28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รัชกาลที่ 10
สยามบรมราชกุมารี

ศุลกากร

จุลสาร

ปีที่ 25 ฉบับที่ 10
กรกฎาคม 2560

วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย
และเชื่อมโยงการค้าโลก
An excellent Customs service to achieve
sustainable development of Thailand economy
and global trade connectivity
“...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่
แต่เราอยู่ พอมี พอกิน และขอให้ทุกคน มีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่ พอกิน มีความสงบ
และท�ำงานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธาน ในทางนี้ที่ จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน
ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศ อื่นๆ
ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้...”

พระราชด�ำรัส
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระราชด�ำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิตดาลัย
วันที่ 4 ธันวาคม 2517

พันธกิจ (Mission)
1. อ�ำนวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
Facilitate trade and promote national logistics system
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ
Promote national economy by implementing Customs-related measures
and international trade information
3. ปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร
Protect and secure society based on Customs control system
4. จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
Collect revenue in a fair, transparent and efficient manner

ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
1. พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
Develop work process and ICT system for trade facilitation
2. พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก
Develop Customs measures and international trade information promoting border trade and global trade connectivity
3. พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน
Develop efficient and integrated Customs control system
4. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
Enhance revenue collection efficiency and effectiveness based on good governance principal
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร
Develop human resources capacity and organizational management

					
					

		
		

Editor's Letter

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างของกรมศุลกากร ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ในเดือนนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 กรมศุลกากรจัด
งานวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 143 ปี เมือ่ วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ
อธิบดีกรมศุลกากร และคณะ เข้าร่วมการประชุม Council Sessions ครัง้ ที่ 129/130 ณ ส�ำนักงานใหญ่
องค์การศุลกากรโลก ราชอาณาจักรเบลเยียม และเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายชัยยุทธ ค�ำคุณ
รองอธิบดี รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ร่วมพิธีเปิด “คนคลังรวมพลัง
สร้างความดี” (MOF International Culture Charity Fair) ณ กระทรวงการคลัง ติดตามต่อได้ที่
คอลัมน์ Customs Snapshot
ส�ำหรับข่าวสารของกรมศุลกากรคอลัมน์ Customs News ในเดือนกรกฎาคม พบกับ
ข่าวการจัดขายทอดตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลางด้วยวาจา จ�ำนวน 199 คัน ในวันที่
6 กรกฎาคม 2560 สามารถน�ำรายได้เข้ารัฐกว่า 365 ล้านบาท

CONTENT
ฉบับนี้มีอะไร

23

Customs Relax
พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

6

Customs Update
ระบบอัตโนมัตเิ พือ่ การจ�ำแนกพิกดั อัตราศุลกากร
ในอนาคต

นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์
บรรณาธิการบริหาร

12

Customs Snap Shot
กิจกรรมประจ�ำเดือนกรกฎาคม

20
นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์
บรรณาธิการบริหาร
นางปุณณภา ตอสุวพรรณ
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางสาวนัยรัตน์ พงศ์ศักดินนท์
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวศรปวันพัสตร์ บุญเชิด นายประดิษฐ์ เพชรดา
นางนันทกา เปรมปรีดา นายธนวัฒน์ สินธุสุข
นางสาวบัณฑิตา ธาราภูมิ นายทวี แก้วจรัส
นางชลวรรณ สุขเมือง นายสุระ ยุระเทพ
นายศรัณย์ ศรน้อย นางสาวศศิธร วรรณโท
นางสาวอมราวดี ยอดสุวรรณ์ นายนรินทร์ ชีวตระกูลชัย

e-Mail : prcustoms@gmail.com
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2667-7335
0-2667-7332
WWW.Facebook.com/
customsdepartment.thai
Read online : www.customs.go.th
Customs Care Center : 1164

22

Customs Update
โครงการพันธมิตรศุลกากร : มาตรการหลักเพือ่ เข้าสู่
Customs 4.0

Customs News
ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 143 ปี
กรมศุลกากร

6 Customs Update

สรญา ตั้งจิตวิริยานนท์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิกัดศุลกากรระหว่างประเทศ

