ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี 12 สิงหา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร
สยามบรมราชกุมารี

ศุลกากร

จุลสาร

ปีที่ 25 ฉบับที่ 11
สิงหาคม 2560

วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย
และเชื่อมโยงการค้าโลก
An excellent Customs service to achieve
sustainable development of Thailand economy
and global trade connectivity

“...สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา
พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่
เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล
เพื่อมาเป็น ก�ำลังไทย ให้แข็งแรง...”

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

ค�ำขวัญพระราชทาน วันแม่แห่งชาติ 2560
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

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

เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่
กรมศุลกากร ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ในเดือนนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายกุลิศ สมบัติศิริ
อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารด่านศุลกากรอรัญประเทศ (บ้านป่าไร่)
ณ บริเวณพืน้ ทีก่ อ่ สร้างอาคารด่านศุลกากรอรัญประเทศ เมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 อธิบดีกรมศุลกากร
เป็นประธานการประชุม 4th Bilateral Meeting between Royal Malaysian Customs
Department and Thai Customs Department ณ โรงแรมบุรศี รีภบู ตู คิ โฮเตล จังหวัดสงขลา พร้อม
น�ำคณะอธิบดีศุลกากรมาเลเซียดูงาน ณ ด่านศุลกากรสะเดาและด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และ
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ร่วมทูลเกล้าฯ ถวาย
ดอกไม้จันทน์ จ�ำนวน 19,999 ดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้แก่ ส�ำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ติดตามต่อได้ที่คอลัมน์
Customs Snapshot
ส�ำหรับข่าวสารของกรมศุลกากรคอลัมน์ Customs News ในเดือนสิงหาคม ได้แก่
กรมศุลกากรจับกุมตัวนิ่มหรือลิ่นมีชีวิต จ�ำนวน 136 ตัว และเกล็ดตัวนิ่ม 450 กิโลกรัม มูลค่ากว่า
2,500,000 บาท ซึ่งทั้งตัวนิ่มและเกล็ดตัวนิ่มถูกขึ้นบัญชีเลขที่ 1 (Appendix I) เป็นสัตว์ป่าใกล้จะ
สูญพันธุ์ห้ามไม่ให้มีการซื้อขายโดยเด็ดขาดตามอนุสัญญาไซเตส กรมศุลกากรพร้อมเป็นส่วนหนึ่งใน
การแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ และปราบปรามการลักลอบน�ำเข้าสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ป่าที่ห้ามน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างจริงจัง

ฉบับนี้มีอะไร
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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

ผลกระทบของความตกลงว่าด้วยการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
ที่มีต่อการพัฒนาพิธีการศุลกากร

Customs Snap Shot
กิจกรรมประจ�ำเดือนสิงหาคม

นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์
บรรณาธิการบริหาร

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
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Customs Update
การก�ำหนดราคาศุลกากรของสินค้ากระดาษน�ำเข้าประเทศปากีสถาน
ภายใต้ Valuation Ruling เลขที่ 827/2516 ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร
ปากีสถาน 1969 ข้อ 25-A สอดคล้องกับการก�ำหนดราคาศุลกากร
ตามระบบราคาแกตต์หรือไม่

Customs News
แถลงข่าวการตรวจยึดตัวนิ่มหรือลิ่นมีชีวิต
จ�ำนวน 136 ตัว และเกล็ดตัวนิ่มหรือลิ่น
450 กิโลกรัม

6 Customs Knowledge

นายชัยยุทธ ค�ำคุณ
รองอธิบดีกรมศุลกากร รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร

ผลกระทบของความตกลงว่าด้วยการอ�ำนวยความสะดวก
ทางการค้าทีม
่ ีต่อการพัฒนาพิธีการศุลกากร

การอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) เป็นประเด็น
ทีม่ กี ารกล่าวถึงและประเทศต่างๆ ทัว่ โลกได้ให้ความส�ำคัญมาเป็นระยะเวลา
หลายสิบปีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิง่ ภายหลังจากทีป่ ระเทศต่างๆ ได้ดำ� เนินการ
ลดอัตราอากรศุลกากรซึ่งถือเป็นอุปสรรคทางด้านภาษี (tariff barrier)
เพือ่ ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศซึง่ ประสบผลส�ำเร็จไปในระดับหนึง่ แล้ว
แต่เห็นว่ายังมีอปุ สรรคทางการค้าในด้านอืน่ ๆ ซึง่ รวมถึงความซ�ำ้ ซ้อนของ
ขัน้ ตอนการค้า การขาดข้อมูลทีช่ ดั เจน และโปร่งใสในการผ่านพิธกี ารศุลกากร
จึงมีความพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขอุปสรรคดังกล่าว ทั้งนี้การอ�ำนวย
ความสะดวกทางการค้ามีผลต่อความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ
เป็นปัจจัยส�ำคัญประการหนึง่ ในการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ และ
การด�ำเนินธุรกิจรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
หลายหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศได้ให้ค�ำจ�ำกัดความ
ของค�ำว่า “การอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า” ซึง่ มีความหลากหลาย
และแตกต่างกันตามบริบทที่น�ำไปใช้หรือการน�ำไปวิเคราะห์ อาทิ
OECD ได้ให้คำ� จ�ำกัดความว่า “การอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
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คือ การสร้างมาตรฐานและการลดความยุ่งยากของกระบวนการและ
การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า ระหว่ า ง
ประเทศจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ และเพื่อส่งผ่านการช�ำระเงินให้ถูกต้อง”
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ใ ห้ ค� ำ จ� ำ กั ด ความมี ค วามหลากหลายและ
แตกต่างกัน
APEC ให้ค�ำจ�ำกัดความว่า การอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
หมายถึง การลดความซับซ้อน สร้างความเป็นเอกภาพ น�ำเทคโนโลยีและ
มาตรการอื่นๆ มาใช้แก้ไขกระบวนการและงานบริหารที่เป็นอุปสรรค
ต่อการค้า
WTO และ UNCTAD – การอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
เป็นการท�ำให้กระบวนการทางการค้าระหว่างประเทศมีความเรียบง่าย
ซึง่ หมายรวมถึงกิจกรรม การปฏิบตั พิ ธิ กี ารทีเ่ กีย่ วกับการรวบรวมการน�ำเสนอ
การสื่อสารและประมวลผลข้อมูลส�ำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าในการค้า
ระหว่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม แม้ค�ำจ�ำกัดความของการอ�ำนวยความสะดวก

ทางการค้าจะแตกต่างกันตามการตีความและขอบเขตการด�ำเนินการ
ก็ตาม แต่สามารถที่จะสรุปได้ว่าการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้ามี
วัตถุประสงค์เพื่อให้การเคลื่อนย้ายสินค้านั้นเป็นไปด้วยความสะดวก
ลดต้นทุน ระยะเวลา และความไม่แน่นอนต่างๆ ที่มีอยู่ในขั้นตอน
ของกระบวนการน�ำเข้า ส่งออก หรือการผ่านแดนของสินค้า
การอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าเป็นประเด็นได้ถูกบรรจุ
อยู่ภายใต้การเจรจาความตกลงระหว่างประเทศทั้งทวิภาคี และพหุภาคี
อาทิ ความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีซึ่งประเทศไทยท�ำกับประเทศ
คู่ค้าต่างๆ อนุสัญญาว่าด้วยการท�ำพิธีการให้เรียบง่ายและเป็นรูปแบบ
เดียวกัน (Revised Kyoto Convention) ภายใต้องค์การศุลกากรโลก
บทความนี้ ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ที่จะน�ำเสนอสาระส�ำคัญ
โดยสรุปของความตกลงว่าด้วยการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
(Trade Facilitation Agreement: TFA) ภายใต้กรอบองค์การ
การค้าโลก (WTO) ซึง่ มีผลบังคับใช้แล้ว เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
และผลกระทบของความตกลงฯ ดังกล่าว

