน จึงเป็นภัยต่อเกษตรกรและ
อุตสาหกรรมสุกร แม้เชื้อไวรัสไม่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ก็ตาม 
 ในยุโรป มีการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์ในภูมิภาคตะวันออกและประเทศเพื่อนบ้านทางตะวันออกของ
ยุโรป โดยเชื้อแพร่กระจายจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งจากความไม่ระมัดระวังของมนุษย์หรือแพร่กระจาย
โดยมีสัตว์เป็นพาหะ 
 ทั้งนี้ แม้ยังไม่มีการแพร่ระบาดของโรคในฟินแลนด์ แต่เจ้าหน้าที่ศุลกากรได้ฝึกหัดสุนัขเพ่ือตรวจหาสินค้า
ประเภทอาหารที่อาจมีเชื้อไวรัสปะปนมา รวมทั้งสร้างระบบข้อมูลสำหรับด่านทางภาคตะวันออกทั้งหมดและ  
ท่าอากาศยานที่สำคัญ เพื่อให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับโรคติดต่อในสัตว์ นอกจากนี้ ศุลกากรยังรณรงค์ให้ความรู้
และสร้างความตระหนักให้แก่ผู้โดยสารไม่ให้นำเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และนมหรือผลิตภัณฑ์จากนม
ติดตัวเข้ามาหรือส่งทางไปรษณีย์มายังสหภาพยุโรปอันขัดต่อกฎหมายของสหภาพยุโรปด้วย 
 เนื ่องจากประเทศไทยมีนักท่องเที ่ยวจากจีนเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก รวมทั ้งในขณะนี ้มี  
การแพร่ระบาดของโรคในประเทศลาว ศุลกากรอาจพิจารณาส่งเสริมขีดความสามารถของสุน ัขดมกลิ่น 
นอกเหนือจากการใช้เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจของติดตัวผู้โดยสาร เพื่อยกระดับการป้องกันความเสียหายที่อาจ  
เกิดข้ึนกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้วย 

อ้างอิง 
Finland Customs. Customs enhances the combat against African swine fever – Customs trains a food 

detector dog for Helsinki Airport. https://tulli.fi/en/article/-/asset_publisher/customs-enhances-the-
combat-against-african-swine-fever-customs-trains-a-food-detector-dog-for-helsinki-airport#. Accessed 
23 August 2019. 
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ศุลกากรญี่ปุ่นเปิดตัวแอพพลิเคช่ันสำหรับส่ง 
ใบขนสินค้าของติดตัวผู้โดยสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ศุลกากรญี่ปุ่นเปิดตัวแอพพลิเคชั่นสำหรับส่งใบขนสินค้าของใช้ส่วนตัวและ
ของติดตัวผู ้โดยสาร (携帯品・別送品申告書 / Declaration of Personal Effects and Unaccompanied 
Articles) ทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบ e-Gate (Electronic Customs Declaration Gate System) ในระหว่าง
รอรับสัมภาระที่สายพานโดยไม่ต้องยื่นใบขนสินค้าฯ ที่เป็นกระดาษอีก และภายหลังจากที่ได้รับสัมภาระแล้ว 
ผู้โดยสารสามารถเดินผ่านช่องตรวจของศุลกากรได้โดยไม่ต้องถูกหยุดตรวจอีกต่อไป 

