Future

of
Customs

วิสัยทัศน์ (Vision)

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

พันธกิจ (Mission)

1. อ�ำนวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
Facilitate trade and promote national logistics system
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้า
ระหว่างประเทศ
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
พบกันอีกเช่นเคยครับ ส�ำหรับจุลสารศุลกากรเดือนพฤษภาคม
เราก็ ยั ง คงมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะคั ด สรรข่ า วสารและสาระมามอบให้ ท ่ า นผู ้ อ ่ า น
เสมอมา ส�ำหรับกิจกรรมในเดือนนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย อาทิ
พิธีท�ำลายของกลาง “ตู้เกมส์ไฟฟ้า แผงวงจร เฟรมตู้” ซึ่งมีมูลค่าความเสีย
หายกว่า 50 ล้านบาท รวมถึงกระบวนการปล่อยสินค้าน�ำเข้าทางเรือล่วง
หน้า และข่าวสารอีกมากมายในคอลัมน์ What’s up new ส่วนเรื่องจากปก
พบกับ โครงการ One Stop Service รับช�ำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว
โครงการดีๆเพื่อให้ผู้ประกอบการด�ำเนินการช�ำระค่าภาษีอากรในส่วนที่
ขาดให้ครบถ้วน โดยกรมศุลกากรจะพิจารณาผ่อนผันการปรับและไม่ต้อง
ด�ำเนินพิธีการตามด่านศุลกากรต่างๆที่น�ำเข้าและติดตามอ่านสาระดีๆ
จากบทความทางวิชาการ ในคอลัมน์ Customs Recomend
นอกจากนี้ส�ำหรับคนที่มีข้อข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการ
ศุ ล กากรในการเดิ น ทางเข้ า /ออกนอกประเทศ กรมศุ ล กากรก็ ไ ด้
จัดท�ำภาพยนตร์สั้นที่จะมาตอบทุกข้อสงสัย ส่วนค�ำตอบจะเป็นอย่างไรนัน้
ท่านสามารถติดตามชมคลิปวิดีโอได้เพียงท่านสแกนคิวอาร์โค้ดที่ให้ไว้ใน
จุลสารเล่มนี้ได้เลยครับ แล้วมาร่วมหาค�ำตอบไปด้วยกันนะครับ

บรรณาธิการบริหาร
นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์
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นางจารุณี อามานนท์
นางสาวบัณฑิตา ธาราภูมิ
นายจเร อารีรักษ์
นางชลวรรณ สุขเมือง
นายสุระ ยุระเทพ
นายศรัณย์ ศรน้อย
นางสาวอมราวดี ยอดสุวรรณ์
นายนรินทร์ ชีวตระกูลชัย
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e-Mail :
prcustoms@gmail.com
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ความท้าทายของศุลกากรไทย
ในยุคสินค้าแบรนด์เนมแพร่หลาย
ใน Social Network

การผ่านแดนและการถ่ายล�ำ
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

ความท้าทายของศุลกากรไทยในยุคสินค้าแบรนด์เนม
แพร่หลายใน Social Network
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ส่งมอบของกลาง วิทยุสื่อสาร และสิ่งเทียมอาวุธ
ให้แก่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รองอธิบดี เป็นผู้แทน
กรมศุ ล กากรส่ ง มอบของกลาง วิ ท ยุ สื่ อ สาร จ� ำ นวน
50 เครือ่ ง และสิง่ เทียมอาวุธจ�ำนวน 200 กระบอก ให้แก่
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมือ่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

การประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน ครั้งที่ 27
นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี รองอธิบดี
กรมศุลกากร
ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนศุลกากร
ไทย พร้อมด้วยนายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักแผนและการต่างประเทศ
และคณะผู้ติดตาม
เข้าร่วมการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน ครั้งที่ 27
(27th Meeting of the ASEAN Directors-General of
Customs) ณ เมืองลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง
วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 โดยการประชุมฯ
ดังกล่าวมีการหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าในการรวมตัว
ด้านศุลกากรของอาเซียน
อีกทั้งมีการประชุมหารือ
ระหว่างอธิบดีศุลกากรอาเซียนกับศุลกากรประเทศคู่
เจรจาของอาเซียน ได้แก่ ศุลกากรออสเตรเลีย จีน
ญี่ปุ่น เกาหลี และภาคเอกชน ได้แก่ ASEAN-BAC EU-ABC
US-ABC ซึ่งไทยได้รับหน้าที่เป็นประธานร่วม (co-chair)
ในการประชุม 14th ASEAN – Republic of Korea Customs
Consultation นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุมฯ ดังกล่าว
มีการหารือทวิภาคีระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากร
กัมพูชา รวมถึงการหารือทวิภาคีระหว่างศุลกากรไทย
และศุลกากรออสเตรเลีย เพื่อติดตามประเด็นความ
ร่วมมือทางศุลกากรระหว่างกันอีกด้วย
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หารือเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กร
ของกระทรวงกิจการภายใน (Home Affairs)
ของประเทศออสเตรเลีย
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นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ให้การ
ต้อนรับ Mr. David Ness, Minister Counsellor (Home
Affairs), Regional Director-Mekong, Australian
Embassy Bangkok เนื่องในโอกาสเข้าพบและหารือ
เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กรของกระทรวงกิจการ
ภายใน (Home Affairs) ของประเทศออสเตรเลีย รวมทั้ง
ความร่วมมือด้านศุลกากรระหว่างไทยและออสเตรเลีย
ณ ห้องรับรอง อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่
4 พฤษภาคม 2561
กรมศุลกากร ร่วมกับ ศรชล. จัดประชุมสัมมนา
ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล
(ศรชล.) ครั้งที่ 2 ประจ�ำปี 2561
นายชัยยุทธ ค�ำคุณ รองอธิบดี รักษาการที่ปรึกษา
ด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร
และพลเรือ
เอกพัลลภ ทองระอา ผู้แทนผู้อ�ำนวยการศูนย์ประสาน
การปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนา
ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล (ศรชล.) ครั้งที่ 2 ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเคปราชา อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมงาน
ดังกล่าวกว่า 50 ราย จาก 7 หน่วยงาน ได้แก่ กองทัพเรือ
กรมเจ้ า ท่ า กรมประมง กองบั ง คั บ การต� ำ รวจน�้ ำ
กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง ส� ำ นั ก งานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ และกรมศุลกากร
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กระบวนการปล่อยสินค้าน�ำเข้าทางเรือล่วงหน้า
(Pre arrival Processing by ship)
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็น
ประธานงานประชาสั ม พั น ธ์ ก ระบวนการปล่ อ ยสิ น ค้ า
น�ำเข้าทางเรือล่วงหน้า (Pre arrival Processing by ship)
ณ ท่าเทียบเรือ A 3 ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561
ตามประกาศกรมศุ ล กากรที่ 5/2561
เรื่องกระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง
ลงวันที่ 10 มกราคม 2561 เรื่องระบบการส่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ก่อนเรือเข้าเทียบท่า หรือ Pre arrival
Processing by ship โดยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
เป็นต้นมา
กรมศุลกากรได้เปิดการรับรายงานเรือ
เข้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Manifest) ก่อนเรือเข้าเทียบท่า
ณ ท่าเรือแหลมฉบัง โดยเป็นการเอื้อให้ ตัวแทนสายเรือและ
ผู้น�ำเข้า ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า
เพื่อให้กรมศุลกากรน�ำข้อมูลมาประเมินความเสี่ยงของ
เที่ยวการขนส่งนั้นๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้ นายเรือ/ตัวแทน
ผู้รับมอบอ�ำนาจจากนายเรือ/ตัวแทนเรือ
ส่งข้อมูล
บัญชีสินค้าที่บรรทุกมากับเรือล่วงหน้าก่อนเรือมาถึงท่า
24 ชั่วโมง ในกรณี เรือระยะสั้นจากกัมพูชาและเวียดนาม
ส่งข้อมูลล่วงหน้า 6 ชั่วโมง (จากเดิม ส่งข้อมูลภายใน
24 ชั่วโมง หลังจากเรือเข้าเทียบท่า) จึงท�ำให้ ผู้น�ำเข้า/
ตัวแทนผู้น�ำเข้า สามารถจัดท�ำและส่งข้อมูลใบขนสินค้า
ขาเข้า เข้าระบบกรมศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อม
ช�ำระค่าภาษีอากร (ถ้ามี) และผู้น�ำเข้าจะทราบสถานะ
ของใบขนสินค้าหลังช�ำระภาษีอากร
เพื่อวางแผนใน
การรับมอบสินค้า ได้เมื่อเรือมาถึงท่า เช่น ใบขนสินค้า
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ขาเข้าสถานะ G (Green Line) ยกเว้นการตรวจสินค้า
ผู ้ ป ระกอบการท่ า เที ย บเรื อ จะได้ รั บ ข้ อ ความ
อิเล็กทรอนิกส์จากกรมศุลกากรให้ท�ำการส่งมอบสินค้าได้
โดยสามารถท�ำการส่งมอบสินค้าให้ผู้น�ำเข้าหรือตัวแทน
ได้ทันทีที่ยกตู้คอนเทนเนอร์ลงจากเรือ / ใบขนสินค้า
ขาเข้าสถานะ R (Red Line) ต้องตรวจสินค้าก่อนปล่อย
ผู้น�ำเข้าหรือตัวแทน สามารถมาพบเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้
ทันที โดยที่ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือจะได้รับข้อความ
อิเล็กทรอนิกส์จากกรมศุลกากรให้ท�ำการเตรียมของเพื่อ
ตรวจได้เร็วขึ้นกว่าระบบเดิม
จากสถิติการจัดส่งข้อมูลบัญชีสินค้าบรรทุกมา
กับเรืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Manifest) ในเดือนมีนาคม 2561
สายเรือระยะยาวส่งข้อมูลบัญชีสินค้าล่วงหน้า 24 ชั่วโมง
ก่อนเรือมาถึงท่า 71.4% สายเรือระยะสั้นส่งข้อมูลบัญชี
สินค้าล่วงหน้า 6 ชัว่ โมง ก่อนเรือมาถึงท่า 96.6% โดยคาดว่า
จะได้รับความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลบัญชีสินค้าล่วง
หน้าครบทุกสายเรือ ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 นี้
จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้ประกอบการ ผู้น�ำเข้า
จั ด ท� ำ ใบขนสิ น ค้ า ขาเข้ า ล่ ว งหน้ า ก่ อ นเรื อ มาถึ ง ท่ า
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์กรมศุลกากร เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการรับมอบสินค้า ลดค่าธรรมเนียมในการจัด
เก็บสินค้าก่อนการตรวจปล่อยออกจากอารักขาศุลกากร
“องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย และเชื่อมโยงการค้าโลก”
********
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พิธีท�ำลายของกลาง “ตู้เกมไฟฟ้า แผงวงจร เฟรมตู้”
มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 50 ล้านบาท
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น.
ณ ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ
อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วย นายชูชัย อุดมโภชน์
ที่ ป รึ ก ษาด้านพัฒนาระบบสิท ธิป ระโยชน์ท างศุ ลกากร
นายชัยยุทธ ค�ำคุณ รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนา
ระบบควบคุมทางศุลกากร และนายยุทธนา พูลพิพัฒน์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ท�ำลาย
ของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้ว “ตู้เกมไฟฟ้า จ�ำนวน 531 เครื่อง
เฟรมตู้และแผงวงจร 7,055 ชิ้น” รวมมูลค่าความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจกว่า 50 ล้านบาท ด้วยรถบดถนน และรถ
แบล็คโฮ หลังจากนั้นเศษซากของกลางจะถูกขนย้ายไป
ด�ำเนินการไม่ให้สามารถน�ำใช้งานได้ต่อไป
นายกุลิศ สมบัติศิริ กล่าวว่า ของกลางที่ท�ำลาย
ในครั้งนี้ ได้แก่ ตู้เกมไฟฟ้า แผงวงจร เฟรมตู้พร้อมแผง
ตู้เกม เป็นสินค้าที่หลีกเลี่ยงศุลกากร 6 แฟ้มคดี และ
ของกลางคดีพนักงานฝ่ายจับกุม (ต�ำรวจ) 4 แฟ้มคดี
รวม 10 แฟ้มคดี ซึ่งเป็นแฟ้มคดีตั้งแต่ปี 2551 ถึง

