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สัมมนานายดาน ฯ

เตรียมความพรอมสูการเปน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กรมศุลกากรจัดสัมนานายด่านศุลกากร ประจ�าปีงบประมาณ 2555
โดยมีนายทนุศกั ดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน
ในพิธีเปิดการสัมมนาฯ พร้อมทัง้ มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วม
สัมมนา ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2555
ในโอกาสนี้นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า เพื่อให้
ข้าราชการระดับบริหารในส่วนภูมิภาค ซึ่งได้แก่ ผู้อ�านวยการส�านักงาน
ศุลกากรภาคและนายด่านศุลกากรทัว่ ประเทศ ได้ร่วมกันพิจารณาก�าหนด
แนวทาง การบริหารงานส่วนภูมิภาคในอนาคตของส�านักงานศุลกากรภาค
ทั้ง 4 แห่ง ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
และนโยบายของกระทรวงการคลังและกรมศุลกากร อีกทั้งได้มีโอกาสพบปะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านกับผูบ้ ริหารส่วนกลาง ตลอดจนได้
รับทราบนโยบายจากผูบ้ ริหารระดับสูงของกรมศุลกากร เพื่อน�าไปพัฒนางาน
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ในพื ้น ทีร่ ั บ ผิ ด ชอบให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ นอกจากนี ้ย ัง เป็ น
การเตรียม ความพร้อมของด่านศุลกากรในการก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2558 อีกด้วย
ทัง้ นี้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักในการอ�านวย
ความสะดวกการน�าเข้าและส่งออก จึงต้องเร่งปรับเปลี่ยนการ
ท�างานให้เป็นสากล โดยเฉพาะด่านศุลกากร ซึ่งเปรียบเสมือน
ประตูบ้านส�าคัญทีป่ ระเทศต่างๆ จะเข้ามาติดต่อการค้า
ประกอบกับปัจจัยอืน่ ทีจ่ ะเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อให้
สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ตลอดจนการป้องกัน
ปราบปราม และปกป้องสังคมไปพร้อมกัน บุคลากรของ
กรมศุ ล กากรทุก คนจึ ง เป็ น พลั ง ส� า คั ญ ในการขั บ เคลื ่อ น
หน่วยงานและประเทศชาติให้ไปในทิศทางทีถ่ ูกต้องและ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้น
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บันทึกภาพผ่านเลนส์
อธิบดีให้สัมภาษณ์
นิตยสาร e-Enterprise
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร ให้สัมภาษณ์
นิตยสาร e-Enterprise ฉบับเดือนพฤษภาคม 2555 เรื่อง
บริการ CCTV ของกรมศุลกากร เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555

อธิบดีให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชน
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร ให้
สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เกี่ยวกับ
เรื่องรถยนต์จดประกอบ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555

รมช. เป็นประธานการประชุมฯ

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
เป็นประธานการประชุม การเชื่อมโยงข้อมูลทางการค้าแบบ
บูรณาการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องภาสกรวงศ์ กรมศุลกากร
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555
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60 ปี โมเดิร์นไนน์ ทีวี
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ
60 ปี โมเดิร์นไนน์ ทีวี เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2555

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็น
ประธานเปิดการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริ ห ารงานศุ ล กากรด้ ว ยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส�าหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
ณ ห้องภาสกรวงศ์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

ค.ต.ป. ตรวจเยี่ยมกรมศุลกากร
นายสมชัย ฤชุพันธ์ ประธาน
กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ ประจ�า
กระทรวงการคลั ง ตรวจเยีย่ ม
กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 27 เมษายน
2555
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ตม.สิงคโปร์ เข้าพบอธิบดี
Mr. Clarence Yeo Commissioner of
immigration and Checkpoints Authority
ตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ เข้าพบนายสมชาย
พู ล สวั ส ดิ ์ อธิ บ ดี ก รมศุ ล กากร พร้ อ มมอบ
ของที่ระลึก ณ ห้องอธิบดี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม
2555

เตรียมความพร้อมจัดประชุมอธิบดี
ศุลกากรภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการก� า กั บ ดู แ ลการเตรี ย มการและจั ด การประชุ ม อธิ บ ดี
ศุลกากรภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 14 ณ ห้องประชุมอนุมานราชธน
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555

มอบอาวุธปืนจ�าลอง
นางอรอนงค์ วัชรเศรษฐกุล รองอธิบดีดา้ น
ปราบปราม ส่งมอบอาวุธปืนจ�าลอง พร้อม
อุปกรณ์ ให้แก่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ณ
ส�านักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555

43 ปีการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
นางหัทยา ทิพยวัฒน์ ผูอ้ �านวยการส่วนสื่อสาร
และบริการข้อมูล ร่วมแสดงความยินดี เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 43 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555
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การตระหนักเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่าย
โดย นายสมบัติ พัฒนมาศ
ผูอ้ า� นวยการส่วนพัฒนาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร

องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงกรมศุลกากร
ได้น�าระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศและเครือข่าย
มาใช้ในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจนกลายเป็นอุปกรณ์
ส�าคัญทีจ่ ะขาดเสียไม่ได้ อย่างไรก็ตามระบบคอมพิวเตอร์
เป็นเครื่องมือทีม่ ีคุณอนันต์และมีโทษมหันต์ ทัง้ นี้ขึ้นอยู่กับ
การน�า ไปใช้ ง าน ทีส่ � า คั ญ การใช้ ร ะบบสารสนเทศและ
เครือข่ายต้องใช้อย่างถูกวิธี ระมัดระวังและมีมาตรการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและเครือข่าย
ทัง้ ในด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ กระบวนการการปฏิบัติงาน
มีบคุ ลากรที่มีประสิทธิภาพ มีการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล ซึ่งต้องกระท�าอย่างสม�า่ เสมอและต่อเนื่อง
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ระบบสารสนเทศและเครือข่าย
อีกทั้งป้องกันการถูกคุกคามทั้งจากโปรแกรมไวรัสคอมพิวเตอร์
และจากอาชญากรคอมพิวเตอร์ท่ีกอ่ อาชญากรรมหลายรูปแบบ
โดยปั จ จุ บ ัน ทั ่ว โลกจั ด อาชญากรคอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น
9 ประเภท (ข้อมูลคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจร่างกฎหมาย
อาชญากรรมคอมพิ ว เตอร์ ) ได้ แ ก่ การขโมยข้ อ มู ล
ทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงการขโมยประโยชน์ในการลักลอบ
ใช้บริการ ใช้ระบบการสื่อสารมาปกปิดความผิดของตนเอง
การละเมิดสิทธิ์ปลอมแปลง เลียนแบบระบบซอฟต์แวร์
โดยมิชอบ การใช้ระบบคอมพิวเตอร์แพร่ภาพ เสียง ลามก
อนาจาร และข้อมูลที่ไม่เหมาะสม การฟอกเงิน การก่อกวน
ท�าลายระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบจ่ายน�้า-ไฟฟ้า ระบบ
โทรศัพท์ ระบบการจราจร การหลอกลวงให้ร่วมค้าขายหรือ
ลงทุนปลอม การแทรกแซงข้อมูลแล้วน�าข้อมูลนั้นมาเป็น
ประโยชน์ตอ่ ตนโดยมิชอบ การใช้ระบบคอมพิวเตอร์โอนเงิน
บัญ ชี ผ ู้ อ ืน่ เข้ า บัญ ชี ต นเอง ทีเ่ ป็ น จุ ด โจมตี ม ากทีส่ ุ ด ก็ คื อ
อินเตอร์เน็ต ซึ่งรุนแรงกว่าปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ ดังนั้นผู้
ใช้ทุกท่านต้องตระหนัก (Aware) ในปัญหาเหล่านี้ อย่างไร
ก็ตามไม่วา่ จะมีการป้องกันที่ดเี พียงใด ปัญหาการโจมตีระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายก็ยังมีอยูเ่ สมอ การโจมตีท่ีพบบ่อย

บทความต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นทางวิชาการโดยส่วนตัวของผู้เขียน ไม่มีผลผูกพันต่อ
กรมศุลกากร หน่วยงานอื่น หรือบุคคลใด การน�าเสนอบทความมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจแนวคิดในหลักการและกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบสารสนเทศและเครือข่าย

ได้แก่
- Hacker & Cracker บุคคลซึ่งเป็นอาชญากรที่ได้รบั การยอมรับว่า
มีผลกระทบต่อสังคมไอทีเป็นอย่างยิ่ง โดยจะท�าการเจาะระบบที่มชี อ่ งโหว่
เมื่อเจาะระบบได้แล้วก็จะท�าลายระบบและหรือข้อมูลขององค์กร
- Buffers overflow เป็นรูปแบบการโจมตีท่งี า่ ยที่สดุ แต่ทา� อันตราย
ให้กับระบบได้มากทีส่ ุด ซึ่งอาชญากรจะอาศัยช่องโหว่ของระบบปฏิบัติ
การและขีดจ�ากัดของทรัพยากรระบบมาใช้ในการโจมตี โดยการส่งค�าสั่ง
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีการรับส่งข้อมูลเป็นปริมาณมากๆ ในเวลา
เดียวกัน ท�าให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายดังกล่าวใช้หน่วยความจ�ามาก
ส่งผลให้ไม่สามารถท�างานได้ตามปกติ
- Backdoors นักพัฒนาระบบมักจะสร้างระบบ Backdoors เพื่อ
ช่วยอ�านวยความสะดวกในการท�างาน ซึ่งหากอาชญากรรูเ้ ท่าทันก็สามารถ
ใช้ประโยชน์จาก Backdoors นั้นได้เช่นกัน
- CGI Script ภาษาคอมพิวเตอร์ท่นี ยิ มมากในการพัฒนาเว็บเซอร์วสิ
(Web Service) มักเป็นช่องโหว่อีกทางหนึ่งได้เช่นกัน
- Hidden HTML การสร้างฟอร์มด้วยภาษา HTML และสร้างฟิลด์
เก็ บ รหั ส ในลั ก ษณะการซ่ อ น (Hidden) ย่ อ มเป็ น ช่ อ งทางที่อ�า นวย
ความสะดวกให้กับอาชญากรได้เป็นอย่างดี โดยการเปิดดูรหัสค�าสั่ง
(Source Code) ก็สามารถตรวจสอบและน�ามาใช้งานได้ทันที
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- Failing to update การที่บริษัทเจ้าของซอฟต์แวร์ประกาศจุดอ่อน
ของซอฟต์แวร์ของตนเพื่อให้ผใู้ ช้ทราบและน�าไปปรับปรุงก็เป็นอีกหนทางหนึ่ง
ทีอ่ าชญากรน�าไปโจมตีระบบทีใ่ ช้ซอฟต์แวร์นั้นๆได้เช่นกัน เพราะกว่าที่
เจ้าของเว็บไซต์หรือเจ้าของระบบจะท�า การปรับปรุง(Updated/Patch)
ซอฟต์แวร์ที่มีช่องโหว่นั้นก็อาจไม่ทันการณ์
- Illegal Browsing ธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตต้องมีการส่งค่าผ่านทาง
บราวเซอร์ แม้ ก ระทัง่ รหั ส ผ่ า นซึ ่ง บราวเซอร์ บ างรุ ่ น หรื อ รุ ่ น เก่ า ๆ ไม่ มี
ความสามารถในการเข้ารหัสหรือป้องกันการเรียกดูข้อมูล ซึ่งเป็นอีกจุดอ่อน
ของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นกัน
- Malicious scripts การเขียนชุดค�าสั่งไว้ในเว็บไซต์แล้วผูใ้ ช้เรียกเว็บไซต์
ดูบนเครื่องของตนเอง อาชญากรอาจจะเขียนชุดค�าสั่งแฝงในเอกสารเว็บเมื่อ
มีก ารเรี ย กใช้ ชุ ด ค� า สั ่ง นั ้น จะถู ก ดึ ง ไปประมวลผลฝั ่ ง เครื ่อ งหรื อ อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายและท�างานตามทีก่ �าหนดโดยผู้ใช้ไม่รู้ว่าตัวผู้ใช้เองเป็น
ผู้สั่งให้ชุดค�าสั่งนั้นท�างานด้วยตนเอง
- Poison cookies เป็ น ทีเ่ ก็ บ ข้ อ มู ล ต่ า งๆตามแต่ จ ะก� า หนดและ
จะท�างานทันทีเมื่อมีการเรียกดูเว็บไซต์ท่บี รรจุคกุ กี้น้แี ละไม่ยากที่จะเขียนชุด
ค�าสั่งแฝงอีกชุดหนึ่งให้สง่ คุกกี้ท่ีบนั ทึกข้อมูลต่างๆ ของผูใ้ ช้สง่ กลับไปยังอาชญากร
- Virus ไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นชุดค�าสั่ง (Program) คอมพิวเตอร์ทมี่ ี
พฤติกรรมการท�างานหลายรูปแบบ และยังคงเป็นภัยร้ายส�าหรับหน่วยงาน
ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบนั ตัวอย่างเช่น
ในปี 2001 พบว่าไวรัส Nimda ได้สร้างความเสียหายไปทั่วโลกคิดเป็นมูลค่าถึง
25,400 ล้านบาท
ดังนัน้ ทุกองค์กรรวมถึงกรมศุลกากรต้องมีมาตรการต่างๆ ในการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Information Security) เพื่อ
ปกป้องระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องและปกป้อง
ข้อมูลสารสนเทศทีเ่ ก็บไว้ภายในระบบ ให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อผู้ใช้งาน
ในทุกระดับทั้งผูบ้ ริหาร ผูป้ ฏิบตั ิ รวมถึงหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
ทัง้ ภายในและต่ า งประเทศทีม่ ีธุ ร กรรมมีค วามเกี ่ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์ กั บ
กรมศุลกากร หากผู้ทีเ่ กี่ยวข้องหรือผู้ทีม่ ีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ไม่มี
ความมัน่ ใจหรือเชื่อมัน่ ในระบบสารสนเทศของกรมศุลกากรและปฏิเสธ
การใช้ระบบสารสนเทศของกรมศุลกากร ความเสียหายก็จะเกิดแก่กรมศุลกากร
และประเทศอย่างรุนแรง ท�าให้การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับกรมศุลกากรจะไม่สามารถด�าเนินการต่อไปได้
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการรั ก ษาความมัน่ คงความปลอดภั ย ของระบบ
สารสนเทศและเครือข่ายเพื่อให้ระบบสารสนเทศและเครือข่ายขององค์กร
เกิดความน่าเชื่อถือได้ในทุกด้าน ได้แก่ ด้านความลับ (Confidentiality)
ความครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ (Integrity) ความพร้อมใช้ (Availability) และ
การห้ามปฏิเสธความรับผิดชอบ (Non-Repudiation) (CIA-N) ดังนี้
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1. C = “Confidentiality”หมายถึง การรักษา
ความลับ (Secret) หรือการไม่เปิดเผยข้อมูลขององค์กร
โดยใช้เทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่น ด้าน Cryptography
มี ก ารเข้ า รหั ส และถอดรหั ส ข้ อ มู ล การติ ด ตั ้ง VPN
(Virtual Private Network), SSL (Secure Socket
Layer) หรือ PKI (Public Key Infrastructure) เป็นต้น
อีกทัง้ การใช้ระบบเสริม เช่น ระบบ Single-Sign On
ส�าหรับการยืนยันตัวบุคคลและการก�าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง
ระบบสารสนเทศและเครือข่าย เป็นต้น
2. I = “Integrity”หมายถึง ความแท้จริงของ
ข้อมูล เพื่อให้ม่นั ใจได้วา่ ข้อมูลที่ถกู ต้องขององค์กรจะไม่ถกู
แก้ ไขโดยผู ้ ท ไี ่ ม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต ข้ อ มู ล ที ่มี ค วามส� า คั ญ
โดยเฉพาะข้ อ มู ล ทีเ่ กี ่ย วข้ อ งกั บ ทางด้ า นการเงิ น
ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขจะส่งผลเสียให้กับองค์กรอย่างมาก
เพราะข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลทีข่ าดความน่าเชื่อถือ การที่
เครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์กรมีไฟล์แปลกๆ หรือติดไวรัส
คอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเราสูญเสีย I=Integrity
3. A = “Availability” หมายถึง ความพร้อมและ
ความสามารถของระบบสารสนเทศและเครื อ ข่ า ย
ขององค์กรในการรองรับความต้องการใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอตลอดเวลา ระบบต้องไม่ลม่ หรือ
ท�างานช้า หากเกิดปัญหาระบบล่ม (Down) แล้วไม่มี
ระบบส�ารองไว้ใช้งานหรือต้องใช้เวลานานในการกู้ระบบ
จนสามารถท�างานได้เป็นปรกติ ท�าให้เกิดช่วงเวลาที่ระบบ
หยุดท�างาน (Downtime) ซึ่งเป็นต้นเหตุทา� ให้การปฏิบตั งิ าน
การให้บริการขององค์กรไม่สามารถด�าเนินการต่อไปได้
อย่างต่อเนื่อง
4. N = “Non-Repudiation” หมายถึง การห้าม
ปฏิเสธความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระท�าลงไป เช่น
การเพิ่มเติมแก้ไขปรับปรุงหรือลบข้อมูล เป็นต้น
ทั้งนี้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
และเครือข่ายต้องมีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานสากล
อาทิ การดูแลจัดการฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ รวมถึงข้อมูล
ให้ พ ้ น จากภั ย อั น ตรายต่ า งๆ เช่ น ภั ย จากอาชญากร
คอมพิวเตอร์ (แฮกเกอร์/แครกเกอร์) ภัยธรรมชาติ (พายุ
น�้าท่วม แผ่นดินไหว) และภัยคุกคามอื่นๆ ไม่ว่าการก่อ
อาชญากรรมจะมีรูปแบบอย่างไร เช่น การปลอมแปลง
ข้อมูล การลักลอบเข้าระบบผ่านทางการสื่อสารข้อมูล