 โดยปกติแล้ว ผู้โดยสารทุกรายที่เดินทางเข้าไปญี่ปุ่น จะต้องกรอกใบขนสินค้าที่เป็นกระดาษและส่งให้
เจ้าหน้าที ่ตรวจสอบทุกราย ส่วนเจ้าหน้าที ่จะตรวจหรือไม่นั ้นขึ ้นกับดุลพินิจ แต่ เนื ่องจากประเทศญี่ปุ ่นมี
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ศุลกากรญี่ปุ่นจึงใช้มาตรการดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกใน
การผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับผู้โดยสาร โดยเบื้องต้น ศุลกากรญี่ปุ ่นได้เริ ่มดำเนินโครงการดังกล่าวตั ้งแต่  
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ท่าอากาศยานนาริตะ อาคารผู้โดยสารที่ 3 ก่อนที่จะขยายโครงการไปยังอาคาร
ผู้โดยสารที่ 1 และ 2 รวมทั้งท่าอากาศยานฮาเนดะ ท่าอากาศยานคันไซ ท่าอากาศยานชูบุ ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ 
และท่าอากาศยานชิโตเสะในปี 2563 

 ผู ้โดยสารสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั ่นสำหรับสมาร์ทโฟนหรือ 
แท็บเล็ต หลังจากนั้น ต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อ หมายเลขหนังสือเดินทาง 
อาชีพ ที่อยู่ในญี่ปุ ่น และของที่ต้องสำแดง เป็นต้น เพื่อรับ  QR Code สำหรับ 
แสกนที่เครื่องอ่านรหัสที่ตั้งไว้ ณ จุดรับสัมภาระลงทะเบียน และในระหว่างนี้ 
ผู้โดยสารต้องแสกนหนังสือเดินทางที่เครื่องอ่านรหัสด้วยเช่นกัน โดยเครื่องอ่าน
รหัสจะถ่ายรูปใบหน้าเพื่อตรวจสอบอัตลักษณ์ของผู้โดยสารว่าถูกต้องตรงกันกับ
รูปที่ปรากฏในหนังสือเดินทางหรือไม่ และเมื่อได้รับสัมภาระแล้ว ผู้โดยสารต้อง
เดินไปยัง e-Gate ซึ่งใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าในการตรวจปล่อยผู้โดยสาร และ
หากผู้โดยสารถูกตรวจปล่อยแล้ว จะไม่ถูกหยุดตรวจอีก  

  

เครื่องอา่นรหสั 

e-Gate 
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อย่างไรก็ตาม หากผลการแสกนของเครื่องอ่านรหัสพบว่า ผู้โดยสารมีของเกินกว่าจำนวนที่ได้รับยกเว้น
ภาษีหรือเข้าข่ายที ่ต้องมีการตรวจสอบเพิ ่มเติม ผู ้โดยสารต้องเข้าพบเจ้าหน้าที ่ศุลกากร หรือแม้ในกรณีที่  
ผลการแสกนไม่พบว่าต้องมีการตรวจสอบเพ่ิมเติมก็ตาม ผู้โดยสารอาจถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรซักถามหรือตรวจสอบ
ได้เช่นกัน  

 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นดังกล่าว (มีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ) โดยใช้ QR Code ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

ในระหว่างนี้ ผู้ใช้งานอาจพบปัญหาทางเทคนิคบางประการ โดยศุลกากรญี่ปุ่นกำลังพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ดังกล่าวให้มีความเสถียรมากขึ้น 
 
อ้างอิง 
日本関税. 税関検査場電子申告ゲートの運用を開始. http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/egate.htm.  

Accessed 30 August 2019. 

APP Store Google Play 
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ศุลกากรเบลเยียมทดลองใช้โดรนในการปฏิบัติการจับกุม 

ผู้ลักลอบขนส่งยาเสพติด 

 เจ้าหน้าที่ศุลกากรในหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ เจ้าหน้าที่ผู้คุมสุนัข และเจ้าหน้าที่สายตรวจ ได้ร่วมมือกับ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนและค้นหาเป็นครั้งแรก ในการใช้โดรนในการปฏิบัติการจับกุมผู้ลักลอบขนส่ง  

ยาเสพติดบริเวณชายแดนที่ใกล้กับเมือง Maastricht ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีการขนส่งยาเสพติดที่

ชุกชุม 

โดรนช่วยให้เจ้าหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหวของขบวนการจากภาพมุมกว้างที่ถ่ายทางอากาศ รวมทั้ง

