
 

 

 
ฉบับท่ี  38  /2561                             7  มิถุนายน 2562  

ศุลกากรขยายโครงการให้บริการรับช าระภาษีอากรแก่ผู้ประกอบการที่สุจริต 
ที่ตรวจพบอากรขาดด้วยตนเอง 

 กรมศุลกากรขยายระยะเวลาโครงการรับช าระค่าภาษีอากรเพ่ิม ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพ่ือจูงใจให้ผู้ประกอบการที่สุจริต
และตรวจพบเองว่า เสียค่าอากรไว้ไม่ถูกต้อง มาด าเนินการช าระค่าอากรและค่าภาษีอ่ืนๆ ที่ขาดให้ครบถ้วน 
โดยผลการด าเนินโครงการฯ ปีล่าสุด มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 
158 ราย (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562) 

 กรมศุลกากรเล็งเห็นว่า โครงการรับช าระค่าภาษีอากรเพ่ิม ณ จุดเดียว เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์
และช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่สุจริต แต่อาจช าระค่าอากรและค่าภาษีอ่ืนๆ ไว้ไม่ครบถ้วน
และประสงค์จะช าระค่าอากรและค่าภาษีอ่ืนๆ ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย ประกอบกับเป็นโครงการฯ ที่ได้รับ
ความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นจ านวนมาก จึงได้พิจารณาขยายระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ต่อไปเป็นปีที่ 2 
โดยผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถท าหนังสือแสดงความประสงค์ถึงกองตรวจสอบอากร 
กรมศุลกากร ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ผู้ประกอบการที่ได้รับการ
พิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ สามารถช าระค่าอากรและค่าภาษีอ่ืนๆ ให้ครบถ้วนได้ที่กองตรวจสอบอากร  
กรมศุลกากร โดยไม่ต้องไปด าเนินพิธีการตามท่าหรือที่ต่างๆ และจะได้รับการพิจารณาผ่อนผันการปรับค่าอากร 
ได้รับการลดเงินเพ่ิมอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพ่ิม และไม่ต้องเสียเบี้ยปรับค่าอากร แต่ยังคงต้องเสียเงินเพ่ิมและ
เบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพ่ิมตามกฎหมาย  

ส าหรับผู้ประกอบการที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ นี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการที่น าสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรโดยลักลอบหนีศุลกากร หรือมีเจตนาทุจริตปรากฏพยานหลักฐานชัดเจนในการหลีกเลี่ยงหรือ
พยายามหลีกเลี่ยงอากร หรือน าเข้าสินค้าเป็นของต้องห้ามต้องก ากัด หรือสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
หรืออยู่ระหว่างการด าเนินการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ตรวจค้น หรือถูกด าเนินคดีในความผิดทาง
ศุลกากรโดยหน่วยงานอ่ืน เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือกองบังคับการปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

 นอกจากนี้ กองตรวจสอบอากร กรมศุลกากร ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมโครงการฯ  
ในกรณียื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ให้ความร่วมมือกับพนักงานศุลกากร ไม่มาช าระค่าอากรและค่าภาษีอ่ืนๆ ที่ขาด
ให้ครบถ้วน หรือกรณีอ่ืนใดที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีเจตนาที่ไม่สุจริต  
*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองตรวจสอบอากร หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-6680 
*ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ และเอกสารประกอบ ได้ที่เว็บไซด ์ www.customs.go.th 

http://www.customs.go.th/


 

โครงการรับช าระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว 

(ONE STOP SERVICE) 

 

ระยะเวลาโครงการ : ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. เป็นผู้ประกอบการที่สุจริต แต่อาจช าระค่าอากรและค่าภาษีอื่นๆ ไว้ไม่ครบถ้วน  
2. มีความประสงค์และพร้อมจะช าระคา่อากรและค่าภาษีอื่นๆ ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย 

