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บทนํา 
 

บริษัทญีปุ่นในกลุมประเทศเอเชียพบวาการตรวจปลอยส ินคา (clearance) เปนปญหาสําคัญอยูบอยครั้ง 
บางบริษัทรายงานวาระบบการตรวจปลอยสินคามีความซับซอนและลาชา ซึ่งสงผลกระทบถึงแผนการผลิต 
และระดับความรุนแรงของปญหาดังกลาวอยูในระดับที่แตกตางกันในแตละประเทศโดยขึ้นอยูกับสถานการณ 
ของประเทศนั้นๆ 
เพราะกฎระเบียบสากลในเรื่องการพิจารณากําหนดราคาศุลกากรและการจําแนกพิกัดอัตราศุลกากรที่มีอยูนั้นไมไดนําไ
ปใชปฏิบัติโดยทั่วกัน  

ดังนั้น 
รายยงานฉบับนี้จึงมุงใหขอมูลเรื่องสถานการณที่เกี่ยวของกับระบบภาษีศุลกากรและระบบการตรวจปลอยสินคาในแต
ละประเทศ รวมทั้งประเด็นตาง ๆ ในการดําเนินระบบดังกลาว 
โดยทําการเก็บขอมูลผานการสัมภาษณเจาหนาที่ศุลกากร ตัวแทนออกของ 
และบริษัทญี่ปุนในเอเชียตลอดจนแหลงขอมูลอื่น ๆ แลวทําการเปรียบเทียบผลการสํารวจแบบภาคตัดขวาง 
(cross-sectional comparison) 
เพื่อคัดเลือกประเด็นที่คาดวาจะเปนประโยชน ตอเจาหนาที่ของรัฐบาลและนักธุรกิจในแตละประเทศ  
การสํารวจครั้งนี้มุงเนนเรื่องพิธีการศุลกากรในการนําเขาสินคามากกวาพิธีการสงออก 
ซึ่งโดยทั่วไปแลวพบปญหานอยกวา  ทั้งนี้ การสํารวจไดกระทําใน 5 ประเทศสําคัญในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 
ไดแกประเทศไทย อินโดน ีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และเวียดนาม 
สําหรับขอมูลสวนที่เกี่ยวของกับประเทศไทยในรายงานฉบับนี้ไดแปลเปนภาษาไทยดวย 

 

สิงหาคม 2548 

 

เจโทร (องคการสงเสริมการคาตางประเทศของญี่ปุน) 
แผนกสํารวจวิจัยโพนทะเล 

(เรียบเรียงโดย: อิซามุ วากามัตสึ สํานักงานเจโทร กรุงเทพ) 

 

Copyright©2005, JETRO, All Rights Reserved. 2



1. ขอเท็จจริงและประเด็นเร่ืองพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและระบบตรวจปลอย 
   สินคาในประเทศไทย (ทัศนะของบริษัทญี่ปุน) 
 

จากการที่เจโทรไดจัดทําแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นบริษัทญี่ปุน (จํานวน 27 ราย 
ระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม พ.ศ. 2547) รวมทั้งเก็บขอมูลผ านการสัมภาษณ 
พบวามีประเด็นปญหาหลายประการที่เกี่ยวของกับพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและระบบตรวจปลอยสินคา 
โดยมีรายละเอียดตามขอมูลที่จะนําเสนอตอไป ซึ่งแบงเปนหัวขอเรื่องการพิจารณากําหนดราคาศุลกากร 
การจําแนกประเภทของของในพิกัดอัตราศุลกากร การระงับขอพิพาท การตรวจสอบภายหลัง และอื่นๆ  

 

1) การพิจารณากําหนดราคาศุลกากร 

บริษัทญีปุ่นหลายบริษัทระบุวาเจาหนาที่ศุลกากรบางคนเรียกเก็บภาษีสูงในการพิจารณากําหนดราคาศุลกากร 
และบริษัทขามชาติแหงหนึ่งซึ่งอยูในสายงานดานการบัญชีกลาววา “การประเมินราคาบางครั้งนั้นไมถูกตอง 
เนื่องจากเปนการประเมินจากขอมูลการสําแดงรายการสินคาของผูนําเขา ซึ่งอาจเปนการสําแดงที่มีความคลาดเคลื่อน 
(ในกรณีนี้หมายถึงการสําแดงรายการสินคาที่ไมถูกตองของผูสงออกในประเทศญี่ปุน)” 
ทัศนะนี้แสดงใหเห็นวาบางครั้งบริษัทญีปุ่นไมเขาใจอยางทั่วกันวาการเก ็บภาษีจากราคาซื้อขายของที่นําเขา (taxable 
transaction value of imported goods) ตองนับรวมคาใชจายอื่นๆ เชน คาลิขสิทธิ์ 
และคาดําเนินการขอใชสินคาที่มีลิขสิทธิ ์อีกดวย 