สามารถซูมจนเห็นรายละเอียดของยานพาหนะที่พยายามหลบหนีการจับกุม โดยในการทดลองใช้งานเป็นครั้งแรก

นี้ เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดกัญชาได้ 13 กรัม และออกใบสั่งสำหรับการกระทำผิดฐานใช้น้ำมันดีเซลแดงใน  

การขับเคลื่อนยานพาหนะ 

 นอกจากน ี ้  ช ุดปฏ ิบ ัต ิการย ังได ้ทดลองใช ้โดรนในการตรวจสอบการขนส ่งทางรางระหว ่าง  

เมือง Liège-Guillemins ในเบลเยียม และเมือง Maastricht ในเนเธอร์แลนด์ด้วย และในการนี้ เจ้าหน้าที่สามารถ

ยึดเฮโรอีนได้ 100 กรัม และกัญชา 12 กรัม ที่บรรจุในหีบห่อขนาด 1 – 5 กรมั  

 ด้วยผลทดลองการใช้งานอันเป็นที่น่าพึงพอใจนี้ ศุลกากรเบลเยียมจะนำโดรนมาใช้เป็นเครื่องมือส่วนหนึ่ง

ในการตรวจสอบควบคุมทางศุลกากรในอนาคต 

อ้างอิง 

Administration générale des Douanes et Accises. La douane a mis pour la première fois en action son 

nouveau drone au cours d’un important contrôle routier à Cheratte. Ensuite, une opération de 

contrôle a été exécutée sur la ligne ferroviaire internationale Liège-Guillemins – Maastricht. 

https://finances.belgium.be/fr/Actualites/la-douane-mis-pour-la-premi%C3%A8re-fois-en-action-son-

nouveau-drone-au-cours-d%E2%80%99un-important. Accessed 4 September 2019. 
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บราซิลเข้าเป็นภาคีลำดับที่ 120 ของอนสุัญญาเกียวโตฯ (ฉบับปรับปรุง) 

 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 บราซิลยื่นภาคยานุวัติสารเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเกียวโตฯ (ฉบับปรับปรุง)  

ทำให้จำนวนภาคีของอนุสัญญาฯ เพ่ิมข้ึนเป็น 120 ราย 

 อนุสัญญาเกียวโตฯ (ฉบับปรับปรุง) หรือ International Convention on the Simplification and 

Harmonization of Customs Procedures เป ็นเคร ื ่องม ือทางกฎหมายขององค์การศุลกากรโลก (WCO)  

ในฐานะพิมพ์เขียวสำหรับพิธีการศุลกากรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21 ที่ได้รับการยอมรับและใช้

ในการเจรจาความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าขององค์การการค้าโลก (WTO TFA) ด้วยเหตนุี้ 

การเข้าเป็นภาคีและการบังคับใช้อนุสัญญาฯ จึงช่วยปูทางให้ภาคีนั้นเข้าเป็นภาคีของ WTO TFA ได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย 

 ทั้งนี ้ ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ เมื ่อวันที ่ 12 มิถุนายน 2558 และสำนักงานที่ปรึกษา 

การศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ในฐานะผู้แทนกรมศุลกากรในต่างประเทศ ได้มีส่วนร่วมในคณะทำงานที่ WCO 

จัดตั้งขึ ้นเพื่อปรับปรุงแก้ไขอนุสัญญาฯ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 ผู้ที ่สนใจสามารถติดตามความคืบหน้า ใน 

การแก้ไขปรับปรุงอนุสัญญาฯ ได้ที่ https://bit.ly/2mliKip 

อ้างอิง 

WCO. Brazil accedes to the Revised Kyoto Convention and becomes the 120th Contracting Party. 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/september/brazil-accedes-to-the-revised-kyoto-

convention-and-becomes-the-120th-contracting-party.aspx. Accessed 17 September 2019. 
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สหรัฐอเมริกาเตรียมตวัออกจากสหภาพไปรษณีย์สากลในเดอืนตลุาคม 2562 

