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ผลการประชุมทวิภาคี
ระหวางศุลกากรไทยและศุลกากรมาเลเซีย ครั้งที่ 3

กรมศุลกากรไดเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะทํางาน
ระหวางศุลกากรมาเลเซียและศุลกากรไทย (3th Working
Group Meeting Between the Royal Malasian Customs
and the Thai Customs Department) ในวันที่ 23
กุมภาพันธ 2555 และการประชุมทวิภาคีระหวางศุลกากร
มาเลเซียและศุลกากรไทย (3th Bilateral Meeting Between
the Royal Malasian Customs and the Thai Customs
Department) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 ณ จังหวัดกระบี่
โดยมี นายธนัท สุวัธนเมธากุล รองอธิบดีดานยุทธศาสตร
เปนประธาน
ผลการประชุมคณะทํางานระหวางศุลกากรมาเลเซียและ
ศุลกากรไทยและผลการประชุมทวิภาคีระหวางศุลกากร
มาเลเซียและศุลกากรไทย สรุปไดดังนี้

ของแตละประเทศ สําหรับพิธีลงนามจะจัดใหมีขึ้นหลังจาก
การดํ า เนิ น การด า นกฎหมายของศุ ล กากรทั้ ง สองฝ า ย
สมบูรณแลว โดยศุลกากรทั้งสองฝายจะประสานงานใน
รายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลาและสถานที่ในโอกาสตอไป
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบใหคงไวซงึ่ MOU ฉบับ
ที่ลงนามเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2546 จนกวาราง MOU
ฉบับใหมจะมีผลบังคับใช ยกเวนในกรณีที่ศุลกากรฝายหนึ่ง
ฝายใดประสงคทจี่ ะยกเลิก MOU ฉบับทีล่ งนามเมือ่ วันที่ 27
กรกฎาคม 2546 สามารถนําบทบัญญัติของขอ 10 (2) ใน
MOU ที่ระบุวา “MOU จะยังคงบังคับใชไดจนกวาจะถูกยุติ
โดยฝายใดฝายหนึง่ ซึง่ การดําเนินการยุตจิ ะตองเขียนหนังสือ
แจงลวงหนา 3 เดือน ผานชองทางการทูตของประเทศนัน้ ๆ”
มาใชบังคับได

1 การทบทวนรางบันทึกความเขาใจ (Memorandum
of Understanding - MOU)
ที่ประชุมเห็นชอบตอราง MOU ฉบับใหม ที่จะขยาย
ขอบเขตความรวมมือระหวางศุลกากรทั้งสองฝายและผาน
การพิจารณาของคณะทํางานของทั้งสองฝายแลว ทั้งนี้ ขอ
ใหฝายไทยและมาเลเซียดําเนินการตามกฎหมายภายใน

2 TOR (Terms of Reference) ของคณะกรรมการ
ดานชายแดน (Border Working Committee – BWC)
ที่ประชุมเห็นชอบตอราง TOR ของคณะกรรมการดาน
ชายแดน ซึง่ จะมีหนาทีใ่ นการสือ่ สารและใหความรวมมือใน
ประเด็นตางๆที่เกี่ยวกับศุลกากร
2
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ดานการลักลอบขนบุหรี่ ซึ่งฝายไทยไดแตงตั้ง ผอ.ศภ. 4
เปนผูประสานงาน สวนฝายมาเลเซียไดแตงตั้งรองผูอํานวย
การดานการปราบปราม เปนผูประสานงาน

3 โครงการ Authorized Economic Operators
(AEOs) และ Mutual Recognition Arrangement
(MRA)
ศุลกากรมาเลเซีย และศุลกากรไทยไดรายงานขอมูล
เกี่ยวกับโครงการการขอรับสถานภาพเปนผูประกอบการ
ทางเศรษฐกิจที่ไดรับอนุญาต Authorised Economic
Operator (AEO) คือการรับรองผูประกอบการที่เกี่ยวของ
กับการเคลือ่ นยายสินคาตลอดหวงโซอปุ ทานวามีการดําเนินงาน
ทีป่ ลอดภัยตัง้ แตผผู ลิต ผูน าํ เขา ผูส ง ออก ตัวแทน ผูข นสง
ผูร วบรวม คนกลาง ทาเรือ ทาอากาศยาน ผูป ระกอบการทารถ
คลังสินคา ผูจัดจําหนาย และ “การทําความตกลงยอมรับ
รวม” จาก “Mutual Recognition Agreement - MRA”
ระหวางศุลกากรมาเลเซียและศุลกากรไทย

5 การจัดการการจราจรผานพรมแดน (Management
of Cross Border Movement of Vehicle)
ศุลกากรมาเลเซียไดรายงานที่ประชุมเกี่ยวกับการนํา
ระบบควบคุ ม พาหนะแบบอั ต โนมั ติ ม าใช ง าน เรี ย กว า
ระบบ e-VIS (Electronic Vehicle Inspection System)
และศุลกากรไทยรายงานเกี่ยวกับการนําระบบอัตโนมัติ
(Automation System) และระบบ RFID (Radio Frequency
Identification Device) ซึ่งเปนระบบที่นําเอาคลื่นวิทยุ
มาเปนคลื่นพาหะเพื่อใชในการสื่อสารขอมูล มาใชควบคุม
พาหนะ
ในการนีท้ ปี่ ระชุมรับทราบขอเสนอของศุลกากรมาเลเซีย
ในการกําหนดความรวมมือระหวางศุลกากรทัง้ สองฝายเพือ่
ตรวจสอบพาหนะที่เขา-ออกผานพรมแดนไทย-มาเลเซีย
ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบใหหยิบยกประเด็นดังกลาวหารือใน
คณะกรรมการดานชายแดน ซึง่ จะจัดตัง้ ขึน้ ภายใตรา ง MOU
ฉบับใหม

4 ความรวมมือดานการปองกันและปราบปราม
(Cooperation on Enforcement)
ที่ประชุมรับทราบรายงานของศุลกากรมาเลเซียและ
ศุ ล กากรไทยเกี่ ย วกั บ ความร ว มมื อ ในการป อ งกั น และ
ปราบปรามบริเวณชายแดน เพื่อลดปญหาการลักลอบและ
เพิ่มความปลอดภัยบริเวณชายแดนและเห็นชอบใหจัดตั้ง
ผูประสานงาน (Contact Point) สําหรับแลกเปลี่ยนขอมูล

สวนความรวมมือระหวางประเทศ
สํานักแผนและการตางประเทศ
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นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร และคณะผูบ ริหารกรมศุลกากร
พรอมดวยสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจ จํานวนรวม 70 คน เดินทางไปศึกษา
ดูงาน การอํานวยความสะดวกทางการคาระหวางพรมแดนไทย-พมา-ลาว
ณ จังหวัดเชียงราย ระหวางวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2555
การจัดกิจกรรมดังกลาว นอกจากเปนการศึกษาขอมูลเชิงประจักษใน
สภาพเศรษฐกิจ การคาชายแดนระหวางพรมแดนไทย-พมา-ลาว ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการนํามาพัฒนาและปรับปรุงระบบงานศุลกากรของไทยแลว
ยังเปนประโยชนตอ การเสริมสรางความสัมพันธอนั ดีระหวางกรมศุลกากรและ
สื่อมวลชนสายเศรษฐกิจ อีกทั้งเสริมสรางความรูความเขาใจในบทบาท
ศุลกากรในปจจุบันที่มุงอํานวยความสะดวกทางการคา

4
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บันทึกภาพผานเลนส

กรมฯ มอบทุนจากการจัดแขงขันโบวลิ่ง
รวมแสดงความยินดีกรมสรรพสามิต
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร มอบกระเชา
ดอกไมแสดงความยินดีในโอกาสกรมสรรพสามิต ครบรอบ
80 ป เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2555

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร มอบเงินรายไดจากการ
จําหนายบัตรโบลิง่ ให 9 สํานัก เพือ่ นําไปใชในกิจกรม ณ หองอนุมานราชธน
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2555

ผู  แ ท น ฯ ยุ โ ร ป
ศึกษาความพร อ ม
จัดตั้งศูนย WMD
Coordination
Center
นายสมชาย พูลสวัสดิ์
อธิบดีกรมศุลกากร และคณะผูบริหาร พรอมดวยผูแทนสหภาพยุโรป
ประจําประเทศไทย เขาศึกษาความพรอมจัดตัง้ ศูนย WMD Coordination
Center เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2555