ปี 2558 และคดีถึงที่สุดแล้ว โดยมีความผิดฐาน
หลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อก�ำกัด อันเป็นความผิดตามมาตรา
99, 27 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 และฝ่าฝืน มาตรา 5
ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน�ำเครื่องเล่น
เกมเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2548 พ.ร.บ.การพนัน
พ.ศ.2478 และเข้าข่ายเป็นของเสียอันตรายตามอนุสัญญา
บาเซลฯ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชี
รายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2556 แห่ง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย
พ.ศ.2535
ที่ผ่านมา กรมศุลกากร เข้มงวดในการปราบ
ปรามจับกุมสินค้าลักลอบหลีกเลี่ยงตามพระราชบัญญัติ
ศุ ล กากรและกฎหมายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยมี ก าร
ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของกรมศุลกากร
โดยสินค้าของกลางทั้งหมดที่ท�ำลายในครั้งนี้ หากเข้าสู่
ตลาดจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 50 ล้านบาท
********
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อธิบดีกรมศุลกากรให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ได้ลง
พื้นที่ เพื่อให้การต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และคณะ ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม
2561
ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อ.กาบเชิง
จ. สุรินทร์ จากนั้นนายกรัฐมนตรียังได้เดินทางไปตรวจ
เยี่ยมด่านศุลกากรช่องจอม เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค
ในการท�ำงานเพื่หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป โดยมี
นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ศุ ล กากรภาคที่ 2 และนายสุ น ทร โชคเป็ น ธรรม
นายด่ า นศุ ล กากรช่ อ งจอมให้ ก ารต้ อ นรั บ และสรุ ป ถึ ง
แนวโน้มการค้าในอนาคตที่เพิ่มขึ้น รวมถึงปัจจัยส�ำคัญ
ในการก่ อ สร้ า งด่ า นศุ ล กากรช่ อ งจอมแห่ ง ใหม่ ใ ห้ แ ก่
นายกรัฐมนตรีและคณะทราบด้วย
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เดินทางออกนอกประเทศต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรอย่างไรบ้าง ?

แล้วเดินทางเข้าต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรอย่างไรบ้าง?

ภาพยนตร์สั้นที่จะตอบทุกข้อสงสัย
คลายทุกปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการเดินทางเข้า/ออกนอกประเทศ รับชมภาพยนตร์สั้น
ดังกล่าวได้ที่ youtube ใน CHANEL ของ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมศุลกากร ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจาก
กรมศุลกากร แล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะ แสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับชมภาพยนตร์สั้นได้เลยจ้า
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กรมศุลกากร จัดโครงการ รับช�ำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว เพื่อให้ผู้ประกอบการด�ำเนิน
การช�ำระค่าภาษีอากรในส่วนที่ขาดให้ครบถ้วน โดยกรมศุลกากรจะพิจารณาผ่อนผันการปรับและ
ไม่ต้องด�ำเนินพิธีการตามด่านศุลกากรต่างๆ ที่น�ำเข้า
สนใจเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2562

ผู้ประกอบการที่สนใจการเข้า
ร่วมโครงการ รับช�ำระค่าภาษีอากรเพิ่ม
ณ จุดเดียว ต้องท�ำอย่างไร?

1.ผู ้ ป ระกอบการที่ ส นใจเข้ า ร่ ว มโครงการ
ยื่นหนังสือขอเข้าร่วมโครงการ
ต่อส�ำนักตรวจสอบ
อากร และต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ส�ำนัก
ตรวจสอบอากร
2.เจ้ า หน้ า ที่ ท� ำ การตรวจสอบตามประเด็ น ที่
ผู้ประกอบการมีหนังสือให้ส�ำนักตรวจสอบอากรทราบ
และบริษัทพร้อมจะช�ำระค่าภาษีอากรที่ขาด
3.หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วว่าผู้ประกอบการ
กระท�ำการสุจริต ผูป้ ระกอบการจะได้รบั การผ่อนผันการปรับ
และด�ำเนินการช�ำระอากรในส่วนที่ขาดกับส�ำนักตรวจ
สอบอากร โดยไม่ต้องด�ำเนินพิธีการตามด่านศุลกากร
ต่างๆ ที่น�ำเข้า
4.ผู ้ ที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มโครงการได้ คื อ
ผู้ประกอบการที่ลักลอบหนีศุลกากร หรือมีเจตนาทุจริต
ในการหลีกเลี่ยงอากรหรือน�ำเข้าสินค้าอันเป็นของต้อง
ห้าม ต้องก�ำกัด สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือ
อยู่ในระหว่างการด�ำเนินการตรวจสอบหลังการตรวจ
ปล่อย ตรวจค้น หรือถูกด�ำเนินคดีในความผิดทาง
ศุลกากรโดยหน่วยงานอื่น
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การผ่านแดนและการถ่ายล�ำ
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

