


คณะท ำงำนร่วมภำครัฐและภำคเอกชน
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรน ำเข้ำส่งออก

กำรประชุม

(ครอ.)

ครั้งที่ 1/2561

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 
เวลา 09.30 – 12.00 น. 

ณ ห้องภาสกรวงศ์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ 
กรมศุลกากร



ระเบียบวาระการประชุม

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องอื่น ๆ 
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เรื่องเพื่อทราบ

This PowerPoint



ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ.
อธิบดีกรมศุลกากร



คณะท างานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการน าเข้าส่งออก (ครอ.)

รวม 57 ท่าน

จ านวน 27 ท่าน
กรมศุลการ

จ านวน 13 ท่าน
หน่วยงานภาครัฐ

จ านวน 17 ท่าน
หน่วยงานภาคเอกชน

ศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อให้เข้าถึงข้อมูล และรับรู้
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
สะดวก รวดเร็ว และ
ง่ายขึ้น

“เครือข่าย ครอ.”

ทุกหน่วยงานร่วมหารือปัญหา อุปสรรคทีเ่กี่ยวข้อง
กับการด าเนินพธิีการศุลกากรน าเข้า ส่งออก

หารือ แก้ไขปัญหา

เพื่อให้การด าเนินการด้านการน าเข้า
ส่งออกเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เสนอแนะแนวทาง

ค ำสั่งกรมฯ 
545/2561
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SCAN QR CODE 
on smart phone



ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องเพื่อทราบ



Simple PowerPoint Presentation

Simple PowerPoint Presentation

Simple PowerPoint Presentation

Simple PowerPoint Presentation

You can simply impress your audience and add a 
unique zing and appeal to your Presentations. 
Easy to change colors, photos and Text. You can 
simply impress your audience and add a unique 
zing and appeal to your Presentations. 

ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง ชะลอการน าเข้าหรือน าผ่าน

ราชอาณาจักรซึ่งสุกรหรือซากสุกรจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561)

90 วัน

(ชะลอต่อเนื่องจำกฉบับเดิม)

ประกาศกรมปศุสตัว์ 
ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561

สิ้นสุดการบังคับใช้ 
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ประกาศกรมปศสุตัว์



ประกาศกรมปศุสัตว์ ในลักษณะที่คล้ายๆ กัน 

ประกำศกรมปศุสัตว์ 
ลงวันที่ 25 ตุลำคม 2561 

ประกำศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง ชะลอกำรน ำเข้ำหรือน ำผ่ำนรำชอำณำจักร
ซึ่งสุกรหรือซากสุกรจำก….

ประเทศเบลเยี่ยม 



ประกำศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง ชะลอกำรน ำเข้ำหรือน ำผ่ำนรำชอำณำจักรซึ่ง
สัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก จำก.....

ประกาศกรมปศุสัตว์ ในลักษณะที่คล้ายๆ กัน 

ประกำศกรมปศุสัตว์ 
ลงวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2561
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยคองโก

ประกำศกรมปศุสัตว์ 
ลงวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2561

สำธำรณรัฐโตโก

ประกำศกรมปศุสัตว์ 
ลงวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2561

สหพันธรัฐรัสเซีย

ประกำศกรมปศุสัตว์ 
ลงวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2561
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว

ประกำศกรมปศุสัตว์ 
ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2561 

สำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) 



ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิจารณา



แนวทางการปฏิบัติพิธีการศุลกากรกรณีขอวางประกัน/
แจ้งความสงวนสิทธิคืนอากร กรณีที่มีปัญหาพิกัด 
ในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร

3.1

พระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 

2560

2469 2555 2555 2560 2561

พระราชบัญญัติ
ศุลกากร

พระพุทธศักราช 
๒๔๖๙

ประกาศกรมศุลกากร 
ที่ 40/2555

ลงวันที่ 
7 กุมภาพันธ์ 2555
(สงวนสิทธิคืนอากร
ปัญหาพิกัดอัตรา

ศุลกากร)

ประกาศกรมศุลกากร 
ที่ 41/2555

ลงวันที่ 
7 กุมภาพันธ์ 2555

(วางประกัน
ปัญหาพิกัดอัตรา

ศุลกากร)



1. ไม่แน่ใจในประเภทพิกัดส าหรับของที่จะน าเข้า

ขอให้ยื่นค ำร้องขอทรำบพิกัดอัตรำศุลกำกร
ล่วงหน้ำ

ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรตีควำมพิกัดอัตรำศุลกำกร
ล่วงหน้ำ ฉบับละ 2,000 บำท