สัมมนาแกไขราง พรก.
นายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดี
ดานบริหาร เปนประธานเปดการสัมมนา
เพือ่ รับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติ
แกไขเพิม่ เติมพระราชกําหนดพิกดั อัตรา
ศุลกากร พ.ศ.2530 ณ อาคาร 120 ป ชัน้ 15
กรมศุลกากร เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2555

เปดการอบรม
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร เปนประธาน
เปดการอบรม พิธีการศุลกากรนําเขาทางอิเล็กทรอนิกสแบบ
ไรเอกสาร วาดวยการวางประกันปญหาพิกัดอัตราศุลกากร
ณ อาคาร1 20 ป ชัน้ 15 กรมศุลกากร เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ
2555
6
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เตรียมความพรอมสัมมนานายดานฯ

ผูแทนศุลกากรญี่ปุนเขาพบผูบริหารกรมศุลกากร

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร เปนประธานในการ
บรรยายการเตรียมพรอมเพื่อสัมมนานายดานศุลกากร ในหัวขอ
ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตองานศุลกากรไทย
ณ หองประชุมชั้น 15 อาคาร 120 ป เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2555

Mr.Masaki Okamoto, Director of International
Affairs, Japan Customs และคณะเขาพบนายสมชาย
พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร และรวมหารือกับนายธนัท
สุวัธนเมธากุล รองอธิบดี เกี่ยวกับโครงการ Asia Cargo
Highway เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555

อบรม “วิ ธี ก ารตรวจสอบสิ น ค า ที่ ล ะเมิ ด
เครื่องหมายการคา”

คณะผูแทน Kimberley Process
เขาพบผูบริหารกรมศุลกากร

นายราฆพ ศรีศภุ อรรถ ผูอ าํ นวยการสํานักสืบสวนและปราบราม
ศูนยประสานงานทรัพยสนิ ทางปญญา สํานักสืบสวนและปราบปราม
รวมกับสํานักงานกฎหมาย เราส แอนด โค อินเตอรเนชั่นแนล
(Rouse & Co. International) กรมทรัพยสินทางปญญา และกรม
สอบสวนคดีพิเศษ จัดฝกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบและจําแนก
สินคาทีล่ ะเมิดเครือ่ งหมายการคากับสินคาของแท ณ โรงแรมแกรนด
เมอรเคียว ฟอรจูน กรุงเทพ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555

คณะผูแทน Kimberley Process (KP) ตางประเทศ (Review
Visit ครั้ ง ที่ 2) และผู  แ ทนกรมการค า ต า งประเทศ เข า พบ
นายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี ก รมศุ ล กากร ณ ห อ งประชุ ม
อนุมานราชธน กอนเดินทางไปตรวจเยี่ยมการตรวจสอบเพชร
ทีย่ งั ไมไดเจียระไน ทีส่ าํ นักงานตรวจสินคาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555
7
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นําเสนอผลงานการประกวดเพชรวายุภักษ
ครั้งที่ 3

นางกรศิริ พิณรัตน รองอธิบดีดานภาษีอากรและสิทธิ
ประโยชน และนายธนัท สุวัธนเมธากุล รองอธิบดีดาน
ยุ ทธศาสตร พรอมดวยผูแทนจากกรมศุลกากรเขารวม
นําเสนอผลงานการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ ครั้งที่ 3
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (3rd MOF INNOVATION
AWARDS 2011) ประเภทรางวั ล นวั ต กรรมการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางาน และประเภทรางวัลนวัตถกรรม
การใหบริการประชาชนและหนวยงานภายนอก ณ. หองประชุม
ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 9 , 15 มีนาคม 2555

ประชุม PMQA

นายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์
อธิ บ ดี ก รมศุ ล กากร เป น
ประธานการประชุ ม การ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห าร
จัดการภาครัฐ Public Sector
Management Quality
Award (PMQA) ณ ห อ ง
ประชุ ม ภาสกรณ ว งศ กรม
ศุลกากรเมื่อวันที่ 13 มีนาคม
2555

กรมศุลฯ มอบใบประกาศฯ AEO แกผูประกอบการ

นายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี ก รมศุ ล กากร เป น ประธานในพิ ธี
มอบใบ รับรองสถานภาพเปนผูประกอบการทางเศรษฐกิจที่ไดรับอนุญาต
ตามโครงการ “Authorized Economic Operator” AEO ณ หองโถง
อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555

เจาหนาที่ศุลกากรใน
ภูมิภาคเอเซียใตเขาดู
งานกรมศุลกการ

เจาหนาที่ศุลกากรจาก
ภูมภิ าคเอเชียใต 10 ประเทศ
เขาเยี่ยมชมหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ณ อาคาร 3 สวนวิเคราะห
สินคา สํานักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม
2555

บริจาคโลหิตสภากาชาด

ขาราชการ และลูกจาง
กรมศุลกากร รวมกันบริจาค
โลหิตแกหนวยบริการเคลือ่ นที่
ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ
สภากาชาดไทย ณ อาคาร
สโมสร ชั้น 2 เมื่อวันที่ 9
มีนาคม 2555
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ÃÑºÍ¹ØÞÒμä·Â (Ê.μ.·.)
โดยอธิบดีกรมศุลกากร (นายสมชาย พูลสวัสดิ์)
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 ณ MR 211-213 ชั้น 2 ศูนยนิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ตัวแทนออกของ ใหกา วไปสูม าตรฐานสากลและเพิม่ ศักยภาพ
ในการแขงขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
ทั้งนี้ หนึ่งในยุทธศาสตรที่สําคัญของสมาคมฯ คือ การ
เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของตัวแทนออกของเพือ่
รองรับการเปดเสรีดานการคา โดยเฉพาะการกาวไปสูการ
เปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในป 2558
ทานผูม เี กียรติครับ หวงเวลานีถ้ อื เปนจุดเปลีย่ นครัง้ สําคัญ
ของประเทศไทย ที่จะนําไปสูการคาขายแบบไรพรมแดน ซึ่ง
กรมศุลกากรและตัวแทนออกของเองจําเปนตองมีการเตรียม
ความพรอมเพื่อบรรลุเปาหมายของการสรางฐานการผลิต
รวมในเขตเศรษฐกิจของอาเซียน ดังนัน้ เราจึงตองมีมาตรการ
เพือ่ รองรับความทาทายทีจ่ ะเกิดขึน้ ซึง่ ขอสรุปไดดังนี้

“นายกสมาคมตั
““นายกส
นายกส
วั แทนออกของรับอนุญาตไทย คุณวิสาร
ฉันทเศรษฐ และแขกผูมีเกียรติทุกทาน

ความทาทายที่ 1 คือ การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร
ทั้งกรมศุลกากรและตัวแทนออกของเองนั้น จําเปนตองให
ความสําคัญกับความรูท างดานภาษา วัฒนธรรมและสังคมของ
ประเทศเพื่อนบาน รวมไปถึงการเสริมสรางความรูในดาน
กฎหมายศุลกากรและดานความถนัดในการใชเทคโนโลยีและ
เครื่องมือใหมๆ ในเรื่องนี้ กรมศุลกากรไดเตรียมความพรอม
แลว ซึ่งจะใชงบประมาณกวา 20 ลานบาทตอป ในการพัฒนา

ผมรูส กึ ยินดีและเปนเกียรติอยางยิง่ ทีไ่ ดมากลาวเปดงาน
การประชุมใหญสามัญประจําปและมอบประกาศเกียรติบตั ร
ตัวแทนออกของแกสมาชิกสมาคมฯ ในวันนี้
สมาคมฯ มี บ ทบาทที่ สํ า คั ญ ในการสร า งเครื อ ข า ย
ความร ว มมื อ เพื่ อ ส ง เสริ ม และพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานของ
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อํานวยความสะดวกทางการคา ในเรื่องนี้ กรมศุลกากรไดนํา
วัตกรรมใหมๆ มาใชอยางตอเนือ่ งเพือ่ รองรับ AEC เชน การนํา
ระบบ National Single Window ระบบ e-Tax incentives
และ เครื่อง X-Ray เพื่อความคลองตัวในการดําเนินการผาน
พิธีการศุลกากร
ความทาทายที่ 4 และทายสุด คือ แนวโนมดานการ
คาชายแดนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ทําใหกรมศุลกากรจําเปนตองเตรียม
ความพรอมในดานการปรับปรุงและการสรางดานใหมๆ โดยที่
บทบาทของดานศุลกากรจะมีความสําคัญมากขึน้ เรือ่ ยๆ โดยเฉพาะ
จากสภาพทางภูมิศาสตรของไทยที่เหมาะสมในการที่จะเปน
ศูนยรวมและกระจายสินคาในอนาคต ดานตางๆ จึงตอง
ปรับปรุงบทบาทใหสามารถเปน Gate Way ในการอํานวย
ความสะดวกทางการคา ณ บริเวณพรมแดน รวมไปถึงการ
ทํางานรวมกันกับศุลกากรประเทศเพื่อนบานเพื่อนําไปสูการ
สรางจุดตรวจสินคา ณ จุดเดียว หรือ Common Control
Area ในอนาคต