Customs Issue
การเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ไม่มีสิทธิ์ การท�าส�าเนาซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ เป็นต้น
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การโกงข้อมูล (Data diddling) เปลี่ยนแปลงแก้ไข
ก่อน/ขณะป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ การโจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือ
อุปกรณ์เครือข่าย (Denial of service attract) การหลอกถามข้อมูล (Social
engineering) การแอบใช้ (Piggybacking) การค้นหาข้อมูลที่สา� คัญจากถังขยะ
(Recycle bin) การใช้ชุดค�าสั่ง(โปรแกรม)กับดัก (Trapdoor/backdoor)
การแอบท�าช่องทางในการเข้าถึงโปรแกรมโดยใช้โปรแกรมม้าโทรจัน (Trajan
horse) ทีส่ �าคัญก็คือโปรแกรมไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นโปรแกรมที่ออกแบบ
ให้สามารถแพร่กระจายตัวเองภายในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เช่น
ไวรัสบูตเซ็กเตอร์ (Boot sector virus) ไวรัสคลัสเตอร์ (Cluster virus) ไวรัส
โปรแกรม (File-infecting virus) ไวรัสมาโคร (Macro virus) เวิร์ม (Worm)
บอมบ์ (Bomb) เป็นต้น โปรแกรมเหล่านี้จะแพร่กระจายเกาะติดไปกับไฟล์
และสร้างความเสียหายได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับรายละเอียดการท�างาน
ของแต่ละโปรแกรม เช่น ท�าลายข้อมูล ขโมยข้อมูล ท�าให้โปรแกรมท�างาน
ผิดพลาด ก่อความร�าคาญโดยท�าให้เครื่องท�างานช้า/ท�างานต่อไม่ได้ ท�าให้
ระบบเครือข่ายมีปัญหา ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้ระบบสารสนเทศและ
เครือข่ายขององค์กรได้ ดังนั้นจึงต้องท�าให้ระบบสารสนเทศและเครือข่าย
มีความมั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้ ดังนี้
1. ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) เครื่องคอมพิวเตอร์ลกู ข่าย (Client) เครื่องพิมพ์ (Printer) Scanner,
Router, Switch เป็นต้น ต้องมีมาตรการต่างๆ เช่น การป้องกันการสูญหาย
จากการโจรกรรม การใช้งานอย่างระมัดระวังและถูกวิธี ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ส�ารองเพื่อป้องกันความเสียหาย เป็นต้น
2. ด้านซอฟต์แวร์ (Software) เช่น ระบบปฏิบัติการ (Operating
System) ระบบฐานข้อมูล (Data Base) ชุดค�าสั่งประยุกต์ (Application)
เป็นต้น การติดตั้งและการใช้งานต้องใช้เฉพาะซอฟต์แวร์ทมี่ ีกรรมสิทธิ์หรือ
มีลขิ สิทธิ์ (License, Freeware, Shareware/ Trail ware) ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
3. ด้านข้อมูลข่าวสาร (Data and Information) เช่น ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลผู้ประกอบการ ข้อมูลการน�าเข้าส่งออกสินค้า เป็นต้น มีการป้องกัน
การโจรกรรมข้อมูลมีการส�ารอง (Backup) และการกู้คืน (Recovery) ข้อมูล
เพื่อการป้องกันความเสียหาย มีการติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบและก�าจัดไวรัส
ตรวจสอบจดหมายหลอกลวง (Hoax mail), ตรวจสอบ Spam mail, Junk
mail, Cookie, Adware, Spyware ไม่นา� ไฟล์(File) จากแหล่งอื่นเข้าสูร่ ะบบ
สารสนเทศและเครือข่ายขององค์กร และไม่น�าไฟล์ (File) ขององค์กร
ออกจากระบบสารสนเทศและเครือข่ายขององค์การโดยไม่ได้รับอนุญาต
4. ด้านบุคลากร (Peopleware) บุคลากรในทุกระดับ เช่น ผูด้ แู ลระบบ
(Administrator) ผูว้ เิ คราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst) ผูพ้ ฒ
ั นา
ระบบ (Developer หรือ Programmer) ผู้ใช้ (User) ทุกระดับทั้งผู้บริหาร
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และผู้ปฏิบัติ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ตระหนัก
(Awareness) ถึงความส�าคัญในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ
และเครือข่ายอย่างปลอดภัย ต้องเข้าใจในนโยบายและ
ข้อปฏิบตั กิ อ่ นด�าเนินการใดๆ เช่น เปลี่ยน Password บ่อยๆ
ท�าการ Logoff หรือ logout ทุกครั้งหลังใช้งาน รวมถึง
มีความรูค้ วามเข้าใจและปฏิบตั ติ ามข้อก�าหนด กฎ ระเบียบ
และกฎหมายต่ า งๆทีเ่ กี ่ย วข้ อ งอย่ า งเคร่ ง ครั ด อาทิ
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 ซึ่งในฐานะของผูใ้ ช้บริการต้องไม่ดา� เนินการที่ไม่
เหมาะสมไม่ถูกต้อง เช่น การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม
การตัดต่อภาพผู้อื่น การเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยมิชอบ การรบกวนระบบ
คอมพิวเตอร์ การรบกวนข้อมูล การดักข้อมูล การเปิดเผย
มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบ การจ�าหน่าย/เผยแพร่
ชุดค�าสั่ง การกระท�าต่อความมั่นคงอันก่อให้เกิดความ
เสี ย หายแก่ ข ้ อ มู ล หรื อ อั น ตรายแก่ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
เป็นต้น และองค์กร(กรมศุลกากร)ในฐานะที่เป็นผูใ้ ห้บริการ
ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด ต้องจัดเก็บ
ข้อมูลประวัติหรือปูม (Log File) ต่างๆ เพื่อใช้ส�าหรับ
สืบค้นและตรวจสอบ เช่น ชื่อ-สกุลผู้ใช้บริการ, วัน-เวลา
ทีใ่ ช้งาน การเข้าออกและการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
และเครือข่าย เป็นต้น มีการก�าหนดสิทธิ์ให้เป็นบุคคล
ผู้มีสิทธิ์ (Authentication) ในการเข้าถึง (Access) ระบบ
และข้อมูลโดยสามารถด�าเนินการต่างๆ ได้เฉพาะที่ตนเอง
ได้รับสิทธิ์ (Authorization) เช่น การบันทึก (Entry)
การปรับปรุงแก้ไข (Update/Edit) การลบ (Delete)
การเรียกดู (Inquiry) เป็นต้น รวมถึงการควบคุมดูแลผัง
IP address ของผูใ้ ช้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ได้ว่า ใคร (Who) ท�าอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร
(When) กับระบบสารสนเทศและเครือข่ายขององค์กร
5. ด้านกระบวนการ (Process) มีขั้นตอนในการ
ด�าเนินการอย่างชัดเจนในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
ของบุ ค ลากร ลดการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
ทุกระดับ อีกทั้งต้องด�าเนินการตามข้อก�าหนด กฎ ระเบียบ
นโยบาย กฎหมายภายในประเทศและข้อก�าหนดต่างๆ
ตามมาตรฐานสากล เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท�าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติ
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ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วย
วิธีการแบบปลอดภัยในการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553 ประกาศ
นโยบายการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร พ.ศ.2553 ค�าสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ที่ 31/2553 เรื่อง การเข้าใช้
ระบบเครือข่ายกรมศุลกากร ประกาศกรมศุลกากร ที่ 101/2553 เรื่อง การเข้าใช้
ระบบเครือข่ายกรมศุลกากร ค�าสั่งทัว่ ไปกรมศุลกากร (ร่าง) เรื่อง นโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ.2555
และมาตรฐาน ISO/IEC27001 (ISO: International Organization for
Standardization) เป็นต้น
การกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฐานความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550) มีผคู้ นจ�านวนมาก
ทีต่ กเป็นเหยือ่ ของอาชญากรคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ทัง้ ในเรื่องของ
การบิดเบือนข้อมูล แพร่ภาพหรือตัดต่อภาพอนาจาร การฉ้อโกง ท�าให้ผู้่ที
ตกเป็นเหยื่อต้องเสียทรัพย์สิน เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือแม้กระทั่งเสียชีวิต โดยที่
ผู้ที่ตกเป็นเหยือ่ เหล่านี้ไม่สามารถจัดการหรือป้องกันตนเองได้ด้วยข้อจ�ากัด
ของกฎหมายว่าด้วยความผิดทางอาญาทีม่ ิได้ครอบคลุมถึง ดังนั้นจึงได้มี
การตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2550 ซึ ่ง มีผ ลบั ง คั บ ใช้ แ ล้ ว น่ า จะเป็ น ความหวั ง และเป็ น ที ่พึ ่ง ของ
บรรดาเหยื่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ส�าหรับใช้ในการต่อสู้กับการถูกกระท�า
โดยอาชญากรคอมพิวเตอร์ โดยสิ่งที่ควรทราบก็คือฐานความผิดที่เข้าลักษณะ
ของการกระท�าของอาชญากรคอมพิวเตอร์ในฐานต่างๆ ดังนี้
1. แฮกเกอร์ (Hacker) (มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8)
มาตรา 5 “ผูใ้ ดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ ที่มมี าตรการป้องกัน
การเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้ส�าหรับตน ต้องระวางโทษจ�าคุก
ไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”
มาตรา 6 “ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่น
จัดท�าขึ้นเป็นการเฉพาะ ถ้าน�ามาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการ
ที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”
มาตรา 7 “ผูใ้ ดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่มมี าตรการป้องกัน
การเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มไี ว้สา� หรับตน ต้องระวางโทษจ�าคุก
ไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ”
มาตรา 8 “ผู้ ใ ดกระท�า ด้ ว ยประการใดๆ โดยมิ ช อบด้ ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็คทรอนิคส์เพื่อดักรับไว้ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทีอ่ ยู่ระหว่าง
การส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์น้นั มิได้มไี ว้ เพื่อประโยชน์
สาธารณะ หรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน
สามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�า ทั้งปรับ”
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2. ท�าลายซอฟท์แวร์และหรือข้อมูล (มาตรา 9
มาตรา 10)
มาตรา 9 “ผู ้ ใ ดท�า ให้ เ สี ย หาย ท�า ลายแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผูอ้ ่นื โดยมิชอบต้องระวางโทษ
จ�าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้ง
จ�าทั้งปรับ”
มาตรา 10 “ผูใ้ ดกระท�าด้วยประการใดๆ โดยมิชอบ
เพื ่อ ให้ ก ารท�า งานของระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องผู ้ อื ่น
ถูกระงับชะลอ ขัดขวางหรือรบกวนจนไม่สามารถท�างาน
ตามปกติได้ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”
มาตรา 12 ถ้าการกระท�าความผิดตามมาตรา 9
หรือมาตรา 10
(1) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่า
ความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีหรือในภายหลัง และ
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจ�าคุก
ไม่เกินสิบปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท
(2) เป็ น การกระท�า โดยประการที ่น ่ า จะเกิ ด
ความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์
ทีเ่ กี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศหรื อ การบริ ก ารสาธารณะหรื อ เป็ น
การกระท�าต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์
ที่มไี ว้เพื่อประโยชน์สาธารณะต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่
สามปีถงึ สิบห้าปีและปรับตั้งแต่หกหมื่นถึงสามแสนบาท
ถ้าการกระท�าความผิดตาม(2) เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่
ความตายต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี
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3. ปกปิดหรือปลอมชื่อส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา 11)
มาตรา 11 “ผูใ้ ดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
แก่บุคคลอืน่ โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งทีม่ าของการส่งข้อมูล
ดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น
โดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท”
4. ผู้ค้าซอฟท์แวร์สนับสนุนการท�าผิด (มาตรา 13)
มาตรา 13 “ผู ้ ใ ดจ� า หน่ า ยหรื อ เผยแพร่ ชุ ด ค� า สั่ ง ที่ จั ด ท� า ขึ้ น
โดยเฉพาะ เพื่อน�าไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระท�าความผิดตามมาตรา 5
มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 11
ต้ อ งระวางโทษจ� า คุ ก ไม่ เ กิ น หนึ ่ง ปี หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น สองหมื ่น บาท
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”
5. ตัดต่อ เผยแพร่ ภาพอนาจาร (มาตรา 16)
มาตรา 16 “ผู้ใดน�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทปี่ ระชาชนทั่วไป
อาจเข้าถึงได้ซ่งึ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ปี รากฏเป็นภาพของผูอ้ ่นื และภาพนั้น
เป็นภาพทีเ่ กิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธกี ารอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่นา่ จะท�าให้ผอู้ ่นื
นั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รบั ความอับอาย ต้องระวาง
โทษจ�าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”
ถ้าการกระท�าตามวรรคหนึ่ง เป็นการน�าเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์
โดยสุจริต ผู้กระท�าไม่มีความผิด ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิด
อันยอมความได้ ถ้าผูเ้ สียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข์
ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่า
เป็นผู้เสียหาย
มาตรา 14 ผู้ใดกระท�าความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษ
จ�าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
(1) น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่า
ทัง้ หมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการ
ที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
(2) น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
โดยประการทีน่ ่าจะเกิดความเสียหายต่อความมัน่ คงของประเทศหรือ
ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(3) น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็น
ความผิดเกี่ยวกับความมัน่ คง แห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับ
การก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(4) น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ทีม่ ี
ลักษณะอันลามก และข้อมูลคอมพิวเตอร์น้นั ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็น
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม(1)(2)(3) หรือ (4)
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มาตรา 15 ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มี
การกระท�าความผิดตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่
ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท�า
ความผิดตาม มาตรา 14
มาตรา 17 ผู้ใดกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
นอกราชอาณาจักรและ
(1) ผูก้ ระท�าความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศ
ที่ความผิดได้เกิดขึ้น หรือผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ หรือ
(2) ผู้กระท�าความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทย
หรือคนไทยเป็นผู้เสียหาย และผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ
จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร
ปัจจุบนั แม้วา่ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิด
เกี ่ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ โ ดยเฉพาะแล้ ว ก็ ต าม แต่ ค วามผิ ด
ในลักษณะนี้ไม่ใช่ความผิดซึ่งเจ้าหน้าที่จะสามารถรูต้ วั ผูก้ ระท�า
ความผิดได้ทันทีเหมือนกับความผิดอาญา ดังนั้นโดยทั่วไป
จะต้องมีการสืบค้นหาข้อมูลหลักฐาน (Forensics) ในภายหลัง
โดยจะสืบค้นจากข้อมูลหรือร่องรอยทีท่ งิ้ ไว้ในระบบซึ่งได้
มีการเก็บประวัติหรือปูม (Log) การใช้งานไว้ท�าให้สามารถ
ตรวจสอบได้ว่า ใคร (Who) ท�าอะไร (What) ที่ไหน (Where)
เมื่อไร (When) อย่างไรก็ตามด้วยประสิทธิภาพของการติดต่อ
เชื ่อ มโยงเครื อ ข่ า ยในการสื ่อ สารข้ อ มู ล ข่ า วสารในโลก IT
(Information Technology) หรือ Cyberspace นั้น ระบบ
คอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ า ยจึ ง เป็ น อ� า นาจที่ ไร้ ข อบเขต
ไร้พรมแดน อาชญากรคอมพิวเตอร์มีอยู่ได้ทุกทีแ่ ละสามารถ
ก่ออาชญากรรมได้ในทุกช่องทาง ขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่
สะท้อนให้เห็นถึงสามัญส�านึกและจิตส�านึกในเชิงจริยธรรม
ของผู ้ ใช้ ร ะบบสารสนเทศและเครื อ ข่ า ยทีอ่ ่ อ นแอและ
เสื่อมทรามลงส่งผลให้ความรุนแรงในการกระท�าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่ลดลง ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคน
ทีจ่ ะต้องช่วยกันควบคุมตรวจสอบดูแลและใช้งานไปในทาง
สร้างสรรค์และทีส่ �าคัญต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอย่างถูกต้องและระมัดระวังเท่านั้น
ที่จะท�าให้ท่านใช้ระบบสารสนเทศและเครือข่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุขไม่ตกเป็นเหยือ่ ของอาชญากร
คอมพิวเตอร์
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ท�าไม?