Section I: เป็นรายละเอียดของบทบัญญัตทิ มี่ เี นือ้ หาทีห่ น่วยงาน
ศุลกากรและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเข้า ส่งออก ผ่านแดน
จะต้องด�ำเนินการ โดยมีทั้งสิ้น 12 ข้อบท ทั้งนี้ผลผูกพันที่แต่ละ
ประเทศสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามก็ขึ้นกับระยะเวลาที่ประเทศสมาชิก
ให้สัตยาบันไว้กับองค์การการค้าโลก
ข้อบท (articles) ที่ก�ำหนดสาระของการอ�ำนวยความสะดวก
ทางการค้า เพื่อให้สมาชิกน�ำไปปฏิบัติ จ�ำนวน 12 articles ได้แก่
1. การจัดพิมพ์และเผยแพร่ข้อมูล
2. การเปิดโอกาสให้แสดงความเห็น รับทราบข้อมูลก่อนการมี
ผลบังคับใช้ และการปรึกษาหารือ
3. การวินิจฉัยล่วงหน้า
4. กระบวนการส�ำหรับการอุทธรณ์หรือการทบทวน
5. มาตรการอื่นๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบตั ิ
และความโปร่งใส
6. วินัยในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าภาระกับหรือในส่วน
ที่เกี่ยวกับการน�ำเข้า การส่งออก และบทลงโทษ
7. การตรวจปล่อยสินค้า
8. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่พรมแดน
9. การเคลือ่ นย้ายสินค้าทีน่ ำ� เข้า ภายใต้การควบคุมทางศุลกากร
10. พิธีการเกี่ยวกับการน�ำเข้า ส่งออก และการผ่านแดน
11. เสรีภาพในการผ่านแดน
12. ความร่วมมือด้านศุลกากร
Section II: ประกอบด้วย 10 ข้อบท (article 13 – 22) มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษกับประเทศก�ำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนา
น้อยที่สุด ในการน�ำความตกลงฯ ไปปฏิบัติ โดยสามารถเลือกที่จะรับ
ข้อบทใดๆ ภายใต้ความตกลงฯ ตาม Section I มาปฏิบัติทันทีที่ความ
ตกลงมีผลบังคับใช้ หรือบางข้อบทจะชะลอเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ภายในของตนก่อนแล้วจึงค่อยรับไปปฏิบตั ิ ณ ช่วงเวลาใดๆ ภายหลังจาก

สาระส�ำคัญของความตกลงฯ
วัตถุประสงค์หลักของการจัดท�ำความตกลงว่าด้วยการอ�ำนวย
ความสะดวกทางการค้า ขององค์การการค้า โลก ก็เพื่อลดขั้นตอน
พิธีการศุลกากรให้มีความชัดเจน โปร่งใส และเป็นรูปแบบเดียวกัน
ทั้งนี้ เนือ้ หาส่วนใหญ่ของความตกลงฯ เป็นการปรับปรุงและขยายความ
บทบัญญัติความตกลง GATT 1994 ข้อ 5 เรื่องเสรีภาพในการผ่านแดน
ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมในส่วนที่เกี่ยวกับการน�ำเข้า การส่งออก และข้อ 10
การเผยแพร่กฎระเบียบทางการค้า
องค์ประกอบของความตกลงฯ แบ่งเป็น 3 sections รวม 24 articles
ดังนี้
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ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้กไ็ ด้ โดยข้อบทแต่ละข้อบทสามารถทีจ่ ะรับมา
ปฏิบัติในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันได้ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว
จะต้องน�ำทุกข้อบทภายใต้ Section I มาใช้ปฏิบัติทันทีที่ความตกลง
มีผลบังคับใช้
Section III: ประกอบด้วย 2 ข้อบท (article 23 และ 24) มี
เนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการอ� ำ นวยความสะดวก
ทางการค้า ภายใต้องค์การการค้าโลก และคณะกรรมการฯ ในระดับชาติ
(National Committee on Trade Facilitation) รวมทั้งบทบัญญัติ
สุดท้าย (Final Provisions)
ในส่วนของประเทศไทย โดยเหตุทสี่ าระภายใต้ขอ้ บทใน Section I
โดยส่ ว นใหญ่ ห น่ ว ยงานของประเทศไทยได้ น� ำ มาใช้ ป ฏิ บั ติ อ ยู ่ แ ล้ ว
ดังนั้น ประเทศไทยจึงพร้อมด�ำเนินการในสาระที่มีอยู่เกือบทั้งหมดทันที
ทีค่ วามตกลงฯ มีผลบังคับใช้ ตามทีไ่ ด้แจ้งไว้ตอ่ WTO ว่าไทยพร้อมปฏิบตั ิ
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยชะลอระยะเวลาที่จะใช้ปฏิบัติบางข้อบท
เพือ่ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับภายในประเทศ หรือกระบวนการ
เพือ่ รองรับข้อบทดังกล่าว โดยก�ำหนดระยะเวลาทีจ่ ะน�ำมาใช้ปฏิบตั ภิ ายหลัง
จากที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ อาทิ
อย่างไรก็ตาม ในบางประเด็นข้างต้น อาทิ การให้สิทธิผู้อุทธรณ์
สามารถยืน่ อุทธรณ์ทหี่ น่วยงานศาล หากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

8

Customs
Bulletin
สิงหาคม 2560

ประเด็น

ระยะเวลาปรับตัว

กรณีพิจารณาอุทธรณ์ไม่เสร็จภายในก�ำหนด ให้สิทธิผู้อุทธรณ์ไป
ยื่นอุทธรณ์ในระดับที่เหนือขึ้นไป (เช่น ไปอุทธรณ์ที่ศาล)

5 ปี

การเปิดโอกาสให้มีการวิเคราะห์ตัวอย่างครั้งที่ 2 (second test)

7 ปี

การน�ำระบบยื่นเอกสารล่วงหน้ามาใช้ (pre-arrival processing)

5 ปี

การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางศุลกากร

3 ปี

การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

5 ปี

พิจารณาล่าช้านั้น กรมศุลกากรได้แก้ไขกฎหมายรองรับในเรื่องนี้แล้ว
ดังนั้น ประเทศไทยจึงสามารถที่จะปฏิบัติตามข้อบทนี้ได้ก่อนระยะเวลา
ที่ขอไว้
ผลกระทบของความตกลงฯที่มีต่อการพัฒนาพิธีการศุลกากร
โดยเหตุที่ ขณะนี้ความตกลงว่าด้วยการอ�ำนวยความสะดวก
ทางการค้า ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลกได้มีผลบังคับใช้แล้ว ดังนั้น
ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องจึงควรให้ความส�ำคัญกับความตกลงฯ ดังกล่าว รวมทัง้
ศึกษารายละเอียดต่างๆ ของความตกลงเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้
และน�ำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่าความตกลงฯ
ฉบับนี้ จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาพิธีการศุลกากรในด้านต่างๆ อย่าง
กว้างขวาง กล่าวคือ