คณิต มีปิด
นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
รักษาการในต�ำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 เป็น
กฎหมายที่ ไ ด้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้ มี ค วามทั น สมั ย และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั
อันเป็นการเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับ
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ กฎหมายศุลกากร
ฉบับนี้ ยังคงก�ำหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการผ่านแดน
และการถ่ายล�ำไว้เช่นเดิม เพื่อให้การผ่านแดนและการ
ถ่ายล�ำเป็นไปตามมาตรฐานสากลตามความตกลงทั่วไป
ว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on
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Tariffs and Trade : GATT) 1994 ใน Article V Freedom of
Transit และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยพิธีการศุลกากรที่เรียบง่ายและสอดคล้อง
กัน (The International on the Simplification and
Harmonization of Customs Procedures) อนุสัญญา
บาร์เซโลนาว่าด้วยเสรีภาพในการผ่านแดน (Barcelona
Convention and Statue on Freedom of Goods in transit)
ค.ศ.1921 ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่าง
รัฐบาล แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

15
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2542
และความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าจากฝั่งตะวันออก
ไปยังฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาเลเซียและกลับกัน
ผ่านแดนไทยโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24
พฤศจิกายน 2522 เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้
ประกอบการโดยให้ใช้อาณาเขตของประเทศไทยเป็นเส้น
ทางขนส่ง ภายใต้การควบคุมของศุลกากร
กฎหมายศุ ล กากรฉบั บ นี้ ไ ด้ ก� ำ หนดค� ำ นิ ย าม
ของค�ำว่า “การผ่านแดน” ไว้ตามหลักการเดิมแห่ง
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2557 โดย
เป็นการขนส่งของผ่านราชอาณาจักรจาก
ด่าน
ศุลกากรแห่งหนึ่งที่ขนส่งของเข้ามาไปยังด่านศุลกากร
อีกแห่งหนึ่งที่ขนส่งของออกไป ภายใต้การควบคุมของ
ศุลกากร โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่
นอกราชอาณาจักร นอกจากนั้นยังเพิ่มเติมให้การผ่าน
แดนจะต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆ ซึ่งของนั้นหรือมี
พฤติกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์ทางการค้าเกี่ยวกับของ
ดังกล่าวในราชอาณาจักรด้วย ก็เพื่อเป็นการป้องกันมิให้
อาศัยการปฏิบัติพิธีการศุลกากรผ่านแดนซึ่งมีเจตนารมณ์
ในการใช้อาณาเขตของประเทศไทยเป็นเส้นทางในการ
น�ำผ่านเท่านั้น
มาเพื่อใช้ประโยชน์ซึ่งสินค้าดังกล่าว
ในทางการค้า ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 ดังนี้
“การผ่านแดน หมายความว่า การขนส่งของ
ผ่านราชอาณาจักรจากด่านศุลกากรแห่งหนึ่งที่ขนส่งของ
เข้ามาไปยังด่านศุลกากรอีกแห่งหนึ่งที่ขนส่งของออกไป