เราต้องใช้เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก
โดย ชนุตร์ ศิระสากร
ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร

ในการด�าเนินงานตามกระบวนการทางศุลกากร ไม่ว่าจะ
เป็ น การผ่ า นพิ ธี ก ารศุ ล กากรน� า เข้ า หรื อ ส่ ง ออก การจั ด ท�า
ทะเบียนผู้มาติดต่อ ผู้จัดการ ผู้รับมอบอ�านาจ ผู้ผ่านพิธีการ
กรมศุลกากรจะใช้เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร ซึง่ เดิมเป็นเลข
ทะเบียนการค้าทีก่ รมสรรพากรออกให้ ส�าแดงในใบขนสินค้า
กรณีท่เี ป็นนิตบิ ุคคล หรือหากเป็นบุคคลธรรมดาที่ถอื บัตรประจ�าตัว
ประชาชนจะใช้เลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลักทีอ่ อกโดย
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา
ทีไ่ ม่ได้ถือบัตรประจ�าตัวประชาชนจะใช้เลขทีห่ นังสือเดินทาง
หรือเลขที่ในทะเบียนคนต่างด้าวเป็นเลขประจ�าตัวผู้ผ่านพิธีการ
หรือด�าเนินการในกระบวนการทางศุลกากร
ในปี 2530 กรมศุลกากรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการผ่าน
พิธีการใบขนสินค้าในลักษณะ ON-LINE เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วย
บริการกรมศุลกากรบันทึกข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าและขาออก
จากต้นฉบับ โดยระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะตรวจ
สอบเลขทะเบียนการค้าทีก่ รมศุลกากรได้จัดท�าฐานข้อมูลไว้ใน
ระบบคอมพิวเตอร์จากเอกสารที่กรมสรรพากรเป็นผู้ออกให้ ซึ่ง
ผู้ประกอบการใช้แนบแบบค�าขอลงทะเบียนเพื่อขอมีบัตรผู้มา
ติดต่อในการด�าเนินงานทางศุลกากร

ระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ
ผู้ถือหุ้น
ผู้ว่าจ้าง
(ตัวแทน
ออกของ)
กรรมการ

ต่อมา กรมสรรพากรได้ปรับปรุงแก้ไขประมวลรัษฎากร โดยยกเลิก
ภาษีการค้าและใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VALUE ADDED TAX :VAT) แทน
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2535 กรมศุลกากรได้ด�าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบใบขนสินค้าขาเข้าใหม่ เป็น “ใบขนสินค้าขาเข้า
พร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม”(แบบที่
กศก.99/1)และใบขนสิ น ค้ า ขาออก(กศก. 101/1) ซึ ่ง รู ป แบบ
ใบขนสินค้าที่เปลี่ยนแปลงใหม่น้ี มีการปรับปรุงช่องต่างๆ ใหม่โดยเฉพาะ
เปลี่ยนการใช้เลขทะเบียนการค้าเป็นเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร
กรมศุลกากรจึงได้จัดท�าฐานข้อมูลผู้ประกอบการจากเลขประจ�าตัว
ผูเ้ สียภาษีอากรขึ้นมาใหม่ และใช้มาตลอดจนกรมศุลกากรได้นา� ระบบ
ศุ ล กากรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ ใ นวั น ที ่ 1 มกราคม 2550 จึ ง ได้ มี
การปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการในระบบทะเบียนผู้มาติดต่อให้
มี ร ายละเอี ย ดของข้ อ มู ล เพิ ่ม มากขึ ้น และมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น
(ตามรูปภาพ)

ตัวแทน
ออกของ

พนักงาน
ลูกจ้าง

ผู้รับเงิน
ชดเชย
ค่าภาษีอากร

ข้อมูลผู้ประกอบการ
XML
User

ธนาคาร
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ผู้ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการผ่าน
พิธีการศุลกากร

ผู้มีอ�านาจ
กระท�าการ
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ในปี 2554 กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ได้ จั ด ท�า
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล การเริ่มต้นธุรกิจ
(e-Starting Business)เพื่อเป็นผู้จัดท�าเลขทะเบียน
นิตบิ คุ คลให้กบั นิตบิ คุ คลทั่วประเทศ และได้ลงนามตาม
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลการประกอบธุรกิจ(e-Doing Business)
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการเริ่มต้น
ธุ ร กิ จ ของประเทศระหว่ า งกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
ส�านักงานประกันสังคม และกรมสรรพากร มีการประสาน

จดทะเบียน
นิติบุคคล
Starting
a Business

กระบวนงานของ
หน่วยงานพันธมิตร

ความร่วมมือระหว่างกันเพื่อให้เป็น Single Form, Single Pointและ Single
Number โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทีจ่ ะใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าเป็นผูอ้ อกให้รว่ มกัน ซึ่งนับว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ
ในการให้ผู้ประกอบการยืน่ เอกสารเพียงหน่วยงานเดียว แต่สามารถน�าข้อมูล
เลขทะเบียนนิติบุคคลให้หน่วยงานพันธมิตรทีม่ ีความตกลงร่วมกันน�าไปใช้
ต่อได้ ช่วยให้ผปู้ ระกอบการ นักธุรกิจ และผูเ้ สียภาษี ได้รบั ความสะดวกรวดเร็ว
ลดขั้น ตอนในการประกอบการและการติดต่อราชการได้เป็นอย่า งดีตาม
แนวทางความร่วมมือด้านกระบวนงาน ด้านกฎหมายและด้านเทคโนโลยี
ในการเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจ (e-Starting Business)