ความรูด า นภาษาตางประเทศของบุคคลากรของกรม รวมไปถึง
การเรียนรูดานตางๆ เพื่อกระตุนใหตระหนักถึงการเขาไปสู
AEC ในป 2558
ความท า ทายที่ 2 คื อ การปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บและ
กฎหมายใหสอดคลองกับประเทศสมาชิก ซึ่งแมวาจะยังมี
ความแตกตางกันมากในดานระเบียบระหวางประเทศสมาชิก
อาเซียน การปรับปรุงแกไขจะเปนการขจัดอุปสรรคตางๆ ที่
เปนปญหาตอการคาระหวางประเทศ และยังจะสรางความเชือ่ มัน่
ให กั บ นั ก ลงทุ น ต า งชาติ ใ นด า นการยกระดั บ ระเบี ย บและ
ขอกฎหมายไปสูมาตรฐานสากล อาทิเชน การนําระบบพิกัด
ฮารโมไนซอาเซียน 2012 มาใชในป 2555 และการแกไข
กฎหมายเพือ่ การอํานวยความสะดวกในการขนสงขามพรมแดน
ภายในอนุภมู ภิ าคลุม แมนาํ้ โขงตอนบน (The Greater Mekong
Sub-region Agreement) เปนตน

ความทาทายและแนวนโยบายทั้ง 4 ประการขางตน
ทีผ่ มกลาวมานัน้ จะเปนเปาหมายหลักในการเตรียมความพรอม
ของกรมศุ ล กากรเพื่ อ การก า วไปสู  ก ารเป น ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในอีก 3 ปขา งหนา อยางไรก็ตาม แนวทาง
ดังกลาวจําเปนตองไดรับการสนับสนุนและใหความรวมมือ
จากทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ โดยเฉพาะสมาคมตัวแทนออกของ
ที่จะเปนกําลังหลักในการพัฒนาความรวมมือรวมกันในดาน
การคาการลงทุนระหวางประเทศในอาเซียน
ทายนี้ ผมขออวยพรใหการประชุมในครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จตามที่ตั้งไวและขอเปดการประชุมอยางเปน
ทางการ ขอบคุณครับ”

ความทาทายที่ 3 คือ แนวโนมของโลกในการนํา
เทคโนโลยีใหมๆ มาปรับใช โดยบทบาทของเครื่องมือใหมๆ
ที่ ทันสมั ยจะเพิ่ มมากยิ่งขึ้ น เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิภาพในการ
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โดย นายนรารักษ นิยมาภา
ผูอํานวยการสวนปฏิบัติการตรวจสอบ 1
สํานักตรวจสอบอากร
บทความตอไปนีเ้ ปนความคิดเห็นทางวิชาการโดยสวนตัวของผูเ ขียน ไมมผี ลผูกพันตอ
กรมศุลกากร หนวยงานอื่น หรือบุคคลใด การนําเสนอบทความมีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางความรู ความเขาใจ แนวคิดในหลักการและกระบวนการทางกฎหมายศุลกากร

1. สภาพปญหา

ภาษีอากรที่ขาดตามที่เจาหนาที่ตรวจพบและแจงใหทราบ ก็
จะตองสงเรือ่ งใหพนักงานสอบสวนเพือ่ ดําเนินคดีอาญาตอไป
สําหรับในสวนของการดําเนินการทางปกครองเพือ่ เรียกเก็บคา
ภาษีอากรที่ขาดนั้น เจาหนาที่ศุลกากรก็จะออกแบบแจงการ
ประเมินอากร เพือ่ แจงใหผปู ระกอบการมาชําระคาภาษีอากร
ทีข่ าดใหถกู ตองครบถวน หากผูป ระกอบการเพิกเฉย เจาหนาที่
จําเปนตองดําเนินกระบวนการทางกฎหมาย โดยสงเรื่องให
พนักงานอัยการเพื่อดําเนินการฟองรองเรียกคาภาษีอากร
ที่ขาด ตอศาลภาษีอากรตอไป
อย า งไรก็ ต าม อาจมี ผู  ป ระกอบการบางรายเข า ใจ
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการดําเนินคดีทางศุลกากร เนื่องจาก
นําแนวคิดทางกฎหมายอาญา กฎหมายแพง และกฎหมาย
ปกครองในการเรียกเก็บคาภาษีอากรทีข่ าดมาปะปนกัน อันเปน
แนวคิดเชิงรวมกระบวนการทางกฎหมาย ทําใหเกิดความเขาใจ
วากรมศุลกากรไมใหความเปนธรรมกรณีออกแบบแจงการ
ประเมินอากรเพือ่ แจงใหไปชําระคาภาษีอากรทีข่ าด โดยเขาใจวา
ตองรอใหดาํ เนินกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาเสร็จสิน้ เสียกอน
หากพบวากระทําความผิดจริงจึงสามารถดําเนินกระบวนการ
เรียกเก็บคาภาษีอากรที่ขาดใหครบถวนถูกตองตอไป

กรมศุลกากรเปนหนวยงานของรัฐ ทีม่ หี นาทีป่ ระการหนึง่
คือ การจัดเก็บภาษีอากร ซึง่ การจัดเก็บอาจเกิดขณะยืน่ ใบขน
สินคาชําระอากรตามปกติ หรืออาจเปนกรณีเจาหนาทีเ่ รียกเก็บ
เพิ่มเติมภายหลังเมื่อมีการตรวจสอบพบวา ผูประกอบการ
ชําระคาภาษีอากรไวไมถูกตองครบถวน
ในการตรวจสอบผูป ระกอบการวาชําระคาภาษีอากรถูกตอง
ครบถวนหรือไม กฎหมายศุลกากรไดใหอํานาจเจาหนาที่
ศุลกากรดําเนินการดวยวิธีการตาง ๆ ตามพฤติการณอันควร
แกกรณี เชน การทักทวงเพือ่ เรียกเก็บอากรขาด การตรวจสอบ
หลังการตรวจปลอย ณ สถานประกอบการ หรือการตรวจคน
เมื่อดําเนินการดังกลาวแลว หากพบวาผูประกอบการรายใด
ชําระคาภาษีอากรไวไมถูกตองครบถวน การพิจารณาดําเนิน
คดีจะแบงเปน 2 กรณี กลาวคือ กรณีแรกเปนการพิจารณา
ความผิดทางอาญา ซึง่ ตองมีโทษทางอาญาเขามาเกีย่ วของ เชน
การชําระคาปรับ สวนกรณีที่ 2 เปนการพิจารณาเรียกเก็บคา
ภาษีอากรที่ขาด ซึ่งเปนการดําเนินการทางปกครอง โดยใน
ส ว นของการดํ า เนิ น คดี ท างอาญา หากผู  ป ระกอบการไม
ประสงคทําความตกลงระงับคดีในชั้นศุลกากรและชําระคา
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2. หลักกฎหมายและแนวคิดที่เกี่ยวของ