 

ประเด็นการพิจารณากําหนดราคาศุลกากร (ทัศนะของบริษัทญี่ปุน) 

 

� ราคาสินคาอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง ภาษีศุลกากรจะถูกประเมินตามราคาที่สูงกวา 
� เจาหนาที่ศุลกากรแตละคนประเมินภาษีศุลกากรในอัตราที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัด 
� บริษัทของเรานําเขาสินคาหลักจากประเทศญี่ปุน ศุลกากรแจงวาคาคอมมิชช่ันอัตรา 3% 

ที่เราจายใหกับผูแทนจําหนายของเราในประเทศไทยนั้นจะตองสําแดงและตองเก็บภาษีศุลกากรยอนหลัง ทั้ง ๆ 
ที่ตัวแทนจําหนายของเราเกี่ยวของกับการนําเขาภายหลังจากการที่สินคาไดรับการตรวจปลอยแลว 
แมวาเรายืนยันวาไมตองสําแดงคาคอมมิชช่ัน แตก็ไมไดรับการยกเวน 

� ศุลกากรจะจัดเก็บภาษีตามขอมูลเดิมของสินคานําเขาที่ผานมา  แทนที่จะจัดเก็บตามราคาจริงของสินคา 
� ศุลกากรมักจะอางวาราคาที่ประเมินนั้นนอยเกินกวาที่ควรจะเปน และยังไมรวมคาคอมมิชช่ัน คาลิขสิทธิ์ 

และคาสิทธิบัตร  
 

ที่มา: แบบสํารวจความคิดเห็น (พ.ย. - ธ.ค. 2547) และการสัมภาษณโดยเจโทร 
 

Copyright©2005, JETRO, All Rights Reserved. 3



2) การจําแนกประเภทของของในพิกัดอัตราศุลกากร 

บริษัทญีปุ่นยังเชื่ออีกวาเจาหนาที่ศุลกากรแตละคนจําแนกพิกัดอัตราศุลกากรไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน  
และอยากใหมีขั้นตอนการทํางานที่รวดเร็วขึ้น 

การจําแนกพิกัดอัตราศุลกากร (ทัศนะของบริษัทญี่ปุน)  

 

� การตรวจปลอยของใชเวลามากเกินไป แมกระทั่งสินคาที่เคยนําเขามาแลว 
ระบบศุลกากรยังใชเวลานานและเราตองอธิบายรายละเอียดตามเอกสารเดิมอีก 

� การระบุอัตราภาษีศุลกากรสําหรับสินคานําเขาเปนครั้งแรกใชเวลานานเกินไป 
เราตองรอเปนอาทิตยหรือนานกวานั้นหากจําเปนตองใหกรมศุลกากร (สํานักงานใหญ) พิจารณา 

� อัตราภาษีมีความไมแนนอน ทําใหขั้นตอนการพิจารณาลาชา 
� สําหรับสินคานําเขาเปนครั้งแรก เรามักจะไมเห็นดวยกับวิธีการจําแนกพิกัดอัตราภาษีของศุลกากร 
� ควรปรับปรุงการขั้นตอนการพิจารณาใหไมซับซอน 
�  การตรวจปลอยสินคานําเขาโดยเฉพาะสินคาประเภทสารเคมีมีความลาชาบอยครั้งเพราะมีคําถามและขอ 
    เอกสารเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวรวมทั้งผลการทดลองดวย 
� แมวาอัตราภาษีจะลดลงเมื่อปที่แลว แตปนี้เจาหนาที่ศุลกากรยังคงเรียกเก็บภาษีในอัตราเดิม 

คําคัดคานของพวกเราไมไดรับการสนองตอบจากกรมศุลกากร 
� สินคานําเขาชนิดเดียวกันมีการกําหนดพิกัดอัตราอากรที่แตกตางกัน 

 
ที่มา: แบบสํารวจความคิดเห็น (พ.ย. - ธ.ค. 2547) และการสัมภาษณโดยเจโทร 

 

3) การระงับขอพิพาท (ระบบการคัดคาน) 

 