ระบบอัตโนมัติเพือ่ การจ�ำแนก
พิกัดอัตราศุลกากรในโลกอนาคต

“...ข้อมูลถือเป็นหัวใจของธุรกิจ ใครเป็นเจ้าของข้อมูล
ย่อมอยู่เหนือคู่แข่งทางธุรกิจ...”
ศุลกากรแต่ละประเทศยังประสบปัญหาจากการจ�ำแนกพิกัด
ศุลกากรอย่ างต่ อ เนื่ อ ง แม้ว ่าจะมีความพยายามในการแก้ ไ ขปัญหา
มาอย่างยาวนาน ส�ำหรับประเทศไทยได้น�ำระบบฮาร์โมไนซ์ มาใช้ในการ
จ�ำแนกพิกัดศุลกากรตั้งแต่ปี 2531 แต่ปัญหายังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบัน
หน่ ว ยงานศุ ล กากรจึ ง ให้ ค วามส�ำ คั ญ ต่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาของความ
ไม่สอดคล้องกันในการจ�ำแนกพิกดั ศุลกากร จากการศึกษาโดยละเอียดพบว่า
การที่เจ้าหน้าที่ขาดความมั่นใจในองค์ความรู้ในเรื่องที่ต้องตัดสินใจเป็น
จุดเริ่มต้นในการตัดสินที่จะพิจารณาตรวจปล่อยสินค้าที่ช�ำระอากรใน
ประเภทพิกัดที่มีอัตราสูง แม้ว่าจะมีแนวโน้มที่จะเข้าประเภทพิกัดที่มี
อัตราอากรต�่ำกว่า จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องร่วมกันพิจารณาด�ำเนิน
การหาแนวทางแก้ไข หากในอนาคตอันใกล้นี้ สินค้าต่างๆ น�ำเข้าที่
อัตราศูนย์แล้วปัญหาของการจ�ำแนกพิกัดศุลกากรจะผันแปรไปเช่นไร
ผู้ปฏิบัติจะประสบกับปัญหาความยากล�ำบากในการอธิบายความจ�ำเป็น
ของการส�ำแดงพิกัดศุลกากรให้ถูกต้อง เนื่องจากความถูกต้องของข้อมูล
การน�ำเข้าหรือส่งออกสินค้าตามรหัสสถิตยิ งั มีความจ�ำเป็นต่อการควบคุม
การน�ำเข้าหรือส่งออกสินค้าและความถูกต้องของข้อมูลสถิติทางการค้า
ต่อผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า หน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้ข้อมูล
เพือ่ การตัดสินใจวางแผนการผลิตและเจรจาการค้า ดังค�ำกล่าวว่า “ข้อมูล
ถือเป็นหัวใจของธุ ร กิ จ ใครเป็นเจ้าของข้อมูลย่อมอยู่เหนือคู่แข่ง
ทางธุรกิจ” เป็นความจริงที่ผ่านการพิสูจน์มาอย่างยาวนานที่ศุลกากร
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ทุกประเทศยังคงควบคุมและก�ำกับการน�ำเข้าและส่งออกของสินค้าให้
ส�ำแดงพิกัดรหัสสถิติที่ถูกต้องเหมาะสมตลอดมา
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศุลกากรหลาย ๆ ประเทศต่างมีแนวคิด
ทีจ่ ะน�ำเทคโนโลยีเข้ามาด�ำเนินการแทนมนุษย์ในหลายๆ กิจกรรม นับตัง้ แต่
ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงศุลกากรไทยซึ่งได้น�ำระบบคอมพิวเตอร์
มาใช้งานและมีการพัฒนาไปหลายยุคหลายสมัย ตั้งแต่ระบบอีดีไอ
(EDI:Electronic Data Interchange) e-Customs และ TCES (Thai
Customs Electronic Systems) ที่ด�ำเนินการด้วยมาตรฐาน e-BXML
แต่ ง านในการจ� ำ แนกพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากรอาจกล่ า วได้ ว ่ า เป็ น เรื่ อ ง
ในล�ำดับท้ายๆ ทีจ่ ะสามารถน�ำเครือ่ งจักรเครือ่ งมือหรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มาทดแทนมนุษย์ได้
สภาพปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับการจ�ำแนกพิกดั อัตราศุลกากรของทัว่ โลก
การจ� ำ แนกประเภทพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากรอาจกล่ า วได้ ว ่ า เป็ น
ศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ที่แน่นอนและถึงแม้ว่าประเทศสมาชิกของ
WCO จะใช้ระบบฮาร์โมไนซ์ร่วมกัน ภายใต้สมมุติฐานนี้แล้วทุกประเทศ
ควรตีความรหัสพิกัดฮาร์โมไนซ์ที่สอดคล้องกันและเป็นแบบเดียวกัน แต่
ความเป็นจริงที่ปรากฏกลับไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็น เนื่องจากยังคงมีปัญหา
ที่เกิดจากการตีความพิกัดอัตราศุลกากรแตกต่างกันโดยมีองค์ประกอบ
ดังนี้

o การแปลความพิกัดศุล กากรที่แตกต่า งกัน (Translation
Problems)
o วิธีการน�ำไปใช้ประโยชน์ (Usage Problems)
o ความน่าเชื่อถือของค�ำอธิบายของสินค้า (Description Reliability)
o ความไม่สอดคล้องของพิกดั ศุลกากรทีไ่ ม่สามารถรองรับเทคโนโลยี
และการค้า (Inconsistent/Unreliable Item Number Logic) และ
o มุมมองที่แตกต่างกันต่อสินค้าตามบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วน
เกีย่ วข้อง (Disparities Between Customs Authorities and Suppliers/
Manufacturers in Product Descriptions)
สภาพปัญหาทีก่ ล่าวข้างต้น ผูเ้ ขียนจึงมีแนวคิดทีจ่ ะน�ำเทคโนโลยี
มาช่วยในการพิจารณาจ�ำแนกพิกดั อัตราศุลกากรเพือ่ ลดภาระงาน ลดการใช้
ดุลยพินจิ ของเจ้าหน้าที่และแก้ไขข้อจ�ำกัดต่างๆ ที่เกิดจากความเหนือ่ ยล้า
ของมนุษย์ตอ่ ภาระงานที่เพิ่มขึ้น ในฐานะที่รับราชการและมีประสบการณ์
ในงานด้านต่างๆ ของศุลกากรอย่างต่อเนื่องยาวนานมากกว่า 30 ปี
เคยมีแนวคิดที่จะน�ำระบบการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์มาปรับใช้
เพือ่ สร้างระบบการวินจิ ฉัยพิกดั ศุลกากรเพือ่ ให้ประชาชน ผูป้ ระกอบการ
ที่สนใจใช้ในการตรวจสอบพิกัดด้วยตนเอง โดยผสมผสานกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อช่วยในการจ�ำแนก
พิกัดศุลกากรด้วยการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการประมวลผลอัตโนมัติ
การกล่าวเช่นนี้จึงเป็นค�ำถามที่เกิดขึ้นในใจของผู้อ่านว่าจะเป็นเช่นไร
ท�ำได้จริงหรือไม่ และท�ำได้อย่างไร ตลอดหลายปีที่ผ่านมาจะเห็นว่า
หลายๆ สิ่งที่เคยคิดว่าท�ำไม่ได้แต่เริ่มเกิดขึ้นในปัจจุบัน ผู้เขียนเชื่อว่า
ในอนาคตที่ก�ำลังจะมาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์
ที่ผ่านการพัฒนาถึงจุดที่หลายๆ อย่างเกิดขึ้นและท�ำได้จริง ยกตัวอย่าง
เช่น การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือหุน่ ยนต์ชว่ ยในการเดิน หรือท�ำให้
มนุษย์บินได้ เป็นต้น ดังนั้นการสร้างระบบอัตโนมัติเพื่อการจ�ำแนกพิกัด
อัตราศุลกากรอาจจะเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้