(1) มิใช่เฉพาะกรมศุลกากรเท่านั้นที่ต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันที่
ไทยได้ให้สัตยาบันไว้ แต่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตาม
เนื่องจาก ภายใต้บทบัญญัติสุดท้าย (Final Provision) ได้ก�ำหนดให้
ทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของประเทศสมาชิกจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อผูกพัน
ดังนั้น พิธีการศุลกากรจึงมิได้มีความหมายแต่เฉพาะหน่วยงานศุลกากร
เท่านั้น แต่หมายรวมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพิธีการนั้นๆ
(2) ความตกลงฯ ฉบับนี้ครอบคลุมการอ�ำนวยความสะดวกใน
หลากหลายด้าน อาทิ การเผยแพร่ข่าวสาร การให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น การเสริมสร้างความโปร่งใสในการอุทธรณ์ การให้บริการ
วินจิ ฉัยล่วงหน้า การอ�ำนวยความสะดวกในการผ่านพิธกี ารน�ำเข้า ส่งออก
ผ่านแดน ฯลฯ โดยมีการระบุรายละเอียดในแต่ละเรื่อง ซึ่งไม่เคยปรากฏ
รายละเอียดในลักษณะนีภ้ ายใต้การเจรจาระหว่างประเทศมาก่อน ดังนัน้
ในหลายเวทีที่มีการเจรจาในเรื่องการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
เช่น ภายใต้กรอบการเจรจาเขตการค้าเสรีตา่ งๆ จึงมักมีการอ้างอิงสาระ
(content) ของความตกลงฯ ฉบับนี้ เป็นแนวทางในการเจรจา หรือใช้
สาระของความตกลงฯ ฉบับนี้เป็นแนวทางการหาข้อยุติกรณีที่สองฝ่าย
มีความเห็นที่แตกต่าง
(3) ภายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบขององค์การการค้าโลก การที่
สมาชิ ก ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ผู ก พั น อาจส่ ง ผลให้ ส มาชิ ก นั้ น ถู ก ฟ้ อ งใน
องค์การการค้าโลกได้ ดังนั้น ประเทศไทยในฐานะสมาชิกในองค์การ
การค้า โลก จึงจ�ำเป็นต้องให้ค วามส�ำคัญ และระมัดระวังที่จะไม่ให้
ประเทศสมาชิ ก ประเทศใดประเทศหนึ่ ง กล่ า วหาว่ า ประเทศไทย
ไม่ปฏิบัติตามความตกลงฯ
อย่างไรก็ตาม โดยเหตุที่ประเทศไทยเป็นประเทศก�ำลังพัฒนา
จึงได้รับการผ่อนผัน (grace period) จากการถูกฟ้องหากประเทศไทย
มิได้ปฏิบตั ติ าม เป็นระยะเวลาเวลา 2 ปีหลังจากความตกลงฯ มีผลบังคับใช้
ดังนัน้ การพัฒนา/ปรับปรุงพิธกี ารศุลกากรจึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องตระหนักถึง
ความตกลงดังกล่าว
(4) แม้ว่าสาระหลายๆ ข้อบทของความตกลงฯ ฉบับนี้ จะไม่มี
ลักษณะเป็นสภาพบังคับให้สมาชิกต้องปฏิบตั ิ หรือมิได้กำ� หนดอย่างเข้มข้น
ให้สมาชิกด�ำเนินการก็ตาม แต่โดยกลไกของความตกลงที่ก�ำหนดให้มี
คณะกรรมการฯ ทัง้ ในระดับชาติ และคณะกรรมการฯ ภายใต้ WTO จะเป็น
ตัวเร่ง (catalyst) ให้ประเทศไทยและทุกๆ ประเทศต้องตระหนักและ
ปรับปรุงพิธีการศุลกากรของตนเพื่อให้ทันสมัย โปร่งใส และสอดคล้อง
กับความต้องการของภาคธุรกิจ และเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน
ของประเทศ
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ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ตรวจเยี่ยมกรมศุลกากร
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายชัยยุทธ ค�ำคุณ รษก.ที่ปรึกษาด้าน
พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร พร้อมด้วย
นายสัมพันธ์ จารุรัตนานนท์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือ
กรุงเทพ ร่วมกับนายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) และผู้แทน ศปป.4 กอ.รมน.
พร้อ มคณะหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ร่ ว มกั น แถลงข่ า วและลงพื้นที่
ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ จ�ำนวน 7 ตู้ ที่ได้ท�ำการส่งออกไปต่างประเทศ
ในกรณีอ�ำพรางไม้แปรรูปในลักษณะสิ่งประดิษฐ์หรือเฟอร์นิเจอร์ และ
ส�ำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงพิธีการศุลกากรซึ่งไม้หวงห้ามแปรรูป โดย
ผลการตรวจสอบจากภาพเอ็ ก ซเรย์ แ ละเปิ ด ตรวจพบภายในบรรจุ
ไม้แปรรูปซึ่งท�ำมาจากไม้หวงห้ามตามประกาศกรมป่าไม้ กรณีดังกล่าว
จึงเป็นความผิดฐานส�ำแดงเท็จตามมาตรา 99, 27 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร
พ.ศ.2469 ประกอบกับ พ.ร.บ. ป่าไม้ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้
อายัดไว้เ พื่ อ ท� ำ การตรวจสอบและด� ำ เนิ น การตามกฎหมายต่ อ ไป
ณ บริเวณศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร ส�ำนักงานศุลกากร
ท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย)

พิธวี างศิลาฤกษ์อาคารด่านศุลกากรอรัญประเทศ (บ้านป่าไร่)
เมือ่ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารด่านศุลกากรอรัญประเทศ (บ้าน
ป่าไร่) โดยมีนายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี รองอธิบดี นายพงษ์เทพ บัวทรัพย์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ Distinguished
guests from Cambodia และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี ณ บริเวณพื้นที่
ก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรอรัญประเทศ (บ้านป่าไร่) หมู่ที่ 8 ต.ป่าไร่
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

พิธีขึ้นเสาเอก เสาโท อาคารที่ท�ำการด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่
เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 นายเสรี ไทยจงรักษ์ รองอธิบดี
กรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีขึ้นเสาเอก เสาโท อาคารที่ท�ำการด่าน
ศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ณ โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่
จังหวัดสงขลา

ประชุม 4th Bilateral Meeting between Royal Malaysian
Customs Department and Thai Customs Department
เมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
เป็นประธานการประชุม 4th Bilateral Meeting between Royal
Malaysian Customs Department and Thai Customs Department
ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติคโฮเตล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จากนั้นอธิบดี
กรมศุลกากรน�ำคณะอธิบดีศลุ กากรมาเลเซียดูงาน ณ ด่านศุลกากรสะเดา
และด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
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พิธลี งนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9
เมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
พร้อมคณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมศุลกากร
ร่วมพิธลี งนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
12 สิงหาคม 2560 ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร

กรมศุลกากร ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายดอกไม้จันทน์
จ�ำนวน 19,999 ดอก
เมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
พร้อมเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายดอกไม้จันทน์ จ�ำนวน
19,999 ดอก เพือ่ ใช้ในพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ กรมศุลกากรได้ส่งมอบดอกไม้
จันทน์จ�ำนวนดังกล่าวให้แก่ ส�ำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร โดยมี
นางสาวปิยธิดา นิยม ผูอ้ ำ� นวยการกองการพัฒนาชุมชน ส�ำนักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนในการรับมอบ ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 1
กรมศุลกากร

พิธีเปิดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ ประจ�ำปี 2560
เมือ่ วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 นายกรีชา เกิดศรีพนั ธุ์ ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักบริหารกลาง พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์
ประจ�ำปี 256 (TILOG-LOGISTIX 2017) ทีจ่ ดั ขึน้ โดยกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ ร่วมกับบริษทั รีด้ เทรดเด็กซ์ จ�ำกัด ในระหว่างวันที่ 16 – 18
สิงหาคม 2560 ณ อาคาร 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
นายวินจิ ฉัย แจ่มแจ้ง ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงพาณิชย์ และรองอธิบดี
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พร้อมผู้ติดตาม ให้ความสนใจชมบูธ
ของกรมศุลกากรและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ในการนี้กรมศุลกากรได้ร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ มิติใหม่
กรมศุลกากร Customs 4.0 โดยมีผลงานโครงการพันธมิตรศุลกากร
(Customs Alliance) Mobile Application NSW และ พ.ร.บ.ศุลกากร
พ.ศ. 2560 และมีการสัมมนาวิชาการเจาะลึกกฎหมายศุลกากรฉบับใหม่
ให้แก่สมาชิกโครงการพันธมิตรศุลกากรในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 อีกด้วย

โครงการสามเหลีย่ มแห่งการเปลีย่ นแปลง
(The Triangle of Change)
เมือ่ วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายชัยยุทธ ค�ำคุณ รักษาการทีป่ รึกษา
ด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการ
สามเหลี่ยมแห่งการเปลี่ยนแปลง (The Triangle of Change) โดยมี
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธฯี ทัง้ นี้
มีขา้ ราชการกรมศุลกากรเข้ารับวุฒบิ ตั รในพิธดี งั กล่าว จ�ำนวน 11 คน
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริน๊ เซส
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กรมศุลกากร ประชุมร่วมกับสมาคมชิปปิง้ แห่งประเทศไทยและ
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

กรมศุลกากรประชุมหารือกับหอการค้าเกาหลี-ไทย

เมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
พร้อมด้วยนายสรศักดิ์ มีนะโตรี รองอธิบดี และคณะ ให้การต้อนรับคณะ
สมาคมชิปปิง้ แห่งประเทศไทยและสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
เพือ่ หารือการจัดระเบียบตัวแทนออกของและเคาน์เตอร์บริการ ณ ห้องประชุม
อนุมานราชธน กรมศุลกากร

เมือ่ วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ Mr.Kim, Do-Soon President of Korean
-Thai Chamber of Commerce (ประธานหอการค้าเกาหลี-ไทย)
และคณะ ในโอกาสเข้าประชุมหารือติดตามผลการด�ำเนินการโครงการ
พันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances : CA) ณ ห้องอนุมานราชธน
กรมศุลกากร

ชมรมจิตอาสาศุลกากร บริจาคน�ำ้ ดืม่ จ�ำนวน 10,089 ขวด
เมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายกรีชา เกิดศรีพนั ธุ์ ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักบริหารกลางพร้อมคณะ เป็นผูแ้ ทนกรมศุลกากร และชมรมจิตอาสา
ศุลกากร บริจาคน�ำ้ ดืม่ จ�ำนวน 10,089 ขวด มูลค่า 37,800 บาท เพือ่ แจกจ่าย
ประชาชนที่ เ ข้ า สั ก การะพระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณสนามหลวง

กรมศุลกากร ให้การต้อนรับ ผูเ้ เทนจากหอการค้าอเมริกนั
ในประเทศไทย
เมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ผูเ้ เทนจากหอการค้าอเมริกนั ในประเทศไทย
(The American Chamber of Commerce in Thailand) เเละ ผูเ้ เทนจาก
หอการค้าออสเตรเลีย-ไทย (The Australian-Thai Chamber of Commerce)
ในโอกาสเข้าประชุมหารือติดตามผลการด�ำเนินการโครงการพันธมิตร
ศุลกากร (Customs Alliances : CA) ณ ห้องอนุมานราชธน กรมศุลกากร
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กรมศุลกากร ให้การต้อนรับ JICA ประจ�ำประเทศเมียนมาร์
เมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
ให้การต้อนรับ Mr. Kyaw Htin อธิบดีกรมศุลกากรเมียนมาร์ และคณะ
และผู้แทนจาก JICA ประจ�ำประเทศเมียนมาร์ โดยการเยือนไทยครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงาน ณ ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
ส�ำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง และส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือ
กรุงเทพ ณ ห้องรับรอง กรมศุลกากร

คุณธรรมอัตลักษณ์กรมศุลกากร
Customs Identity
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นางสาวอุไร เชิงชาญกิจ
ผู้อ�ำนวยการส่วนมาตรฐานราคาศุลกากร 1
ส�ำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร(สมพ.)

บทวิเคราะห์

การก�ำหนดราคาศุลกากรของสินค้ากระดาษน�ำเข้าประเทศปากีสถาน
ภายใต้ Valuation Ruling เลขที่ 827/2516 ตาม พ.ร.บ. ศุลกากรปากีสถาน 1969
ข้อ 25-A สอดคล้องกับระบบราคาแกตต์หรือไม่

การก� ำ หนดราคาศุ ล กากรของสิ น ค้ า กระดาษน� ำ เข้ า ประเทศ
ปากีสถาน ภายใต้ Valuation Ruling เลขที่ 827/2516 ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร
ปากีสถาน 1969 ข้อ 25-A สอดคล้องกับการก�ำหนดราคาศุลกากรตามระบบ
ราคาแกตต์หรือไม่
(DETERMINATION OF CUSTOMS VALUES OF ONE SIDE
COATED DUPLEX BOARD IN SHEETS 300 GSM & UP AND ONE SIDE
COATED DUPLEX BOARD OTHER THAN GREY BACK IN SHEETS, UNCOATED OFFSET PAPER FOR WRITING, PRINTING AND PHOTOCOPYING UNDER SECTION 25-A OF THE CUSTOMS ACT)
ประเทศปากีสถานได้มีการก�ำหนดราคาศุลกากรของกระดาษน�ำเข้า
ประเทศปากีสถาน ภายใต้ Valuation Ruling เลขที่ 827/2516 ตาม พ.ร.บ.
ศุลกากรปากีสถาน 1969 ข้อ 25-A ท�ำให้การประเมินราคาศุลกากรสินค้า
กระดาษ ONE SIDE COATED DUPLEX BOARD OTHER THAN GREY
BACK IN SHEETS, UNCOATED OFFSET PAPER FOR WRITING, PRINTING AND PHOTOCOPYING ที่ส่งออกจากประเทศไทยเพื่อน�ำเข้าไปประเทศ
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ปากีสถานหลากหลายคุณภาพ มีราคาเท่ากันหมด คือ 1.07 US$/Kg ที่

รวมค่าขนส่งและค่าประกันแล้ว (ราคา CIF) ดังนี้
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การก�ำหนดราคาศุลกากรเพื่อการประเมินภาษีอากรตามระบบ
ราคาแกตต์ ต้องพิจารณาราคาซื้อขายเป็นล�ำดับแรก และหากมีข้อ
สงสัย ณ ขณะตรวจปล่อย และต้องการจะปฏิเสธราคาซื้อขาย (transaction value) ต้องด�ำเนินการตามความตกลงราคาแกตต์ ดังต่อไปนี้
- ราคาซื้อขาย (Transaction value) คือ ราคาที่ได้ช�ำระจริง

Customs
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หรือราคาที่ จ ะต้ อ งช� ำ ระ (PAPP) เมื่ อ ได้ มีก ารขายเพื่ อส่งออกมายัง
ประเทศน�ำเข้าและต้องมีการปรับราคาตามที่ความตกลงฯ ก�ำหนด
- ความตกลงฯ มีวัตถุประสงค์ให้ เจ้าหน้าที่รับในราคาซื้อขายให้
มากที่สุด แต่หากสงสัยในราคาส�ำแดง จะต้องด�ำเนินการตาม Article
17 ของระบบราคาแกตต์ และ Decision 1.1 ของ WCO Compendium

