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โครงการส าคัญของกรมศุลกากร  
ตั้งแต่  ตลุาคม 2558 – กันยายน 2559 

 
โครงการ สถานะปัจจุบัน สาระส าคัญ หมายเหตุ 

๑.  แก้ไขปัญหาการท า
การประมงผิดกฎหมาย  
ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม  (Illegal, 
Unreported and 
Unregulated Fishing : 
IUU Fishing) 

กรมศุ ลกากร ได้ เ ปิ ดตั ว  Mobile 
Application “Anti IUU Fishing”  
โดย กรมศุลกากรและกรมประมง    
ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่าง ๒ 
หน่วยงาน ในการควบคุมตรวจสอบ 
ป้องกัน การกระท าผิดสินค้าสัตว์น  า 
IUU Fishing ที่น าเข้า ส่งออก และ
น าผ่าน ส าหรับสัตว์น  าเพ่ือให้เป็นไป
ตามกฎหมายศุลกากร กฎหมาย
ประมง และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

 
 

ตามท่ีรัฐบาลไทยได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาการท า
การประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
(IUU Fishing) อย่างเข้มงวด เพ่ือให้การท าการประมงของ
ไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากล ประกอบกับกรมศุลกากรได้
ให้ความส าคัญในการอ านวยความสะดวกทางการค้าควบคู่
กับการใช้เทคโนโลยีในการควบคุมทางศุลกากร โดยกรม
ศุลกากรและกรมประมงร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือ
ถือ “Anti IUU Fishing” โดยมีรูปแบบการใช้งานแบ่ง
ออกเป็น ๒ ส่วนหลัก คือ  

๑.ส่วน Public Document เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) 
เป็นต้น เพ่ือเผยแพร่ส าหรับบุคคลที่สนใจ ผู้ประกอบการ 
และผู้ที่เก่ียวข้อง  

๒. ส่วน Official Document ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะ
สามารถเข้าถึงได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมี
การ Log in ด้วยรหัสส าหรับเจ้าหน้าที่ และเม่ือ log in เข้า
ไปในระบบ จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ๒ ส่วน คือ ส่วน 
Document ส าหรับเจ้าหน้าที่เพ่ือค้นเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น พิธีการเฉพาะ คู่มือการปฏิบัติงาน ร่วม
ระหว่างกรมศุลกากรและกรมประมง แผนผังการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าสัตว์น  า พิกัดอัตราศุลกากร 
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โครงการ สถานะปัจจุบัน สาระส าคัญ หมายเหตุ 
เป็นต้น และส่วน Search เป็นส่วนที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอยู่
หน้างานของกรมศุลกากรและกรมประมง สามารถใช้
ตรวจสอบรายชื่อเรือที่ผิดกฎหมาย รายชื่อเรือที่แจ้งเข้า 
รายชื่อสินค้าสัตว์น  า รายชื่อผู้ประกอบการใบอนุญาต เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในการตรวจสอบสินค้าสัตว์น  าและ
ผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น  า  

๒. การพัฒนาปรับปรุงงาน
ด้านสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีอากร 

ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร 
ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชก าหนด
พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(ฉบับที่ ๑๓) ลงในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘  
ประกาศนี จะบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนด
หนึ่งร้อยแปดสบิวันนบัแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  

ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากร
และยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราช
ก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๑๓) ลงใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
ส าหรับของที่ ได้จากการน าวัตถุดิบเข้ามา ผลิต ผสม
ประกอบหรือด าเนินการอ่ืนใด ในลักษณะอุตสาหกรรมใน
เขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี ซึ่งน ามาจ าหน่าย
หรือบริโภคภายในประเทศ โดยมีสาระส าคัญ คือ 

(1) คงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้เกิดการผลิตในเขต
ปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี เพ่ือให้มีการประกอบ
กิจกรรมการก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี  การจ้างงาน
ภายในประเทศ และคงเงื่อนไขเรื่องการค านวณสัดส่วน
วัตถุดิบภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคา
ของของหน้าโรงงาน 