หลายวั น ก่ อ นผู ้ เ ขี ย นได้ อ ่ า นพบบทความชิ้ น หนึ่ ง ซึ่ ง กล่ า วถึ ง
โครงการวิจัยชื่อ “Automated SC Management Using MachineLearning-based Tariff Classification and Optimized International Trade Compliance.” หรือเรียกว่า ระบบอัตโนมัติเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงวิทยาศาสตร์โดยใช้ฐานความรู้ด้านการจ�ำแนกพิกัด
และการด�ำเนินการตามหลักปฏิบตั ทิ างการค้าและกฎหมายระหว่างประเทศ
ผูเ้ ขียนเห็นว่าเป็นข่าวสารทีน่ า่ สนใจ ถึงแนวคิดทีก่ ำ� ลังจะมีคนน�ำมาศึกษา
เพื่อท�ำให้เกิดเป็นจริงขึ้น ผู้เขียนจะขอเล่าภาพรวมของโครงการวิจัยนี้
โดยสรุปให้เห็น ถึ ง การด� ำ เนิ น งานซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ส่ ว นที่ ห นึ่ ง คื อ
การส� ำ รวจความเป็ น ไปได้ ใ นการจ� ำ แนกประเภทพิ กั ด ศุ ล กากรโดย
อัตโนมัติด้วยตนเองและผลกระทบต่อการด�ำเนินการตามหลักปฏิบัติ
ทางการค้าและกฎหมายระหว่างประเทศ ส่วนที่สอง คือ การวิเคราะห์
รายละเอียดการน�ำเข้า/ส่งออกของบริษทั ดาวน์ เพือ่ ก�ำหนดแผนระยะสัน้
(ลดค่าใช้จ่า ยในกระบวนการท�ำงานอย่ า งเหมาะสม) และระยะยาว
(ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ) เพื่อให้ดาวน์
ก้าวสู่บทบาทน�ำตามวัตถุประสงค์
สืบเนื่องมาจากโลกาภิวัตน์ ซึ่งกระทบกับองค์กรและการอ�ำนวย
ความสะดวกทางการค้าของภาครัฐ ที่พยายามสร้างแรงจูงใจให้กับระบบ
การค้าระหว่า งประเทศ ท�ำให้การค้ า ข้ า มพรมแดนมี ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น
เป็นเหตุให้ความซับซ้อนในการด�ำเนินการจัดการห่วงโซ่อปุ ทานข้ามพรมแดน
เพิ่มขึ้นเช่นกัน จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ต้องการระบบงานอัตโนมัตสิ ำ� หรับการ
บริหารจัดการการค้าข้ามพรมแดนทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ การจ�ำแนก
ประเภทพิกัดอัตราศุลกากรซึ่งเป็นเรื่องแรกๆ ของการส�ำแดงขณะผ่าน
พิธีการศุลกากร การก�ำหนดอัตราอากรและการปฏิบัติตามระบบพิกัด
Harmonized หรือการก�ำหนดรหัส (HTS) ให้ถูกต้องจึงเป็นสิ่งส�ำคัญและ
เป็นประเด็นวิกฤติตลอดมา ในอดี ต การด� ำ เนิ นการจ� ำ แนกรหัสพิกัด
อัตราศุลกากรจะด�ำเนินการด้วยตนเองหรือโดยมนุษย์ ซึ่งมักจะใช้เวลา
ยาวนานและมีต้นทุนสูง ดังนั้นโครงการวิจัยนี้ผู้วจิ ยั จึงก�ำหนดประเด็น
การศึกษาโดยใช้ขอ้ มูลระยะเวลาการค้าระหว่างประเทศของบริษทั ดาวน์
ที่ก�ำหนดเวลาการจ�ำแนกพิกัดศุลกากรส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่น�ำเข้าและส่ง
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ระบบท�ำการส่งผลลัพธ์ของการจ�ำแนกพิกัดแบบอัตโนมัติที่ให้
ศุลกากรของสินค้าขณะน�ำเข้าหรือส่งออกเรียบง่ายและเป็นมาตรฐาน “ระดับความเชื่อมั่น” ของรหัส HS ที่ถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด
เดียวกัน เนื่องจากสินค้าทุกรายการต้องมีรหัสสถิติ (HTS หรือ HS) ขณะ
แยกข้อยกเว้นออกมาให้ชัดเจน
ผ่านศุลกากรแต่ ล ะประเทศ หากการจ� ำ แนกพิ กั ด ศุ ล กากรมีความ
ถูกต้องรวดเร็ว นอกจากจะลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานแล้ว

เพื่อให้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นผู้เขียนขอหยิบยกตัวอย่างในบทความที่ผู้เขียนได้น�ำเสนอไว้ในผลงานเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ เรื่อง การจ�ำแนกพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 23 และตอนที่ 28 กรณีศึกษาสินค้า
“Biofos”ซึ่งมีการน�ำแผนภาพต้นไม้ มาช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบ ของสินค้าตามพิกัดฮาร์โมไนซ์ตอนที่ 23 รายละเอียดตามรูปด้านล่าง