ภายใต้การควบคุมของศุลกากร
โดยมีจุดเริ่มต้น
และจุ ด สิ้ น สุ ด ของการขนส่ ง อยู ่ น อกราชอาณาจั ก ร
ไม่ ว ่ า การขนส่ ง นั้ น จะมี ก ารขนถ่ า ยของเพื่ อ เปลี่ ย น
ยานพาหนะ การเก็บรักษาของ การเปลี่ยนภาชนะ
บรรจุของเพื่อประโยชน์ในการขนส่ง หรือการเปลี่ยน
รูปแบบของการขนส่งของด้วยหรือไม่ก็ตาม
ทั้งนี้
จะต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆ
ซึ่งของนั้นหรือมี
พฤติกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์ทางการค้าเกี่ยวกับของดัง
กล่าวในราชอาณาจักร”
ส�ำหรับการถ่ายล�ำ กฎหมายศุลกากรฉบับนี้
ได้ก�ำหนดค�ำนิยามของค�ำว่า “การถ่ายล�ำ” ไว้ตาม
หลักการเดิมแห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 21)
พ.ศ. 2557 แต่ได้เปลี่ยนแปลงขอบเขตการถ่ายล�ำจาก
ภายในท่าหรือที่แห่งเดียวกัน มาเป็นภายใต้การควบคุม
ของศุลกากรในด่านศุลกากรแห่งเดียวกัน ซึ่งจะท�ำให้
สามารถมีการถ่ายล�ำได้หลายรูปแบบ เช่น จากเรือไป
เรือ หรือจากเรือไปเครื่องบิน หรือจากเครื่องบินไป
เรือ หากอยู่ภายใต้การควบคุมของศุลกากรภายใต้ด่าน
ศุลกากรแห่งเดียวกัน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 ดังนี้
“การถ่ายล�ำ” หมายความว่า การถ่ายของจากยาน
พาหนะหนึ่งที่ขนส่งของเข้ามาในราชอาณาจักรไปยังอีก
ยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร
ภายใต้การควบคุมของศุลกากรในด่านศุลกากรแห่ง
เดียวกัน โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่
นอกราชอาณาจักร”
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ส�ำหรับการผ่านแดนตามพระราชบัญญัติศุลกากร
พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคสาม ก�ำหนดให้ “การผ่าน
แดนที่มีการข้ามแดนทางบกให้กระท�ำได้ต่อเมื่อมีความ
ตกลงระหว่างประเทศ” หมายความว่า การผ่านแดน
ที่มีการข้ามแดนทางบกไม่ว่าจะมีการผ่านเข้าหรือผ่าน
ออกจะต้องมีการท�ำความตกลงกับประเทศที่มีเขตแดน
ทางบกติดต่อกับประเทศไทย หากยังไม่มีความตกลงจะ
ไม่สามารถปฏิบัติพิธีการผ่านแดนต่อกันได้ ซึ่งปัจจุบัน
ประเทศไทยมี ค วามตกลงเกี่ ย วกั บ การผ่ า นแดนอยู ่ 2
ความตกลง คือ การผ่านแดนตามความตกลงว่าด้วย
การขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และการผ่านแดนความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าจาก
ฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาเลเซีย
และกลับกันผ่านแดนไทยโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย
ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบกิจการ
ผ่านแดนที่มีการผ่านแดนอยู่ตามพระราชบัญญัติศุลกากร
ฉบับเดิม เนื่องจากการท�ำความตกลงระหว่างประเทศ
จะต้องใช้ระยะเวลาในการเจรจาจึงมีการแก้ปัญหาโดย
การน�ำความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการ
ค้า (General Agreement on Tariffs and Trade : GATT )
1994 ใน Article V Freedom of Transit และหลักเกณฑ์
ในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยพิธีการศุลกากรที่
เรียบง่ายและสอดคล้องกัน (The International on the
Simplification and Harmonization of Customs
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Procedures) มาเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติพิธีการผ่าน
แดนไปก่อนระหว่างการเจรจา ส่วนกรณีการผ่านแดนที่
ไม่ได้มีการข้ามแดนทางบกสามารถปฏิบัติพิธีการผ่านแดน
ได้โดยไม่ต้องมีความตกลงระหว่างประเทศ เช่น กรณีมี
การน�ำสินค้าเข้ามาเพื่อการผ่านแดนทางทะเลและต้องการ
น�ำผ่านออกไปนอกราชอาณาจักรทางท่าอากาศยาน หรือ
กรณีมีการน�ำสินค้าเข้ามาทางอากาศยานเพื่อการน�ำผ่าน
ออกไปนอกราชอาณาจักรทางทะเล เป็นต้น
ประเภทของการผ่านแดนปัจจุบัน
1.การผ่านแดนตามความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษี
ศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and
Trade : GATT ) 1994
2.การผ่านแดนตามความตกลงว่าด้วยการขนส่ง
ทางถนนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3.การผ่านแดนความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้า
จากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาเลเซีย
และกลับกันผ่านแดนไทยโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย
(ปัจจุบันเมื่อการคมนาคมขนส่งของประเทศมาเลเซียมี
ความสะดวกมากขึ้น การผ่านแดนตามความตกลงฯนี้
จึงไม่มีความจ�ำเป็น)

ข้อแตกต่างในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรระหว่างการผ่านแดนตามความตกลงแกตต์
(GATT ) และการผ่านแดนตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การผ่านแดนตามความตกลงแกตต์ (GATT)
ผู้ขอผ่านแดนไม่ต้องขออนุมัติจากกรมการขนส่ง
ทางบกให้เป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าผ่านแดน
การผ่านแดนต้องน�าออกไปนอกราชอาณาจักร
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่น�าของเข้ามาใน
ราชอาณาจักร
กรณีไม่น�าออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน 30
วันนับแต่วันที่น�าของเข้ามาในราชอาณาจักร
ของนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
กรณีต้องการเปลี่ยนพิธีการผ่านแดนเป็นการ
น�าเข้าให้กระท�าได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่น�า
ของเข้ามาในราชอาณาจักร
การผ่านแดนสามารถผ่านเข้าและผ่านออกได้ ณ
ด่านศุลกากร ที่มีการขนส่งโดยทางเรือ หรือทาง
อากาศยาน หรือทางบก
การผ่านแดนผู้ขอผ่านแดนต้องก�าหนดเส้นทางใน
การขนส่งจากด่านศุลกากรที่นา� เข้าถึงด่าน
ศุลกากรที่ส่งออก