(2 )  ก าหนดหลัก เกณฑ์ ในการค านวณสัดส่ วน
มูลค่าเพ่ิมในประเทศไทยให้มีความชัดเจนมากขึ น  รวมทั ง
ก าหนดนิยามของค าว่า “ก าไร” ให้มีความเป็นมาตรฐาน
ตามหลักการทางบัญชี 
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โครงการ สถานะปัจจุบัน สาระส าคัญ หมายเหตุ 
(3) ก าหนดให้วัตถุดิบน าเข้าจากต่างประเทศที่ผ่าน

กระบวนการผลิตในประเทศไทย  ที่จะสามารถน ามา
ค านวณอยู่ในสัดส่วนของวัตถุดิบในประเทศได้ จะต้องผ่าน
กระบวนการผลิตเกินกว่าอย่างง่าย และต้องได้รับการ
รับรองว่าได้มาจากการผลิตที่เป็นสาระส าคัญของการจัดท า
วัตถุดิบนั น 

(4) ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์ (ของ) ที่จะใช้สิทธิลดอัตรา
อากรจะต้องผ่านกระบวนการผลิตอันเป็นสาระส าคัญใน
ประ เทศ ไทย  โ ดยก าหนด ให้ ส านั ก ง าน เศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมเป็นผู้ประกาศก าหนดกระบวนการผลิตอัน
เป็นสาระส าคัญ 

นอกจากนี   ได้ก าหนดให้ของที่ได้รับสิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากรภายใต้สัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ 
ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรและน าเข้าไปในเขตปลอดอากร
หรือเขตประกอบการเสรี เพ่ือด าเนินการในลักษณะพาณิชยกรรม 
โดยไม่เปลี่ยนแปลงประเภทพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งน ามา
จ าหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศ ให้ได้รับการลดอัตรา
อากรหรือยกเว้นอากรศุลกากรลงเท่ากับอัตราอากรที่ได้รับ
สิทธิพิเศษภายใต้สัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศใน
ขณะที่น าของนั นเข้ามาในราชอาณาจักร 
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โครงการ สถานะปัจจุบัน สาระส าคัญ หมายเหตุ 
๓. การปรับปรุงโครงสร้าง
ภาษีศุลกากร กลุ่มวัตถุดิบ/ 
สินค้าทุน ระยะที่ 2 

อยู่ระหว่าง สศค. ด าเนินการน าเสนอ
ร่างประกาศกระทรวงการคลังฯ ให้
คณะรั ฐมนตรี พิ จ ารณาให้ความ
เห็นชอบ  
 

ได้ด าเนินการปรับลดอัตราอากรขาเข้าในส่วนที่เหลือให้มี
อัตราอากรเป็นไปตามโครงสร้างอัตราอากรขาเข้ าที่
กระทรวงการคลังก าหนดใหม่ ได้แก่  

1) กลุ่มสินค้ากึ่งส าเร็จรูปที่มีการผลิตในประเทศและ
น าไปใช้ในกระบวนการผลิต ก าหนดอัตราอากรขาเข้า
เท่ากับร้อยละ 3  

2) กลุ่มสินค้ากึ่งส าเร็จรูปที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ผลิต ก าหนดอัตราอากรขาเข้าเท่ากับร้อยละ 5   

3) กลุ่มสินค้าส าเร็จรูปที่มีการผลิตในประเทศและ
น าไปใช้ในกระบวนการผลิต ก าหนดอัตราอากรขาเข้า
เท่ากับร้อยละ 7 และ 

4) กลุ่มสินค้าส าเร็จรูปที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ผลิต ก าหนดอัตราอากรขาเข้าเท่ากับร้อยละ 10  

ทั งนี จะมีกลุ่มสินค้านโยบายพิเศษ ที่จะใช้เป็นเครื่องมือ
ต่อรองในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ การชะลอการ
ส ูญ เส ีย ร าย ได ้ ก า ร อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และสินค้าที่อาจก่อให้เกิด ผลเสียแก่สังคม โดย
แบ่งเป็น 