* 2 Automated SC Management Using Machine-Learning-based Tariff Classification and Optimized International Trade Compliance(Poster
draft) https://midlandvaluechain.broad.msu.edu/files/2016/10/SC_Automation_poster_draft1.pdf
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ในทางปฏิ บั ติ อ าจมี ก ารสร้ า งชุ ด ค� ำ ถามเป็ น ฐานข้ อ มู ล ขึ้ น
ชุดหนึ่งเพื่อให้ผู้ใช้ระบบตอบค�ำถามภายใต้บริบทของสินค้าที่ต้องการ
ตรวจสอบพิกัดศุลกากร ที่ละขั้นตอนเมื่อประมวลผลจะต้องตรวจสอบ
กับฐานข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะของสินค้าในแต่ละกลุ่มตอนและฐาน
ข้อมูลค�ำอธิบายพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (WCO Explanatory
notes) หรือ ฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฐานข้อมูลอัตราอากร
เพื่อน�ำผลมาแสดง เป็น พิกัดศุลกากรที่ใกล้เคียงที่สุด นอกจากนี้ผู้วิจัย
จะต้องด�ำเนินการให้เกิดผลดังนี้
o พัฒนากระบวนการหรือวิธีการอัตโนมัติ ในการบริหารจัดการ
จ�ำแนกพิกัดศุลกากร อัตราภาษีและข้อมูลการจัดส่งสินค้า โดยต้อง
ค�ำนึงถึงคุณค่าที่จะเกิดขึ้นกับโครงการ ได้แก่
(i) การลดเวลาการท�ำงานของกระบวนการตัง้ แต่เริม่ ต้นจนสิน้ สุด
กระบวนงาน
(ii) ค่าใช้จ่ายที่ลดลงในการด�ำเนินงาน
(iii) ความถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบการค้าระหว่างประเทศ
o การวิจัยคาดว่าจะสามารถสร้างกระบวนการที่ปฏิบัติได้จริง
และมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับการปฏิบัติด้วยมือของงานการจ�ำแนก
พิกัดศุลกากรโดยมนุษย์
o วิธีการที่น�ำเสนอคาดว่าจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าที่ส�ำคัญ
เกี่ยวกับพารามิเตอร์ของกระบวนการท�ำงานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้
สอดคล้องและเหมาะสม
o ส�ำหรับกระบวนการท�ำงานที่ไม่สอดคล้องก็จะถูกตรวจหา
ด้วยกระบวนการท�ำงานลักษณะอัตโนมัติได้อย่างง่ายด้วย
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ระยะแรก : ระบบที่จะพัฒนาขึ้นจะต้องก�ำหนดรหัส HS ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ที่จะตรงกับระบบการจ�ำแนกพิกัดของ WCO อย่างมาก
ที่สุดเท่าที่ท�ำได้ นักวิจัยของมหาวิทยาลัย MSU จะระบุคุณสมบัติที่
ส�ำคัญของผลิตภัณฑ์ (คุณสมบัติและข้อมูลจ�ำเพาะของสินค้า) โดย
น�ำคุณสมบัติส�ำคัญของผลิตภัณฑ์เหล่านี้และรหัส HS นั้นมาพัฒนาผ่าน
ระบบต้นไม้เพื่อการตัดสินใจ เกิดเป็นระเบียบวิธีการจัดหมวดหมู่ที่
สามารถเชือ่ มโยงได้อย่างถูกต้อง หลังจากนัน้ เมือ่ ได้กระบวนการตัดสินใจ
เป็นระบบที่สามารถตรวจสอบสินค้าที่ผ่านกระบวนการทดสอบแล้ว
จึงจะด�ำเนินการตรวจสอบการจัดหมวดหมู่ของ 1,000 ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ที่ไม่ได้ถูกน�ำมาใช้ในกระบวนการทดสอบต่อไป
ระยะทีส่ อง: พัฒนาระบบการตัดสินใจด้วยการใช้แผนภาพต้นไม้
เพือ่ การตัดสินใจในการวิเคราะห์ เพือ่ ระบุอปุ สรรคทีส่ ำ� คัญในกระบวนการ
จ� ำ แนกคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการผลิ ต และ
กระบวนการต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์เพือ่ ให้กระบวนการการจ�ำแนก
อัตราศุลกากรทั้งหมดสามารถปรับปรุงให้เวลาในการด�ำเนินการน้อย
ที่สุดเมื่อรวมเวลาการท�ำงานของระบบคอมพิวเตอร์แล้ว
ระยะทีส่ าม: ขัน้ ตอนต่อไปเป็นการปรับปรุงกระบวนการจ�ำแนก
พิกัดอัตราศุลกากรที่สามารถท�ำด้วยการรวบรวมการไหลของข้อมูล
สินค้าจากห่วงโซ่อปุ ทาน เช่น รหัส HS ภาษีอากรทีเ่ รียกเก็บ เวลาการส่งมอบ
ที่แต่ละประเทศจนถึงประเทศปลายทางสุดท้าย
(เรียบเรียงจากเอกสารเผยแพร่โครงการที่ปรากฏในบทความที่
อ้างถึง ในเชิงอรรถ 1 และ 2)

TARIFF

ผู้เขียนอาจต้องหันกลับมาพิจารณาและเปลี่ยนความคิดที่ว่า
ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะน�ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาท�ำหน้าที่ชี้พิกัด
ศุลกากรแทนมนุษย์ได้ หากโครงการวิจัยนี้ด�ำเนินการส�ำเร็จและน�ำไป
สู่การปฏิบัติเราอาจจะได้เห็นระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ที่พัฒนาให้มี
รูปลักษณ์แบบมนุษย์มาท�ำงานแทนมนุษย์โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ชี้พิกัด
ซึ่งสามารถจ�ำแนกพิกัดศุลกากรด้วยความแม่นย�ำ ไม่มีอคติ และไม่รู้จัก
เหน็ดเหนื่อย ท�ำงานตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน ไม่เถียง ไม่บ่น มาให้
บริการที่หน้าด่านศุลกากร หรือจุดตรวจปล่อยแทนเจ้าหน้าที่ศุลกากร
อย่างที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน ท่านผู้อ่านที่สนใจสามารถติดตามความ
คืบหน้าของโครงการในเว็บ ไซต์ของมหาวิ ท ยาลั ย Michigan State
University สหรัฐอเมริกา ซึง่ ผูเ้ ขียนจะได้นำ� เสนอความคืบหน้าในโอกาสต่อไป
สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจ�ำแนกพิกัดอัตราศุลกากรของทั่วโลก
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นศุลกากรหลายๆ ประเทศต่างมีแนวคิดที่จะ
น�ำเทคโนโลยีเข้ามาด�ำเนินการแทนมนุษย์ในหลายๆ กิจกรรม นับตั้งแต่
ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงศุลกากรไทยซึ่งได้น�ำระบบคอมพิวเตอร์
มาใช้งานและมีการพัฒนาไปหลายยุคหลายสมัย ตั้งแต่ระบบอีดีไอ (EDI:
Electronic Data Interchange) e-Customs และ TCES (Thai
Customs Electronic Systems) ที่ด�ำเนินการด้วยมาตรฐาน e-BXML
แต่งานในการจ�ำแนกพิกัดอัตราศุลกากรอาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องใน
ล�ำดับท้ายๆ ทีจ่ ะสามารถน�ำเครือ่ งจักร เครือ่ งมือหรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มาทดแทนมนุษย์ได้
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12 Customs Snap Shot
ถวายเทียนพรรษา ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
เมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ ศ.ดร.สกนธ์
วรัญญูวฒ
ั นา พร้อมคณะกรรมการจริยธรรมประจ�ำกรมศุลกากร เป็นประธาน
โครงการ “ถวายเทียนพรรษา ประจ�ำปี พ.ศ. 2560” เพื่อให้ข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมศุลกากร ได้มโี อกาสปฏิบตั ธิ รรมถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และน้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีพ่ ระองค์ทา่ นทรงมีตอ่ ปวงชนชาวไทย
และเป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมตามวิถชี าวพุทธในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา ณ วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อ.เมือง จ.นนทบุรี และ วัดปรมัยยิกาวาส
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