ลักลอบหนีศลุ กากรแลวแตกรณี เวนแตจะพิสจู นไดเปนอยาง
อื่น”
2.1.4 ลักษณะพิเศษเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระงับคดี
มาตรา 102 แหง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 บัญญัติวา
“ภายในบังคับแหงมาตรา 102 ทวิ ถาบุคคลใดจะตองถูกฟอง
ตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมและใชคาปรับ
หรือไดทําความตกลงหรือทําทัณฑบน หรือใหประกันตามที่
อธิบดีจะเห็นสมควรแลว อธิบดีจะงดการฟองรองเสียก็ได และ
การที่อธิบดีงดการฟองรองเชนนี้ ใหถือวาเปนอันคุมผูกระทํา
ผิดนั้น ในการที่จะถูกฟองรองตอไปในกรณีแหงความผิดอัน
นั้น
ในกรณีความผิดเกี่ยวกับอากรเล็กๆ นอยๆ จะออกกฎ
กระทรวงมอบอํานาจใหพนักงานสอบสวนทําการเปรียบเทียบปรับ
และงดการฟองรองก็ได
ในกรณีทอี่ ธิบดีเห็นสมควรทีจ่ ะฟองบุคคลใดฐานกระทํา
หรือยื่นคําสําแดง หรือบันทึกเรื่องราว ซึ่งเปนความเท็จหรือ
เป น ความไม บ ริ บู ร ณ หรื อ เป น ความชั ก พาให ผิ ด หลงใน
รายการใดๆ หรือฐานหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงดวย
ประการใดๆ บรรดาการเสียอากรตามจํานวนที่ควรตองเสีย
หรือการกํากัดหรือการหาม ใหอธิบดีบนั ทึกความเห็นวา เปน
เพราะเหตุใดจึงควรฟองผูกระทําผิด”
มาตรา 102 ทวิ แหง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 บัญญัติ
วา “สําหรับความผิดตามมาตรา 27 มาตรา 31 มาตรา 36
และมาตรา 96 และความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 5 ทวิ และ
มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช
2480 ถาราคาของกลางรวมคาอากรเขาดวยแลวเกินกวาสีแ่ สน
บาท ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ ซึง่ ประกอบดวยผูแ ทน
กรมศุลกากร ผูแทนกระทรวงการคลัง และผูแทนสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ที่จะเปรียบเทียบ และงดการฟองรอง และ
การที่คณะกรรมการงดการฟองรองเชนนี้ ใหถือวาเปนอัน
คุมกันผูกระทําผิดนั้น ในการที่จะถูกฟองรองตอไปในกรณี
แหงความผิดอันนั้น”
2.1.5 การอุทธรณ
มาตรา 112 ฉ แหง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 บัญญัติ
วา “ผูนําของเขาหรือผูสงของออกมีสิทธิอุทธรณการประเมิน
อากรของพนั ก งานเจ า หน า ที่ ต  อ คณะกรรมการพิ จ ารณา
อุทธรณ ตามแบบทีอ่ ธิบดีกาํ หนดได ภายในสามสิบวันนับแต

2.1 หลักกฎหมายศุลกากร
2.1.1 กฎหมายศุลกากรเปนกฎหมายพิเศษ
มาตรา 120 แหง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 บัญญัตวิ า
“เมือ่ ใดบทพระราชบัญญัตนิ แี้ ตกตางกับบทกฎหมาย พระราชบัญญัติหรือประกาศอื่นที่ใชอยู ณ บัดนี้ ทานวาในเรื่องอัน
เกี่ยวแกศุลกากรนั้น ใหยกเอาบทพระราชบัญญัตินี้ขึ้นบังคับ
และกฎหมาย พระราชบัญญัตหิ รือประการใด ซึง่ จะไดใหใชใน
ภายหนานัน้ มิใชถอื วาเพิกถอน จํากัด เปลีย่ นแปลง หรือถอน
ไปเสีย ซึ่งอํานาจและบทแหงพระราชบัญญัตินี้ เวนไวแตใน
กฎหมาย พระราชบัญญัตหิ รือประกาศใหมนนั้ จะแสดงไวโดย
ชัดแจงวามีประสงคจะใหเปนเชนนั้น”
2.1.2 ลักษณะพิเศษเกี่ยวกับเจตนา
มาตรา 16 แหง พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482
บัญญัติวา “การกระทําที่บัญญัติไวในมาตรา 27 และมาตรา
99 แหง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 นัน้ ใหถอื วาเปนความผิด
โดยมิพักตองคํานึงวา ผูกระทํามีเจตนา หรือกระทําโดย
ประมาทเลินเลอหรือหาไม”
2.1.3 ลักษณะพิเศษ เกี่ยวกับหนาที่นําสืบ
มาตรา 100 แหง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 บัญญัตวิ า
“ในการฟองรองคดีอันเกี่ยวดวยของซึ่งตองยึดเพราะไมเสีย
ภาษี หรือเพราะเหตุพงึ ริบโดยประการอืน่ ก็ดี หรือเพือ่ ยึดเอา
คาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ก็ดี ถามีขอโตเถียงเกิดขึ้นวา
คาภาษีสาํ หรับของนัน้ ๆ ไดสง ชําระถูกตองแลวหรือไม หรือวา
ของนั้นๆ ไดนําเขามา ไดขนขึ้นจากเรือ ไดสงออก ไดบรรทุก
ลงเรือ ไดยา ยขนไป ไดเก็บ ไดขาย หรือไดจดั การอยางอืน่ โดย
ชอบดวยกฎหมายหรือหาไมไซร ทานวาหนาทีพ่ สิ จู นตกอยูแ ก
จําเลยทุกคดีไป”
มาตรา 10 แหง พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2497
บัญญัติวา “ถาปรากฏวาผูใดมีสิ่งซึ่งตองหาม หรือสิ่งซึ่งมีเหตุ
อันควรสงสัยวาเปนสิ่งที่ตองกํากัดหรือเปนสิ่งลักลอบหนี
ศุลกากรไวในครอบครอง ใหอธิบดี พนักงานศุลกากรผูไดรับ
แตงตัง้ เปนพิเศษจากอธิบดี พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
มีอาํ นาจบันทึกขอเท็จจริงทีต่ นเองไดพบเห็น บันทึกนีถ้ า เสนอ
ตอศาลในเมื่อมีการดําเนินคดี ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปน
ความจริงตามขอเท็จจริงทีจ่ ดแจงไวในบันทึกนัน้ และผูน นั้ ได
นําสิ่งนั้นเขามาโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือนําเขามาโดย
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วันที่ไดรับแจงการประเมิน โดยในกรณีที่เปนการนําของเขา
หรือสงของออกในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร อาจ
อุทธรณโดยยื่นผานดานศุลกากรหรือสํานักงานศุลกากรภาค
ก็ได โดยตองปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด”
2.2 หลักกฎหมายปกครอง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539
มาตรา 36 บัญญัติวา “คําสั่งทางปกครองที่ทําเปน
หนังสืออยางนอยตองระบุวัน เดือน และปที่ทําคําสั่ง ชื่อและ
ตําแหนงของเจาหนาที่ผูทําคําสั่ง พรอมทั้งมีลายมือชื่อของ
เจาหนาที่ผูทําคําสั่งนั้น”
มาตรา 37 บัญญัติวา “คําสั่งทางปกครองที่ทําเปน
หนังสือและการยืนยันคําสัง่ ทางปกครองเปนหนังสือตองจัดให
มีเหตุผลไวดวยและเหตุผลนั้นอยางนอยตองประกอบดวย
(1) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
(2) ขอกฎหมายที่อางอิง
(3) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดลุ พินจิ ................”
2.3 หลักกฎหมายแพง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา 55 บัญญัติวา “เมื่อมีขอโตแยงเกิดขึ้น เกี่ยวกับ
สิทธิหรือหนาที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพง หรือบุคคลใด
จะตองใชสทิ ธิทางศาล บุคคลนัน้ ชอบทีจ่ ะเสนอคดีของตนตอ
ศาลสวนแพงที่มีเขตอํานาจไดตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
แพงและประมวลกฎหมายนี้”
2.4 หลักประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 46 บัญญัติวา “ในการพิพากษาคดีสวนแพง
ศาลจําตองถือขอเท็จจริงตามที่ปรากฏในคําพิพากษาสวน
อาญา”
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะความเปนกฎหมายของ
พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469
พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 มีลกั ษณะความเปนกฎหมาย
ตาง ๆ ดังนี้
2.5.1 ความเปนกฎหมายอาญา
กฎหมายอาญา คือ กฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตเิ ปนกฎเกณฑทาง
สังคม เพื่อใหประชาชนอยูรวมกันอยางปกติสุข และมีการ
กําหนดโทษแกผูฝาฝนกฎเกณฑหรือผูกระทําความผิด