1) สินค้าที่คงอัตราอากรไว้ตามเดิม เช่น รถยนต์ 
ชิ นส่วนและส่วนประกอบของยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
เ ค รื่ อ ง ดื่ ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์  สิ น ค้ า เ พ่ื อ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น เขี ยวงา กระดอง
เต่า เขาสัตว์ และสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมเป็น
ผลเสียต่อสังคม เช่น อาวุธ สินค้าที่น าไปใช้ผลิตสิ่งเสพติด 
เป็นต้น 

กรมศุลกากรร่วมกับ สศค.  
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2) สินค้าที่จะน าไปลดอัตราอากรขาเข้าลงเหลือร้อยละ 

20 ได้แก่สินค้าที่ใช้บริโภคโดยตรงและมีลักษณะเป็นสินค้า
ฟุ่มเฟือย เช่น เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ท าจากโลหะ เซรามิค 
และพลาสติก ผ้าม่าน ผ้าถักโครเชต์ กระเป๋าหนัง พรม เครื่อง
แต่งกายและของใช้ประกอบ รองเท้า หมวก เครื่องส าอาง 
เป็นต้น ในการพิจารณารายการสินค้าที่จะน าเข้าสู่โครงสร้าง
อัตราภาษีศุลกากรฯ กระทรวงการคลังได้ก าหนดแนว
ทางการพิจารณาไว้ดังนี  

3)  เ พ่ื อ เ พ่ิมคว ามสามารถในการแข่ ง ขั น ให้ กั บ
ผู้ประกอบการในประเทศ สนับสนุนให้มีการใช้สิทธิ
ประโยชน์ภายใต้กรอบการค้าเสรี (FTA) ให้มากที่สุด และ
ค านึงถึงการสูญเสียรายได้ภาษีศุลกากร 

4) เพ่ือให้มีอัตราอากรเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกับประเทศใน
อาเซียนที่มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 

โดยกระทรวงการคลังได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพ่ือรับ
ฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการและผลกระทบที่
ผู้ประกอบการภายในประเทศได้รับ โดยกระทรวงการคลัง
จะน ารายการสินค้าที่ไม่มีหน่วยงานใดขัดข้อง จ านวน 1,100 
ประเภทย่อยมาปรับลดอัตราภาษีศุลกากรตามโครงสร้างฯ 
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ที่กระทรวงการคลังก าหนดก่อน หลังจากนั นจะพิจารณา
รายการสินค้าอ่ืนๆ เป็นรายอุตสาหกรรม (Sector) ต่อไป โดย
ก าหนดให้มีผลบังคับใช้ในปี 2560 

รายการสินค้าที่มีผู้ประกอบการร้องขอให้ลดหรือยกเว้น
อัตราอากรเพ่ือลดต้นทุนในการผลิตและเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันมายังกรมศุลกากร ได้รับการพิจารณาให้ปรับลดและ
ยกเว้นอากรในครั งนี  ดังนี   

1) อุตสาหกรรมโรงกลั่นน  ามันปิโตรเลียม ได้รับยกเว้น
อากรตามหน้าประกาศกระทรวงฯ ส าหรับของตามประเภท 
27.10 นอกจากเศษน  ามัน ที่น าเข้ามาเพ่ือใช้ในกระบวนการ
ผลิตเป็นน  ามันเชื อเพลิง  

2) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับได้รับการ
ยกเว้นอากรและปรับลดอัตราอากรตามบัญชีท้ายประกาศฯ 
จ านวน 11 รายการ  โดยสินค้าประเภท โซ่ สร้อย ยังไม่มี
ตะขอหรือห่วงใส่หัวท้าย และยังไม่ฝังเพชร พลอย ไข่มุก หรือ
สิ่งท าเทียมต่างๆ ซึ่งเป็นวัตถุดิบส าคัญในการผลิต ได้รับการ
พิจารณาให้ยกเว้นอากร 

ทั งนี  ได้จัดท าประมาณการสูญเสียรายได้จากการ
ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษศีุลกากรฯ ดังกล่าว จากฐานข้อมูล
ปี 2557 พบว่ากระทรวงการคลังจะสูญเสียรายได้ในส่วนของ
อัตราอากรขาเข้าจากการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษี
ศุลกากรฯ ระยะที่ 2 ประมาณปีละ 4,000 ล้านบาท 
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โครงการ สถานะปัจจุบัน สาระส าคัญ หมายเหตุ 
๔. มาตรการสนับสนุนการ
จัดตั งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 

อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างฯ ตาม
แผนด าเนินงานที่ก าหนด และจัดหา
งบประมาณส าหรับโครงการยังไม่ได้
รับงบประมาณ 

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร  โดยการสนับสนุน
การจัดตั งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ด้านโครงสร้างพื นฐาน
และด่านศุลกากร มีดังนี  

 

 -งบลงทุนด้านโครงสร้างพื นฐานส าหรับการพัฒนาด่าน
ศุลกากรในพื นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ระยะที่ ๑  
6 พื นที่ : 7 ด่านฯ) : จ านวนโครงการ ๑๕ โครงการ วงเงิน
ที่ได้รับงบประมาณ ๒,๘๘๒.๘๑๙๗ ล้านบาท  ยังไม่ได้รับ
งบประมาณ ๗ โครงการ วงเงิน ๑,๐๙๑.๐๗๕ ล้านบาท  
-งบลงทุนด้านโครงสร้างพื นฐานส าหรับการพัฒนาด่าน
ศุลกากรในพื นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ระยะที่ ๒  
๔ พื นที่ : ๖ ด่านฯ) : จ านวนโครงการ ๗ โครงการ วงเงินที่
ได้รับงบประมาณ ๗๓๕.๐๓๖๖ ล้านบาท  ยังไม่ได้รับ
งบประมาณ ๘ โครงการ วงเงิน ๑,๓๐๔.๔๒๘ ล้านบาท 

 

 ส านักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
กรมศุลกากร ได้ เสนอร่ างค าสั่ ง/
ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข ในการยื่นค าขอและการ
อนุมัติให้จัดตั งเขตปลอดอากร การขอ
ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร การ
ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของที่เข้ามา
ในราชอาณาจักรเพ่ือน าเข้าไปในเขต
ปลอดอากร และการขอยกเลิกสิทธิ
ประโยชน์เขตปลอดอากร และผ่าน
ผู้บริหารกรมฯ ตามสายบังคับบัญชา 

๒. ก ำหนดมำตรกำรภำษีเพื่อรองรับเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษ และคลัสเตอร์  
-โครงการก าหนดมาตรการภาษีเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ และคลัสเตอร์ 

จากนโยบายส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์เพ่ือลดต้นทุนของ
ผู้ประกอบการในรูปแบบการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม หรือ
อุตสาหกรรมคลัสเตอร์ ดังนั้น จึงเลือกมาตรการทางภาษี คือ 
เขตปลอดอากร (FREE ZONE) (ตามมาตรา ๙๗ ตรี แห่ง 
พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ แก้ไขเพ่ิมเติมตามมาตรา ๘ แห่ง 
พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓) มาปรับปรุงให้
ครอบคลุมและทันสมัย เพ่ือส่งเสริมสิทธิประโยชน์ทางภาษี
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โครงการ สถานะปัจจุบัน สาระส าคัญ หมายเหตุ 
อนุมั ติ ในหลั กการแล้ ว เมื่ อวั นที่       
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  ขณะนี อยู่
ระหว่างส านักกฎหมายตรวจสอบความ
ถูกต้องของร่างฯ  

อากรของเขตปลอดอากรตามกฎหมายศุลกากรในลักษณะของ
การรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนในเชิงพ้ืนที่ (Area 
Base) ที่ มีคุณค่าในลักษณะของการรวมกลุ่ ม (Cluster)        
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่  โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม เป้าหมายขนาดกลางและขนาดใหญ่แยก
จากสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอ่ืนอย่างชัดเจน ตอบสนอง
ความต้องการของทุกภาคส่วน 