Single Point
Single Form
Single Document

บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
Data Entry

ให้ประชาชน
ให้หน่วยงาน
พันธมิตร

1.คัดเลือกกระบวนงาน
2.ปรับปรุงแบบฟอร์ม

รูปแบบการบันทึกข้อมูล
1. Single Number
2. เลขทะเบียนของ
แต่ละหน่วยงาน

3.แก้ไขกฎหมาย
4.เชื่อมโยงระบบ IT

วิธีการจัดส่งข้อมูล
1. เชื่อมโยงด้วยระบบ IT
2. CD Rom

5. ประชาสัมพันธ์
รูปภาพแสดงแนวทางความร่วมมือด้านกระบวนงานด้านกฎหมาย
และด้านเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจ (e-Starting Business)

กรมสรรพากรได้ เชื ่อ มโยงข้ อ มู ล เลขทะเบี ย น
นิตบิ คุ คลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มาตั้งแต่ ปี 2554
โดยยังคงออกเลขประจ�าตัวผูเ้ สียภาษีอากร 10 หลัก และ
ใช้ควบคูก่ บั เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล 13 หลักอยูแ่ ละตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 กรมสรรพากรได้มีประกาศ
ก�าหนดให้ผมู้ ีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา บริษทั
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่
หักภาษี ณ ที่จา่ ย มีและใช้เลขประจ�าตัวในการปฏิบตั กิ าร

ตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 3) ให้ผู้เสียภาษีทุกประเภท ทัง้ ทีเ่ ป็นบุคคล
ธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุน้ ส่วนสามัญที่มใิ ช่นติ บิ คุ คล กองมรดกที่ยงั ไม่ได้แบ่ง
บริษทั ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล มูลนิธิ สมาคม กิจการร่วมค้า บุคคลต่างด้าว รวมทั้ง
ผู้จ่ายเงินได้ ใช้เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก แทนเลขประจ�าตัว
ผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก ที่ใช้อยูเ่ ดิม ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การช�าระ
ภาษี การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย การติดต่อราชการกับกรมสรรพากร รวมทั้ง
จัดท�าเอกสารต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดท�าใบก�ากับภาษี การจัดท�า
ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น โดยผ่อนปรนให้ผู้เสียภาษีใช้หนังสือรับรองการหักภาษี
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ณ ทีจ่ ่าย ใบก�ากับภาษี ใบรับและส่งของ ทีจ่ ัดพิมพ์ไว้แล้ว
โดยการใช้เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก เดิมต่อไป
ได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556
ในส่วนของกรมศุลกากร ได้ลงนามตามบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วย ความร่วมมือในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล
การประกอบธุรกิจ (e-Doing Business) กับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าเพื่อใช้เลขทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส่วนราชการอื่นๆ
อีก 6 ส่วนราชการ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ดังนี้
1.กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
2.กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
3.ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กระทรวงอุตสาหกรรม
4.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม
5.กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
6.กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ซึ่งในระบบทะเบียนผูม้ าติดต่อ กรมศุลกากรได้ปรับปรุง
โปรแกรมให้สามารถบันทึกเลขประจ� าตัวผู้เสียภาษีอากร
13 หลัก ได้แล้ว แต่การประกาศยกเลิกการใช้เลขประจ�าตัว
ผู้ เ สีย ภาษี อ ากร 10 หลั ก เดิ ม ทัน ที อาจมีผ ลกระทบ
ต่อผูป้ ระกอบการน�าเข้า-ส่งออก ซึ่งต้องมีขอ้ มูลที่ตอ้ งปรับปรุง
หลายประเภท เช่น
1. การใช้ ล ายเซ็ น อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ ่ง ต้ อ งจั ด ซื ้อ ใหม่
ด้วยเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก เพื่อใช้ในการส่ง
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
2. ผู้น�าเข้า-ส่งออก ทีไ่ ม่ได้ส่งข้อมูลด้วยตนเองแต่ให้
Customs Broker ด� าเนิ น การแทนต้ อ งแจ้ ง ผู ้ เ กี ่ย วข้ อ ง
เปลีย่ นแปลงข้อมูลให้เป็นเลขทีล่ งทะเบียนใหม่เพื่อให้ความ
สัมพันธ์การว่าจ้างที่ใช้เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร ถูกต้อง
ตรงกัน
แต่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และให้ผปู้ ระกอบการ
ที่ประสงค์จะใช้เลขประจ�าตัวผูเ้ สียภาษีอากร 13 หลัก ดังกล่าว
ใช้ส�าแดงในใบขนสินค้าขาเข้า และขาออก เพื่อผ่านพิธีการ
ศุ ล กากรหรื อ ด� า เนิน การในกระบวนการทางศุ ล กากรได้
กรมศุลกากรจึงได้ออกประกาศกรมศุลกากร ที่ 74/2555
เรื่องการใช้เลขประจ�าตัวประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล
และเลขประจ�าตัวผู้เสีย ภาษีอากร 13 หลักในการด�าเนิน
กระบวนการทางศุลกากร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เพื ่อ แจ้ ง วิ ธี ก ารด� า เนิ น การ กรณี ผู ้ ป ระกอบการรายใหม่ ที ่ย ัง ไม่ เ คย
ลงทะเบียนเป็นผูผ้ า่ นพิธกี ารหรือด�าเนินการในกระบวนการทางศุลกากร
หรือผู้ประกอบการรายเดิมที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ผ่านพิธีการหรือด�าเนิน
การในกระบวนการทางศุลกากร ด้วยเลขประจ�าตัวผูเ้ สียภาษี 10 หลักเดิม
และยัง มี ค วามประสงค์ จ ะขอใช้ เ ลข 10 หลั ก เดิ ม ต่ อ ไปหรื อ จะขอ
ลงทะเบียนโดยใช้เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก รวมทั้งการที่
กรมศุลกากรประกาศผ่อนผันให้ใช้เลขประจ�าตัวผูเ้ สียภาษีอากร 10 หลัก
เดิมในการผ่านพิธีการศุลกากรได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพื่อให้
ผู้ประกอบการได้มีเวลาเตรียมตัว ตั้งแต่กระบวนการขอมีเลขทะเบียน
นิติบุคคล 13 หลัก จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและน�าเลขทะเบียน
นิติบุคคลมาใช้ในการด�าเนินพิธีการทางศุลกากร ติดต่อกรมสรรพากร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยเลขทะเบียนเดียวกันทั้งหมด
ขณะนี้กระทรวงการคลังได้มนี โยบายจัดท�าโครงการบูรณาการข้อมูล
สารสนเทศ 3 กรมภาษี เพื่อก�าหนดเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากรเดียว
(Tax Single ID) ในโครงการดังกล่าว จะรวมถึงการด�าเนินการในการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการของกรมศุลกากรอยู่ด้วย ซึ่งในการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลดังกล่าวต้องค�านึงถึงระบบงานทีเ่ กี่ยวข้องต่างๆ
มากมาย เช่น ระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์
ทัง้ ขาเข้าและขาออก ระบบการคืนอากร ระบบชดเชยอากร ระบบคดี
ของกลาง ของตกค้าง ระบบสถิติสินค้าฯลฯ ซึ่ง แต่ละระบบจะมีการใช้
ข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้ประกอบการทั้งสิ้น แต่ด้วยเงื่อนไขของการใช้งาน
ในแต่ละระบบทีแ่ ตกต่างกัน ท�าให้การด�าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการต้องค�านึงถึงข้อจ�ากัดต่างๆ ดังนี้
1.การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ผูป้ ระกอบการ กับ Customs
Broker
2.การใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ในการส่งข้อมูลประเภทต่างๆ
3.การผ่านพิธกี ารศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ สามารถส่งข้อมูลได้กอ่ น
วันเรือเข้า
4.การช�าระภาษีด้วยระบบ e-Payment ซึ่งมีธุรกรรมต่างๆ ร่วมกับ
ธนาคารหลายแห่ง
5.การคืนอากร การชดเชยอากร ซึ่งสามารถยื่นขอภายหลังการผ่าน
พิธีการศุลกากร
6.ระบบสถิติสินค้าขาเข้า/ขาออก ซึ่งต้องใช้เลขทะเบียนนิติบุคคล
ในการอ้างอิงถึงผู้ประกอบการ
ในการด�าเนินการดังกล่าว ต้องจัดท�าฐานข้อมูลผู้ประกอบการ
ในระบบทะเบี ย นผู ้ ม าติ ด ต่ อ โดยใช้ เ ลขประจ� า ตั ว ผู ้ เ สี ย ภาษี อ ากร
13 หลั ก เพือ่ ให้ ทุ ก ระบบสามารถใช้ ง านได้ ทั น ตามก� า หนดเวลา
ในวันที่ 1 มกราคม 2556
14

Customs Issue

GIR กับการจ�าแนกพิกัดฯ สินค้า
The General Interpretative Rules
โดย กิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์
ส�านักพิกัดอัตราศุลกากร
พระราชก�าหนดพิกัดอัตราศุลกากร ประกอบด้วยหลักเกณฑ์
จ�านวน 6 ข้อ ดังนี้