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 ไดกําหนดโทษ
สําหรับผูกระทําความผิดไวตามลําดับความรายแรงของขอ
กลาวหา ไดแก ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ และริบ
ทรัพยสิน
พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 มีลกั ษณะความเปนกฎหมาย
อาญา เนือ่ งจากมีระวางโทษทางอาญาบัญญัตไิ ว เชน มาตรา
27 บัญญัติวา “สําหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๆ ใหปรับเปนเงิน
สี่เทาราคาของซึ่งไดรวมคาอากรเขาดวยแลว หรือจําคุกไม
เกินสิบป หรือทั้งจําทั้งปรับ”
2.5.2 ความเปนกฎหมายปกครอง
กฎหมายปกครอง คือ กฎหมายที่บัญญัติใหอํานาจ
เจาหนาที่ในการทําคําสั่งทางปกครองที่มีผลเปนการสราง
นิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน
สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่
ของบุคคล เชน การสั่งการ การอนุญาต อนุมัติ การวินิจฉัย
อุทธรณ ทัง้ นีเ้ ปนไปตามมาตรา 5 แหง พ.ร.บ.วิธปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539
การใชอํานาจทางปกครองของเจาหนาที่ เปนการใช
อํานาจรัฐตามกฎหมายตอเอกชนในลักษณะที่รัฐมีอํานาจ
เหนือกวาเอกชน เพื่อรักษาประโยชนสาธารณะ เชน การจัด
เก็บภาษีอากรหรือการเรียกเก็บภาษีอากรทีข่ าด ซึง่ แมบคุ คล
ใดไมเต็มใจชําระคาภาษีอากร แตก็มีกฎหมายใหอํานาจเจา
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หนาที่ของรัฐในการบังคับเรียกเก็บเอาได ดังนั้น การทําคําสั่ง
ทางปกครองของเจาหนาที่ การโตแยงคัดคานคําสั่งหรือการ
อุทธรณคําสั่งฯ จึงไมใชการดําเนินกระบวนการทางแพงหรือ
ทางอาญา แตเปนกระบวนการทางปกครอง
พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 มีลกั ษณะความเปนกฎหมาย
ปกครอง เชน มีบทบัญญัตวิ าดวยการอนุมัติตามมาตรา 8 ซึ่ง
บัญญัตวิ า “อธิบดีจะอนุมตั แิ ละกําหนดสถานทีต่ รวจและเก็บ
ของซึ่งมีผูนําเขามาในราชอาณาจักรเปนคลังสินคาทัณฑบน
ก็ได.....” หรือมีบทบัญญัตกิ ําหนดใหกรมศุลกากรเรียกเก็บคา
ภาษีอากรสวนที่ขาดจนครบถวน อันถือเปนการทําคําสั่งทาง
ปกครองอยางหนึ่ง ดังปรากฏตามมาตรา 10 วรรคสอง
ความวา “ถาคาภาษีทไี่ ดเสียไวไมครบถวนตามจํานวนทีจ่ ะตอง
เสียจริง กรมศุลกากรมีสิทธิเรียกเก็บสวนที่ขาดจนครบ.....”
2.5.3 ความเปนกฎหมายแพง
กฎหมายแพงเปนกฎหมายทีใ่ ชบงั คับในระดับเอกชนตอ
เอกชน โดยอาศัยรูปแบบของนิตกิ รรม สัญญา หนวยงานของ
รัฐอาจอยูภายใตบังคับทางกฎหมายแพงได หากมีกฎหมาย
บัญญัติไวเปนการเฉพาะบางกรณี
พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 มีลักษณะความเปน
กฎหมายแพง เชน ตามมาตรา 98 วาดวยเรื่องประกันและ
ทัณฑบน ความตอนหนึ่งบัญญัติไววา “ ......บรรดาทัณฑบน
หรื อ ประกั น อย า งอื่ น เช น ว า มานี้ ใ ห เ ป น อั น สมบู ร ณ ต าม
กฎหมาย และถากระทําผิดเงือ่ นไขขอใดขอหนึง่ แหงทัณฑบน
หรือประกัน ก็อาจยกขึ้นฟองรองและวากลาวตอไปไดเหมือน
เชนประกันทัณฑบนอยางใด ๆ อันระบุหรืออนุญาตไวใหทาํ ได
เรียกไดตามพระราชบัญญัตินี้หรือบทกฎหมายอื่น ๆ .....”

3.1.5 ความผิดฐานรับซือ้ ไว ซึง่ ของอันตนรูว านําเขามา
ในราชอาณาจักรโดยยังไมเสียคาภาษีอากร หรือเปนของ
ตองหาม ตองกํากัด หรือโดยหลีกเลีย่ งอากร ขอหาม ขอกํากัด
ตามมาตรา 27 ทวิ
3.2 ลักษณะการตรวจพบความผิด
การตรวจพบความผิดตามกฎหมายศุลกากร อาจแบง
เปนกรณี ดังนี้
3.2.1 กรณีผนู าํ ของเขาตรวจพบวาตนเองชําระคาภาษี
อากรไวไมครบถวน และมายืน่ คําขอชําระคาภาษีอากรทีข่ าด
ใหถูกตองครบถวน ณ ทาหรือที่นําของเขา ทั้งนี้ ตองมีการ
พิจารณาความผิด โดยหลักเกณฑการเปรียบเทียบระงับคดี
ใหผอนผันการปรับ
3.2.2 กรณีเจาหนาที่ศุลกากรที่ประจําอยู ณ ทาหรือ
ที่ที่นําของเขาหรือสํานักตรวจสอบอากรตรวจสอบรายการ
สําแดงในใบขนสินคา และพบวาผูนําของเขาชําระอากรไวไม
ครบถวน จึงทําหนังสือแจงใหผนู าํ ของเขามาชําระคาภาษีอากร
ทีข่ าดใหถกู ตองครบถวน หรือเรียกอีกอยางหนึง่ วาการทักทวง
เพือ่ เรียกเก็บอากรขาด ทัง้ นี้ ตองมีการพิจารณาความผิด โดย
หลักเกณฑการเปรียบเทียบระงับคดี ใหผอนผันการปรับ
3.2.3 กรณีเจาหนาที่ศุลกากรที่ประจําอยู ณ ทาหรือที่
ทีน่ ําของเขา ตรวจของที่นําเขาแลว พบวา ไมตรงกับรายการ
ที่สําแดงในใบขนสินคา จึงทําหนังสือแจงใหผูนําของเขามา
ชําระคาภาษีอากรที่ขาดใหถูกตองครบถวน ทั้งนี้ ตองมีการ
พิจารณาความผิด
3.2.4 กรณีเจาหนาที่ศุลกากรเขาตรวจสอบหลังการ
ตรวจปลอย ณ สถานประกอบการของผูน าํ ของเขาและผลการ
ตรวจสอบพบวาผูนําของเขาชําระคาภาษีอากรไวไมครบถวน
จึงทําหนังสือเรียกใหผูนําของเขามาชําระคาภาษีอากรที่ขาด
ใหถูกตองครบถวน ทั้งนี้ตองมีการพิจารณาความผิด
3.2.5 กรณีเจาหนาทีศ่ ลุ กากรเขาตรวจคนสถานประกอบ
การของผูนําของเขา และผลการตรวจคนพบวา ผูนําของเขา
ชําระคาภาษีอากรไวไมครบถวน จึงทําหนังสือเรียกใหผนู าํ ของ
เขามาชําระคาภาษีอากรที่ขาดใหถูกตองครบถวน ทั้งนี้ ตองมี
การพิจารณาความผิด

3. การตรวจพบความผิดตามกฎหมายศุลกากร

3.1 ฐานความผิด
ความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 มีหลายฐาน
ความผิด อาจจําแนกพอสังเขป ดังนี้
3.1.1 ความผิดฐานปฏิบัติพิธีการศุลกากรไมถูกตอง
เชน การรายงานเรือเขาไมถูกตองตามมาตรา 38
3.1.2 ความผิดฐานสําแดงเท็จตามมาตรา 99
3.1.3 ความผิดฐานลักลอบหนีศลุ กากรตามมาตรา 27
3.1.4 ความผิดฐานสําแดงเท็จหลีกเลี่ยงอากร ขอหาม
ขอกํากัด ตามมาตรา 99 และ 27
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44. การออกแบบแจงกการประเมิ
ป ินอากร