‘ศุลกากร’ เปิดประมูลรถของกลาง 300 คัน
ยันสามารถออกแบบ 32 และจดทะเบียนได้อย่างถูกต้อง
เมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 กรมศุลกากรจัดขายทอดตลาด
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลางด้วยวาจา จ�ำนวน 300 คัน โดยมี
นายชูชยั อุดมโภชน์ ทีป่ รึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร
เป็นประธานในพิธี สามารถน�ำรายได้เข้ารัฐกว่า 365 ล้านบาท พร้อมยืนยัน
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ทปี่ ระมูลได้ สามารถออกแบบที่ 32 และน�ำไป
จดทะเบียนได้ เมือ่ มีการปรับปรุงสภาพตามทีก่ รมการขนส่งทางบกก�ำหนด
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ประชุม Council Sessions ครั้งที่ 129/130
เมือ่ วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
และคณะ เข้าร่วมการประชุม Council Sessions ครั้งที่ 129/130
ณ ส�ำนักงานใหญ่องค์การศุลกากรโลก กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม
รวมทั้งได้หารือทวิภาคีกับอธิบดีศุลกากรออสเตรีย และอังกฤษ รวมทั้ง
ผู้แทนอธิบดีศุลกากรเยอรมัน

อธิบดีกรมศุลกากรหารือทวิภาคีร่วมกับคณะผู้แทนจากศุลกากร
เนเธอร์แลนด์
เมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
และคณะ ได้หารือทวิภาคีร่วมกับคณะผู้แทนจากศุลกากรเนเธอร์แลนด์
ณ ส�ำนักงานใหญ่ศุลกากรเนเธอร์แลนด์ โดยมีหัวข้อการหารือ ได้แก่
ความร่วมมือด้านศุลกากรระหว่าง 2 หน่วยงาน การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการควบคุมทางศุลกากร รวมทั้งความร่วมมือ
ระหว่างศุลกากรและภาคเอกชน นอกจากนี้ ได้ศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือ
รอตเตอร์ดัม โดยเน้นเกี่ยวกับนโยบาย และการปฏิบัติงานในภาพรวม
ของศุลกากร ณ ท่าเรือดังกล่าว รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่น�ำใช้ใน
ระบบงานศุลกากร ในการนี้ นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์, Ambassador
Extraordinary and Plenipotentiary ประจ�ำสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงเฮก ได้เข้าร่วมในการศึกษาดูงานดังกล่าวด้วย

ส�ำนักงานทีป่ รึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธที ำ� บุญเลีย้ งพระ
เนื่องในโอกาสการปรับปรุงซ่อมแซมส�ำนักงานและบ้านพัก
เมือ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
เป็นประธานในพิธี ท�ำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสการปรับปรุงซ่อมแซม
ส�ำนักงานและบ้านพักแล้วเสร็จของส�ำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร
ณ กรุงบรัสเซลส์ ในการนี้ นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต
ณ กรุงบรัสเซลส์ หัวหน้าส�ำนักงานต่างๆ และข้าราชการคณะกรรมการ
บริหารทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ให้เกียรติ
มาร่วมงานและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

พิธเี ปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่ (New - entry
Customs Officers) รุ่นที่ 4/2560
เมือ่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
พร้อมคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ
บรรจุใหม่ (New - entry Customs Officers) รุ่นที่ 4 ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้แก่ขา้ ราชการบรรจุใหม่ในต�ำแหน่ง นักวิชาการ
ศุลกากรปฏิบตั กิ าร นักวิทยาศาสตร์ปฏิบตั กิ าร นักวิชาการพัสดุปฏิบตั กิ าร
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน และนายช่าง
เครื่องกลปฏิบัติงาน จ�ำนวนทัง้ สิน้ 61 ราย ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
ถึง 5 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
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การประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและก�ำกับดูแล
ระบบ NSW ครั้งที่ 1/2560
เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและก�ำกับดูแล
ระบบ National Single Window (NSW) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม
ภาสกรวงศ์ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร

การประชุม The Kick-Off Regional Customs Meeting ระหว่าง
ศุลกากรไทยและศุลกากรกัมพูชา
เมือ่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม The Kick-Off Regional Customs Meeting
ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรกัมพูชา ร่วมหารือกันในหลายประเด็น
อาทิเช่น การอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า การควบคุมสินค้าผ่านแดน
โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอ�ำนวยความสะดวกทาง
การค้าบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา อีกทั้งยังเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
และความสัมพันธ์อันดีระหว่า งกัน ณ โรงแรมอังกอร์พาเลซรีสอร์ท
แอนด์สปา จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

อธิบดีกรมศุลกากร ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตแคนาดา
ประจ�ำประเทศไทย
เมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
ให้การต้อนรับ นางโดนิกา พอตตี (H.E. Mrs. Donica Pottie)
เอกอัครราชทูตแคนาดาประจ�ำประเทศไทย พร้อมร่วมหารือในประเด็น
ความร่วมมือด้านศุลกากร ณ ห้องรับรอง 3 ชั้น 2 อาคาร 1

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
เมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของ
กรมศุลกากร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู ร เนื่ อ งในโอกาสวั นเฉลิ ม พระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องโถง อาคาร 1
กรมศุลกากร

“คนคลังรวมพลังสร้างความดี” (MOF International Culture
Charity Fair)
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายชัยยุทธ ค�ำคุณ รษก.ที่ปรึกษา
ด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ร่วมพิธีเปิด “คนคลังรวมพลังสร้าง
ความดี” (MOF International Culture Charity Fair) โดยกรมศุลกากร
ได้ร่วมจัดบูธกิจกรรมบิงโกและขายของราคาถูก ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 ณ กระทรวงการคลัง
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18 Customs Snap Shot
การประชุม 22nd Joint Development Area (JDA)
เมือ่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี รองอธิบดี
เป็นประธานการประชุม 22nd Joint Development Area (JDA) ณ
โรงแรงแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2560