การผ่านแดนตามความตกลงระหว่างรัฐบาล
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยและรั ฐ บาลแห่ ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้ขอผ่านแดนต้องได้รับอนุมัติจากกรมการ
ขนส่งทางบกให้เป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้า
ทางถนนระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว
การผ่านแดนต้องน�าออกไปนอกราชอาณาจักร
ภายใน 90 วันนับแต่วันที่น�าของเข้ามาใน
ราชอาณาจักร
กรณีไม่น�าออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน
90 วันนับแต่วันที่น�าของเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ของนั้นตกเป็นของตกค้าง
กรณีต้องการเปลี่ยนพิธีการผ่านแดนเป็นการ
น�าเข้าให้กระท�าได้ภายใน 90 วันนับแต่วันทีน่ า�
ของเข้ามาในราชอาณาจักร
การผ่านแดนสามารถผ่านเข้าและผ่านออกได้
เฉพาะด่านศุลกากรที่กา� หนดไว้ในความตกลง
เท่านั้น
การผ่านแดนผู้ขอผ่านแดนต้องขนส่งจากด่าน
ศุลกากรที่น�าเข้าถึงด่านศุลกากรที่ส่งออกตาม
เส้นทางที่ก�าหนดไว้ในความตกลงเท่านัน้
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สรุปหลักการเกี่ยวกับการผ่านแดนและถ่ายล�ำ
1.การผ่านแดนหรือการถ่ายล�ำต้องมีจุดเริ่มต้น
และจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร
2.ของผ่านแดนหรือของถ่ายล�ำ ไม่อยู่ภายใต้
ความรับผิดที่จะต้องเสียอากร
3.การผ่านแดนที่มีการข้ามแดนทางบกให้กระท�ำ
ได้ต่อเมื่อมีความตกลงระหว่างประเทศ
4.ของผ่านแดนหรือของถ่ายล�ำ ไม่อยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายว่าด้วยของต้องห้ามต้องก�ำกัดใน
การน�ำเข้าหรือส่งออก เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะก�ำหนด
ให้มีการควบคุมในการน�ำผ่าน
5.ของผ่านแดนหรือของถ่ายล�ำ
จะต้องไม่มี
การใช้ประโยชน์ใดๆ ซึ่งของนั้นหรือมีพฤติกรรมใดๆ
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นทางการค้ า เกี่ ย วกั บ ของดั ง กล่ า วใน
ราชอาณาจักร
6.ของผ่านแดนหรือของถ่ายล�ำ ไม่อยู่ภายใต้
การตรวจหรือค้นของของพนักงานศุลกากร
เว้นแต่
Customs Bulletin

พฤษภาคม 2561

(1)มีไว้เพื่อใช้ในการก่อการร้ายหรือเกี่ยวเนื่องกับ
การก่อการร้าย
(2)ชนิ ดแห่ งของหรื อการขนส่ งหรื อการขนถ่ า ย
ของดั งกล่ าว อาจก่ อให้ เ กิ ดผลกระทบต่ อความมั่ น คง
สันติภาพ และความปลอดภัยระหว่างประเทศ
(3)มีการแสดงถิ่นก�ำเนิดเป็นเท็จ
(4)เป็นของผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการผ่านแดน
หรือการถ่ายล�ำ
ผู้เขียนหวังว่าบทความเกี่ยวกับการผ่านแดนและ
การถ่ายล�ำตามพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ. 2560 นี้
จะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ผู้ที่สนใจ อีกทั้งเป็นแนวทางที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
สามารถน�ำไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
อั น จะเป็ น การอ� ำ นวยความสะดวกและส่ ง เสริ ม ความ
สามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย ตามที่
กรมศุลกากรได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์และพันธกิจไว้ได้
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“

ความท้าทายของศุลกากรไทย
ในยุคสินค้าแบรนด์เนมแพร่หลาย
ใน Social Network

”

บทความโดย : นายธนิต วัฒน์ธนนันท์

โลกสังคมดิจิตัลยุคปัจจุบัน
มีบทบาทอย่าง
ส� ำ คั ญต่อ วิถีการด�ำรงชีวิตของคนทุกชนชั้นในสั งคมที่
เปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้การส่งต่อค่านิยมต่างๆ เกิดขึ้นได้
อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว รวมถึงค่านิยมในการบริโภค
สินค้าแบรนด์เนมราคาสูง ประเภทกระเป๋า รองเท้า
นาฬิกา เสื้อผ้า ยี่ห้อดังจากต่างประเทศ ซึ่งกลายเป็นสิ่ง
ที่แสดงถึงฐานะทางสังคมและรสนิยมชั้นสูงของบรรดานัก
ธุรกิจ ดารา เซเลบริตี้ รวมถึงเศรษฐีรุ่นใหม่ที่ก�ำลังก้าวขึ้น
สู่ชนชั้นระดับสูงเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ ส่งผลให้กระแสค่า
ความนิยมในตัวสินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศของผู้
บริโภคในประเทศไทยมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 21 และเพิ่มมากขึ้นเป็น
ล�ำดับจนถึงปัจจุบัน
ในขณะเดี ย วกั น การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ในสั ง คม
ดิจิตัล หรือ E-Commerce ก�ำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
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และเป็ น ที่ รู ้ จั ก อย่ า งแพร่ ห ลาย
ท� ำ ให้ ผู ้ บ ริ โ ภค
ทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกชนชั้นล้วนเข้าถึงสื่อสาร
สนเทศ ในรูปแบบ Social media ผ่านเครือข่าย Social
network อาทิ Facebook, Instagram , Line และ
Twitter บนอุ ป กรณ์ ค อมพิ วเตอร์ และอุ ป กรณ์ สื่ อ สาร
ประเภท Smartphone หรือ Tablet ได้ทุกที่ทุกเวลา
เป็นยุคที่การรับรู้ข้อมูลสินค้า การค้นหาข้อมูลสินค้า
การติดต่อซื้อขายสินค้าท�ำได้สะดวกรวดเร็วและง่ายดาย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส ส่งผลให้สถานการณ์การซื้อขาย
สินค้าแบรนด์เนมในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
มี ผู้ ขายจ� ำ นวนมากอาศั ยช่ องทางดั งกล่ าวในการขาย
สินค้าออนไลน์บน Social network โดยที่ผู้ซื้อไม่จ�ำเป็น
ต้องซื้อจากตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าที่ประกอบธุรกิจอย่าง
ถูกต้องในประเทศไทยหรือเดินทางไปซื้อสินค้าที่ร้านค้า
ตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการตามห้างสรรพสินค้าอีกต่อไป
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ภาพการขายสินค้าแบรนด์เนมบน Social Network
หากจะแบ่งกลุ่มผู้ใช้สินค้าแบรนด์เนมในปัจจุบัน
ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่าอาจแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ตาม
วัตถุประสงค์และพฤติกรรมในการซื้อและใช้สินค้าแบ
รนด์เนม ได้ดังนี้
1.กลุ่มผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจร�่ำรวยและชื่นชอบ
สินค้าแบรนด์เนม ซื้อสินค้าแบรนด์เนมเนื่องจากความมี
รสนิยมชื่นชอบสินค้าหรูหรา และใช้เป็นของใช้ส่วนตัว
ในชีวิตประจ�ำวัน หรือเพื่อเป็นของสะสม บุคคลกลุ่มนี้
สามารถเดินทางไปซื้อสินค้าที่ต่างประเทศได้ด้วยตนเอง
หรือซื้อจากผู้แทนจ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศได้
โดยไม่มีข้อจ�ำกัดด้านก�ำลังทรัพย์สินเงินทอง
2.กลุ่มดารา นักร้อง นักแสดง Net-idol นัก
ธุรกิจหน้าใหม่ ที่ต้องการใช้สินค้าแบรนด์เนมเพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของการท�ำงาน หรือเพื่อแสดงฐานะทางสังคม
ที่สูงขึ้น มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวและซื้อสินค้าจาก
ต่างประเทศด้วยตนเองในบางครั้ง หรือซื้อจากผู้ขายบน
Social Network ในแวดวงที่รู้จักกันดี ซึ่งบางครั้งก็ยงั

เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์รา้ นค้าดังกล่าวไปด้วยอีกทางหนึง่
3.กลุม่ นักศึกษา พนักงานบริษทั มนุษย์เงินเดือน
ที่ต้องการใช้สินค้าแบรนด์เนมตามแฟชั่นหรือเพราะความ
ชื่ น ชอบ หรื อใช้ สิ น ค้ าตามกระแสนิ ยมจากกกลุ ่ ม
ที่ 1 - 2 แต่ด้วยข้อจ�ำกัดด้านรายได้ จึงมักจะหาซื้อ
สินค้าจากผู้ขายบน Social Network อาจเป็นสินค้า
Pre-order หรือสินค้าแบรนด์เนมมือสองที่ผู้ใช้รายเก่ามัก
น�ำมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันบน Social Network เนื่องจาก
จะได้ใช้สินค้าในราคาถูกกว่าร้านค้าตัวแทนจ�ำหน่ายใน
ประเทศไทย
จากการแบ่งกลุ่มผู้ใช้สินค้าแบรนด์เนมดังกล่าว
ข้างต้น
จะพบว่ากลุ่มผู้ใช้สินค้าแบรนด์เนมในกลุ่มที่
2 - 3 นั้นมีจ�ำนวนมากกว่ากลุ่มที่ 1 ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีข้อ
จ�ำกัดในด้านก�ำลังทรัพย์ ย่อมต้องการแสวงหาซื้อสินค้า
แบรนด์เนมในราคาที่ถูกกว่า ในขณะที่สินค้าแบรนด์เนม
ที่ น� ำ เข้ า มาขายโดยผู ้ แ ทนจ� ำ หน่ า ยอย่ า งเป็ น ทางการ
ซึ่ ง ผ่ า นพิ ธี ก ารศุ ล กากรและเสี ย ภาษี อ ย่ า งถู ก ต้ อ งนั้ น
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มีราคาสูงกว่าราคาสินค้าในประเทศต้นก�ำเนิดค่อนข้าง
มาก เนื่องจากภาครัฐจัดประเภทสินค้าแบรนด์เนมไว้ใน
หมวดสินค้าฟุ่มเฟือย ท�ำให้การน�ำเข้าต้องช�ำระอากรขา
เข้าในอัตราสูง และบริษัทผู้แทนจ�ำหน่ายก็มีภาระต้นทุน
ส� ำ หรั บ ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ สิ น ค้ า แบ
รนด์เนมด้านต่าง ๆ ที่สูงมาก ส่งผลให้ราคาจ�ำหน่าย
ในประเทศสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น จึงมีคนบางกลุ่มเห็น
ช่องทางจากกระแสความต้องการใช้สินค้าแบรนด์เนม
ของตลาดในประเทศ
และเดินทางโดยเครื่องบินเพื่อ
ไปซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศน�ำเข้ามาขาย
โดยอาศัยความได้เปรียบจากการลักลอบน�ำเข้าสินค้า
ซึ่งไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรและไม่ได้เสียภาษีน�ำเข้า
แต่อย่างใด อีกทั้ง การขายสินค้าบน Social network
ไม่จ�ำเป็นต้องมีหน้าร้าน จึงลดภาระต้นทุนและค่าใช้
จ่ายในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ผู้ขายบางรายนิยม
ท�ำการขายสินค้าแบบ Pre-order คือ การซื้อสินค้ามาขาย
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ตามที่มีลูกค้าสั่งซื้อล่วงหน้าเท่านั้น หรือเลือกขายสินค้า
เฉพาะยี่ห้อและรุ่นที่ก�ำลังอยู่ในกระแสนิยม ไม่จ�ำเป็นต้อง
ใช้เงินลงทุนในการส�ำรองสินค้าล่วงหน้าไว้เป็นจ�ำนวนมาก
จึงขายสินค้าได้ในราคาที่ต�่ำกว่าร้านค้าตัวแทนจ�ำหน่าย
ในประเทศ และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้ใช้สินค้าแบรนด์เนม เนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถซื้อ
สินค้า แบรนด์เนมมาครอบครองได้ในราคาที่ถูกกว่า
ด้วยเหตุทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จึงเป็นเหตุผลว่าท�ำไมจึงมี
ผู้ขายสินค้าแบรนด์เนมใน Social Network รวมถึงผู้ขาย
ที่เปิดขายสินค้าหน้าร้านตามศูนย์การค้าต่าง ๆ เกิดขึ้น
เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นตัวการกัดกร่อนท�ำให้
ประเทศไทยสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นเม็ด
เงินจ�ำนวนมาก และยังก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้
แทนจ�ำหน่ายที่น�ำสินค้าเข้ามาโดยเสียภาษีอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายอีกด้วย