๕. National Single 
Window (NSW) &  
ASEAN Single Window 
(ASW)  

๑.) ระบบ NSW ของประเทศเปิด
ให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่
เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ โดยใน
ระยะแรกได้ด าเนินการ เชื่อมโยง
ข้อมูลกับระบบศุลกากรไร้เอกสาร 
เ พ่ื อ ให้ บริ ก า รผู้ ป ร ะกอบการที่
เกี่ยวข้องกับการน าเข้า ส่งออกทั่ว
ประเทศแบบไร้เอกสาร และได้ทยอย
เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรอง
และเอกสาร อ่ืนๆ กับหน่วยงาน
ภาครัฐที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
น าเข้า การส่งออก ดังนี  
-๓๓ หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน
ระบบ NSW อย่างเป็นทางการแล้ว  
-3 หน่วยงานที่อยู่ระหว่างทดสอบการ
การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW 
  

ระบบ NSW ของประเทศ มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนา
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการเพ่ือให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จจากการติดต่อเพียงจุดเดียว เช่น ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก 
ตัวแทนออกของ และผู้ประกอบการขนส่ง สามารถส่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลที่ซ้ าซ้อนกัน ลดความ
ผิดพลาดและลดการท างานที่ไม่สร้างคุณค่าเพ่ิม อีกทั้งยัง
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคธุรกิจได้อย่างสะดวกรวดเร็วแบบครบวงจร 
ท าให้ลดต้นทุนการบริหารการจัดการ และการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ ตลอดกระบวนการค้าระหว่ างประเทศ และ
สอดคล้องกับการด าเนินการตามความตกลงอาเซียน 
ส าหรับการพัฒนา ASEAN Single Window ด้วย 
 
 

-การเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน
ออกใบอนุญาตและใบรับรองกับ
ระบบ NSW 
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โครงการ สถานะปัจจุบัน สาระส าคัญ หมายเหตุ 
 2.) ส าหรับโครงการเชื่อมโยงข้อมูล

และเอกสารระหว่างประเทศตาม
ระบบ National Single Window: 
NSW และ ASEAN Single Window: 
ASW เพ่ืออ านวยความสะดวกทาง
การค้าในภูมิภาค (ตามโครงการน าร่อง 
ASEAN Single Window Component2 
(full-fledged) ) ปัจจุบันประเทศ
สมาชิกอยู่ระหว่างเตรียมการทดสอบ
เชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองแหล่งก าเนิด
สินค้าอาเซียน (ATIGA Form D) 
ผ่านระบบ ASW ส าหรับประเทศไทยมี
กรมการค้าต่างประเทศในฐานะผู้ออก 
ATIGA Form D และกรมศุลกากรใน
ฐานะ   ผู้ ต รวจสอบการ ใช้ สิ ทธิ 
ATIGA Form D เข้าร่วมทดสอบ 
โดยเริ่มทดสอบตั งแต่ปลายเดือน 
สิงหาคม 2558 (ก าหนดการทดสอบ
เลื่ อนจากกรกฎาคม ปี  2558 
เนื่องจากประเทศสมาชิกท่ีจะเข้าร่วม
ทดสอบ ต้องใช้เวลาจัดเตรียมระบบ
เพ่ิมเติม) ส าหรับประเทศที่เข้าร่วม  
น าร่องทดสอบมีจ านวน 5 ประเทศ 
ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ 

ASEAN Single Window (ASW) ความตกลงว่าด้วย
การอ าน วยความสะดวกด้ านศุ ลกากรด้ ว ย ร ะบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน เป็นระบบการ
บริการเชื่อมโยงข้อมูลระดับภูมิภาคและบูรณาการเข้ากับ
ระบบ National Single Window ของประเทศสมาชิก
อาเซียน เพ่ืออ านวยความสะดวกในทางการค้าระหว่าง
ประเทศในการน าเข้า การส่งออก การเคลื่อนย้ายสินค้า
ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนให้สะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุน
การบริหารจัดการ และการใช้ทรัพยากรต่างๆ  

โดยประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดท าความตกลง
ส าหรับ ASW Pilot Project โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียน 
๗ ประเทศเข้าร่วมโครงการน าร่องในฐานะ Participant 
ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย 
และ เวียดนาม ส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 3 
ประเทศเข้าร่วมในฐานะ Observer ได้แก่ กัมพูชา ลาว 
และเมียนมาร์ ส าหรับการลงนามใน MOU โครงการน าร่อง 
ASW ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามครบทั ง ๑๐ 
ประเทศ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