เป็นหลัก ไม่สามารถใช้ราคาน�ำเข้า 90 วัน มาประเมินราคาศุลกากรได้
กล่าวคือ อ�ำนาจหน้าที่ศุลกากรสามารถที่จะพิจารณาความจริงแท้ของ
ราคาส�ำแดง ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของการประเมินราคาและเป็น
ข้อมูลจริงทีค่ ำ� นวณได้ หากเจ้าหน้าทีส่ งสัยในความจริงแท้ของราคาส�ำแดง
ให้ขอค�ำอธิบายจากผู้น�ำเข้า รวมทั้ง หลักฐานการน�ำเข้า เพื่อพิสูจน์
ความจริงแท้ของราคาซื้อขาย และหากไม่ได้รับข้อมูลตามที่ร้องขอ หรือ
ได้รับข้อมูลแล้วแต่เป็นข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขของความตกลง
ยังคงมีเหตุผลที่ท�ำให้สงสัยอยู่ จึงจะสามารถปฏิเสธราคาซื้อขายได้ และ
ด�ำเนินการก�ำหนดราคาด้วยวิธีล�ำดับถัดไป
ดังนั้น การด�ำเนินการออกประกาศฯ ของปากีสถานเป็นการ
ก�ำหนดราคาศุลกากรของกระดาษน�ำเข้าที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การประเมินตามระบบราคาแกตต์
และประกาศดังกล่าวมีลักษณะ
เป็นการก�ำหนดราคาขัน้ ต�ำ่ ทีเ่ ป็นราคากลางหรือราคาอ้างอิง เพือ่ ประเมิน
ราคากระดาษ ไม่สอดคล้องกับ มาตรา 7 ของความตกลงแกตต์ และ
ความตกลง Customs Valuation Agreement ซึ่งการก�ำหนดราคา
ศุลกากรตามระบบราคาแกตต์ต้องพิจารณาราคาซื้อขายเป็นล�ำดับแรก
ไม่สามารถใช้ราคาประกาศ/ราคากลาง หรือราคาอ้างอิงมาก�ำหนด
เป็นราคาศุลกากรในล�ำดับแรกได้
รายละเอียดการวิเคราะห์ Valuation Ruling เลขที่ 827/2516
ในหัวข้อ Method adopted to determine custom values ดังนี้
คือ
1. วิธีการประเมินราคาน�ำเข้า ตาม ข้อ 25 ของ พ.ร.บ. ศุลกากร
ของปากีสถาน เป็นไปตามล�ำดับของระบบราคาแกตต์ (Agreement
on Implementation of Article VII of the General Agreement
on Tariffs and Trade 1994: ACV) กล่าวคือ (Valuation methods
provided in Section 25 of the Customs Act, 1969 were duly
followed and applied sequentially to address the valuation
issue at hand.: ข้อความในประกาศของปากีสถาน)
1) The Transaction Value Method (ราคาซื้อขาย)
2) Transaction Value of Identical Goods
3) Transaction Value of Similar Goods
4) Deductive Value Method based on subsequent
sale price in the importing country
5) Computed Value Method based on cost of materials, fabrication and profit in the country of production, and
6) Fallback Method based on previous methods with
greater flexibility
2. วิธีที่ 1 The Transaction Value Method ที่ระบุใน
หัวข้อย่อย Sub-section (1) of Section 25 นั้น ในประกาศ เลขที่
827/2516 กล่าวว่า การใช้วธิ ปี ระเมินตามหัวข้อย่อยดังกล่าวไม่เหมาะสม
เนื่องจาก Invoice ของสินค้าน�ำเข้าประเภทกระดาษนี้ ส่วนใหญ่มีการ
จัดท�ำขึ้น ณ ขณะน�ำเข้า ซึ่งต้องการการพิสูจน์อย่างมาก จึงไม่เหมาะสม

ที่จะน�ำวิธี transactional value มาใช้
(ข้อความในประกาศของปากีสถาน ข้อ 3: Transaction value
method provided in Sub-section (1) of Section 25 was found
inapplicable because it is generally known to all that majority
of invoices produced at import stage are manipulated/
fabricated and hence the requisite information required under
the saw was not available to arrive at the correct transactional
value.)
ตามระบบราคาแกตต์ หากมีข้อสงสัย ณ ขณะตรวจปล่อย และ
ต้องการจะปฏิเสธวิธี transactional value ต้องด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(อ้างอิง Article 1/Note of Article 1 /Article 17 ของระบบราคา
แกตต์ และ Decision 6.1 ของ WCO Compendium)
2.1 Transaction value คือ ราคาที่ได้ช�ำระจริงหรือราคาที่จะ
ต้องช�ำระ (PAPP) เมื่อได้มีการขายเพื่อส่งออกมายังประเทศน�ำเข้าและ
ต้องมีการปรับราคาตามที่ความตกลงฯ ก�ำหนด
(Transaction value is the price actually paid or payable
for the goods when sold for export to the country of importation.
It needs to be adjusted by valuation factors: Article 1 of CVA)
2.2 ความตกลงฯ มีวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่รับในราคาส�ำแดง
ให้มากที่สุด แต่หากสงสัยในราคาส�ำแดง จะต้องด�ำเนินการตาม Article
17 ของระบบราคาแกตต์ และ Decision 1.1 ของ WCO Compendium
(The ACV requires that the customs value should be based
on the transaction value to the greatest extent possible.
However, application of the transaction value method is
subjected to) ดังนี้
2.2.1 อ�ำนาจหน้าทีศ่ ลุ กากรสามารถทีจ่ ะพิจารณาความจริงแท้
ของราคาส�ำแดง ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของการประเมินราคาและเป็น
ข้อมูลจริงที่ค�ำนวณได้ ( Customs authorities being satisfied with
the truth and accuracy of the declared value. Compliance
with the valuation conditions; and Availability of objective
and quantifiable data with regard to the valuation factors
for making adjustment to the price actually paid or payable)
2.2.2 หากเจ้าหน้าที่สงสัยในราคาส�ำแดง ให้ขอค�ำอธิบาย
จากผู้น�ำเข้า รวมทั้ง หลักฐานการน�ำเข้า เพื่อพิสูจน์ความจริงแท้ของราคา
ส�ำแดง และหากไม่ได้รับข้อมูลตามที่ร้องขอ หรือได้รับข้อมูลแล้วแต่เป็น
ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขของความตกลง ยังคงมีเหตุผลที่ท�ำให้
สงสัยอยู่ จึงจะสามารถปฏิเสธราคาซื้อขายได้ (When a declaration
is made and the customs officer has reason to doubt the
truth or accuracy of the particulars or of documents produced
in support of this declaration, the customs officer may ask the
importer to provide further explanation, including documents or
other evidence, that the declared value represents the total
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amount actually paid or payable for the imported goods,
adjusted by the valuation factors. If after receiving further
information, or in the absence of a response, the customs officer
still has reasonable doubts about the truth or accuracy of
the declared value, it may be deemed that the customs
value of the imported goods cannot be determined by the
transaction value method. อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะปฏิเสธราคาซื้อ
ขาย ต้องประสานกับผู้น�ำเข้าถึงเหตุผลในการปฏิเสธราคาก่อน (Before
making a final decision, the customs officer shall communicate
to the importer, in writing , if requested, the grounds for
doubting the truth or accuracy of the particulars or documents
produced and the importer shall be given a reasonable
opportunity to respond. When a final decision is made, the
customs officer shall communicate to the importer the decision
and the grounds therefor in writing)
2.3 ในส่วนของเงือ่ นไขทีต่ อ้ งมี หากไม่เข้าเงือ่ นไขดังกล่าว จะท�ำให้
ไม่สามารถรับราคาซื้อขายได้ คือ
2.3.1 เงื่อนไขที่ต้องมีการขายเพื่อส่งออก โดยเอกสารที่จะ
แสดงถึงการขายเพือ่ ส่งออกคือ commercial invoices, sale contracts,
purchase orders เอกสารการช�ำระเงินและอื่นๆ เป็นต้น (There
should be evidence of a sale for export to the importing
country. Such evidence may be in the form of commercial
invoices, sale contracts, purchase orders etc.)
2.3.2 ต้องไม่มขี อ้ จ�ำกัดในการจ�ำหน่ายหรือใช้สนิ ค้าของผูซ้ อื้
นอกจาก เป็นบทบัญญัตกิ ฎหมาย การห้ามขายต่อในสถานทีบ่ างแห่ง และ
ไม่มผี ลกระทบอย่างมากด้านราคา (There should not be restrictions
on the disposition or use of the goods by the buyer than
restrictions which: Are imposed or required by law or by public
authorities in the importing country e.g. license, end-use
etc. Limit the geographic area in which the goods may be
resold; or Do not substantially affect the value of the goods,
e.g restrictions on selling or exhibiting automobiles prior to
a fixed date which represents the beginning of a model year.)
2.3.3 เงื่อนไขหรือผลตอบแทนบางประการ (The sale or
price should not be subject to conditions or considerations
for which a value cannot be determined in respect of the
goods being valued. For example, transaction value will not
be accepted if the seller fixes the price of the imported
goods subject to the buyer buying other goods in specified
quantities. Similarly, transaction value will not be acceptable
if the price is established in the form of payment extraneous
to the imported goods, such as where the seller provides
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semi-finished goods subject to the condition that he/she will
receive a specified quantity of finished goods.)
2.3.4 ผู้ขายไม่ได้รายได้จากการขายต่อ (No part of the
proceeds of any subsequent resale, disposal or use of the
goods by the buyer should accrue directly or indirectly to
the seller, unless an appropriate adjustment can be made.
There should be sufficient information for making adjustment
of such proceeds.)
2.3.5 ไม่มคี วามสัมพันธ์ หรือ หากมีความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์นนั้
ต้องไม่มีผลต่อราคา (The buyer and the seller should not be
related. The transaction value can still be accepted if: The
relationship has no influence on the price paid or payable; or
The importer demonstrates that the transaction value closely
approximates any of the test values (transaction value,
deductive value or computed value of identical or similar
goods) ascertained at or about the same time in respect of
sale to unrelated buyers in the importing country.
จะเห็นได้ว่าการปฏิเสธราคาซื้อขายตาม ในประกาศ Valuation
Ruling เลขที่ 827/2516 ไม่ได้ด�ำเนินการสอดคล้องตาม ข้อ 2.1-2.3 นี้
แต่อย่างใด
3. ตามประกาศฯ เมื่อปฏิเสธวิธีราคาซื้อขายแล้ว ก็พิจารณาวิธี
ที่ 2 และ 3 ตามล�ำดับ โดยระบุถึงความไม่เหมาะสมในการใช้วิธีดังกล่าว