ขั้นตอนการด าเนินการ  
1. เม่ือตรวจพบว่า ตนเองได้ช าระค่าอากรไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้จัดท าข้อมูลและรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้อง 
2. ท าหนังสือขอเข้าร่วมโครงการฯ ยื่นต่อกองตรวจสอบอากร กรมศุลกากร พร้อมแนบเอกสารตามข้อ 1 
3. ให้ความร่วมมือกับพนักงานศุลกากรในการพิจารณาตรวจสอบเอกสาร 
4. ช าระค่าอากรและคา่ภาษีอื่นๆ ให้ครบถ้วน 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพจิารณา 
1. หนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ  (สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือ ได้ที่เว็บไซด์ www.customs.go.th)  
2. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นลงนามในหนังสือขอเข้าร่วมโครงการฯ) 
 2.1 บัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ หรือส าเนา 
 2.2 บัตรประชาชนของผู้รบัมอบอ านาจ หรือส าเนา 
 2.3 บัตรประชาชนของพยาน 2 คน หรือส าเนา 
 2.4 ติดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีใช้ติดต่อธุรกรรมกับศุลกากรจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 
3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท/ห้าง/ร้าน หรือส าเนา 
4. รายละเอียดใบขนสนิค้าและเอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น invoice, po, sale contract, หลักฐานการโอนเงิน เป็นตน้ 
เพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานศลุกากร 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ 
1. เป็นกรณีที่ช าระค่าอากรศุลกากรไว้ไม่ครบถ้วน อันเป็นการกระท าความผิดตามมาตรา 202 แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2560 
2. ไม่เป็นผู้ประกอบการที่น าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยลักลอบหนีศุลกากร 
3. ไม่มีเจตนาทุจริตปรากฏพยานหลักฐานชัดเจนในการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงอากร หรือน าเข้าสินค้าเป็น
ของต้องห้ามต้องก ากัด หรือสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
4. ไม่อยู่ระหว่างการด าเนินการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ตรวจค้น หรือถูกด าเนินคดีในความผิดทางศุลกากรโดย
หน่วยงานอื่น เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือกองบังคับการปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ 
  



สิทธิประโยชน์ที่จะได้รบั 
1. สามารถช าระค่าอากรและค่าภาษีอื่นๆ ให้ครบถ้วนได้ที่กองตรวจสอบอากร กรมศุลกากร โดยไม่ต้องไปปฏิบัติพิธีการ
ตามท่าหรือที่ต่างๆ 
2. ได้รับการพิจารณาผ่อนผนัการปรับค่าอากร 
3. ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับคา่อากร 
4. ได้รับการลดเงินเพิ่มอากรทีต่้องเสียหรือเสียเพิ่ม ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560 
ดังนี ้

 
เงินเพิ่มที่ต้องช าระ 

 ตาม ม.22 พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 
2560 

ระยะเวลาการช าระอากร 
นับแต่วนัที่น าของออกไปจากอารักขาของ

ศุลกากรหรือวันที่ส่งออกไป 
นอกราชอาณาจักร 

 
เงินเพิ่มอากรที่ต้องเสีย 

หรือเสียเพิ่ม 

ร้อยละ 1 
ของอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่ม 

ภายใน 1 ป ี 0.25 ต่อเดือน 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ป ี 0.50 ต่อเดือน 
เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ป ี 0.75 ต่อเดือน 

 
*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองตรวจสอบอากร หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-6680 
*กองตรวจสอบอากร กรมศุลกากร ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ ในกรณียื่นเอกสาร  
ไม่ครบถ้วน ไม่ให้ความร่วมมือกับพนักงานศุลกากร ไม่มาช าระค่าอากรและค่าภาษีอื่นๆ ที่ขาดให้ครบถ้วน หรือกรณี
อื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีเจตนาที่ไม่สุจริต 
 

************************************************** 



 

 
โปรดใช้หัวหนังสือของบริษัทฯ 

 
 

ที่อยู่......................................... 

………………………………………….                           

วันที่......................................... 

เรื่อง แสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการรับช าระค่าภาษีอากรเพ่ิม ณ จุดเดียว  

เรียน ผู้อ านวยการกองตรวจสอบอากร  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนลงนามในหนังสือขอเข้าร่วมโครงการฯ) 

 2.หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท/ห้าง/ร้าน หรือส าเนา 

 3.รายละเอียดใบขนสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จ านวน ..... ฉบับ  

เนื่องด้วยบริษัท/ห้าง/ร้าน.......................................................... เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร
.................................................ตั้งอยู่เลขที่………………............................................................................ .............
เป็นผู้น าเข้าสินค้าประเภท……………………………………………………….………. ตามใบขนสินค้า จ านวน ......... ฉบับ 
ซึ่งบริษัทฯ/ห้างฯ/ร้านฯ ตรวจพบว่าได้แสดงรายการสินค้า/ราคา/พิกัด/อัตราอากร/อ่ืนๆ ไว้ไม่ถูกต้อง เป็นเหตุ
ให้ช าระค่าอากรและค่าภาษีอ่ืนๆ ไม่ครบถ้วน มีรายละเอียด ดังนี้ (ถ้ามีจ านวนมาก ให้ท าเป็นเอกสารแนบ) 

 
เลขที่ใบขนสินค้า 

 
รายการ 

ส าแดง ที่ถูกต้อง ภาษีอากรที่ขาด 

ราคา พิกัดศุลกากร อัตรา ราคา พิกัดศุลกากร อัตรา อากร 
ภาษี 

มูลค่าเพิ่ม 
อื่นๆ 

1            
2            
3            

บริษัทฯ/ห้างฯ/ร้านฯ ขอรับรองว่า ไม่มีเจตนาทุจริตในการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยง
การเสียอากรแต่อย่างใด และมีความประสงค์จะขอช าระค่าอากรและค่าภาษีอ่ืนๆ ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทฯ/
ห้างฯ/ร้านฯ จะไม่ขออุทธรณ์พิกัด อัตราอากร ราคา รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แต่อย่างใด และรับรองว่า
สินค้าดังกล่าวไม่ได้เป็นสินค้าที่มีการลักลอบในการน าเข้า หรือเป็นของต้องห้าม ต้องก ากัด แต่อย่างใด  