พิกดั ศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ หรือ HS ที่ศลุ กากรไทยน�ามาใช้
เพื่อก�าหนดอัตราอากรและรหัสสถิติในภาค 2 พิกัดอัตราอากร
ขาเข้า แห่งพระราชก�าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 เป็น
ระบบการแบ่งกลุ่มสินค้าในโลกออกเป็นหมวดหมู่ โดยการน�า
ระบบตัวเลข (Coding) มาเชื่อมโยงกับรายการสินค้า
เมื่ อ ค� า นึง ถึ ง การเปลีย่ นแปลงหรื อ ความก้ า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยี พัฒนาการด้านรูปแบบการผลิต กระแสความต้องการ
ของผู้บริโภค รวมทัง้ วิวัฒนาการด้านภาษาทีใ่ ช้เรียกชือ่ สินค้า
คณะกรรมการระบบฮาร์โมไนซ์ขององค์การศุลกากรโลกลงความเห็น
ว่ า ไม่ ค วรทีจ่ ะบรรจุ ชื ่อ รายการสิน ค้ า ทุก ชนิด ทีม่ ีอ ยู่ ใ นโลก
เข้าไปในระบบฮาร์โมไนซ์ เนือ่ งจากการระบุชื่อสินค้าอย่าง
เฉพาะเจาะจงเกินไปย่อมท�าให้พิกัดฯ ขาดความยืดหยุ่น ดังนั้น
ผู้ร่าง HS จึงพยายามใช้ค�าทีเ่ ป็นกลางทัว่ ไปมากกว่าการระบุ
เจาะจงไปที่ชื่อของตัวสินค้าแต่ละชนิด
HS 2012 ฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน แบ่งสินค้าเป็นกลุม่ ของประเภท
ย่อยจ�านวน 5,205 รายการ ส่วนประเทศสมาชิกอาเซียนจัดท�า
ระบบพิกัดฯ 8 หลักขึ้นมาใช้ร่วมกันเกือบหนึง่ หมื่นรายการ
ถึงกระนั้นก็ตาม แต่ละวันมีสินค้าชนิดใหม่ทยอยเกิดขึ้น บางครั้ง
เราจึงอาจไม่พบชื่อรายการสินค้าที่ตอ้ งการในหนังสือพิกดั ฯ หรือ
ในทางตรงข้าม อาจพบว่ามีพิกัดฯ ที่จัดสินค้านั้นเข้าได้มากกว่า
หนึ่งรายการ เช่น แฮมเบอร์เกอร์เนือ้ จัดอยู่ในประเภท 16.02
ส่วนเฟรนช์ฟรายด์ จัดอยูใ่ นประเภท 20.04 แต่สินค้าที่นา� เข้าเป็น
ชุดอาหารที่ประกอบด้วย แฮมเบอร์เกอร์เนื้อ กับ เฟรนช์ฟรายด์
เราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ตัดสินใจเลือกรหัสพิกัดฯ สินค้า
เครื่องมือส�าคัญทีอ่ งค์การศุลกากรโลกบัญญัติขึ้นให้สมาชิก
ใช้ควบคูไ่ ปกับระบบพิกดั ฯ ก็คอื หลักเกณฑ์ส�าหรับใช้ในการตีความ
(General Interpretative Rules หรือ GIRs) โดยก�าหนดขึ้น
เพื ่อ ช่ ว ยในการตั ด สิน ใจเลือ กประเภทพิ กั ด สิน ค้ า ให้ เ ป็ น ไป
ในรูปแบบเดียวกัน ส�าหรับประเทศไทยได้กา� หนดไว้เป็นภาค 1 แห่ง

กลุ่มที่หนึ่ง GIRs 1 – 4 ส�ำหรับกำรจ�ำแนกรหัส
พิกัดฯ สินค้าในระดับ 4 หลักที่เรียกว่า “ประเภท”
GIR 1 หลักการส�าคัญของกฎข้อ 1 นี้ก็คือ ให้จ�าแนกพิกัดฯ
ตามความของประเภทและหมายเหตุ ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญทีส่ ดุ ทัง้ นี้
ชื่อของหมวด ตอน มีไว้เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น
ดังนั้นแม้ตอนที่ 1 จะใช้ชื่อตอนว่า “สัตว์มีชีวิต” แต่ตอนที่ 1
ก็ไม่รวมถึงปลาและสัตว์บางชนิด เนื่องจากหมายเหตุข้อ 1 (ก)
ของตอนดังกล่าวก�าหนดว่าตอนนี้ไม่รวมถึงปลา สัตว์น�้าจ�าพวก
ครัสตาเซีย โมลลุสก์ และสัตว์น�้าทีไ่ ม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ
เป็นต้น
GIR 2 (ก) มีขึ้นเพื่อขยายกรอบการจ�าแนกประเภทพิกัดฯ
สินค้าให้กว้างขึ้น โดยให้ประเภทสินค้า รวมไปถึงกรณีทสี่ ินค้า
ยังไม่ครบชิ้นสมบูรณ์หรือจัดท�ายังไม่เสร็จ หรือกรณีทสี่ ินค้า
ถอดแยกออกจากกั น หรื อ ยัง ไม่ ไ ด้ ป ระกอบเข้ า ด้ ว ยกั น เพื ่อ
ความสะดวกในการบรรจุ หี บ ห่ อ หรื อ ขนส่ ง แต่ สิ น ค้ า นั ้น
มีลักษณะส�าคัญของสินค้าที่ครบสมบูรณ์แล้ว
หลักเกณฑ์ข้อนี้ เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกใช้กฎหมาย
ภายในเลือกก�าหนดว่าของทีแ่ ยกกันน�าเข้าจะปฏิบัติอย่างไร
ส�าหรับประเทศไทยระบุว่าให้น�าของเข้ามาต่างวาระกันก็ได้
โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีฯ ก�าหนด
GIR 2 (ข) ก�าหนดว่าประเภททีร่ ะบุถึงวัตถุหรือสารใด
ยังรวมถึงของผสมหรือของรวมทีม่ ีวัตถุหรือสารนั้นรวมอยู่กับ
วั ต ถุ ห รื อ สารอืน่ หรื อ รายการทีร่ ะบุ ว ่ า สิ น ค้ า ท�า ด้ ว ยสิ่ งใด
ยังรวมถึงสินค้าทีป่ ระกอบด้วยสิ่งนั้นล้วนๆ หรือบางส่วนก็ได้
โดยการจ� า แนกประเภทสิ น ค้ า ทีป่ ระกอบด้ ว ยวั ต ถุ ห รื อ สาร
มากกว่าหนึ่งชนิดขึ้นไป ให้จัดพิกัดฯ ตามกฎข้อ 3
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GIR 3 กรณีที่จ�าแนกพิกัดฯ ได้ตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป
ให้จัดดังนี้
GIR 3 (ก) ให้จัดเข้าพิกัดฯ ที่ระบุชัดแจ้ง
GIR 3 (ข) ให้จัดเข้าพิกัดฯ ทีแ่ สดงลักษณะสาระ
ส� า คั ญ ของสิ น ค้ า เช่ น ชุ ด อาหารทีป่ ระกอบด้ ว ย
เฟรนช์ฟรายด์กบั แฮมเบอร์เกอร์เนื้อ จัดอยูใ่ นประเภท
16.02 เนื่องจากแฮมเบอร์เกอร์เนื้อ ให้สาระส�าคัญกับ
สินค้าทั้งชุด
GIR 3 (ค) ให้จัดเข้าพิกัดฯ ที่อยู่ในล�าดับรหัสหลังสุด
ในยุคหนึง่ เกณฑ์ข้อนีเ้ คยก�าหนดให้จัดเข้าประเภท
ซึ่งมีอัตราอากรสูงที่สุด แต่ตอ่ มาได้รบั การปรับปรุงแก้ไข
เป็นให้จัดเข้าประเภทที่อยู่ในล�าดับหลังสุด เนื่องจาก
เกิดปัญหาการจ�าแนกพิกัดฯ ต่างกันไปตามนโยบาย
ด้านอัตราอากร
GIR 4 ให้จัดเข้าพิกัดของของที่ใกล้เคียงที่สุด กฎข้อนี้
มีข้นึ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าทุกชนิดสามารถก�าหนดรหัสพิกดั ฯ ได้
อย่ า งไรก็ ดี กฎข้ อ นี ้ถู ก น� า มาใช้ น ้ อ ยมาก เคยมีก รณีท ี ่
WCO HS Committee เกิดปัญหาการจัดพิกัดฯ สินค้า
เตาย่างบาร์บีคิวที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เนื่องจาก
แต่เดิมนั้นโครงสร้างของพิกดั ประเภท 73.21 รองรับเฉพาะ
เตาชนิดที่ใช้ก๊าซเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงเหลว และเชื้อเพลิงแข็ง
ไม่มีพิกัดฯ รองรับเตาชนิดที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ HS
Committee ลงมติให้จัดเตาดังกล่าวไว้ในประเภท 73.21
โดยใช้ GIR 4 และในเวลาต่อมา พิกัดฯ ดังกล่าวได้รับ
การแก้ไขให้ครอบคลุมเตาทุกชนิด

กลุม่ ที่สอง GIR 5 ส�าหรับภาชนะที่บรรจุท่บี างครั้ง
กลายเป็นส่วนประกอบของสินค้า
GIR 5 (ก) ภาชนะบรรจุที่ท�ารูปทรงหรือขนาดเฉพาะ
ใช้ได้คงทน และน�าเข้าพร้อมกับของโดยของนัน้ ไม่จ�าเป็น
จะต้องบรรจุอยูใ่ นภาชนะ ให้จา� แนกตามประเภทของสินค้า
ทีบ่ รรจุ แต่ ก ฎนีจ้ ะไม่ น �า มาใช้ ห ากภาชนะบรรจุ นั ้น มี
ความส�าคัญในตัวเอง
GIR 5 (ข) ภาชนะบรรจุท่วั ไปที่มิใช่กรณีตามข้อ 5 (ก)
แต่ภาชนะได้บรรจุสินค้าเข้ามา ให้จัดเข้าประเภทเดียวกัน
กับสินค้าถ้าภาชนะนัน้ เป็นชนิดทีป่ กติแล้วใช้บรรจุสินค้า
ดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่ภาชนะนั้นเหมาะส�าหรับใช้ซ�้าได้