แมวาบริษัทญี่ปุนทราบดีวามีระบบการคัดคานตอขอขัดแยงในการตรวจปลอยของ 
แตบางบริษัทยังคงนําของเขาอยางตอเนื่อง โดยไมมีการยื่นคัดคานเนื่องจากมีเวลาจํากัด อยางไรก็ดี 
ขบวนการการระงับขอพิพาทจําเปนสําหรับสินคาที่มีปริมาณมาก ๆ ซึ่งจะสงผลใหภาษีที่ตองจายนั้นแตกตางกันมาก 
โดยบริษัทญี่ปุนสามารถปรึกษาเรื่องอัตราภาษีศุลกากรกับกรมศุลกากรภายหลังการวางเงินประกันและรับสินคาแลว 

 

การระงับขอพิพาท (ระบบการคัดคาน) (ทัศนะของบริษัทญี่ปุน) 

 

� เราตองนําเขาสินคาทั้งๆ ที่อัตราภาษีไมสมเหตุสมผลเพียงเพื่อใหขั้นตอนการผลิตไมลาชาออกไป 
� เราไมมีเวลาสําหรับการยื่นคัดคานเพราะตองติดตั้งอุปกรณและเริ่มขั้นตอนการผลิตใหเร็วที่สุดเทาที่ จะเปนไปได 
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ที่มา: แบบสํารวจความคิดเห็น (พ.ย. - ธ.ค. 2547) และการสัมภาษณโดยเจโทร 
 

 

4) การตรวจสอบภายหลัง 

การตรวจสอบภายหลังประกอบดวย การพิจารณากําหนดราคาศุลกากร 
และการจําแนกพิกัดอัตราศุลกากรดังกลาวขางตน การตรวจสอบภายหลังอาจสงผลใหมีการเก็บภาษียอนหลังสูงสุด 10 
ป พรอมคาปรับ ซึ่งเปนภาระอยางหนักสําหรับบริษัท  

บริษัทญีปุ่นบางบริษัทตองแบกรับภาระภาษียอนหลังจนไมสามารถดําเนินงานตอได  
การตรวจสอบภายหลังจะมุงเนนไปที่สินคาประเภทที่ไมตองตรวจสอบพิธกีารในชองทางสีเขียว (Green Line)  
ทําใหบางบริษัทตั้งใจเลี่ยงที่จะใชชองทางสีเขียวนี้ บริษัทการคาแหงหนึ่งกลาววา 
“การใชชองทางสีเขียวอาจทําใหเกิดปญหาในอนาคต ถามีการตรวจสอบภายหลัง 
เราจึงใชชองสีแดงที่ตองผานขั้นตอนการตรวจสอบพิธีการ แมวาเราสามารถใชชองทางสีเขียวไดก ็ตาม”   
ปญหาดังกลาวทําใหผูคนกลัวที่จะใชชองสีเขียวที่ชวยรนระยะเวลาขั้นตอนใหเร็วขึ้น 

 

การตรวจสอบภายหลัง (ทัศนะของบริษัทญี่ปุน) 

� กรมศุลกากรระบุหลังจากการตรวจสอบวาตองเก็บภาษียอนหลังสําหรับคาออกแบบอุปกรณที่นําเขา ในอัตรา 18 
เทาของอัตราปกติเนื่องจากถือวาเปนการลักลอบนําเขา 

� การตรวจสอบภายหลังอาจทําใหตองจายภาษีเพิ่มเติมอีกจํานวนมาก 
� กรมศุลกากรชี้วาอัตราภาษีที่เรียกเก็บจากสินคานําเขาครั้งที่ผานมานั้นไมถูกตอง 
� เมื่อไดรับการประเมินวาอัตราภาษีที่เรียกเก็บจากสินคาที่นําเขามาเรียบรอยแลวไมถูกตอง 

เราจึงถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มสําหรับธุรกรรมครัง้ที่ผานๆ มา 
 

ที่มา: แบบสํารวจความคิดเห็น (พ.ย. - ธ.ค. 2547) และการสัมภาษณโดยเจโทร 
 

5) ประเด็นอ่ืนๆ  

ปญหาอีกประเด็นหนึ่งคือระยะเวลาในการตรวจปลอยของ เราจึงอยากทราบวา “One Day Clearance” 
นั้นจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด   บางบริษัทรองเรียนวาทางการปรับเปลี่ยนระบบดําเนินการโดยไมได 
ประกาศใหทราบทั่วกัน จึงทําใหเกิดปญหาตางๆ บางบริษัทเห็นวาระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเลคทรอนิคส หรือ EDI 
ไมชวยใหการดําเนินการราบรื่นขึ้น ทั้งนี้ เราหวังวาการดําเนินงานทั งระบบ 
รวมทั้งการขอใบอนุญาตนําเขาและใบอนุญาตจากการทาเรือ และหนวยงานราชการอื่นๆ 
จะกระทําไดโดยใชระบบอิเล็คทรอนิคสทั้งหมด โดยไมตองใชเอกสารเลย 
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ประเด็นอ่ืนๆ (ทัศนะของบริษัทญี่ปุน) 