บริษัทฯ/ห้างฯ/ร้านฯ ประสงค์ขอช าระค่าอากรและค่าภาษีอ่ืนๆ ที่ขาด ไม่ได้อยู่ระหว่างการ
ถูกตรวจสอบของหน่วยงานภายในกรมศุลกากร หรือหน่วยงานภายนอกกรมศุลกากร เช่น กรมสอบสวนคดี
พิเศษ กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ แต่อย่างใด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้บริษัทฯ/ห้างฯ/ร้านฯ ช าระค่าอากรและค่าภาษีอ่ืนๆ ที่ขาด
ให้ครบถ้วน ส าหรับใบขนสินค้าขาเข้าดังกล่าว ตามท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                                           (กรรมการบริษัท)                   (ประทับตราบริษัท) 



เอกสารแนบหนังสือแสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการรับชาระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว 
ของบริษัท/ห้าง/ร้าน................................................................... 

 
 

เลขที่ใบขนสินค้า 
 
รายการ 

ส าแดง ที่ถูกต้อง ภาษีอากรที่ขาด 

ราคา พิกัดศุลกากร อัตรา ราคา พิกัดศุลกากร อัตรา อากร 
ภาษี 

มูลค่าเพิ่ม 
อื่นๆ 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

 

หน้าที่ ....... 



 
โปรดใช้หัวหนังสือของบริษัทฯ 

 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 

                          เขียนที่ ...................................................................... 

                                                                             วันที่...............เดือน..............................พ.ศ............... 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................... อายุ .................. ปี
ถือบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่…………………………………………….ที่อยู่เลขที่................. หมู่ที่ ........... 
ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ..................................................... ต าบล/แขวง ......................................... .. 
อ าเภอ/เขต ....................................... จังหวัด ........................................... หมายเลขโทรศัพท์ ...................................... 
ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่........................................................................................................................................................... 
ซึ่งมีอ านาจในการกระท านิติกรรมใดๆ แทน บริษัท/ห้าง/ร้าน ........................................................................................ 
ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ได้
แนบมาพร้อมนี้  

ขอมอบอ านาจให้ นาย/นาง/นางสาว ......................................................................................... อายุ ......... ปี 
ถือบัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่ …………………………………..…………. ที่อยู่เลขที่................... หมู่ที่ ............. ตรอก/ซอย 
............................................ ถนน ............................................................... ต าบล/แขวง .............................................. 
อ าเภอ/เขต ....................................... จงัหวัด ........................................... หมายเลขโทรศัพท ์...................................... 
เป็นตัวแทนผู้รับมอบอ านาจจากบริษัท/ห้าง/ร้าน ................................................................. .................. โดยให้มี
อ านาจยื่นเอกสาร ให้ถ้อยค าชี้แจงข้อเท็จจริง รับรองเอกสารต่างๆ ท าความตกลงระงับคดีในชั้นศุลกากร ด าเนินการ
ช าระค่าภาษีอากร ตลอดจนด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้องเพื่อช าระค่าภาษีอากรที่ขาดให้ครบถ้วนให้แก่กรมศุลกากร 

 การใดที่ผู้รับมอบอ านาจข้างต้น ได้กระท าไปตามทีไ่ด้รับมอบอ านาจ ให้ถือว่า เป็นการกระท าแทน บริษัท/
ห้าง/ร้าน ......................................................... และมีผลผูกพันต่อบริษัท/ห้าง/รา้น ...................................................... 
ทุกประการตลอดไป เพื่อเป็นหลักฐาน จงึไดล้งลายมือชื่อต่อหน้าพยาน 2 คน เป็นส าคัญ 

หมำยเหตุ 
เอกสำรแนบ 

1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท/ ลงชื่อ ………………………………………… ผู้มอบอ านาจ 
ห้าง/ร้าน พร้อมประทับตราบรษิัท หรือส าเนา (..............................................................) 

2. บัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ หรือส าเนา ลงชื่อ …………………………..………… ผู้รับมอบอ านาจ 
3. บัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ หรือส าเนา (..............................................................) 
4. บัตรประชาชนของพยานทั้ง 2 คน หรือส าเนา ลงชื่อ ………………………………………….…..… พยาน 
5. ติดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีใช้ติดต่อธุรกรรม (..............................................................) 

กับกรมศุลกากรจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ลงชื่อ …………………………………………..…..… พยาน 
 (..............................................................) 
                (ประทับตรำบรษิทัฯ) 