การออกแบบแจงการประเมินอากร แบงเปน 3 กรณี ดังนี้
4.1 กรณีผูนําของเขาตรวจพบวา ตนเองชําระคาภาษี
อากรไวไมครบถวนหรือเจาหนาทีฯ่ ทักทวงเพือ่ เรียกเก็บอากร
ขาดตามขอ 3.2.1 หรือ 3.2.2
4.2 กรณีเจาหนาที่ฯ ตรวจพบของที่นําเขาไมตรงกับ
รายการที่สําแดงในใบขนสินคาตามขอ 3.2.3
4.3 กรณีเจาหนาที่ฯ เขาตรวจสอบหลังการตรวจปลอย
ณ สถานประกอบการหรือเขาตรวจคนสถานประกอบการของ
ผูนําของเขาตามขอ 3.2.4 หรือ 3.2.5
ทั้งนี้ เมื่อมีการตรวจพบการชําระคาภาษีอากรไมถูกตอง
ครบถวน ไมวากรณีใด เจาหนาที่จะแจงใหผูนําของเขาทราบ
ถึงประเด็นที่เปนเหตุใหชําระคาภาษีอากรไวไมถูกตองครบ
ถวน ซึง่ เปนการใหสทิ ธิในการชีแ้ จงและโตแยงแกผนู าํ ของเขา
หากผูนําของเขาไมชี้แจงโตแยงหรือไมมาติดตอเจาหนาที่เพื่อ
ชําระคาภาษีอากรสวนที่ขาด หรือหากมีการโตแยงแตผูนํา
ของเขาไมมเี อกสารพยานหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอในการ
สนับสนุนขอโตแยง เจาหนาที่ก็จะพิจารณาดําเนินคดีทาง
อาญาตามพฤติการณกระทําความผิดฐานสําแดงเท็จหรือ
สําแดงเท็จหลีกเลีย่ งอากร ในขณะเดียวกันก็จะดําเนินการทาง

ปกครองโดยออกแบบแจงการประเมินอากร แจงใหผูนําของ
เขามาชําระคาภาษีอากรสวนที่ขาดใหถูกตองครบถวนตอไป
การออกแบบแจงการประเมินอากร ถือเปนการทําคําสั่ง
ทางปกครองอยางหนึ่ง ตองอาศัยหลักการทําคําสั่งฯ ตาม
มาตรา 36 และมาตรา 37 แหง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 กลาวคือแบบแจงการประเมินอากรที่ทํา
เปนหนังสือตองระบุวัน เดือน ปที่ทําคําสั่ง ชื่อและตําแหนง
ของเจาหนาที่ผูทําคําสั่ง พรอมทั้งมีลายมือชื่อของเจาหนาที่ผู
ทําคําสัง่ นัน้ ทัง้ นีต้ อ งจัดใหมเี หตุผลในการทําคําสัง่ ซึง่ ประกอบ
ดวยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิง รวม
ทั้งขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ นอกจากนี้
การออกแบบแจงการประเมินอากรตองระบุถึงสิทธิของผูนํา
ของเข า ในการยื่ น คํ า อุ ท ธรณ ก ารประเมิ น อากรต อ คณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ
เมือ่ ผูน าํ ของเขาไดรบั แบบแจงการประเมินอากรแลว หาก
ไมเห็นดวยกับการออกแบบแจงการประเมินอากร ก็ชอบทีจ่ ะ
อุ ท ธรณ ก ารประเมิ น อากรนั้ น ต อ คณะกรรมการพิ จ ารณา
อุทธรณตามมาตรา 112 ฉ แหง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469
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5. การดําเนินคดีสําหรับความผิดตามกฎหมาย
ศุลกากร กรณีชําระคาภาษีอากรขาด

อาญาแลว เจาหนาที่จะดําเนินการออกแบบแจงการประเมิน
อากรเพื่อเรียกเก็บคาภาษีอากรที่ขาด ซึ่งเปนเอกสารราชการ
อีกสวนหนึง่ ตางหาก นอกเหนือจากการออกเอกสารหลักฐาน
การประเมินราคาและอากรเพือ่ กําหนดคาปรับทางอาญา เพือ่
แจงใหผูนําของเขามาชําระคาภาษีอากรที่ขาดใหถูกตองครบ
ถวน หากผูนําของเขาไมมาชําระคาภาษีอากรภายในระยะ
เวลาที่กฎหมายกําหนด เจาหนาที่ก็จะสงเรื่องใหพนักงาน
อัยการ เพื่อฟองรองเรียกคาภาษีอากรที่ขาดตอไป
การออกแบบแจงการประเมินอากรเปนการทําคําสัง่ ทาง
ปกครอง โดยใหสทิ ธิแกผนู าํ ของเขาในการอุทธรณ หากไมเห็น
ดวยกับการออกแบบแจงฯ นั้น ซึ่งจะตองอุทธรณตอคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณตามแบบที่อธิบดีกรมศุลกากร
กํ า หนด ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ แบบแจ ง การ
ประเมินอากรตามมาตรา 112 ฉ แหง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.
2469 และโดยหลักการทัว่ ไปการอุทธรณไมเปนเหตุทเุ ลาการ
ชําระเงินอากรตามจํานวนทีพ่ นักงานเจาหนาทีป่ ระเมินไวตาม
มาตรา 112 โสฬส แหง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 อยางไร
ก็ดี ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ โดยฟองเปนคดีตอ ศาลภายในสามสิบวันนับ
แตวนั ทีไ่ ดรบั แจงคําวินจิ ฉัยอุทธรณตามมาตรา 112 อัฎฐารส
แหง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469

เมื่อมีการตรวจพบความผิดตามกฎหมายศุลกากร กรณี
ชํ า ระค า ภาษี อ ากรขาด การดํ า เนิ น คดี ต  อ งแยกเป น 2
กระบวนการ ดังนี้
5.1 กระบวนการทางอาญา
การตรวจพบความผิดตามกฎหมายศุลกากร อาจเกิด
จากการเขาตรวจคนสถานประกอบการของผูนําของเขาหรือ
การเขาตรวจสอบหลังการตรวจปลอย ณ สถานประกอบการ
ของผูนําของเขา และมีการยึดเอกสารพยานหลักฐานจํานวน
หนึง่ ของผูป ระกอบการมาตรวจสอบทีก่ รมศุลกากร ซึง่ ผลการ
ตรวจสอบพบวา ผูนาํ ของเขาชําระคาภาษีอากรไวไมถูกตอง
ครบถวน
เมือ่ ตรวจพบความผิด เจาหนาทีจ่ ะทําหนังสือแจงใหผนู าํ
ของเขามาพบและแจงใหทราบวา ผูนําของเขาชําระคาภาษี
อากรขาดกรณีใด พรอมแสดงเหตุผลและเอกสารพยานหลัก
ฐานที่เกี่ยวของ ทั้งยังแจงใหทราบอีกดวยวาการกระทําดัง
กลาวถือเปนความผิดทางอาญาตามมาตรา 99 และมาตรา
27 แหง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 ทั้งนี้ ผูนําของเขามีสิทธิ
ชี้แจง แสดงเอกสารพยานหลักฐานและเหตุผลเพื่อโตแยงขอ
กลาวหาของเจาหนาที่ได อยางไรก็ดี หากผูนําของเขายอมรับ
วากระทําความผิดตามขอกลาวหา และประสงคทาํ ความตกลง
ระงับคดีในชั้นศุลกากร เจาหนาที่ก็จะดําเนินการพิจารณา
ความผิดโดยเปรียบเทียบ ระงับคดีตามหลักเกณฑทอี่ ธิบดีกรม
ศุลกากรกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ หากผูนําของเขาไม
ยอมรับตามขอกลาวหา เจาหนาที่ก็จะรวบรวมเอกสารพยาน
หลักฐานตางๆ และเอกสารการประเมินราคาและอากร อันเปน
ฐานการกําหนดคาปรับตามมาตรา 103 แหง พ.ร.บ.ศุลกากร
พ.ศ. 2469 ซึ่งไมใชแบบแจงการประเมินอากร แลวสงเรื่องให
พนักงานสอบสวนดําเนินคดีอาญาตอไป
5.2 กระบวนการทางปกครองในการเรียกเก็บคาภาษี
อากรที่ขาด
เมื่อมีการตรวจพบความผิดตามกฎหมายศุลกากร โดย
ผูน าํ ของเขาชําระคาภาษีอากรไมถกู ตองครบถวน และไมมกี าร
ยอมรับวากระทําความผิด หรือไมขอทําความตกลงระงับคดี
ในชั้นศุลกากร นอกเหนือจากการพิจารณาดําเนินคดีทาง