ตามที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ประกาศถอนสมาชิกภาพอกจากสหภาพไปรษณีย์สากล (UPU) เมื่อวันที่  
17 ตุลาคม 2561 นั้น สมาชิกภาพของสหรัฐฯ อาจสิ้นสุดลงในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 หากไม่มีการเจรจาตกลงกับ 
UPU เป็นประการอ่ืน 
  ในการนี ้ UPU ได้เร ียกประชุมสมาชิกเป็นกรณีพิเศษระหว่างวันที ่ 24 – 25 กันยายน 2562 ณ  
นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อทบทวนอัตราค่าจัดส่งพัสดุขนาดเล็ก และลงนามพิธีสารเพิ่มเติมสำหรับ
อนุสัญญาสหภาพไปรษณีย์สากลในวันที่ 26 กันยายน 2562 
 ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ได้ยื่นข้อเสนอต่อ UPU เพ่ือขอกำหนดอัตราค่าบริการด้วยตัวเอง และหาก UPU 
ไม่เห็นชอบต่อข้อเสนอดังกล่าวภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 สมาชิกภาพของสหรัฐฯ จะสิ้นสุดลงในวันที่  
17 ตุลาคม 2562 และเริ่มต้นกระบวนการเจรจาเพื่อกำหนดอัตราค่าบริการในระดับทวิภาคีกับไปรษณีย์ในแต่ละ
ประเทศ  
 ที่ผ่านมา ค่าบริการไปรษณีย์ในประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ ่งจีน ได้รับการอุดหนุนตาม 
กรอบความตกลงของ UPU จึงส่งผลให้ค่าขนส่งถูกกว่าความเป็นจริงและกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน
ทางการค้าของสหรัฐฯ สถานการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุผลหนึ่งที่ประธานาธิบดี Donal Trump ตัดสินใจประกาศถอน
สมาชิกภาพในครั้งนี้ และเป็นที่คาดการณ์ว่า หากสหรัฐฯ ออกจาก UPU อัตราค่าบริการอาจถีบตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 300 
สำหรับพัสดุที่จัดส่งจากประเทศกำลังพัฒนามายังสหรัฐฯ  

ในการนี้ ศุลกากรไทยและผู้ประกอบการควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะจะมีการเปลี่ยนแปลง
อัตราค่าบริการระหว่างสมาชิกในการประชุม UPU ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2562 ดังกล่าว และอาจต้องมี
การเจรจาทวิภาคีกับสหรัฐฯ เพื่อกำหนดอัตราค่าบริการอีกอัตราหนึ่งด้วย อันอาจส่งผลให้ศุลกากรต้องทบทวน  
การกำหนด de minimis ของสินค้านำเข้าด้วย 

 

อ้างอิง 
UPU. Third Extraordinary Congress – Geneva. http://www.upu.int/en/the-upu/congress/about-congress.html. 

Accessed 17 September 2019. 
FREIGHTWAVES. U.S. to leave global postal union next month barring last-minute action; exit could send 

global parcel rates soaring. https://www.freightwaves.com/news/us-to-leave-global-postal-union-
next-month. Accessed 17 September 2019. 
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OECD จัดตั้ง Blockchain Policy Centre 

ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยี blockchain ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ง
ศุลกากรในบางประเทศที่ได้เริ ่มใช้ blockchain ในการบริหารจัดการงานของศุลกากรมาระยะหนึ่งแล้ว เช่น 
ศุลกากรฝรั่งเศส ศุลกากรสิงคโปร์ ศุลกากรเกาหลีใต้ เป็นต้น 