ประมวลภาพ พิธที ำ� บุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

พิธที ำ� บุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 รัฐบาล น�ำโดย พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ
ถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยตักบาตร
พระสงฆ์และสามเณร จ�ำนวน 651 รูป ณ พระลานพระราชวังดุสิต
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง
พร้อมคณะ ร่วมด้วย นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และผู้บริหาร
กรมศุลกากร เป็นผู้แทนของกระทรวงการคลัง เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
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20 Customs Update
โครงการพันธมิตรศุลกากร :
มาตรการหลักเพื่อก้าวเข้าสู่ Customs 4.0

ปัจจุบันกรมศุลกากรก�ำลังด�ำเนินการปฏิรูปกระบวนการท�ำงาน
ด้านศุลกากรให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม และมีความคล่องตัวเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�ำงานและให้เป็นไปตามมาตรฐานศุลกากรโลก
อันเป็นการก้าวเข้าสู่ Customs 4.0 กรมศุลกากรตระหนักดีวา่ การสร้างกลไก
ความร่ ว มมื อ ที่ ดี ใ นการท� ำ งานระหว่ า งกรมศุ ล กากรกั บ ภาคเอกชน
ถือเป็นภารกิจหลักในการปฏิรูปกระบวนการท�ำงานของกรมศุลกากร
จึงได้จัดท�ำโครงการ “พันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)” ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่างภาคเอกชนกับ
กรมศุลกากร ในการให้ค�ำแนะน�ำติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหาและ
สร้างความชัดเจน ลดข้อโต้แย้งทีจ่ ะเกิดขึน้ ในด้านต่างๆ ทัง้ ปัญหาเชิงนโยบาย
และปัญหาหน้างานปกติ อาทิ พิธีการศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร ราคา
ถิน่ ก�ำเนิด กฎหมายศุลกากร สิทธิประโยชน์ และปัญหาอืน่ ๆ โดยมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ศุลกากรจากส่วนกลาง (Account Officer Center : AOC)
ท�ำหน้าที่ติดต่อประสานกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านของแต่ละพื้นที่
(Account Officer Expert) เพื่อแก้ปัญหาและให้ค�ำปรึกษาอย่างรวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์ ซึง่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงาน ประหยัดเวลา
และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการด�ำเนินพิธีการทางศุลกากร
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ตลอดจนได้น�ำ 12 มาตรการส�ำคัญมาเป็นปัจจัยหลักในการด�ำเนินงาน
อันเป็นการสร้างความโปร่งใสและความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการ
ส�ำหรับโครงการดังกล่าว ในระยะแรกเริ่มน�ำร่องกับ 8 กลุ่มพิกัด
สินค้าที่มีการน�ำเข้าและส่งออกที่พบปัญหามากสุด ได้แก่ รหัสพิกัดใน
หมวด 07 : สินค้าเกษตร, รหัสพิกัดในหมวด 30 : สินค้าเภสัชกรรม,
รหัสพิกัดในหมวด 39 : สินค้าพลาสติก, รหัสพิกัดในหมวด 72 : สินค้า
เหล็ก, รหัสพิกัดในหมวด 73 : สินค้าผลิตภัณฑ์จากเหล็ก, รหัสพิกัดใน
หมวด 84 : สินค้าเครื่องจักร, รหัสพิกัดในหมวด 85 : สินค้าIT และ
รหัสพิกัดในหมวด 87 : สินค้ายานพาหนะ ทั้งนี้คณะท�ำงานพันธมิตร
ศุลกากร (Customs Alliances Team) น�ำโดยนายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดี
กรมศุลกากรในฐานะหัวหน้าคณะท�ำงาน เดินสายเข้าพบกับภาคเอกชนและ
สมาคมธุรกิจการค้าต่างๆ มากว่า 18 แห่ง เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ
สร้างความความรับรู้ความเข้าใจ พร้อมหารือรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม และร่วมกันแก้ไขปัญหา ทั้งนี้โครงการ
“พันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)” ได้ปิดการรับลงทะเบียน
เป็นสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 และได้
รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันมีภาคเอกชนร่วม

ลงทะเบียนเป็นสมาชิกโครงการพันธมิตรศุลกากรแล้วทั้งสิ้น 325 ราย
และเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา กรมศุลกากรได้จัดงานเปิดตัว
พันธมิตรศุลกากร (Customs Alliance Members) อย่างเป็นทางการ
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ พร้อมมอบใบรับรองให้แก่สมาชิกทุกราย
กรมศุลกากรมุ่งมั่นพัฒนาการท�ำงานอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง
เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก อ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
ปกป้องสังคม ดังวิสัยทัศน์กรมศุลกากรทีว่ า่ “องค์กรทีม่ งุ่ มัน่ ให้บริการ
ศุลกากรเป็นเลิศ เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของเศรษฐกิจไทยและเชือ่ มโยง
การค้าโลก”
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22 Customs News
กรมศุลกากร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร
ครบรอบ 143 ปี

เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00น. - 12.00 น.
ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดี
กรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีทางศาสนาและกิจกรรมวันคล้ายวัน
สถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 143 ปี พร้อมมอบเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
รางวั ล เชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ก่ ค นดี ศ รี ศุ ล กากรประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นชอบ
ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตของกรมศุลกากร ประจ�ำปี 2560 และข้าราชการ
ผู้มีผลงานดี ตลอดจนมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาข้าราชการและ
ลูกจ้างกรมศุลกากร
นายกุลิศ สมบัติศิริ กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
ซึง่ เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ซึง่ ปีนกี้ รมศุลกากรครบรอบ 143 ปี
ในการนี้กรมศุลกากรได้จัดพิธีการทางศาสนา ถวายภัตตาหารเช้าแด่
คณะสงฆ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำกรมศุลกากร เจริญพระพุทธมนต์
ถวายเครื่องสังฆทาน จากนั้นจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รางวัล
เชิดชูเกียรติแก่คนดีศรีศุลกากร ผู้มีผลงานดีของกรมศุลกากร ผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของกรมศุลกากร ประจ�ำปี 2560
และข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมศุลกากร ประจ�ำปี 2559 ตลอดจน
มอบทุ น การศึ ก ษาแก่ บุ ต รธิ ด าข้ า ราชการและลู ก จ้ า งกรมศุ ล กากร
นอกจากนีไ้ ด้มกี ารจัดแสดงผลงานของกรมศุลกากร โดยได้รบั เกียรติจากแขก
ผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีกับกรมศุลกากรเป็นจ�ำนวนมาก