กลุม่ ที่สำม GIR 6 ส�ำหรับกำรจ�ำแนกพิกดั ฯ
ในระดับประเภทย่อย
ประเภทพิกัดฯ เกือบทัง้ หมดมีการแบ่งย่อยไปในรายละเอียด
เรียกว่า “ประเภทย่อย” กฎข้อ 6 ให้หลักไว้ส�าหรับการจ�าแนกสินค้า
เข้าระดับประเภทย่อย โดยให้น�าหลักข้อ 1 – 5 มาใช้โดยอนุโลม
นอกจากกฎทั้ง 6 ข้อที่กล่าวมาจะมีความส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับใช้
ในการตีความพิกดั ฯ แล้วประสบการณ์ท่ไี ด้ทา� งานร่วมกับสมาชิกกลุม่
Tariff and Trade Affairs Directorate การตอบหนังสือสอบถาม
พิกัดฯ ของประเทศสมาชิก ค�าถามที่ได้รับจากการเป็นวิทยากร หรือ
จากเวทีการประชุม WCO HS Committee บ่อยครั้งพบว่าสาเหตุ
ของปัญหาการจ�าแนกพิกัดฯ ส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่เข้าใจตัวสินค้า
เช่น ทราบแต่ชื่อสินค้าและข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้เพื่อการจ�าแนกพิกัดฯ
แต่ ไ ม่ ท ราบหน้ า ทีห่ รื อ กลไกการท�า งานทีช่ ั ด เจน ไม่ ท ราบสู ต ร/
องค์ประกอบส่วนผสม หรือประโยชน์/ลักษณะการน�ามาใช้งาน รวมทั้ง
รูปลักษณ์ของสินค้าขณะผ่านพิธีการ เป็นต้น ค�าถามเบื้องหลังปัญหา
พิกดั ฯ จึงย้อนกลับไปหาว่าแท้จริงแล้วตัวสินค้านั้นคืออะไร ความเข้าใจ
ในตัวสินค้าจึงเป็นกฎอีกข้อหนึ่งทีพ่ ึงต้องระลึกไว้เสมอแม้จะไม่ได้มี
ปรากฏอยู่ใน GIR ทั้ง 6 ข้อก็ตาม
การจ� า แนกพิ กั ด ทีเ่ ริ ่ม ต้ น ด้ ว ยความเข้ า ใจตั ว สิ น ค้ า และเลื อ ก
รหัสพิกดั ตามหลักเกณฑ์ น่าจะช่วยให้ความยุง่ ยากในการจ�าแนกพิกดั ฯ
ลดลง เพราะกฎใน GIRs เหล่านี้ครั้งหนึ่งเคยสอดแทรกกระจัดกระจาย
อยู่ในหมายเหตุ หมวด ตอนต่างๆ สิ่งทีร่ วมอยู่ในเนื้อหาของ GIRs
ปัจจุบันจึงเป็นผลึกความคิดของนักพิกัดฯ รุ่นก่อนๆ ทีต่ ้องการให้
การจ�าแนกพิกัด HS เป็นระบบเรียบง่าย และมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
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หลักเกณฑ์ส�าหรับการตีความพิกัดฯ
สินค้าในระบบฮาร์โมไนซ์
ล�าดับแรกของกระบวนการจ�าแนกพิกัดฯ
คือ การท�าความเข้าใจตัวสินค้าให้ชัดเจน
เพื่อวิเคราะห์หาประเภทพิกัดฯ ที่เป็นไปได้

เกี่ยวข้องกับพิกัดฯ
ประเภทเดียว

เกี่ยวข้องกับพิกัดฯ
ตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป

สินค้าประกอบด้วยวัตถุหรือ
สารตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป
(GIR 2 (b))

สินค้าประกอบด้วยวัตถุ
หรือสารชนิดเดียว
จัดของเข้า
ในประเภทนั้น
(GIR 1)

ไม่มีพิกัดฯ ที่เป็นไปได้

อาจจ�าแนกเข้าพิกัดฯ ได้ตั้งแต่
สองประเภทขึ้นไป โดยประเภท
หนึ่งระบุลักษณะของสินค้าไว้
อย่างเฉพาะเจาะจงและประเภท
อื่นระบุไว้อย่างกว้างๆ

จัดของนั้นเข้า
ประเภทที่ระบุไว้
โดยเฉพาะ
(GIR 3 (a))

จัดเข้าประเภทเดียว
กับของที่ใกล้เคียง
มากที่ส ุด
(GIR 4)

มีพิกัดฯตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป
ต่างก็ระบุถึงวัตถุหรือสาร
ที่รวมอยู่ในของ หรือในชุด
จ�าแนกโดยถือเสมือนว่าของนั้น
ประกอบด้วยวัตถุหรือองค์ประกอบที่แสดง
ลักษณะอันเป็นสาระส�าคัญ (GIR 3 (b))

หากเกณฑ์ที่กล่าวมายังไม่อาจปรับใช้ได้
ให้จัดเข้าประเภทที่ล�าดับไว้หลังสุด
(GIR 3 (c))
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ศุลกากรปกป้องสังคม

จับกุมก๊าซหุงต้ม

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อม
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน ร่วมแถลงข่าวจับกุมรถบรรทุกหกล้อลักลอบ
น� า ก๊ า ซหุ ง ต้ ม ออกนอกราชอาณาจั ก ร มูล ค่ า กว่ า
4 ล้านบาท ณ บริเวณลานจอดรถหน้าส�านักสืบสวน
และปราบปราม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้อ�านวยการส�านักสืบสวนและปราบปราม
แถลงข่าวจับกุมก๊าซหุงต้มลักลอบน�าออกนอกราชอาณาจักร จ�านวน
18,870 กิโลกรัม พร้อมเรือประมงดัดแปลง 1 ล�า มูลค่าของกลาง
รวม 2.5 ล้านบาท ณ บริเวณท่าเทียบเรือสินค้าขาออก ส�านักงาน
ศุลกากรท่าเรือ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555
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จับนายสมชาย
กุมเทวรู
ป
พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวจับกุม

สินค้าประเภทไวน์ พระพุทธรูป เทวรูป ซากสัตว์ (กะโหลก
กระบือ) จักรยานยนต์ และยาที่มีส่วนผสมซูโดอีเฟดรีน มูลค่า
ประมาณ 52 ล้านบาท ณ ส�านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555

จั
บ
กุ
ม
งาช้
า
ง
นายราฆพ ศรีศภุ อรรถ ผูอ้ า� นวยการส�านักสืบสวนและ

ปราบปราม แถลงข่าวจับกุมงาช้างลักลอบน�าเข้าจาก
ประเทศไนจีเลีย มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ณ ส�านักสืบสวน
และปราบปราม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

ศภ.4
จั
บ
กุ
ม
น�
า
้
มั
น
นายประยุทธ์ มณีโชติ ผู้อ�านวยการส�านักงานศุลกากร

ภาคที่ 4 แถลงข่าวจับกุมน�้ามันเชื้อเพลิง 50,000 ลิตร มูลค่า
ของประมาณ 10 ล้านบาท ณ ท่าเทียบเรือปากบารา จ. สตูล
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2555
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เปิดหน้าด่านฯ :
ด่านศุลกากรเบตง

จ.ยะลา ต่อมากรมศุลกากรได้ก่อสร้างอาคารทีท่ า� การด่านพรมแดน
ขึ้นมาใหม่ใช้งบประมาณ ๕,๗๒๐,๐๐๐.- บาท บนที่ดินแปลงเดิม ได้
ท�าการเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๗ โดยมี
นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นมาเป็นประธานในพิธเี ปิด

เดิมด่านศุลกากรเบตง มีท่ที �าการเป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น
หลังคามุงสังกะสี และทีพ่ รมแดนเบตง เดิมเป็นอาคารไม้
ชั ้น เดี ย วทรงปั ้ น หยาสร้างขึ้นเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ใช้
งบประมาณ ๗๘,๓๗๕.-บาท บนเนื้อที่ ๔ ไร่ เป็นที่ราชพัสดุ
แปลงเลขที่ ยล ๖๓ บริเวณบ้าน กาแป๊ะฮูลู ต.เบตง อ.เบตง
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ส่วนที่ท�าการด่านฯ หลังเก่า ด่านฯได้รบั งบประมาณในวงเงิน ๔ ล้านบาท
เพื่อปรับปรุงอาคารด่านฯ หลังเก่า ให้เป็นบ้านพักแก่ข้าราชการของด่านฯ
จ�านวน ๑๖ ห้อง แล้วเสร็จเมื่อ 26 พฤษภาคม 2554
ด่านศุลกากรเบตง เป็นด่านศุลกากรทางบก สังกัดส�านักงานศุลกากร
ภาคที่ 4 กรมศุลกากร รับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ยกเว้นความรับ
ผิดชอบของด่านศุลกากรปัตตานี มีภารกิจหน้าทีใ่ นการให้บริการผ่าน
พิธีการน�าของเข้าและส่งออก จัดเก็บภาษีอากร ป้องกันและปราบปราม
และเมื่ออาคารที่ท�าการไม้ได้ทรุดโทรม กรมศุลกากร การลักลอบหนีศุลกากร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนร่วมมือประสาน
จึงได้กอ่ สร้างอาคารที่ทา� การด่านศุลกากรเบตงขึ้นมาใหม่ งานกับส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีอตั ราก�าลังเจ้าหน้าที่
บนพื้นที่เดิม คือ อาคารปัจจุบัน เป็นที่ราชพัสดุ ท�าพิธเี ปิด รวม 26 คน
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๓