ในการนี้ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ได้จัดตั้ง OECD Blockchain 
Policy Centre ในปี 2562 เพื ่อสนับสนุนภาครัฐในการออกนโยบายเกี ่ยวกับ blockchain และเทคโนโลยี 
การจัดเก็บและบันทึกข้อมูลแบบกระจาย (distributed ledger technology: DLT) ทั้งในด้านตลาดการเงิน  
ห่วงโซ่อุปทาน ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ การแข่งขัน โครงสร้างขั้นพื้นฐาน การบริหารจัดการภาครัฐ 
การเกษตร สาธารณสุข ภาษี และการปกป้องข้อมูล โดยการค้นคว้าวิจัยเชิงนโยบาย การให้คำแนะนำและสร้าง
มาตรฐาน การเสริมสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ การจัดประชุมเพ่ืออภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และ
ถกเถียงในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือทั้งในระดับระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค 

หนึ่งในการประชุมที่ OECD Blockchain Policy Centre จัดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ คือ Blockchain Policy 
Forum ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2562 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสำนักงานที่ปรึกษา 
การศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ส่งผู้แทนเข้าประชุมตามคำเชิญ โดยที่ประชุมได้อภิปรายถกเถียงถึงผลกระทบ
ของ blockchain และ DLT ต่อนโยบายในด้านต่าง ๆ รวมทั้งศักยภาพของเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ในการช่วยให้
ภาครัฐบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ได้กำหนด 

ผู้ที่สนใจสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับ blockchain และความเก่ียวข้องกับกับศุลกากรได้ที่จดหมายข่าว
ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ https://bit.ly/2Oo04II 
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EU รายงานผลการตรวจยึดสินค้าละเมิดทรพัย์สินทางปัญญาของศุลกากรในปี 2561 

 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) รายงานการตรวจยึด
สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่พรมแดนของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดยพบว่า ปริมาณสินค้าที่ตรวจยึด
ได้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากพัสดุขนาดเล็กที่นำเข้ามาทางไปรษณีย์หรือของเร่งด่วนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 
โดยจำนวนการตรวจยึดได้เพ่ิมข้ึนจาก 57,433 กล่อง ในปี 2560 เป็น 69,354 กล่อง จำนวนเกือบ 27 ล้านชิ้น คิด
เป็นมูลค่าราว 740 ล้านยูโร 
 ประเภทสินค้าที่ตรวจยึดได้มากที่สุด คือ บุหรี่ (ร้อยละ 15) ของเล่น (ร้อยละ 14) วัสดุบรรจุหีบห่อ  
(ร้อยละ 9) ฉลาก/ป้าย/สติ๊กเกอร์ (ร้อยละ 9) และเครื่องแต่งกาย (ร้อยละ 8) ส่วนสินค้าสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ในทางส่วนตัวและในครัวเรือน เช่น สินค้าสำหรับบำรุงร่างกาย ยา ของเล่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ มีปริมาณรวมกัน
เกือบร้อยละ 37 ของจำนวนสินค้าที่ตรวจยึดได้ท้ังหมด 
 ในการนี้ จีนเป็นประเทศต้นทางหลักของสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนนอร์ทมาซิโดเนีย (North 
Macedonia) เป็นแหล่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิดกฎหมาย ในขณะที่เครื่องดื่มอื่น ๆ น้ำหอม และเครื่องสำอางที่
ตรวจยึดได้ ถูกส่งมาจากตุรกีมากที่สุด นอกจากนี้ ศุลกากรพบว่า สินค้าประเภทนาฬิกา โทรศัพท์เคลื่อนที่และ
อุปกรณ์เสริม ตลับหมึกและหมึกพิมพ์ ซีดี/ดีวีดี และฉลาก/ป้าย/สติ๊กเกอร์ มีปริมาณการนำเข้าจากฮ่องกงเพ่ิมมาก
ขึ้น ส่วนสินค้าประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บุหรี่ และวัสดุบรรจุหีบห่อผิดกฎหมาย ถูกส่งมามากที่สุดจากอินเดีย 
กัมพูชา และบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ตามลำดับ 
 ทั้งนี้ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา EU ได้ใช้มาตรการติดตามการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ยาสูบใน
ห่วงโซ่อุปทานและพิสูจน์ตัวตนของผลิตภัณฑ์ยาสูบ อันอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
ในการตรวจยึดสินค้าประเภทบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย โดยต้องติดตามสถิติการตรวจยึดของปี 2562 
ที่จะเผยแพร่ในปี 2563 เพ่ือวัดประสิทธิภาพของมาตรการใหม่ดังกล่าว 
 ผู้ที ่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานการตรวจยึดฯ ได้ที่ https://bit.ly/2kRXaS4 และอ่านเพิ่มเติม
เกี่ยวกับมาตรการติดตามการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในห่วงโซ่อุปทานและพิสูจน์ตัวตนของผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ที่
จดหมายข่าวศุลกากร (CPMU news) ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ https://bit.ly/2m4GlUm 
อ้างอิง 
European Commission. Intellectual Property Rights Report 2019. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/intellectual-property-rights-report-2019_en. Accessed 23 
September 2019. 
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งานเทศกาลไทยครั้งที่ 13 (13th Essence of Thailand) 