 

� การจายคืนภาษีมีความลาชา 
� เราชื่นชมนโยบายการนําระบบการลดหยอนภาษีมาใช แตนโยบายนี้ประกอบดวยระบบตาง ๆ มากเกินไป (เชน 

การลดภาษีช้ินสวนยานยนต ช้ินสวนอุปกรณไฟฟาสําหรับใชในครัวเรือน 
การใหสิทธิประโยชนทางภาษีของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) มาตรา 19 ทวิ 
เขตอุตสาหกรรมสงออก (EPZ) และ เขตปลอดอากร (DFZ) เปนตน)  
บร ิษัทของเราในฐานะผูคาพยายามเสนอสินคาที่ราคายอมเยาแกลูกคาโดยการลดตนทุนลอจิสติกส 
แตระบบการลดหยอนภาษีที่มีอยูมากนี้ ทําใหการดําเนินงานมีความซับซอน และมีคาใชจายเพิ่มขึ้น 

� แมกระทั่งการตรวจปลอยสินคาตัวอยางจํานวนนอยก็ใชเวลานาน 
� บริษัทของเราต ั้งอยูในจังหวัดระยอง แตตองไปติดตอดานศุลกากรที่มาบตาพุดแทนที่จะไปแหลมฉบัง 

ซึ่งอยูใกลกวา 
� การตรวจปลอยสินคาลาชา 
� ขั้นตอนราชการกินเวลานานมาก  
� อาจมีการเปลี่ยนแปลงระบบดําเนินการโดยไมไดแจงใหทราบกอน หรือประกาศแตไมชัดเจน  
� ระบบใหมจะมีผลบ ังคับใชหนึ่งวันหลังการประกาศ ในขณะที่เราตองการเวลาและขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ  
� เมื่อมีขอสงสัยเรื่องพิกัดอัตราภาษีศุลกากรหรือการตรวจปลอยสินคา จะหาคําตอบที่ชัดเจนไดยาก 
� เรื่องการสงใบราคาสินคาใหมแทนใบที่มีขอผิดพลาดระหวางการตรวจปลอยสินคา เจาหน าที่จะรับ 

เอกสารสําหรับจายภาษีแตไมรับเอกสารเพื่อขอคืนภาษีโดยอางวาจะตองตรวจสอบหลาย ๆ อยาง 
� เรานําเขาสินคาโลหะที่ไมใชเหล็ก (nonferrous metals) จากญี่ปุนเปนหลัก ซึ่งไมมีการผลิตในประเทศไทย 

และไดรับการยกเวนภาษีจากคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน อยางไรก็ตาม เพื่อใหไดรับสิทธิพิเศษนี้ 
เราตองรับรองวาสินคาขั้นสุดทายผลิตโดยลูกคาของเรา หรือลูกคาของลูกคาของเรา 
หรือลูกคารายสุดทายนั้นจะถูกสงออกจากประเทศไทย นอกจากนี้ เราจําเปนตองพิสูจนวาเศษโลหะตาง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในขบวนการผลิตต้ังแตเริ่มตนจนเสร็จสมบูรณ (โดยลูกคาของเรา หรือลูกคาของลูกคาของเรา 
หรือลูกคารายสุดทาย) จะถูกสงออกจากประเทศไทย กรมศุลกากรกลาววาจะเก็บภาษีเศษโลหะตางๆ 
ดวยหากไมสามารถพิสูจนได 

� พบวามีปญหาเกิดขึ้นในขั้นตอนการตรวจสอบสินคาหลังชําระภาษีไปแลว 
� ในปจจุบัน แมวาการสงขอมูลไปใหศุลกากรผานระบบอิเล ็คทรอนิคสหรือ EDI 

แตการตรวจปลอยสินคายังพิจารณาขอมูลจากเอกสารฉบับจริง ซึ่งไมไดชวยลดจํานวนคนที่เกี่ยวของกับ 
พิธีการศุลกากร 

� เจาหนาที่ศุลกากรเลือกปฏิบัติ 
� ไมมีการอนุญาตใหแกไขรายการสําแดงสินคาแตอยางใด การแกไขจะถือเปนความผิด  

 
ที่มา: แบบสํารวจความคิดเห็น (พ.ย. - ธ.ค. 2547) และการสัมภาษณโดยเจโทร 
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2. คําแนะนําสําหรับรัฐบาลไทย 