เนื่องจากไม่พบหลักฐานที่เกี่ยวกับคุณภาพของกระดาษและคุณสมบัติ
อื่นๆ แต่อย่างไร และยังพบว่าผู้น�ำเข้ามักให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
จึงไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะใช้วิธีการของของเหมือนของคล้าย (ข้อความ
ในประกาศของปากีสถานข้อ 3: Identical and similar-goods valuation
methods provide in Sub-Sections (5) & (6) of Section 25 ibid
were examined for applicability of determine Customs value
of subject goods, this data provided some references however,
it was that the same cannot be solely relied upon due to
absence of absolute demonstrable evidence of qualities,
commercial levels etc. and also it was observed that importers
usually provide misleading descriptions while declaring their
goods, as other types and verities of similar goods to avoid
the valuation ruling. Information available was hence found
inappropriate. )
3.1 ตามระบบราคาแกตต์ Article 2 หากปฏิเสธวิธีที่ 1
จะต้องพิจารณาวิธีที่ 2 และ 3 ตามล�ำดับ คือพิจารณาคุณสมบัติทาง
กายภาพและเงื่อนไขของของเหมือนและของคล้ายตามความตกลง คือ
ราคาซื้อขายของที่เหมือนกันที่ใช้ในการก�ำหนดราคาศุลกากรจะต้อง
เป็นราคาซื้อขายของที่มีลักษณะเหมือนกันทุกด้านกับของที่น�ำเข้า ไม่ว่า
จะเป็นทางกายภาพ คุณภาพ และชื่อเสียง และต้องผลิตขึ้นในประเทศ
เดียวกันกับของทีน่ ำ� เข้าด้วยทัง้ นีโ้ ดยให้คำ� นึงถึงค่าประกันภัยค่าขนส่งของ
ที่น�ำเข้า มายังท่า หรือที่ที่น�ำของเข้า ค่า ขนของลง ค่า ขนของขึ้น