นายนิติ  วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) นายเทิดศักดิ์  สุวรรณมณี  อัครราชทูตที่ปรึกษา  
(ฝ่ายศุลกากร) และนางสาวปานชนก ประสงค์นิจกิจ เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมงานเทศกาลไทย 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 ครั้งที่ 13 ณ Place Dumon โดยมี
นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์   
Mr. Benoît Cerexhe นายกเทศมนตรีเมือง Woluwe-Saint-Pierre 
และเจ้าหญิ ง Léa แห่ งเบลเยียมเป็นประธานและร่วม 
ตี ก ลอ งใน พิ ธี เปิ ด  ใน โอก าสนี้  ส ำนั ก งาน ฯ  ได้ เชิ ญ  
Ms. Ana Hinojosa ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยความสะดวก
ทางการค้าและการบังคับใช้กฎหมายขององค์การศุลกากร
โลก (WCO) และเจ้าหน้าที่ศุลกากรประเทศต่าง ๆ ที่ประจำ

อยู่ที่ เบลเยียม (customs attachés) เข้าร่วมงานในฐานะแขกของสำนักงานฯ ด้วย  
โดยสำนักงานฯ ได้รับมอบหมายให้รับรองแขกกิตติมศักดิ์ของงานและแนะนำอาหารไทยที่เป็นเอกลักษณ์ให้แขก
กิตติมศักดิ์ได้ลิ้มลองด้วย 

สำหรับธีมของงานในปีนี้ คือ “เจ็ดรสชาติอาหารไทย (Seven Flavours of Thailand)” ซึ่งมีร้านค้าและ
ร้านอาหารต่าง ๆ กว่า 60 ร้านเข้าร่วมงาน รวมทั้งมีการแสดงโขน -หุ่นละครเล็ก จากชมรมหุ่นละครเล็ก 
นาฏยบางกอกด้วย โดยในงานเทศกาลไทยครั้งที่ 13 นี้ 
มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากกว่าหนึ่งหมื่นคนอันแสดงถึง
ความใกล้ชิดระหว่างชุมชมไทยและเบลเยียม รวมทั้ง
ความนิยมชมชอบในอาหารและวัฒนธรรมไทยของ 
ชาวเบลเยียมด้วย 
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การประชุม Global Blockchain Policy forum 

นายเทิดศักดิ์ สุวรรณมณี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายศุลกากร) เป็น
ผู้แทนสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมการประชุม 
Global Blockchain Policy forum ระหว่างวันที่  12 – 13 กันยายน 2562 
ณ  องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)  
กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในโอกาสนี้  นายเทิดศักดิ์ฯ ได้เข้าร่วม 
workshop และสนทนากับวิทยากร Ms. Emmanuelle Ganne เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ระดับอาวุโส (Senior Analyst) จากองค์การการค้าโลก (WTO)  
ซึ่งสนใจความก้าวหน้าการใช้  blockchain ของศุลกากรไทยเป็นมาก และ 
ขอเชิญไทยเข้าร่วมการประชุม ที่ WTO ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2562 ด้วย 