จากขอคิดเห็นในประเด็นปญหาตาง ๆ ที่บริษัทญีปุ่นประสบมา  
เราจึงใครขอเสนอความเห็นเพื่อการปรับปรุงระเบียบพิธีการศุลกากร  ดังนี้ 
สิ่งสําคัญประการแรกคือการนําระบบการจําแนกพิกัดอัตราศุลกากรลวงหนามาใช 
ระบบดังกลาวอยูระหวางการพิจารณา และคาดวาจะมีการนํามาใชในไมชานี้ ทําใหเราสนใจวาจะเกิดผลตามมาอยางไร 
ถาหากการจําแนกพิกัดอัตราศุลกากรลวงหนามีผลบังคับใชเพียงหนึ่งปและตรวจพบความผิดพลาดในการกําหนดพิกัดอั
ตราศุลกากรในภายหลัง บริษัทอาจตองแบกรับความเสี่ยงที่ตองจายภาษียอนหลังถึงสิบป ดังนั้น 
ผลของการจําแนกพิกัดอัตราศุลกากรลวงหนาควรจะมีผลบังคับใชในระยะเวลาเทากับระยะเวลาที่มีการตรวจสอบยอน
หลังไปถึงดวย 

 บริษัทหลายแหงเรียกรองใหมี้เจาหนาที่ศุลกากรที่มีความเช่ียวชาญและผานการฝกอบรม 
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อสงเสริมระบบนี้ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ควรจะมีการเพิ่มกําลังเจาหนาที่และนําเอาระบบคอมพิวเตอรมาใช 
ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานเกิดความโปรงใสและไมซับซอน นอกจากนี้ บร ิษัทตาง ๆ 
ยังรองขอใหมีการจัดการขอมูลโดยจําแนกตามบริษัทและสินคาในระบบการตรวจปลอยของ 
รวมถึงการเก็บรวบรวมขอมูลดานการตรวจปลอยของดวย 

 ระบบที่ไมซับซอนก็เปนที่ตองการอยางยิ่ง    
“พวกเราตองการระบบที่ไมซับซอนเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไดง ายในระบบที่ซับซอน” หลายบริษัทเห็นวา 
“ระบบที่มีอยูมากในการลดหยอนภาษีทําใหขั้นตอนการดําเนินงานยุงยากขึ้นและคาใชจายก็เพิ่มขึ้นดวย”  ทั้งนี้ 
เจโทรไดรับความคิดเห็นจากหลาย ๆ 
บริษัทเรียกรองใหลดขั้นตอนที่ยุงยากในกระบวนการการจําแนกพิกัดอัตราศุลกากร  
และมีขอเสนอแนะในการคํานวณอากรสําหรับวัตถุดิบที่นําเขามาใชไดหลายวัตถุประสงค  
การคํานวณอากรนั้นควรจะคิดตามน้ําหนักและการขอคืนอากรควรทําไดโดยใชสูตรการคํานวณอัตโนมัติซึ่งคิดจากน้ํา
หนักของสินคาที่สงออก  

 
 หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญควรประกาศใหทราบโดยทั่วกันและมีรายละเอียดครบถวนชัดเจนและควรใหเวล
าระยะหนึ่งแกผูประกอบการเพื่อรับทราบขอมูลทั้งหมดโดยทั่วกัน 

 ในพิธีการนําเขาสินคา ณ ปจจุบัน  การตรวจสอบสนิคาจะกระทําไดหลังจากชําระภาษีแลว ซึ่งแตกตาง 
จากระเบียบปฏิบัติในประเทศเพื่อนบาน  หากการตรวจสอบสินคาพบวามีความผิดพลาดในรายการสําแดงสินคา 
ผูประกอบการจะตองจายคาปรับโดยไมสามารถปรับเปลี่ยนแกไขรายการนั้นได  
เราจึงหวังวาจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบโดยใหชําระภาษีหลังการตรวจสอบสินคาแลว  
นอกจากนี้ยังมีบริษัทอีกหลายแหงขอใหงดเวนการจายคาปรับหากบริษัทนั้นสมัครใจที่จะปรับเปลี่ยนแกไขรายการใหถู
กตอง 
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 ในการดําเนินการที่จะจัดทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน 
ไดกําหนดใหมีการเจรจาแลกเปลี่ยนขอมูลดานพิธีการศุลกากร เพื่อใหมีความสอดคลอง ราบรื่น ไปในแนวทางเดียวกัน 
และสงเสริมการคาผานระบบอิเล็คทรอนิคส  หอการคาญี่ปุนในกรุงเทพ (JCCB) 
ไดสํารวจความคิดเห็นของบริษัทญี่ปุนที่เปนสมาชิก (ระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 จํานวน 
1,208 บริษัท มีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นคิดเปน รอยละ 28.7) ซึ่งผลสํารวจพบวา รอยละ 60 ของผูตอบแบบสอบถาม 
(เทากับบริษัท 202 แหง)  คาดหวังวาความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน 
จะชวยลดตนทุนช้ินสวนและวัตถุดิบที่นําเขาจากญี่ปุน  ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะไดรับจากการจัดทําความตกลง ฯ  
รองลงมาก็คือ  ความตกลง ฯ จะชวยลดขั้นตอนพิธีการศุลกากรที่ซบัซอนและมีความโปรงใส 
ทําใหดําเนินการไดรวดเร็วขึ้นและสามารถคาดเดาผลได (รอยละ 41 หรือ 138 บริษัท)  
การเจรจาจัดทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน 
สามารถบรรลุขอตกลงในหลักการไดในการเจรจาระดับรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2548  
และเปนที่คาดหวังวาความตกลง ฯ จะมีผลบังคับใชในเร็ววัน  
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3. ข อแนะนําเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกลุมประเทศอาเซียน  

 นอกเหนือจากคําแนะนําเรื่องพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและระบบตรวจปลอยสินคาดังที่ไดกลาวในแตละบทที่ผา
นมาแลว  เรายังอยากใหขอเสนอแนะโดยรวมแกรัฐบาลของแตละประเทศในอาเซียน 
ซึ่งไมตองสงสัยเลยวาส ิ่งที่ผูเกี่ยวของตองการก็คือ พิธีการตรวจปลอยสินคาที่รวดเร็วและโปรงใส 
แตยังมีคําถามวาจะทําใหเปนรูปธรรมไดอยางไร 

 

 1) พิธีการศุลกากรท่ีไมยุงยากซับซอน 

 จากผลการสํารวจขางตน 
ประเด็นที่สําคัญที่สุดในพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและระบบการตรวจปลอยสินคาในกลุ มประเทศอาเซียนคือ 
ระบบที่มีความยุงยากซับซอนและไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งทําใหตองใชเวลานานและเกิดความผิดพลาดเล็กๆ นอยๆ 
รวมถึงเอกสารที่ไมครบถวนสมบูรณจากฝายบริษัทผูนําเขา (ในหลายกรณีมักเกิดจากตัวแทนออกของ) 
สงผลใหเกิดความลาชาในขั้นตอนการดําเนินงานอันประกอบดวย การตรวจสอบเอกสาร  การตรวจสอบสินคา 
และการตรวจสอบภายหลัง เปนการเปดโอกาสใหเจาหนาที่บางคนเรียกรับสินบนจากผูประกอบการ   

 นอกเหนือจากพิธีการศุลกากรในการนําเขาสินคาแลว  
แตละประเทศยังมีระบบที่แตกตางกันในการลดหรือยกเวนอากรเพื่อสงเสริมการสงออก 
สนับสนุนอุตสาหกรรมบางประเภท หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ ประเทศไทยเองมีคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
(BOI) 
เปนผูดูแลการใหสิทธปิระโยชนยกเวนภาษีศุลกากรสําหรับวัตถุดิบและสวนประกอบที่นําเขามาผลิตสินคาเพื่อการสงอ
อก  ตามมาตรา 19 ทวิ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร 
ผูประกอบการสามารถขอคืนภาษีสําหรับวัตถุดิบและสวนประกอบที่นําเขามาผลิตสินคาเพื่อการสงออก 
นอกจากนี้ยังมีระบบการลดและยกเวนภาษีสําหรับวัตถุดิบและสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนอีกดวย  
และยังมีการจัดทําเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) และเขตการคาเสรีอื่นๆ (FTAs) กับประเทศนอกภาคีอาเซียน 
ซึ่งเอื้อใหเกิดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  
แตเนื่องจากแตละแผนการลดภาษีมีขั้นตอนปฏิบัติในการขอลดหยอนภาษีแตกตางกัน ดังนั้น 
ผูประกอบการจําเปนตองมีความรูมากพอสมควรและมีความพรอมในการปฏิบัติตามขั้นตอนการขอลดหยอนหรือคืนภา
ษ ีไดโดยไมติดขัด  เนื่องจากตองมีคาใชจายในการดําเนินงานเกิดขึ้น การทําใหระบบตาง ๆ 
เหลานี้มีความสอดคลองเปนไปในทางเดียวกันและการลดความยุงยากซับซอนของขั้นตอนปฏิบัติเปนสิ่งจําเปน 