และค่ า จั ด การต่ า งๆที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การขนส่ ง ของมายั ง ท่ า หรื อ ที่
ที่น�ำเข้าด้วย และต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขการก�ำหนดราคาซื้อขาย
ของที่เหมือนกัน
3.1.1 ขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร และได้ส่งออกใน
เวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับของที่น�ำเข้า
3.1.2 เคยรับเป็นราคาศุลกากร
3.1.3 การปรับราคา
3.1.4 ไม่เป็นราคาซื้อขายของที่รวมหรือประกอบด้วยมูลค่า
การให้บริการด้านวิศวกรรมฯ ที่ได้กระท�ำขึ้นในราชอาณาจักร (19(4)
3.1.5 หากมีมากกว่าหนึง่ ราคา ให้ใช้ราคาซือ้ ขายของทีเ่ หมือนกัน
ที่มีราคาต�่ำสุด
(the same in all respects including physical characteristics, quality and reputation; Produced in the same country
as the goods being valued, and Produced by the producer of
the goods being valued)
3.2 ตามระบบราคาแกตต์ Article 3 ของคล้ายจะต้องมีลกั ษณะ คือ
คล้ายกันในส่วนของ (Similar Property) คุณภาพ ชื่อเสียง เครื่องหมาย
การค้า (similar quality, brand, trade mark) ลักษณะและวัสดุส่วน
ประกอบอย่างเดียวกัน (The same material) ท�ำหน้าที่อย่างเดียวกัน
(The same function) ใช้ทดแทนกันได้ในทางการค้า (Commercial
Substitution) และต้องสอดคล้องกับเงื่อนไข การก�ำหนดราคาซื้อขาย
ของที่คล้ายกัน (เช่นเดียวกับข้อ 3.1.1-3.1.5)
(Closely resemble the goods being valued in terms of
characteristics and component materials; Can perform the
same functions and are commercially interchangeable with
the goods being valued; Are produced in the same country
as the goods being valued; and Are produced by the producer
of the goods being valued.)
จะเห็นได้ว่าการไม่ใช้วิธีที่2 และ 3 ตาม ในประกาศ Valuation
Ruling เลขที่ 827/2516 ไม่ได้ด�ำเนินการสอดคล้องตาม ข้อ 3.1-3.2 นี้
แต่อย่างใด
4. ตามประกาศฯ เมื่อปฏิเสธ วิธีที่ 2 และ 3 แล้ว ให้ใช้วิธีใน
ล�ำดับถัดไป คือวิธีราคาหักทอนและราคาค�ำนวณ ตามข้อย่อยที่ 7 และ
8 ของหัวข้อ 25 ตามล�ำดับ แต่ปากีสถานพบว่า ไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอที่
จะด�ำเนินการตามทั้ง 2 วิธีนี้ได้ (ข้อความในประกาศของปากีสถานข้อ :
In line with the with the statutory sequential order of section
25, this office then conducted a market enquiry using Deductive Value Method under Sub-Section (7) of the Section
25 of the Customs Act, 1969, however, it was found that
determination of Customs value could not be based solely
upon this method either. Valuation method provided vide
section 25(8) of Customs Act, 1969 could not be applied as
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the conversion costs from constituent materials and allied
expenses, at country of export are not available.)
4.1 ตามระบบราคาแกตต์ การก�ำหนดราคาศุลกากรโดยใช้วิธี
ของ Article 5 และ 6 ต้องมีข้อมูลเพียงพอจากผู้น�ำเข้าจึงจะใช้วิธีการ
ดังกล่าวได้ (Note Of Article 5 และ 6 ของระบบราคาแกตต์)
4.2 The deductive value method comes next in the
hierarchy of valuation methods to be applied where the
ones described earlier fail. By this method, the value for
assessment is determined on the basis of sales in the country
of importation of the goods being valued or of identical
or similar imported goods, less certain specified expenses
resulting from the importation and sale of the goods.
4.3 The computed value method is the next method
of valuation in the hierarchical sequence. However, there
is a provision for reversing the sequence of application of
the computed value method with that of deductive value
method at the option of the importer. Under this method,
the value for assessment is based on computed value which
shall be the sum of:
• The cost of materials, fabrication and processing
• An amount for profit and general expenses for sales
of goods of the same class or kind in the country of exportation
for export to the country of importation and;
• The cost of transport, insurance, and loading, unloading
and handling charges if these are required to be added to
the customs value under the law in the importing country.
The use of this method will be generally limited to
those cases where the buyer and the seller are related, and
the producer is prepared to supply the necessary costing
and facilities for subsequent verification to the customs
authorities in the country of importation.
5. ตามประกาศฯ เมื่อปฏิเสธ วิธีที่ 4 และ 5 คือวิธีราคาหักทอน
และราคาค�ำนวณแล้ว ให้ใช้วิธีในล�ำดับถัดไป คือวิธีราคาย้อนกลับ โดย
อ้างอิงการประมาณค่าจากฐานข้อมูล PRAL ที่มีข้อมูลของนานาชาติ
จาก Internet มาวิเคราะห์และก�ำหนดราคาศุลกากรโดยวิธีการย้อน
กลับ
(ข้อความในประกาศของปากีสถาน: Finally PRAL database,
market information was evaluated and international prices
from internet sources were thoroughly examined. All the
information so gathered was analyzed for determination of customs
value. Consequently, the Fall Back Method as provided
under section 25(9) of the Customs Act, 1969 was applied and
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relied upon to derive at and determine assessable customs
values of subject goods.)
5.1 ตามระบบราคาแกตต์ Article 7 (When customs value
cannot be determined under any of the other methods of
valuation, the same has to be determined applying those
methods in a flexible manner and in accordance with the
principles and general provisions of Article VII of GATT, 1995,
on the basis of data available in the country of importation.)
และ Note to Article 7 ระบุวา่ การก�ำหนดราคาศุลกากรโดยใช้วธิ ยี อ้ นกลับ
เป็นการประมาณค่าอย่างสมเหตุสมผล โดยต้องไม่ขดั กับข้อห้ามดังต่อไปนี้
• The selling price in the country of importation of
goods produced in such country;
• The higher of two alternative values;
• The price of goods in the domestic market of the
country of exportation;
• The price of goods for export to a country other than
the country of importation;
• Minimum customs values; or
• Arbitrary or fictitious value.
5.2 ปากีสถานมิได้ระบุถึงวิธีท�ำราคาย้อนกลับว่าเป็นไปตาม
แนวทางของระบบราคาแกตต์หรือไม่ ขัดกับข้อห้ามของแกตต์หรือไม่
อย่างใด
5.3 ซึ่งข้อจ�ำกัดดังกล่าว ห้ามมิให้มีการก�ำหนดราคาศุลกากร
โดยใช้ราคาขั้นต�่ำ (Minimum customs values) แต่ใน ข้อ 5-7 ของ
ประกาศดังกล่าวระบุว่า หากราคาศุลกากรให้ใช้ราคาประกาศ และ
หากผู้น�ำเข้าส�ำแดงสูงกว่าราคาในประกาศดังกล่าว ก็ให้ใช้ราคาส�ำแดง
ในการประเมินภาษี อาจเทียบเคียงได้ว่า ประกาศนี้เป็นการก�ำหนดราคา
ขั้นต�่ำเป็นราคาศุลกากร (ข้อความในประกาศของปากีสถานข้อ 5-7:
ข้อ 5- 6 ระบุว่า Customs Value of…..shall be assessed to duty/
taxes on the Customs Value mentioned ………in the table
below. และ ข้อ7. In case where declared / transaction values

are higher than the Customs values determined in this Ruling. The assessing officers shall apply those values in terms
of Sub-Section)
6. จากบทวิเคราะห์ข้างต้น สรุปได้ว่า การก�ำหนดราคาศุลกากร
ของกระดาษน�ำเข้าประเทศปากีสถาน ภายใต้ Valuation Ruling
เลขที่ 827/2516 ตาม พ.ร.บ. ศุลกากรปากีสถาน 1969 ข้อ 25-A มี
ลักษณะเป็นราคาประกาศหรือเป็นราคาอ้างอิงมาก�ำหนดราคาศุลกากร
ซึ่งไม่สอดคล้องกับการก�ำหนดราคาศุลกากรตามความตกลงในการน�ำ
มาตรา 7 ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า 1994
มาถือปฏิบัติ
7. เพื่อให้การแข่งขันทางการค้า เป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรม
ก่อให้เกิดตลาดที่มีความเท่าเทียมในการแข่งขัน (Playing level field)
ทุกประเทศควรอยู่ภายใต้กติกาเดียวกัน ดังนั้น กรมศุลกากรควรร้องขอ
ให้ ป ระเทศปากี ส ถานยกเลิ ก การใช้ ร าคาประกาศดั ง กล่ า วเพื่ อ การ
ประเมินราคาศุลกากรสินค้ากระดาษภายใต้ Valuation Ruling No.
827/2016 ดังกล่าว เปรียบกับกรณีสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป นอร์เวย์
และ สวิตเซอร์แลนด์ได้มกี ารร้องขอให้ยเู ครนยกเลิกการใช้ราคากลาง และ
แคนาดาร้องขอให้อาร์มาเนียยกเลิกการใช้ราคากลาง
หมายเหตุ รายละเอียดของ Article 17 ของระบบราคาแกตต์
และ Decision 6.1 ของ WCO Compendium
Article 17
Nothing in this Agreement shall be construed as
restricting or calling into question the rights of Customs
administrations to satisfy themselves as to the truth or accuracy
of any statement, document or declaration presented for
Customs valuation purposes.
Decision 6.1
Reaffirming that the transaction value is the primary
basis of valuation under the Agreement on Implementation
of Article VII of GATT 1994
Recognizing that the Customs administration may
have to address cases where it has reason to doubt the truth
or accuracy of the particulars or of documents produced by
traders in support of a declared value;
Emphasizing that in so doing the Customs administration
should not prejudice the legitimate commercial interests of
traders;
When a declaration has been presented and where
the Customs administration has reason to doubt the truth
or accuracy of the particulars or of documents produced in
support of this declaration,