ในโอกาสนี้  สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์   
จะนำเสนอสาระสำคัญของการประชุมฯ ในจดหมายข่าวศุลกากร (CPMU 
news) ฉบับเดือนตุลาคม 2562 ให้ทราบในโอกาสต่อไป 
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การประชุม Harmonized System Committee ครั้งที ่64 
นายนิติ  วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) นายเทิดศักดิ์  สุวรรณมณี  อัครราชทูตที่ปรึกษา  

(ฝ่ายศุลกากร) และนางสาวปานชนก ประสงค์นิจกิจ เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมการประชุม 
Harmonized System Committee ค รั้ งที่  6 4  ร่ ว ม กั บ ค ณ ะผู้ แ ท น ก รม ศุ ล ก าก ร อั น ป ระก อ บ ด้ ว ย  
นางมัสรา ชัยบัณฑิตย์ (นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ) นางสาวปัญญ์ปกรณ์ ชูช่วย (นักวิชาการศุลกากร
ชำนาญการ) และนายธนาทิพย์ จันทร์ปรุง (นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ) ณ องค์การศุลกากรโลก (WCO)  
กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ระหว่างวันที่ 18 – 27 กันยายน 2562 ในโอกาสนี้ นางมัสราฯ ในฐานะหัวหน้า
คณะผู้แทนไทย ได้ลงคะแนนเสียงในที่ประชุมฯ ด้วย 
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งานเฉลิมฉลองครบ 70 ปี การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
นายนิติ  วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร)  

น าย เทิ ด ศั ก ดิ์  สุ ว ร รณ ม ณี  อั ค ร ราช ทู ต ที่ ป รึ ก ษ า  
(ฝ่ ายศุลกากร) และนางสาวปานชนก ประสงค์นิจกิจ 
เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง 
ค รบ  70 ปี  ก า ร ก่ อ ตั้ ง ส า ธ า รณ รั ฐ ป ร ะ ช าช น จี น  
ตามคำเชิญของ ฯพณฯ ZHANG Ming เอกอัครราชทูต 
แล ะหั วห น้ าค ณ ะผู้ แ ท น จี น ป ระจ ำส ห ภ าพ ยุ โรป  

และ ฯพณฯ CAO Zhongming เอกอัครราชทูตจีน
ป ร ะ จ ำ เบ ล เยี ย ม  วั น ที่  24 กั น ย าย น  2562  
ณ  สำนั กคณ ะผู้ แทนจี นประจำสหภาพยุ โรป  
กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ในโอกาสนี้ ผู้แทน
สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์  
ได้กระชับความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ศุลกากรจีนและ
เจ้าหน้าที่ ศุลกากรประจำสถานเอกอัครราชทูต
ประเทศต่าง ๆ (Customs Attachés) ที่ได้รับเชิญให้
เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย 
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การประชุม WCO Counterfeiting and Piracy (CAP) Group Meeting ครั้งที ่16 
นายกานต์สกล อินทร์สวาท (หัวหน้าฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่ 3) และนายรัตนศักดิ์ รัตนลาโภ (นักวิชาการ

ศุลกากรปฏิบัติการ) ส่วนสืบสวนปราบปราม 3 กองสืบสวนและปราบปราม เข้าร่วมการประชุม WCO 
Counterfeiting and Piracy (CAP) Group Meeting ครั้งที่  16 ระหว่างวันที่  30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562  
ณ องค์การศุลกากรโลก (WCO) กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม  



Credit: Anderinger 
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