การด าเนินการ ASW Pilot Project Component 2 
(scaled-down) ประเทศบรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ได้ติดตั้ง ASW 
Gateway Software แล้ว กรมศุลกากร และ กรมการค้า 
ต่างประเทศ ได้เข้าร่วมทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลทาง
เทคนิค ผ่านเครือข่าย Internet ส าหรับเอกสาร ATIGA 
FORM D และ ASEAN Customs Declaration 

- การเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 
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ไทย และเวี ยดนาม การทดสอบ
โครงการน าร่อง ASW ซึ่งคาดว่าจะแล้ว
เสร็จ ประมาณเดือนมกราคม 2559 

Document (ACDD) ตามโครงการน าร่องฯ เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๕๕ และทดสอบเพ่ิมเติม
วันที่ ๑๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งประเทศที่มีความพร้อม
ในการทดสอบตามโครงการน าร่องได้แก่ อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย นอกจากนี้ ยังมีการทดสอบการ
เชื่อมโยงข้อมูลส าหรับเอกสาร ATIGA FORM D (Parallel 
Test) ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ร่วมกับประเทศอินโดนีเซีย 
และมาเลเซียเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 

ส าหรับ ASW นั น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 
ได้รับการบรรจุเข้าเป็นแผนของกรมศุลกากรภายใต้ชื่อ
โครงการเชื่อมโยงข้อมูลและเอกสารระหว่างประเทศตาม
ระบบ National Single Window : NSW และ ASEAN 
Single Window : ASW เพ่ืออ านวยความสะดวกทาง
การค้าในภูมิภาค (ตามโครงการน าร่อง ASEAN Single 
Window Component 2 (full-fledged)  

๖. ร่างพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. .... 

กรมศุลกากรได้เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบใน
หลักการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม 
๒ ๕ ๕ ๘  แ ล ะส า นั ก เ ล ข า ธิ ก า ร
คณะรัฐมนตรีได้ส่งร่างพระราชบัญญัติฯ 
ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เ พ่ื อตรวจร่ า งพระราชบัญญั ติ ฯ        
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) 
ได้นัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างฯ ตั้งแต่

-ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ....  
ด้วยพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๕๖๙ ได้

ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลานาน และมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
หลายครั้ง ส่งผลให้มีพระราชบัญญัติศุลกากรหลายฉบับที่มี
ผลเป็นกฎหมายแยกต่างหากจากฉบับพุทธศักราช ๒๔๖๙ 
จึงท าให้กฎหมายศุลกากรกระจัดกระจายและท าให้เกิด
ความสับสนและไม่สะดวกในการใช้งาน จึงสมควรปรับปรุง
แก้ไขให้ทันสมัยและรวบรวมกฎหมายที่ใช้อยู่ทุกฉบับให้เป็น
ฉบับเดียวกัน และเพ่ือให้กฎหมายศุลกากร มีความทันสมัย
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วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นมา  
และเนื่องจากร่างพระราชบัญญัติฯ 
ถือเป็นกฎหมายส าคัญที่ จะต้อง
ด าเนินการพิจารณาเป็นการเร่งด่วน 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะพิเศษ) ขึ้น เพ่ือท าการตรวจ
พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวเป็น
การ เฉพาะ  โดยคณะกรรมการ
กฤ ษ ฎี ก า  ( คณะพิ เศษ )  ได้ เ ริ่ ม
ด า เ นิ นก ารตร วจ พิ จ า รณาร่ า ง
พระราชบัญญัติฯ ตั้ งแต่วันที่  ๑๕ 
มกราคม ๒๕๕๙  ขณะนี้  อยู่ ใ น
ระหว่างการตรวจร่างฯ หมวด ๔ ว่า
ด้วยการน าของเข้าและส่งของออก 
โดยคณะกรรมการฯ จะนัดประชุม
ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 
๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ซึ่งได้มีการ
ประชุมไปแล้วรวมจ านวน ๕ ครั้ ง 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙) 

และเป็นมาตรฐานสากล รองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ 
และเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในเวทีทางการค้าระหว่าง
ประเทศ 

 