Customs administration may ask the importer to provide
further explanation, including documents or other evidence,
that the declared value represents the total amount actually
paid or payable for the imported goods
• If, after receiving further information, or in the
absence of a response, the Customs administration still has
reasonable doubts about the truth or accuracy of the declared
value, it may, bearing in mind the provisions of Article 11, be
deemed that the Customs value of the imported goods cannot
be determined under the provisions of Article 1.
• Before taking a final decision, the Customs
administration shall communicate to the importer, in writing
if requested, its grounds for doubting the truth or accuracy
of the particulars or documents produced and the importer
shall be given a reasonable opportunity to respond.
• When a final decision is made, the Customs
administration shall communicate to the importer in writing
its decision and the grounds.
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แถลงข่าวการตรวจยึดตัวนิม
่ หรือลิ่นมีชีวิต จ�ำนวน 136 ตัว
และเกล็ดตัวนิม
่ หรือลิ่น 450 กิโลกรัม

เมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
และนายวรวุฒิ วิบลู ศิรชิ ยั ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักสืบสวนและปราบปราม
ได้แถลงข่าวการตรวจยึดตัวนิม่ หรือลิน่ มีชวี ติ จ�ำนวน 136 ตัว และเกล็ดตัวนิม่
หรือลิน่ 450 กิโลกรัม ลักลอบน�ำเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย รวมมูลค่ากว่า
2,500,000 บาท ซึง่ ทัง้ ตัวนิม่ และเกล็ดตัวนิม่ ถูกขึน้ บัญชีเลขที่ 1 (Appendix I)
ห้ามไม่ให้มกี ารซือ้ ขายตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึง่ ชนิด
พันธุส์ ตั ว์ปา่ และพืชป่าทีใ่ กล้สญู พันธุ์ (CITES) และเป็นของต้องห้ามน�ำเข้า
หรือน�ำผ่านตาม พ.ร.บ.สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ พ.ศ. 2537 ณ บริเวณ
สนามฟุตซอล กรมศุลกากร
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ได้แถลงว่าเพื่อให้บรรลุ
พันธกิจของกรมศุลกากรในการปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบ
ควบคุมทางศุลกากรและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทย
ในการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ซึ่งเป็น
ปัญหาส�ำคัญระดับนานาชาติ กรมศุลกากรจึงได้มีนโยบายในการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพือ่ ป้องกันและปราบปรามการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับการลักลอบน�ำเข้าสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าที่ห้าม
น�ำเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
ในการนี้ อธิบดีฯ จึงสั่งการให้ นายชัยยุทธ ค�ำคุณ รักษาการ
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร นายวรวุฒิ วิบูลศิริชัย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสืบสวนและปราบปราม (สสป.) นายณัฐวุฒิ สระฏัน
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ผู้อ�ำนวยการส่วนสืบสวนและปราบปราม 1 นายวรชิต เดชบวรลักษณ์
ผู้อ�ำนวยการส่วนของกลาง และนายวันชัย แทนทรัพย์ หัวหน้าชุด
สืบสวนปราบปราม ศูนย์ป้องกันและปราบปรามของศุลกากรปราณบุรี
ร่วมกันด�ำเนินการตรวจสอบติดตามข้อมูลของขบวนการค้าสัตว์ป่า
ซึ่งการตรวจยึ ด ในครั้ ง นี้ เป็ น อี ก หนึ่ ง ความส� ำ เร็ จ อั น เนื่ อ งมาจาก
เจ้าหน้าทีส่ บื ทราบว่าจะมีการลักลอบน�ำตัวนิม่ หรือลิน่ และเกล็ดเข้ามาจาก
ประเทศมาเลเซียโดยทยอยลักลอบเข้ามาและจะมีรถยนต์กระบะมารับ
สินค้าต่อในบริเวณจังหวัดชุมพร จึงได้สะกดรอยติดตาม เมื่อรถกระบะ
ต้องสงสัยเดินทางถึงเขตพื้นที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามของศุลกากร
ปราณบุรี เมือ่ ช่วงคืนวันที่ 30 สิงหาคม ทีผ่ า่ นมา เจ้าหน้าทีจ่ งึ ได้แสดงตัว
และขอเข้าตรวจค้นรถยนต์กระบะต้องสงสัยจ�ำนวน 2 คัน ผลการตรวจค้น
พบตัวนิ่มมีชีวิตจ�ำนวน 136 ตัว และเกล็ดตัวนิ่มจ�ำนวน 450 กิโลกรัม
มูลค่ารวมประมาณ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท) ตัวนิ่มมีชีวิต
และเกล็ดตัวนิ่มจ�ำนวนดังกล่าว ที่ได้ถูกยึดเป็นของกลาง ตามความใน
มาตรา 27 แห่งพ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 ประกอบ มาตรา 16 มาตรา 17
แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 มาตรา 23 วรรค 1 แห่ง
พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และตัวนิ่มและผลิตภัณฑ์
จากตัวนิ่มยังถูกขึ้นบัญชีเลขที่ 1 (Appendix I) ห้ามไม่ให้มีการซื้อขาย
ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและ
พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) นอกจากการจับกุมตัวนิ่มหรือลิ่นและ
เกล็ดแล้ว และเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา กรมศุลกากรยัง
ได้จับกุมงาช้างลักลอบน�ำเข้าผ่านช่องทางพัสดุขนส่งระหว่างประเทศ
จ�ำนวน 6 กิ่ง น�้ำหนักรวม 2.8 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 250,000 บาท
อีกด้วย
อนึ่ง ในปีงบประมาณ 2560 นี้ กรมศุลกากรเคยจับกุมตัวนิ่มและ
ผลิตภัณฑ์จากตัวนิ่มไปแล้วกว่า 2.9 ตัน มูลค่ากว่า 29 ล้านบาท และ
เคยจับกุมงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างไปแล้วกว่า 16,730 ชิน้ น�้ำหนัก
รวม 75 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 7.5 ล้านบาท ส�ำหรับสถิติคดีที่เกีย่ วข้องกับ
สินค้าทัง้ หมดทีถ่ กู ขึน้ บัญชี CITES ในปีงบประมาณ 2560 นัน้ จับกุมมาแล้ว
34 คดี รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 246,167,564 บาท (สองร้อยสี่สิบหกล้าน
หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบสี่บาท)
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ศุลกากรพบภาคธุรกิจต่างประเทศ
(Customs–Business Conference)

เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดี
กรมศุลกากร เป็นประธานเปิดงาน “ศุลกากรพบภาคธุรกิจต่างประเทศ
(Customs–Business Conference)” ซึ่งถือเป็นงานส�ำคัญที่จัดขึ้นเป็น
ครัง้ ทีส่ องเพือ่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลเกีย่ วกับการแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบ
และสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ของกรมศุลกากรทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทยให้กบั ผูป้ ระกอบการต่างประเทศได้รบั ทราบ โดยมี
ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาจากสถานทูต สภาหอการค้าต่างประเทศ องค์กรระหว่าง
ประเทศต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องจ�ำนวนทั้งสิ้นกว่า
100 รายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมศุลกากรมุ่งมั่นพัฒนาการท�ำงาน
อย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
อ�ำนวยความสะดวกทางการค้า ปกป้องสังคม ดังวิสัยทัศน์กรมศุลกากร
ที่ว่า “องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้าโลก” ณ โรงแรมสยาม
เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
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ช่องทางสายด่วนสายตรงถึงผู้บริหาร
1. สายด่วน Hotline 1689
2. Email : whistle4change@mof.go.th
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บรรณาธิการบริหาร
นายกรีชา เกิดศรีพันธ์ุ
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางปุณณภา ตอสุวพรรณ
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ
นางสาวนัยรัตน์ พงศ์ศักดินนท์