ประกาศกรมศุลกากร 
ที่ 17/2561
ลงวันที่ 23 มกราคม 2561

หนังสือแจ้งผลการตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้ามีผลต่อกระบวนการทางศุลกากร
(1)  ใช้อ้ำงอิงในกำรส ำแดงประเภทพิกัดอัตรำศุลกำกรในใบขนสินค้ำส ำหรับสินค้ำที่น ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร
(2)  พนักงำนศุลกำกรถือปฏิบัติตำมหนังสือแจ้งผลกำรตีควำมพิกัดอัตรำศุลกำกรล่วงหน้ำ
(3)  ใช้บังคับภำยในก ำหนดเวลำ 2 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือแจ้งผลกำรตีควำมพิกัดอัตรำศุลกำกรล่วงหน้ำส ำหรับกำรน ำเข้ำสินค้ำที่สอบถำม
(4) ใช้เฉพำะรำยผู้ยื่นค ำร้อง ส ำหรับของที่เหมือนกันทุกประกำรกับของที่ได้มีกำรยื่นค ำร้องขอให้ตีควำมพิกัดอัตรำศุลกำกรล่วงหน้ำไว้เท่ำนั้น



สิทธิในกำรเรียกร้องขอคืนเงินอำกรเฉพำะเหตุที่ได้เสียไว้เกิน
จ ำนวนที่พึงต้องเสียจริงเป็นอันสิ้นไปเมื่อครบก ำหนดสองปีนับจำกวันที่
น ำของเข้ำหรือส่งของออก แล้วแต่กรณี แต่ค ำเรียกร้องขอคืนอำกร
เพรำะเหตุอันเกี่ยวกับชนิด คุณภำพ ปริมำณ น้ ำหนัก หรือรำคำแห่ง
ของใดๆ หรือเกี่ยวกับอัตรำอำกรส ำหรับของใด ๆ นั้น มิให้รับพิจำรณำ
หลังจำกที่ได้เสียอำกรและของนั้นๆ ได้ส่งมอบหรือส่งออกไปแล้ว 

เว้นแต่ในกรณีที่ได้แจ้งความไว้ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ก่อนการส่งมอบหรือส่งออกว่า
จะยื่นค าเรียกร้องดังกล่าว หรือในกรณีที่พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่พึงต้องรู้อยู่ก่อนส่งมอบหรือส่งออกวำ่อำกร ที่ช ำระไว้นั้นเกิน
จ ำนวน ที่พึงต้องเสียส ำหรับของที่ส่งมอบหรือส่งออก

พระราชบัญญัติศุลกากร  
พระพุทธศักราช ๒๔๖๙

มาตรา 10 วรรค 5

2. สงวนสิทธิเพื่อขอคืนอากร

(กฎหมายฉบับเดิม)



ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการเสียอากรไวเ้กินจ ำนวน
ที่ต้องเสีย ให้ผู้น ำของเข้ำหรือผู้ส่งของออกมีสิทธิ
ยื่นค ำร้องขอคืนอำกรภำยในก ำหนดสำมปีนับแต่
วันที่น ำของเข้ำมำในหรือส่งออกไปนอก
รำชอำณำจักร ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขที่อธิบดี ประกำศก ำหนด

หมวด 2
การจัดเก็บอากร

ส่วนที่ 3 
การคืนอากร 

มาตรา ๒๕ ข้อ (2) 

2. สงวนสิทธิเพื่อขอคืนอากร

(กฎหมายฉบับใหม่)

พระราชบัญญัติศุลกากร 
พ.ศ. 2560

ประกาศกรมศุลกากรที่ 178/2560 
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง 
การคืนอากรทั่วไป



2. สงวนสิทธิเพื่อขอคืนอากร

ข้อเสนอ :

กรณีที่ผู้น ำของเข้ำช ำระอำกรในอัตรำสูงไว้และได้แจ้งข้อควำมต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก่อนกำรส่งมอบว่ำ 
กรณีที่ได้เสียอำกรไว้เกินจ ำนวนที่ต้องเสียจริงจะขอคืนอำกรในภำยหลัง 
โดยส่งข้อมูลเข้ำมำในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกร

กรมศุลกำกรควรรับด ำเนินกำรพิจำรณำปัญหำพิกัดอัตรำศุลกำกร เพื่อเป็นกำรวินิจฉัยว่ำ ผู้น ำของเข้ำ
ได้เสียอำกรไว้เกินจ ำนวนที่ต้องเสียจริงหรือไม่

ปัญหา :

ใบขนฯ ต้องพบเจ้ำหน้ำที่ “ก่อนส่งมอบ”
(Assessment Request = “Y” )