6. สรุป

การออกแบบแจงการประเมินอากรของเจาหนาที่ เปนการ
ดําเนินกระบวนการทางปกครองในการเรียกเก็บคาภาษีอากร
ทีข่ าด ซึง่ เปนกระบวนการทีแ่ ยกตางหากจากกระบวนการทาง
อาญา และไมใชเปนการดําเนินกระบวนการทางแพง จึงไม
จําเปนตองนําหลักการการฟองคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดี
อาญา ตามมาตรา 46 แหงประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความ
อาญาซึง่ บัญญัตวิ า “ในการพิพากษาคดีสว นแพง ศาลจําตอง
ถือขอเท็จจริงตามที่ปรากฏในคําพิพากษาสวนอาญา” มา
บังคับใช การดําเนินคดีกรณีตรวจพบความผิดตามมาตรา 99
และมาตรา 27 แหง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 สามารถแยก
ดําเนินกระบวนการทางอาญา เพื่อลงโทษผูกระทําผิดและ
กระบวนการทางปกครองเพือ่ เรียกคาภาษีอากรขาด โดยการ
ฟ อ งร อ งเรี ย กค า ภาษี อ ากรที่ ข าดไม จํ า เป น ต อ งรอให
กระบวนการทางอาญาเสร็จสิ้นเสียกอน
-----------------------------------------------------------------------16
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ศุลกากรปกปองสังคม

จับกุมนํ้ามันเถื่อนมูลคากวา 20 ลานบาท
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร แถลง
ขาวจับกุมเรือบรรทุกนํ้ามันสัญชาติมาเลเซีย ไดนํ้ามัน
ดีเซล(สีเหลือง) จํานวน 100,000 ลิตร มูลคานํ้ามันรวม
ตัวเรือ 20 ลานบาท ณ ดานศุลกากรภูเก็ต เมื่อวันที่
17 มีนาคม 2555
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เปดหนาดานฯ : ดานศุลกากรสิชล

ประวัติดานศุลกากรสิชล
ยาว 12 เมตร หลังคามุงกระเบือ้ ง จํานวน 1 หลัง บานพักเดีย่ ว
2 ชั้น จํานวน 3 หลัง บานพักคูจํานวน 2 หลัง โรงรถจํานวน
1 หลัง ตอมาในป พ.ศ. 2521 ไดขอใชที่ดินเพิ่ม ปจจุบันรวม
เนื้อที่ประมาณ 7 ไร
เขตศุลกากร (ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2544
ขอ 1 03 06 05)
ดานเหนือ จากเสาหินหนาหมูบานทุงใส เปนเสนตรง
ยืน่ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนจดทะเล เวลานํา้ ลงงวด
ลึก 10 เมตร
ดานใต จากเสาหินบนปลายแหลมคอกวาง เปนเสนตรง
ยืน่ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จดทะเลเวลานํา้ ลงงวด ลึก
10 เมตร
ดานตะวันออก แนวนํ้าลึก 10 เมตร เวลานํ้าลงงวด

ดานศุลกากรสิชลเริม่ แรกตัง้ อยูท ี่ หมูท 7ี่ ถนนสายบางดีชายทะเล ตําบลเสาเภา อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรียกกันวา ดานภาษีทา หมาก มีเนือ้ ที่ 2 ไร 3 งาน 88 ตารางวา
และฝากใหอยูในความดูแลของดานศุลกากรนครศรีธรรมราช
ในป พ.ศ. 2484 ไดยา ยสํานักงานมาตัง้ อยูท รี่ มิ ทางแยกปากคลอง
ทุงใสกับครองตลาด (เปนที่ดินเชาของเอกชน) โดยไมทราบ
สาเหตุ ข องการย า ย เนื่ อ งจากมี เ นื้ อ ที่ ที่ คั บ แคบ ทํ า ให
กรมศุลกากรตองการสรางเปนดานศุลกากรใหม
ในป พ.ศ. 2519 กรมศุลกากรไดจัดสรางดานศุลกากร
สิชลขึน้ ใหม โดยรือ้ ดานฯ เกา ซึง่ มีอายุการใชงานนานกวา 35 ป
สภาพชํารุดทรุดโทรม ไมเหมาะสมเพียงพอกับปริมาณงานและ
อัตรากําลังเจาหนาที่ที่เพิ่มขึ้น โดยสรางอาคารสํานักงาน
(ทีท่ าํ การปจจุบนั ) เปนอาคารคอนกรีตชัน้ เดียวกวาง 10 เมตร
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ดานตะวันตก จากเสาหินทิศตะวันตกของดานศุลกากร

เวียดนาม เกาหลีใต ไตหวัน
2. กาซธรรมชาติเหลว (NGL) มีผูประกอบการสงออก
จํานวน 1 ราย (ปตท.) โดยจะทําการขนถายสินคาบริเวณ
โรงแยกกาซธรรมชาติขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ประเทศปลายทาง สิงคโปร
ปจจุบันกรมศุลกากร มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานศุลกากร ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการ
นําระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร
paperless เนนบริการทีส่ ะดวก รวดเร็ว และโปรงใส ในรูปแบบ
ของ e-customs ซึ่งไดถูกออกแบบใหมีรูปแบบ และขั้นตอน
การทํางานของโปรแกรมของแตละระบบมาเปนมาตรฐาน
เดียวกัน มาใชเพื่อใหบริการแกผูประกอบการอยางครบวงจร
ซึ่งผูประกอบการสงออกที่ดานฯ สิชล ไดเขาระบบดังกลาว
ครบถวนแลวเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2551

เปนเสนตรงไปจดเสาหินบนฝงคลองสิชลตรงขาม

เขตรับผิดชอบของดานศุลกากรสิชล

รั บ ผิ ด ชอบในเขตพื้ น ที่ อํ า เภอสิ ช ล เนื้ อ ที่ 703.105
ตร.กม. (ระยะหางจากตัวจังหวัด 66 กม.) และอําเภอขนอม
เนื้อที่ 433.926 ตร.กม. (ระยะหางจากตัวจังหวัด 100 กม.)
จังหวัดนครศรีธรรมราช

การดําเนินงานของดานศุลกากรสิชล

สินคาทีม่ าปฏิบตั พิ ธิ กี ารทีด่ า นศุลกากรสิชล สวนใหญเปน
สินคาขาออก ขนสงทางทะเล มีสินคาหลักในการสงออก ดังนี้
1. แรธรรมชาติ จําพวก ยิปซัม่ และโดโลไมต มีผปู ระกอบ
การสงออกสินคาดังกลาว จํานวน 3 ราย โดยจะทําการขนถาย
สินคา บริเวณทาเรือนํ้าลึก อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ประเทศปลายทาง ญี่ปุน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส

ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 2 ป จนถึงปจจุบัน มีดังนี้
การจัดเก็บรายไดของดานศุลกากรสิชล
คาธรรมเนียม
จัดเก็บได
ศุลกากรและราย ประมาณการ
(บาท)
(บาท)
ไดอื่น

เพิ่มขึ้น/
ลดลง

คิดเปน
รอยละ

ผลการวิเคราะห

ปงบประมาณ 2552

570,000.00

421,085.00 -148,915.00

-26.13

จัดเก็บไดลดลงเพราะสงออกไดนอยลง

ปงบประมาณ 2553

635,000.00

739,208.00 +104,208.00

+16.41

จัดเก็บไดเพิ่มขึ้นเพราะสงออกมากขึ้น

ปงบประมาณ 2554

800,000.00

714,980.00

-10.63

จัดเก็บไดลดลงเพราะสงออกไดนอยลง

- 85,020.00

ในปลายปงบประมาณ 2554 (เดือน ก.ย.54) คาของเงินบาทแข็งตัว ซึ่งมีผลกระทบตอการสงออก แตสินคาประเภทแร
เปนที่ตองการของตลาดในแถบเอเชีย ดังนั้น จึงยังคงมีการสั่งซื้อสินคาเพื่อสงออกไป ตางประเทศ เปนประจําทุกเดือน
หมายเหตุ การจัดเก็บรายไดของดานศุลกากรสิชล สวนใหญมาจาก คาธรรมเนียมการตรวจปลอยสินคานอกสถานที่ การตรวจ
ปลอยแร กาซธรรมชาติเหลว (NGL) และเรือคาชายฝง ณ อําเภอขนอม

ปริมาณเรือตางชาติเขา-ออก ดานศุลกากรสิชล

ปริมาณเรือคาชายฝงเขา-ออก ดานศุลกากรสิชล

(หนวย : ลํา)

(หนวย : ลํา)

รายการ
เรือขาเขา
เรือขาออก

ปงบฯ 52 ปงบฯ 53 ปงบฯ 54

รายการ

175

199

เรือขาเขา

187

204

เรือขาออก

125
143
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ปงบฯ 52 ปงบฯ 53 ปงบฯ 54
441
424