 

2) การเปดเผยขอมูลดานระบบและกฎขอบังคับที่มีประสิทธิภาพ 

สืบเนื่องจากประเด็นการลดความซับซอนของระบบดังกลาวขางตน 
มีหลายบริษัทช้ีใหเห็นถึงความกํากวมของระบบและกฏระเบียบในพิธีการตรวจปลอยสินคา 
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บริษัทตางๆมักจะไมไดรับขอมูลที่เพียงพอทําใหเกิดความไมสมบูรณและขอผิดพลาดในพิธีการตรวจปลอยสินคา 
สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คือ มีการนําระบบใหมมาบังคับใชทันทีหลังจากมีการประกาศใชของรัฐบาล 
แตขาดการประชาสัมพันธที่ดี 
ระบบที่เปลี่ยนแปลงใหมนี้มักจะทําใหเกิดความสับสนขึ้นในดานศุลกากรทั่วประเทศเนื่องจากการสื่อสารที่ขาดประสิท
ธิภาพภายในองคกร จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหเวลาอยางเพียงพอกอนการบังคับใช 
รัฐควรจะมีการประกาศใหทราบโดยทั่วถึง และมีการสื่อสารที่ดีภายในองคกร โดยเฉพาะในดานศุลกากรทุกแหง 
นอกจากนี้ บริษัทตาง ๆ ก็คาดหวังวาจะไดเห็นขอมูลที่ถูกตองชัดเจนในระบบตาง ๆ ดวย 

 

3) ระบบการจําแนกพิกัดอัตราศุลกากรลวงหนาที่ดี 

มีบริษัทญีป่ ุนหลายแหงมีขอสงสัยในการตีความการจําแนกพิกัดอัตราศุลกากร  
ซึ่งถาสามารถทําไดลวงหนาจะทําใหระบุพิกัดไดกอนการตรวจปลอยของ จะชวยใหปญหาที่เกิดขึ้นบรรเทาลงได 
ประเทศผูนําในกลุมอาเซียนยกเวนประเทศไทยไดนําระบบนี้มาใชแลวแตก็ยังไมไดดําเนินการอยางเต็มที  
บางครั้งดานศุลกากรแตละดานก็จําแนกพิกัดอัตราศุลกากรไมตรงกันและไมเปนที่ยอมรับของเจาหนาที่ศุลกากร 
เราหวังวาประเทศไทยจะนําระบบนี้มาใช และประเทศอื่น ๆ ก็จะไดปรับปรุงระบบและนํามาบังคับใชอยางตอเนื่อง 

 

4) การนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการตรวจปลอยของเพื่อนําไปสู ASEAN Single Window 

ขั้นตอนการตรวจปลอยสินคาที่รวดเร็วจะชวยใหอาเซียนมีความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น บริษัทตาง ๆ 
ไดพยายามนําเอาระบบการจัดการหวงโซอุปทาน (Supply-chain management) มาใช 
รวมถึงการลดระยะเวลาการดําเนินงาน ซึ่งขั้นตอนการตรวจปลอยสินคาที่รวดเร็วจะเอื้อประโยชนไดมาก 

การใชระบบคอมพิวเตอรจะชวยใหการดําเนินงานรวดเร็วยิ่งขึ้น 
การนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในกลุมประเทศอาเซียนยังอยูในขั้นเริ่มตน ยกเวนสิงคโปร 
ความรวมมือดานศุลกากรในกลุมประเทศอาเซียนจะเปนการการเริ่มตนที่คุมคา โครงการ ASEAN Single Window 
ถือเปนหนึ่งในโครงการที่มุงใหใชระบบคอมพิวเตอรระบบเดียวกันในการตรวจปลอยสินคาตามกฎขอบังคับขององคก
ารศุลกากรโลก (WCO) และองคการการคาโลก (WTO) 
การนําระบบคอมพิวเตอรมาใชจะชวยทําใหปญหาการเลือกปฏิบัติของเจาหนาที่ศุลกากรหมดไป 
แต เนื่องจากแตละประเทศในกลุมอาเซียนมีความแตกตางทางดานเศรษฐกิจ 
ซึ่งอาจทําใหเปนอุปสรรคตอการนําระบบนี้มาใช ดังนั้น 
รัฐบาลญี่ปุนควรใหความชวยเหลือในเรื่องการใชระบบคอมพิวเตอรในพิธีการศุลกากร (รวมทั้งการใช IC tags) 
ผานการเปนหุนสวนเศรษฐกิจที่จะกลาวถ ึงตอไปหรือผานทางดานอื่น ๆ  
 