ช่องหมำยเหตุ (Remark) ของทุกรำยกำรที่จะขอคืนอำกร ระบุ “ขอคืนอำกรที่ช ำระไว้เกิน
เกี่ยวกับปัญหำพิกัด.../อัตรำ..(อัตรำต่ ำ) โดยขอช ำระในพิกัด.../อัตรำ..(อัตรำสูง) ไว้ก่อน”

ผู้น ำของเข้ำต้องยื่นค ำร้องขอคืนอำกร ภำยในก ำหนด 3 ปีนับแต่วันที่น ำของเข้ำ
มำในรำชอำณำจักร

คณะท างานพิจารณาปญัหาพกิัดอัตราศุลกากรประจ าส านกังาน 
ภายใต้โครงการน ารอ่ง ในการพจิารณาจ าแนกพกิดัอัตรา
ศุลกากร ณ ส านักงานศลุกากร กรณีที่มีการโตแ้ย้งปัญหาพิกัด
อัตราศุลกากร

เสนอผู้พิจารณา :



ช่องหมายเหตุ (Remark) ทุกรายการที่จะขอคืนอากร
ระบุ “ขอคืนอำกรที่ช ำระไว้เกิน

เกี่ยวกับปัญหำพิกัด.../อัตรำ..(อัตรำต่ ำ) 
โดยขอช ำระในพิกัด.../อัตรำ..(อัตรำสูง) ไว้ก่อน”

ระบุ เลขที่ใบขน + รำยกำรที่ 
ที่เคยมีปัญหำฉบับแรก 

(ฉบับแรก)

ส ำแดง/ช ำระ : 2710.19.50 (10%)
ขอคืน: 3819.00.00 (0%)

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล : การแจ้งขอคืนอากร กรณีช าระไว้เกิน

(Assessment Request = “Y” )



ในกรณีที่พนักงำนศุลกำกรเห็นว่ำ มีปัญหาเกี่ยวกับ
จ านวนเงินอากรส าหรับของทีก่ าลังผ่านพิธีการศุลกากร 
ให้น ำของนั้นไปยังศุลกสถำนหรือน ำไปเก็บไว้ในที่แห่งใด
แห่งหนึ่งที่มีควำมมั่นคงปลอดภัย เว้นแต่พนักงำนศุลกำกร
และผู้น ำของเข้ำหรือผู้ส่งของออกจะตกลงให้เก็บตัวอย่าง
ของไว้เพื่อวินิจฉัยปัญหาดังกล่ำว  รวมทั้งได้เสียอำกรตำม
จ ำนวนที่ส ำแดงไว้ในใบขนสินคำ้ และได้วางเงินเพิ่มเติมเป็น
ประกันหรือวำงประกันเป็นอย่ำงอื่นจนครบจ ำนวนเงินอำกร
สูงสุดที่อำจต้องเสียส ำหรับของนั้น

3. การวางประกัน

หมวด 3 
การน าของเข้าและ

การส่งของออก
มาตรา 5๕

(กฎหมายฉบับใหม่)

พระราชบัญญัติศุลกากร 
พ.ศ. 2560



ข้อเสนอ :
กรณีที่ผู้น ำของเข้ำประสงค์จะส่งข้อมูลกำรวำงประกันเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกร

Q  กรณีที่ไม่เคยมีใบขนฯ ที่มีปัญหำพิกัดอัตรำศุลกำกรมำก่อน ให้เป็นหน้ำที่ของพนักงำนศุลกำกร
ที่จะตรวจสอบว่ำ เป็นกรณีที่มีปัญหำพิกัดตำมที่วำงประกันหรือไม่ 

ปัญหา :

ใบขนฯ ต้องพบเจ้ำหน้ำที่ “ก่อนส่งมอบ” (Assessment Request = “Y” )

ช่องหมำยเหตุ (Remark) ของทุกรำยกำรที่ขอวำงประกัน ระบุ 
“ขอช ำระอำกรในพิกัด.../อัตรำ..(อัตรำต่ ำ) และขอวำงประกันในพิกัด.../อัตรำ..(อัตรำสูง)”

อ้ำงอิงเลขที่ใบขนสินค้ำและรำยกำรที่มีกำรวำงประกันปัญหำพิกัดฉบับแรก 
ก่อนส่งข้อมูลใบขนฯ เข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกร 

3. การวางประกัน

Q   กำรวำงประกันเข้ำมำในระบบ ควรเป็นกรณีที่ผู้น ำของเข้ำเคยมีใบขนฯ ที่มีปัญหำพิกัดอัตรำศุลกำกร
มำก่อน จึงจะสำมำรถวำงประกันต่อเนื่องจำกใบขนสินค้ำฉบับเดิมได้ 