483

500

471

496
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สินคานําเขา มูลคาสูงสุด (ปงบประมาณ 2554)
ภาษี
อากร มูลคาการ ภาษี
ภาษี
พิกัด
สิ
น
ค
า
ขาเขา นําเขา มูลคาเพิ่ม มหาดไทย สรรพสามิต
4 หลัก
6309 เสื้อผาเกาใชแลวหรือของอื่นที่ใชแลว 1,998 6,660
607
0.00
0.00
0.00
0.00
6309 เสื้อผาเกาที่ใชแลว หรือของอื่นที่ใชแลว 1,665 5,550
506

ลําดับที่
1
2

สินคาสงออก มูลคาสูงสุด (ปงบประมาณ 2554)
ลําดับที่
1
2
3

พิกัด
4 หลัก
2710
2520
2518

อากร
ขาออก
0.00
0.00
0.00

สินคา
กาซ NGL
แรยิปซั่ม
แรโดโลไมต

มูลคาการสงออก
1,467,219,373.39
410,204.322.12
380,697,023.39

สินคาที่มีการลักลอบนําเขาสูงสุด
ลําดับที่

รายละเอียด

ปริมาณ

มูลคา

ภาษีอากร

มูลคารวมภาษี

1
2
3
4

รถยนต
เรือทองเที่ยวทําดวยไม
นํ้ามันโซลีน
เครื่องเลื่อยโซ

4 คัน
1 ลํา
20,000 ลิตร
5 เครื่อง

719,899.00
450,000.00
420,000.00
14,500.00

1,198,566.00
212,383.00
82,524.00
5,849.00

1,918,415.00
662,383.00
502,524.00
20,349.00

อาจมี เรื อ ประมงดั ด แปลงเพื่ อ บรรทุ ก นํ้ า มั น เถื่ อ น หรื อ
เรื อ ท อ งเที่ ย วที่ มิ ไ ด ผ  า นพิ ธี ก ารศุ ล กากรถู ก ต อ งเข า มา
กระทําความผิดในเขตพื้นที่ของดานฯ

เนื่องจากดานศุลกากรสิชล เปนดานศุลกากรชั้นใน
ไมมีเขตพื้นที่รับผิดชอบติดกับ เขตแดนตางประเทศทางบก
ดั ง นั้ น สิ น ค า ที่ มี ก ารลั ก ลอบหนี ศุ ล กากร จึ ง เป น สิ น ค า
ประเภทยานพาหนะที่ลักลอบนําเขามาในราชอาณาจักร
แลวนํามาใชในเขตพื้นที่รับผิดชอบของดานฯ เชน รถยนต
ซึ่งจับกุมไดและเปนคดี จํานวน 4 คัน และเนื่องเพราะมี
อาณาเขตตลอดแนวฝง ทะเลดานตะวันออกทัง้ อําเภอขนอม
และสิชล ทีส่ ามารถเดินทางเขา-ออกไปยังตางประเทศได จึง

ดานศุลกากรสิชล
ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
หมายเลขโทรศัพท 0 – 7553 – 6434
หมายเลขโทรสาร 0 – 7553 – 6433
E: mail 75240000@customs.go.th
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สถานที่ทองเที่ยวนาสนใจ

นํ้าตกสี่ขีด

หาดหินงาม

หาดปติ

หาดสิชล
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ศุลกากรเพื่อสังคม

จิตอาสา...
หลังนํ้าทวม

กรมศุลกากร นําโดยนายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดีดานบริหาร
รวมกับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย จัดโครงการจิตอาสาฟนฟู
และพัฒนาหลังถูกนํ้าทวม เพื่อชวยเหลือวัดราษฎรสามัคคี และโรงเรียน
ววัดราษฎรสามัคคี ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดย
ไไดเดินทางไปมอบเงินจํานวน 50,000 บาท และสิ่งของเครื่องใช พรอม
ปปฏิบัติภารกิจชวยเหลือวัดและโรงเรียน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555
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“¾Í´Õ...ÁÕàÃ×Íè §àÅ‹Ò”
สวัสดีคะพบกับ.. Ë¹Ù¾Í´Õ กันอีกแลว...ในคอลัมน “พอดีมีเรื่องเลา” วันนี้หนูพอดีก็มีเรื่องราวสนุกสนาน
ชวนอมยิ้มมาฝากกันอีกเชนเคย...และผูที่ใหเกียรติมาเลาเรื่องราวสนุกๆ ใหขําขันกันคือ ผอ.ไพศาล ชื่นจิตร

μÒÁËÅÑ§¼ÙŒãËÞ‹...

การจัดสัมมนานายดานฯ ที่เกาะสมุยเมื่อ 2 ปที่แลว(พ.ศ.2553) ในการสัมมนา ผูอํานวยการสํานักศุลกากร
และผูแทนทุกภาค ตองนําเสนอสรุปผล แผนงาน โครงการตางๆ ของภาคที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของ
กรมฯ ตามหัวขอการสัมมนา
ซึง่ แตละภาคก็ไดขนึ้ มานําเสนอผลงานของตัวเองถึงการนําเสนอผลงานของ ศภ.4 โดย ผอ.ประยุทธ มณีโชติ
เปนผูอํานวยการศุลกากรภาคที่ 4 และ ผอ.ไพศาล ชื่นจิตร ซึ่งเปนนายดานศุลกากรสะเดาตองขึ้นบรรยายรวมกัน
ในนามของ ศภ.4
เมื่อขึ้นเวทีนั่งเสร็จเรียบรอย ผอ.ประยุทธฯ แนะนําตัวเปนคนแรก
ผอ.ประยุทธฯ : ผมคงไมตองแนะนําตัว นะครับ...
Ë¹Ù¾Í´Õ
ประยุทธ มณีโชติ ผอ. ศภ.4 ครับ...
ผูรวมสัมมนา : (ฮาทั้งหองเพราะบอกวาไมตองแนะนําตัวแตที่สุดแลวก็แนะนําอยูดี)
เมื่อผอ. ประยุทธฯ แนะนําตัวเสร็จก็เปนหนาที่ของผอ. ไพศาลฯ
ผอ.ไพศาลฯ : ผมคงไมตองแนะนําตัวนะครับ...
ไพศาล ชื่นจิตร นายดานศุลกากรสะเดาครับ...
ผูรวมสัมมนา : (ฮากวาเดิม)
ผอ.ไพศาลฯ : คงไมมีใครสงสัยนะครับวาทําไมผมถึงรับราชการรุง...
เมื่อนายพลาดเราควรจะพลาดดวยเพื่อเปนเพื่อนนาย!!!
ผูรวมสัมมนา : !!!

*** ËÒ¡¤Ø³ à¨ÍàËμØ¡ ÒÃ³ ¢íÒ ¢Ñ¹ ËÃ× Í àÃ×èÍ §ÃÒÇÊ¹Ø¡ Ê¹Ò¹ã¹¡ÒÃ»¯Ô ºÑμÔ § Ò¹ Ê‹ § àÃ×èÍ §ÃÒÇ¢Í§¤Ø³ ¾ÃŒ Í ÁàºÍÃ μÔ´ μ‹ Í ÁÒä´Œ ·Õè e-mail:
khunnongtuk@hotmail.com, 106174@customs.go.th áÅŒÇ Ë¹Ù¾Í´Õ ¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Ò¹íÒàÃ×èÍ§ÃÒÇ·Õèà´ç´æ Å§¾ÔÁ¾ã¹¨ØÅÊÒÃ
©ºÑºμ‹ Í æ ä»¤‹ Ð ....ËÒ¡àÃ×èÍ§¢Í§¤Ø³ä´ŒÅ§¾ÔÁ¾ ã¹¨ØÅÊÒÃ ¨Ðä´ŒÃÑº¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡¨Ò¡¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ...Ê‹§¡Ñ¹ÁÒàÂÍÐæ ¹Ð¤‹Ð
บรรณาธิการบริหาร

นายจําเริญ โพธิยอด

หัวหนากองบรรณาธิการ

นางหัทยา ทิพยะวัฒน

www.customs.go.th

ผูชวยกองบรรณาธิการ

นางพัชรา แสงอรุณ

กองบรรณาธิการ

DĊ
เจ:า3!Ċ
หน:า=ทีL%่ฝĄ:า*"+<
ยบริก:+ารขĊ5อ)Aมู-ล
สวนสื่อสารและบริหารขอมูล
สํานักบริหารกลาง กรมศุลกากร
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โทรศัพท / โทรสาร

0-2667-7999, 0-2249-9017
E-mail

400326@customs.go.th
Customs Call Center
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