5) การใหความรูและฝกอบรมแกเจาหนาที่ศุลกากร 

แมวาการลดความซับซอนในพิธีการศุลกากรและการนําเอาระบบคอมพิวเตอรมาใชเปนสิ่งสําคัญ 
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แตปญหาหลายอยางอาจเกิดขึ้นไดจากคุณภาพของเจาหนาที่ศุลกากร 
การที่จะนําระบบคอมพิวเตอรเขามาใชไดอยางสมบูรณนั้นอาจตองใชเวลาเนื่องจากความแตกตางกันในแตละประเทศ 
การตรวจสอบสินคาและการตรวจสอบภายหลังยังตองใชเจาหนาที่ในการตรวจสอบ 
จากการสํารวจและสัมภาษณบริษัทญี่ปุนหลายแหงไดช้ีใหเห็นวาทรัพยากรบุคคลที่มีความเช่ียวชาญเปนสิ่งจําเปน 
การพัฒนาค ุณภาพของเจาหนาที่ใหเกิดความชํานาญจะชวยใหการปฏิบัติตามพิธีการศุลกากรทําไดรวดเร็วขึ้นและการตั
ดสินใจของเจาหนาที่ในประเด็นตาง ๆ เปนไปโดยสอดคลองตรงกัน 
และการพัฒนาจรรยาบรรณของเจาหนาที่ก็เปนสิ่งสําคัญเชนกัน 

 

6) การปองกันการลักลอบนําเขาสินคา 

   การลักลอบนําเขาสินคาเปนอุปสรรคตอการทําธุรกิจ มากหรือนอยขึ้นอยูกับสถานการณในแตละประเทศ 
สินคาที่ลักลอบนําเขามาโดยมิไดชําระภาษีจะสงผลกระทบตอการพัฒนาตลาดและการลงทุนจากตางประเทศ 
รัฐบาลจึงควรปองกันการลักลอบนําเขาสินคาอยางเข็มแข็ง เพื่อแกปญหาที่เกี่ยวของโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

 

7) การสงเสริมการเปนหุนสวนเศรษฐกิจ 

 ญี่ปุนกําลังเจรจาจัดทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจระดับทวิภาคีกับฟลิปปนส ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
โดยไดบรรลุขอตกลงในเบื้องตนกับฟลิปปนสเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2547 กับมาเลเซียเมื่อ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2548 และประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 และไดเริ่มเจรจากับกลุมประเทศอาเซียนเมื่อกลางเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2548 
การเปนหุนสวนเศรษฐกิจจะครอบคลุมถึงเรื่องการลดขั้นตอนและทําใหพิธีการดานศุลกากรสอดคลองไปในแนวทางเดี
ยวกัน รวมถึงการนําเอาระบบคอมพิวเตอรมาใชในงานเอกสารดวย ดังนั้น จึงคาดหวังวาความตกลง ฯ 
จะไดขอสรุปและนํามาใชไดโดยเร็ว 

 นอกเหนือจากความรวมมือดานศุลกากรแลว ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจยังรวมถึง 
“การเสริมสรางบรรยากาศทางธุรกิจ” 
โดยจะใหมีเวทีประชุมสําหรับเจาหนาที่รัฐบาลและตัวแทนภาคอุตสาหกรรมไดปรึกษาและแกไขปญหาตาง ๆ รวมกัน 
การมีวิถีทางที่จะนําไปสูการแกไขประเด็นปญหาตาง ๆ ในระบบศุลกากรและในดานอื่น ๆ อยางเปนทางการ 
ดวยการไดรวมปรึกษาหารือกับเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของนั้นเปนที่ตองการ  
การประชุมรวมกันสม่ําเสมอระหว างเจาหนาที่ศุลกากรกับตัวแทนจากบริษัทญี่ปุนในประเทศฟลิปปนสที่ไดกลาวถึงขา
งตน ไดนําไปสูการแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางสําเร็จลุลวง 
ดังนั้นจึงเปนสิ่งสําคัญที่กรอบความตกลงหุนสวนเศรฐกิจจะตองผูกพันใหมีการหารือโดยตรงระหวางรัฐบาลกับตัวแท
นภาคอุตสาหกรรม  

 เนื่องจากอากรศุลกากรที่สูงจะกอใหเกิดปญหาดานอากรศุลกากรและการตรวจปลอยของ ดังนั้น 
การลดหรือยกเลิกภาษีในความตกลงหุนสวนเศรฐกิจจะชวยบรรเทาปญหาตาง ๆ เหลานี้ได 
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