ปัญหาการนับระยะเวลาในการใส่เครื่องหมาย “/” ในช่อง 
“ISSUED RETROACTIVELY” ของหนังสือรับรองถิ่นเกิดสินค้า (FORM D) 3.2

Rule 10
Issuance of the Certificate of Origin

กฎข้อ 10
การออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า

In exceptional cases where a 
Certificate of Origin (Form D) has 
not been issued at the time of 
exportation or no later than 
three (3) days from the 
declared shipment date, due to 
involuntary errors or omissions or 
other valid causes, the Certificate 
of Origin (Form D) may be issued 
retroactively but no longer than 
one (1) year from the date of 
shipment and shall be duly and 
prominently marked “Issued 
Retroactively”.

ในกรณียกเว้นที่หนังสือรับรองถิ่นก ำเนิด
สินค้ำ (ฟอร์ม ดี) มิได้ออกให้ในขณะเวลำ
ที่ส่งออกหรือภายในสาม (3) วัน 
หลังจากวันที่รับบรรทุกสินค้า
อันเนื่องมำจำกควำมผิดพลำดหรือกำร
หลงลืมโดยมิได้ตั้งใจ หรือเพรำะสำเหตุ
อื่นอันรับฟังได้ ในกรณีเช่นนี้ จะออก
หนังสือรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำ (ฟอร์ม ดี) 
ย้อนหลังได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่ง (1) ปี
นับจำกวันที่รับบรรทุกสินค้ำ โดยให้ใส่
เครื่องหมำยชัดเจนที่ค ำว่ำ “Issued 
Retroactively” 



Departure Date : 

1 พฤศจิกายน 2561

นับเป็นวันที่ 1

นับเป็นวันที่ 2
นับเป็นวันที่ 3

Issued Date : 

5 พฤศจิกายน 2561
“Issued Retroactively” ยังไม่นับ X

วันครบก ำหนด 
ต้องท ำเครื่องหมำย

กรณีทีก่ำรท ำเครื่องหมำยในช่อง Issued Retroactively “ก่อน”วันครบก ำหนดที่จะต้องระบุนั้น 
จะไม่เป็นสำเหตุท ำให้หนังสือรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำ Form D ฉบับดังกล่ำวต้องเสียสิทธิไป



Departure Date : 21 OCT 2018

Issued Date : 24 OCT 2018

“Issued Retroactively” 

FORM D
-------------
MALAYSIA

21 OCT 18

22
23

24

25



กำรนับระยะเวลำไม่สอดคล้องกันระหว่ำงหน่วยงำนประเทศสมำชิกอำเซียน
ปัญหา :

ข้อเสนอ

Q  กรณีที่ประเทศมำเลเซียและประเทศ
เวียดนำม นับวันรับบรรทุกเป็นวันแรกใน
กำรนับ ก็จะท ำให้ Form D มกีำรท ำ
เครื่องหมำยในช่อง Issued Retroactively
ก่อนวันครบก ำหนด ตำมที่กรมศุลกำกรนับ 
ซึ่งไม่เป็นสำเหตุท ำให้หนังสือรับรอง
ถิ่นก ำเนิดสินค้ำ Form D ฉบับดังกล่ำว
ต้องเสียสิทธิไปแต่ประกำรใด 
จึงไม่มีข้อกังวลในประเด็นดังกล่าว

Q  กรณีควำมไม่สอดคล้องในแนวทำง
ปฏิบัติระหว่ำงหน่วยงำนประเทศสมำชิก
อำเซียน 
ส่วนกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำจะน ำเรื่อง
หำรือกับหัวหน้ำคณะอนุกรรมกำรควำม
ตกลงกำรค้ำสินค้ำของอำเซียนด้ำน
กฎถิ่นก ำเนิดสินค้ำของไทย เพื่อก ำหนด
แนวทำงปฏิบัติให้สอดคล้องต่อไป



ปัญหาการแสดงใบอนุญาตน าสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรหรือ
ใบอนุญาตน าซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร.9)

3.3

ประกาศกรมปศสุัตว์ 
เรื่อง การขออนุญาต การออกใบอนุญาต 

วิธีการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่าน
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ 

พ.ศ. 2558

มีอ
ำย

ุ 9
 วัน

นับ
แต

่วัน
ที่อ

อก

เรือเลื่อนวันออก ช้ากว่าก าหนด......