ขอบเขตพื้นที่รบั ผิดชอบ ของด่านศุลกากรเบตง (ตามประกาศกระทรวง
การคลัง) รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดยะลา ยกเว้น อ�าเภอเมืองยะลา อ�าเภอ
ต่อมาด่านศุลกากรเบตง ได้รับงบประมาณจากกรม ยะหา อ�าเภอรามัญ มีพื้นทีร่ ับผิดชอบ
ศุลกากร ให้ทา� การก่อสร้างอาคารทีท่ �าการด่านชายแดน ทั้งสิ้น 3,247 ตารางกิโลเมตร
เบตงแห่งใหม่ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างประกอบ ในวงเงิน
งบประมาณ ๑๑๐ ล้านบาท โดย ห้างหุน้ ส่วนจ�ากัด คงมั่น รูปภาพและแผนที่
การช่าง เป็นผู้รับจ้างด�าเนินการก่อสร้าง ได้ด�าเนินการ ทิศเหนือ ติดจังหวัดสงขลา และปัตตานี
ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ ๒๕๔๘ แล้วเสร็จเดือน กันยายน ทิศตะวันตก ติดรัฐเคดาห์
พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้ยา้ ยจากที่ทา� การด่านศุลกากรหลังเก่า
ประเทศมาเลเซีย
มายังทีท่ �าการแห่งใหม่ในเดือน เมษายน ๒๕๕๓ และ ทิศตะวันออก ติดจังหวัดนราธิวาส
ท�าพิธเี ปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทิศใต้ ติดรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย

ผลการจัดเก็บรายได้
ล�าดับที่

1
2
3

รายการ
มูลค่าน�าเข้า
มูลค่าส่งออก
มูลค่ารวม (ล้านบาท)
รวมมูลค่าทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท)
ปี 2553
ปี 2554

2,812,744.00
9,104.00
1,384,012.00
4,205,860.00
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3,081,681.41
1,319,745.00
4,401,426.41

ปี 2555

2,753,712.00
485,673.00
3,239,385.00
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ผลการส่งออก
ปีงบประมาณ

น�้าหนัก

ราคา

2553
2554
2555

71,223,456.44
59,735,756.96
42,602,831.04
173,562,044.44

4,4044,478,260.87
5,380,938,421.19
3,321,136,776.14
52,746,553,458.2

รวมมูลค่าทั้งสิ้น

หมายเหตุ

เริ่ม ต.ค.54 – 10 พ.ค. 55

ผลการน�าเข้า
ปีงบประมาณ
2553
2554
2555
รวมทั้งสิ้น

น�้าหนัก

ราคา

126,341,403.69 154,313,846.64
4,925,917.40
154,313,846.64
2,749,838.65
110,585,954.74
391,241,205.07 161,989,602.69

อากร
2,799,174.16
3,010,930.91
3,271,186.15
9,081,237.22

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ

3,036,700.87
2,271,839.03
3,271,186.15 เริ่ม ต.ค.54 – 10 พ.ค. 55
8,579,726.05

การป้องกันและปราบปราม
ปีงบประมาณ
2553
2554
2555
รวมมูลค่าทั้งสิ้น

มูลค่า
9,681,360.74
12,645,550.38
3,706,684.30
26,033,595.42

จ�านวนคดี
64
67
39
170

ผลงานเด่น
2553 - จับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ลักลอบหนีศุลกากร 4 คัน
2554 - กล่องใส่ลูกกระสุนปืน และจับยาเสพติด (ใบกระท่อม)
- จับกุมยาเสพติดให้โทษ
- จับใบกระท่อมลักลอบน�าเข้ามาในราชอาณาจักร ได้ 3 ราย
จ�านวน 104 กิโลกรัม มูลค่า 385,310.- บาท ผู้ต้องหา จ�านวน 4 คน
2555 - จับกุมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล จ�านวน 2 คัน

โครงการของด่านฯ ในอนาคต
โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการด่านฯ งบประมาณ 3,018,000.- บาท
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หมายเหตุ

เริ่ม ต.ค.54 – 10 พ.ค. 55

Customs Frontier

สถานที่ทองเที่ยวของ อําเภอเบตง

ติดต่อด่านศุลกากรเบตง
หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร
โทร. 0-7323-1194 โทรสาร. 0-7323-0504
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Customs Story

“¾Í´Õ...ÁÕàÃ×èÍ§àÅ‹Ò”
ÊÇÑÊ´Õ¤‹Ð¾º¡Ñº... Ë¹Ù¾Í´Õ ¡Ñ¹àª‹¹à¤Â¡Ñº¤ÍÅÑÁ¹ “¾Í´ÕÁÕàÃ×èÍ§àÅ‹Ò” ÇÑ¹¹ÕéË¹Ù¾Í´Õ¡çÁÕàÃ×èÍ§ÃÒÇ
Ê¹Ø¡Ê¹Ò¹ÁÒ½Ò¡¡Ñ¹àª‹¹à¤Â...áÅÐ¼ÙŒ·ÕèãËŒà¡ÕÂÃµÔÁÒàÅ‹ÒàÃ×èÍ§ÃÒÇÊ¹Ø¡æ ã¹ÇÑ¹¹Õé·‹Ò¹à¤ÂàÅ‹ÒàÃ×èÍ§Å§ã¹¤ÍÅÑÁ¹¹ÕéÁÒáÅŒÇ
¤ÃÑé§Ë¹Öè§áÅÐã¹¤ÃÑé§¹Õé¡çÁÕàÃ×èÍ§ÃÒÇªÇ¹ËÑÇÁÒ½Ò¡á¿¹æ Ë¹Ù¾Í´Õ ÍÕ¡¤‹Ð ¢ÍàªÔÞ¾º¡ÑºàÃ×èÍ§ÃÒÇ¢Í§Ë¹Ø‹ÁÍÒÃÁ³´Õ
·ÕèáËÅÁ©ºÑ§ ¼Í.ä¾ÈÒÅ ª×è¹¨ÔµÃ ¡Ñ¹àÅÂ¤‹Ð
ÇÑ¹Ë¹Öè§ ¼Í.ä¾ÈÒÅ áÅÐ¼Í.ÈÑ¡´Ôì ÂÈ¸àÊ¹Â ä´Œ¹Ñè§¤ØÂ¡Ñº¼Í.ÊØ¾Ã ÍÂÙ‹Ê¶Ôµ (ÊÁÑÂ·ÕèÂÑ§äÁ‹à¡ÉÕÂ³ÍÒÂØ
ÃÒª¡ÒÃ) ¤ØÂ¡Ñ¹¶Ö§àÃ×èÍ§·ÑèÇæ ä» áÅÐÁÒ¶Ö§ª‹Ç§Ë¹Öè§¢Í§¡ÒÃÊ¹·¹Ò ¡çä´Œ¾Ù´¤ØÂ¡Ñ¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº “ÈÒÅ” ¡ÒÃ¢ÍËÁÒÂÈÒÅ
ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÑÇ¢Í§ÈÒÅ·ÕèµŒÍ§ÃÑ¡ÉÒÀÒ¾¾¨¹ ¤ÇÒÁ¹‹Òàª×èÍ¶×ÍáÅÐ¡ÒÃ¤ºËÒ¡Ñºã¤Ã¡çµŒÍ§ÃÐÇÑ§µÑÇà»š¹¾ÔàÈÉ
¤ÃÒÇ¹Õé µ‹Ò§¤¹¡çµ‹Ò§Â¡µÑÇÍÂ‹Ò§¢Í§¤¹·Õè·íÒË¹ŒÒ·Õèà¡ÕèÂÇ¡ÑºÈÒÅ·ÕèÃÙŒ¨Ñ¡ ·Ñé§ ¼Í.ÊØ¾Ã áÅÐ ¼Í.ÈÑ¡´Ôì ¡çÂ¡µÑÇÍÂ‹Ò§¡Ñ¹ãËÞ‹
àÃ×èÍ§ÃÒÇ¡ç´íÒà¹Ô¹ä»àÃ×èÍÂæ ¨¹ÁÒËÂØ´·Õè ¼Í.ä¾ÈÒÅ…

Ë¹Ù¾Í´Õ

¼Í.ä¾ÈÒÅ
¼Í.ÊØ¾Ã áÅÐ ¼Í.ÈÑ¡´Ôì
¼Í.ÊØ¾Ã
¼Í.ä¾ÈÒÅ
¼Í.ÊØ¾Ã áÅÐ ¼Í.ÈÑ¡´Ôì

: ÈÒÅ·Õè¼ÁÃÙŒ¨Ñ¡¡ç ÍÑ¸ÂÒÈÑÂ´ÕÁÒ¡àÅÂ¤ÃÑº ¨ÃÔ§ã¨
ÂÔéÁáÂŒÁá¨‹ÁãÊ à»š¹¡Ñ¹àÍ§...â¹‹¹ ¹Õè ¹Ñè¹ ÏÅÏ
: (àÃÔèÁÊ§ÊÑÂáÅÐÍÂÒ¡ÃÙŒ !!! )
: ÈÒÅäË¹àËÃÍ? ¼ÁªÑ¡ÍÂÒ¡ÃÙŒ¨Ñ¡áÅŒÇ«Ô
: ¡ç... ÈÒÅ ªÕè¹¨ÔµÃ ÂÑ§ä§ÅÐ¤ÃÑº...ÎÔÎÔ !!
: ??? !!!

*** ËÒ¡¤Ø³ à¨ÍàËµØ¡ ÒÃ³ ¢íÒ ¢Ñ¹ ËÃ× Í àÃ× èÍ §ÃÒÇÊ¹Ø¡ Ê¹Ò¹ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§ Ò¹ Ê‹§ àÃ×èÍ§ÃÒÇ¢Í§¤Ø³ ¾ÃŒÍ ÁàºÍÃµÔ´µ‹ÍÁÒä´Œ·Õè e -mail:
khunnongtuk@hotmail.com, 106174@customs.go.th áÅŒÇ Ë¹Ù¾Í´Õ ¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Ò¹íÒàÃ×èÍ§ÃÒÇ·Õèà´ç´æ Å§¾ÔÁ¾ã¹¨ØÅÊÒÃ
©ºÑº µ‹ Í æ ä»¤‹ Ð ....ËÒ¡àÃ× èÍ §¢Í§¤Ø³ä´Œ Å §¾ÔÁ ¾ ã ¹¨ØÅ ÊÒÃ ¨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

เจาหนาที่ฝายบริการขอมูล
สวนส�อสารและบริการขอมูล
สํานักบริหารกลาง กรมศุลกากร

โทรศัพท / โทรสาร

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

400326@customs.go.th
Customs Call Center
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