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมศุลกากรมุ่งมั่นพัฒนาการท�ำงาน
อย่า งต่อเนื่องไม่ห ยุดยั้งเพื่อพัฒ นาเศรษฐกิ จ ไทยและเศรษฐกิ จ โลก
อ�ำนวยความสะดวกทางการค้า ปกป้องสังคม ดังวิสัยทัศน์กรมศุลกากร
ที่ว่า “องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้าโลก”

Customsกรกฎาคม
Bulle2560
tin

23

24 Customs News
กรมศุลกากรขายทอดตลาดรถของกลาง 199 คัน
กวาดรายได้เข้ารัฐกว่า 365 ล้านบาท

ผลการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลาง
เมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ทีผ่ า่ นมา กรมศุลกากรสามารถขายทอดตลาด
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลางได้ จ�ำนวน 199 คัน น�ำรายได้เข้ารัฐ
กว่า 365 ล้านบาท
นายชั ย ยุ ท ธ ค� ำ คุ ณ รองอธิ บ ดี รั ก ษาราชการแทนอธิ บ ดี
กรมศุลกากร และในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า จากทีก่ รมศุลกากร
ได้จัดงานการประมูลขายทอดตลาดรถของกลางทั้งสิ้น จ�ำนวน 300 คัน
โดยเป็นรถยนต์ของกลางที่น�ำออกประมูล จ�ำนวน 268 คัน และ
รถจักรยานยนต์ของกลางทีน่ ำ� ออกประมูล จ�ำนวน 32 คัน ทัง้ นีก้ รมศุลกากร
สามารถขายทอดตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลางได้ทั้งสิ้น
จ�ำนวน 199 คัน ซึง่ เป็นรถยนต์ของกลาง จ�ำนวน 177 คัน รถจักรยานยนต์
22 คัน รวมรายได้เข้ารัฐทัง้ สิน้ 365,172,000 บาท ส�ำหรับรถยนต์ของกลาง
ที่มีผู้ประมูลไปในราคาสูงสุด 3 ล�ำดับแรก ได้แก่
1. รถยนต์ยหี่ อ้ ROLLS ROYCE รุน่ PHANTOM BLACK ปี 2006 สีดำ�
เปิดประมูลในราคา 10,750,000 บาท สามารถจ�ำหน่ายได้ในราคา
18,200,000 บาท
2. รถยนต์ยหี่ อ้ PORSCHE รุน่ 911 CARRERA TURBO S ปี 2014
สีเทา เปิดประมูลในราคา 9,290,000 บาท สามารถจ�ำหน่ายได้ในราคา
14,600,000 บาท

3. รถยนต์ยี่ห้อ ROLLS ROYCE รุ่น PHANTOM ปี 2006 สีด�ำ
เปิดประมูลในราคา 8,990,000 บาท สามารถจ�ำหน่ายได้ในราคา
13,100,000 บาท
ในส่วนของรถจักรยานยนต์ของกลางที่มีผู้ประมูลไปในราคา
สูงสุด 3 ล�ำดับแรก ได้แก่
1. รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ BMW รุน่ R68 ปี 1954 สีด�ำ เปิดประมูล
ในราคา 203,000 บาท สามารถจ�ำหน่ายได้ในราคา 3,600,000 บาท
2. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ BMW รุ่น R69 S สีด�ำ เปิดประมูลใน
ราคา 203,000 บาท สามารถจ�ำหน่ายได้ ในราคา 1,750,000 บาท
3. รถจักรยานยนต์ ยีห่ อ้ BMW รุน่ R60 US ปี 1969 สีดำ� เปิดประมูล
ในราคา 540,000 บาท สามารถจ�ำหน่ายได้ในราคา 1,300,000 บาท
ทั้ ง นี้ ผู ้ ช นะการประมู ล ต้ อ งช� ำ ระเงิ น ค่ า ซื้ อ รถยนต์ แ ละ
จักรยานยนต์ของกลางครบเต็มจ�ำนวนที่ได้ประมูลต่อกรมศุลกากร
ภายในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 (ไม่รวมเงินค�้ำประกันการประมูล)
และจะต้ อ งน� ำ รถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์ ไ ปจดทะเบี ย นที่
กรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออก
ใบรับรองการน�ำเข้า (แบบที่ 32)
กรมศุ ล กากรมุ ่ ง มั่ น ให้ บ ริ ก ารเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
ของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้าโลก จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม
โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุม
ทางศุลกากร ทั้งยังอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบ
โลจิสติกส์ของประเทศ พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการ
ทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ
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ว่างเว้น พระราชพิธีฯ มาเป็นระยะเวลา 78 ปี เนื่องจากในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 และรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้า อยู ่ หัวรั ช กาลที่ 7 ไม่ มี พ ระราชพิธี
สถาปนาองค์รัชทายาทหรือมงกุฎราชกุมารเนื่องจากพระมหากษัตริย์
ทั้งสองพระองค์ไม่ทรงมีพระราชโอรส

พระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถทางด้านต่างๆ

พระราชประวัติ รัชกาลที่ 10
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10 มีพระนามเดิมว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า
มหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระโอรสพระองค์เดียว
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ทรงเป็นสยามมกุฎราชกุมาร
พระองค์แรกในสมัยระบอบการปกครองประชาธิปไตยของประเทศไทย
พระราชสมภพเมือ่ วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2495 ณ พระทีน่ งั่
อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงมีพระเชษฐภคินี 1 พระองค์ คือ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี พระนามเดิม
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีและ
พระขนิษฐภคินี 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี
เมื่อพระชนมายุ 20 พรรษาบริบูรณ์ ทรงบรรลุนิติภาวะตาม
กฎหมายจึ ง ก� ำ หนดให้ มี ก ารพระราชพิ ธี ส ถาปนาเฉลิ ม นามาภิ ไ ธย
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามราชกุมาร
ในเดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2515 และทางราชการได้ก�ำหนดให้มี
พระราชพิ ธีส ถาปนาเฉลิ มนามาภิไ ธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามราชกุมาร ในวันที่ 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 หลังจากได้