เลยวันที่ใช้ใบอนุญาต......หมวด 2 ข้อ 13 



ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง การขออนุญาต การออกใบอนุญาต วิธีการน าเข้า ส่งออกหรือน าผ่านราชอาณาจักรซึ่ง

สัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 



พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 



หลักเกณฑ์การนับอายุ ใบอนุญาตน าสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรฯ (ร.9)

02
04

03

วันที่ส่งข้อมูลใบขนสินคา้
และได้รับเลขที่ใบขนสินคา้

ขาออก

วันตัดใบก ากับ
การขนย้ายสินค้า

วันเรือออก

Sub-Gate

ขอควำมอนุเครำะห์กรมปศุสัตว์มีหนังสือแจ้งมำยังกรมศุลกำกรเพื่อกรมศุลกำกร
จะได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงำนในสังกัดทรำบและถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน

ข้อเสนอ



ปัจจุบันนโยบำยรัฐบำลมุ่งเน้นกำรส่งเสริม
กำรปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สนับสนุนกำรค้ำ 
และพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำไม้ ส่งเสริมผู้ประกอบกำรให้มี
ศักยภำพในกำรแข่งขันกับต่ำงประเทศ 

กรมป่ำไม้จึงขอเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจำรณำ
กำรปรับลดภำษีขำออกให้มีควำมเหมำะสม ซึ่งปัจจุบัน
จัดเก็บอยู่ที่อัตรำ 40 % ของรำคำสินค้ำ

การทบทวนภาษีขาออกของสินค้าไม้แปรรูปและไม้ท่อน3.4



ประเภท รายการ ลดลงเหลือ

ตำมรำคำ
ร้อยละ

ตำมสภำพ

หน่วย บำท

5 ไม้ ไม้แปรรูป และของท ำด้วยไม้

ก) ไม้และไม้แปรรูป

- เฉพำะไม้วีเนียร์ที่ผลิตได้จำกไมซุ้งที่น ำเข้ำและผลิตในคลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภทโรงผลิต
สินค้ำซึ่งจัดต้ังขึ้นตำมมำตรำ 116(3) แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 2560 

ยกเว้นอำกร

- เฉพำะไม้วีเนียร์ที่ผลิตได้จำกซุงที่น ำเข้ำและขอคืนอำกรตำมมำตรำ 29 แห่ง
พระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 2560

ยกเว้นอำกร

- เฉพำะไม้ยูคำลิปตัส  ไม้สนประดิพัทธ์ ไม้ไผ่ตง ไม้ไผ่เลี้ยง ไม้ไผ่สีสุก ไม้มะม่วงหิมพำนต์
ไม้กระถินณรงค์ ไม้กระถินยักษ์  ไม้สนทะเล ไม้สะเดำช้ำง ไม้สนคำริเบีย และไม้สนโอคำปำ

ยกเว้นอำกร

- เฉพำะไม้และไม้แปรรูปที่ได้จำกต้นยำงตระกูลฮีเวีย ยกเว้นอำกร

- เฉพาะไม้รวกและไม้มะพร้าว 5 - -

- เฉพาะไม้วีเนียร์ 10 - -

- อื่น ๆ 40 - -

ภาค 3 พิกัดอัตราอากรขาออก



ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่นๆ



ระเบียบวาระที่ 4

4.1 การจัดท าระบบ DDS ไม้น าเข้า

เรื่องอื่นๆ

กรมป่ำไม้

4.2 การขนส่งสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ออกไป
ต่างประเทศ กรมป่ำไม้

4.3 การแก้ไขประกาศและระเบยีบกระทรวงพาณิชย์ให้มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับ ระบบการค้าเสรี กรมป่ำไม้

4.4 การเชื่อมโยงระบบ NSW ของกรมป่าไม้กับ
ระบบ NSW กลาง กรมป่ำไม้

4.5 ข้อยกเว้นตามมาตรา 152 แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2560 กรมโรงงานอตุสาหกรรม



4.1 การจัดท าระบบ DDS ไม้น าเข้า

กรมป่าไม้
Content Title

Here



4.2 การขนส่งสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ออกไปต่างประเทศ

กรมป่าไม้



4.3 การแก้ไขประกาศและระเบียบกระทรวงพาณิชย์ให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับระบบการค้าเสรี

กรมป่าไม้



4.4 การเชื่อมโยงระบบ NSW ของกรมป่าไม้กับระบบ NSW กลาง

กรมป่าไม้
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4.5  ข้อยกเว้นตามมาตรา 152 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

เห็นว่ำไม่อยู่ในเงื่อนไขยกเว้นตาม
มาตรา 152 แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2560 



พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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