ด้านศาสนา
พระองค์ ท รงมี พ ระราชศรั ท ธาทรงออกผนวชในพระบวร
พระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2521 ทรงศึกษา
และปฏิบตั พิ ระธรรมวินยั อย่างเคร่งครัด นอกจากนัน้ ได้ เสด็จพระราชด�ำเนิน
แทนพระองค์ ไปปฏิบัติพระราชกิจทางศาสนาเป็นประจ�ำเสมอ เช่น
ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามฤดูกาล เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ ไปทรงบ�ำเพ็ญ
พระราชกุศลในวันส�ำคัญต่างๆ ทางศาสนา และถวายกฐินหลวงตามวัดต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง โดยมิขาดตกบกพร่อง
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให้มอี ปุ กรณ์การแพทย์
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเพื่อสามารถให้บริการที่ดีแก่ประชาชน และ
ทรงรับผู้ป่วยยากไร้ไว้ในพระราชานุเคราะห์ ทรงตระหนักว่าสุขภาพ
พลานามั ย อั น ดี ข องประชาชนเป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ของการสร้ า งสรรค์
ทรัพยากรบุคคลอันมีคุณภาพไว้เป็นก�ำลังในการพัฒนาประเทศ
ด้านการทหาร
ทรงเข้ารับการศึกษาด้านการทหาร เมื่อปี พุทธศักราช 2515พุทธศักราช 2519 ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
ทรงฝึกหลักสูตรวิชาอาวุธพิเศษ การท�ำลายและยุ ท ธวิธีรบนอกแบบ
หลักสูตรต้นหนชั้นสูง หลักสูตรการลาดตระเวน และทรงการด�ำเนินงาน
ด้านการทหารมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงการปะทะกันระหว่าง
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กับเจ้าหน้าที่ทหารและต�ำรวจตามพื้นที่ต่างๆ
ในประเทศ ท�ำให้เกิดความสูญเสียแก่ครอบครัวผูเ้ สียชีวติ ในเหตุการณ์นนั้
ทรงเสด็จพระราชด�ำเนินไปยังพื้นที่ที่มีการปะทะเพื่อเยี่ยมเยือนและ
พระราชทานขวัญและก�ำลังใจ
ด้านการบิน
ด้ ว ยความตั้ ง พระราชฤทั ย ถ่ า ยทอดพระประสบการณ์ แ ละ
ความรอบรู้ในเทคนิคสมัยใหม่เพื่อพัฒนากองทัพอากาศได้ทรงเข้าร่วม
การฝึกซ้อมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศ และทรงปฏิบัติหน้าที่
ครูการบินฝึกสอนนักบินขับไล่ของกองทัพอากาศทั้งด้านภาควิชาและ
การฝึกบิน ต่อมาทรงเริ่มฝึกการบิ นเครื่ อ งบิ นล� ำ เลี ย งเพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญน�ำไปสู่การบินพาณิชย์ได้ ทรงได้รับ
ใบอนุญาตครูฝึกภาคอากาศและผู้ตรวจสอบนักบินส�ำหรับเครื่องบิน
พาณิชย์ ทรงทุ่มเทฝึกการบินแบบต่างๆ มาเป็นระยะเวลานาน ทรงฝึก
หลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์เพื่อใช้งานทั่วไป หลักสูตรเฮลิคอปเตอร์
โจมตี และแบบโจมตีติดอาวุธ
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ด้านเกษตรกรรม
สื บ เนื่ อ งมาจากแนวพระราชกรณี ย กิ จ ทางด้ า นเกษตรของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ครั้งหนึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงปฏิบัติการสาธิต
การท�ำนาด้วยพระองค์เอง ได้ทรงถอดฉลองพระบาทถลกพระสนับเพลา
ทรงพระด�ำเนินลุยโคลน หว่านพันธุข์ า้ วปลูกและปุย๋ หมักในแปลงนาสาธิต
โดยมิได้มีก�ำหนดการไว้ก่อน สร้างความชื่นชมโสมนัสปลาบปลื้มปิติและ
ซาบซึ้งในพระราชจริยวัตรแก่บรรดาข้าราชการและประชาชนที่มาเฝ้า
ทูลละอองพระบาทในพิธกี ารวันนัน้ เป็นอย่างยิง่ ทัง้ ยังพระราชทานอุปกรณ์
การท�ำนาพันธุ์ข้าวปลูก และปุ๋ยหมักให้ข้าราชการผู้ใหญ่ไปด�ำเนินการ
สาธิต
ด้านกีฬา
เมื่อครั้งตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสยุโรป สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร รัชกาลที่ 10 ได้มีโอกาสทรงสเก็ต
น�้ำแข็งร่วมกับทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงทรง
เรือใบร่ ว มแข่ ง ขั น กั บพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว รั ช กาลที่ 9 และ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อเสด็จ
แปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน อีกด้วย

ทรงมีพระอัธยาศัยรักการผจญภัย และออกก�ำลังพระวรกาย มาตัง้ แต่พระเยาว์
ทั้งการทรงม้า ที่ทรงฝึกหัดมาตั้งแต่พระชันษาเพียง 11-13 พรรษา
ได้อย่างคล่องแคล่ว นอกจากนั้น ขณะที่ทรงศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ พระองค์ทรงร่วมกิจกรรมกีฬากับพระสหาย ทั้งการแข่งขัน
ฟุตบอล รักบี้ และเรือพาย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิง่ ยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ขอเดชะ
อ้างอิงจาก :
หนังสือ 63 พรรษามหาวชิราลงกรณ ส�ำนักงานศิลปวัฒนธรรม
หนังสือจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ
สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชน
พรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555
http://www.thaigoodview.com
http://www.koratstartup.com/king-rama-10/
http://www.news.sanook.com/2098526/
http://www.news.sanook.com/2098478/
http://www.news.sanook.com/2106006/
http://www.matichon.co.th/news/387757
http://www.thailandworldnews.com
http://www.sites.google.com/site/aekarat4808/home/
phra-rach-krniykic-r-10
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บรรณาธิการบริหาร
นายกรีชา เกิดศรีพันธ์ุ
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางปุณณภา ตอสุวพรรณ
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ
นางสาวนัยรัตน์ พงศ์ศักดินนท์