23
อัตราภาษีส�ำหรับสินค้าประเภทต่างๆ

ชนิดสินค้า
กระเป๋า
เสื้อผ้า
รองเท้า
นาฬิกาข้อมือ

อัตราภาษีศุลกากร
20%
30%
30%
5%

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
7%
7%
7%
7%

ตารางแสดงอัตราภาษีส�ำหรับสินค้าประเภทต่างๆ

ภาพเปรียบเทียบความแตกต่างของราคาสินค้าจากผู้แทนจ�ำหน่ายและผู้ขายสินค้าออนไลน์
สถิติการจับกุมและวิธีการลักลอบที่ผ่านมา

เนื่องจากสินค้าแบรนด์เนมส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มี
ลักษณะเป็นของใช้ส่วนตัว เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา
และเครื่องประดับ ได้แก่ ต่างหู ก�ำไลข้อมือ เป็นต้น
ซึ่งจะมีขนาดเล็กแต่มีราคาสูงตั้งแต่หลักพันบาทจนถึง
หลักล้านบาท ฉะนั้น การลักลอบน�ำสินค้าเหล่านี้เข้ามา
โดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรของผู้ลักลอบจึงมักกระท�ำ

ในลั ก ษณะของติ ด ตั ว ผู ้ โ ดยสารทางท่ า อากาศยาน
ดังจะเห็นได้จากสถิติการจับกุมสินค้าลักลอบหนีภาษี
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา
พบว่าประเภทของสินค้าลักลอบหนีภาษีที่จับกุมได้มาก
ที่สุดคือ สินค้าแบรนด์เนม สามารถจับกุมได้ถึง 605 คดี
คิดเป็นร้อยละ 42 ของคดีลักลอบหนีศุลกากรที่เกิดขึ้น
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งหมด
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สถิติการจับกุมคดีลกั ลอบสินค้าหนีภาษีศลุ กากร
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561

จ�านวนคดี

500
400

287
243

300
125

200
100
0

102
39
2557

209

117
2558

160

2559
สินค้าแบรนด์เนม

2560

65
80
2561

สินค้าอื่นๆ

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นข้อมูลตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3
ภาพรวมการจับกุมคดีลกั ลอบสินค้าหนีภาษีศลุ กากร
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561

58%
สินค้าแบรนด์เนม

42%
สินค้าอืน่

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นข้อมูลตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3
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25
ทั้งนี้ การจับกุมคดีลักลอบสินค้าแบรนด์เนมหนี
ภาษีศุลกากรทางท่าอากาศยานในช่วงอดีตที่ผ่านมา ส่วน
ใหญ่จะเป็นการจับกุมผู้ลักลอบและสินค้าลักลอบได้ที่
ช่องตรวจศุลกากรไม่มีสิ่งของต้องส�ำแดง (ช่องเขียว)
แต่ในช่วงระยะเวลา 2 - 3 ปีนี้ พบว่าขบวนการลักลอบ
หนีศุลกากรประเภทสินค้าแบรนด์เนมได้เปลี่ยนรูปแบบ
และวิธีการลักลอบที่มีความแยบยลสลับซับซ้อนมากขึ้น
โดยหลั ง จากที่ ผู ้ ลั ก ลอบซื้ อ สิ น ค้ า จากประเทศต้ น ทาง
แล้ว ก็จะแยกกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ออกจากตัวสินค้า
โดยจะส่ ง กล่ อ งหรื อ บรรจุ ภั ณ ฑ์ เ ข้ า มาทางไปรษณี ย ์
ส่ ว นตั ว สิ น ค้ า ก็ จ ะลั ก ลอบน� ำ เข้ า ประเทศทาง
ท่าอากาศยานด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1.การใช้ช่องทางในการขออ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับการผ่านช่องตรวจศุลกากรไม่มีสิ่งของต้องส�ำแดง
โดยได้รับการยกเว้นการตรวจค้นหรือการเรียก X-Ray
กระเป๋าสัมภาระเดินทางจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร
2 . ก า ร ร ่ ว ม มื อ กั บ ก ลุ ่ ม ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น
ท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบัตรรักษาความปลอดภัย
ส�ำหรับผ่านเข้า - ออกพื้นที่ท่าอากาศยาน โดยการใช้ช่อง
ทางเฉพาะส�ำหรับเจ้าหน้าที่ ช่วยน�ำสินค้าลักลอบออก
จากท่าอากาศยานผ่านช่องทางดังกล่าว โดยไม่ผ่านการ
ตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ศุลกากร
3.ผู้ลักลอบน�ำสิ่งของที่มีภาระค่าภาษีเข้าส�ำแดง
ต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ช่องตรวจศุลกากรมีสิ่งของต้อง
ส�ำแดง (ช่องแดง) เพียงบางส่วน และเก็บ/ซุกซ่อนสินค้า
ที่มีราคาสูงไว้ในเสื้อผ้า รองเท้า ที่สวมใส่อยู่ ตลอดจน
เก็บสิ่งของไว้บริเวณส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ของ
ประเภทนาฬิกาข้อมือราคาสูง หรือเครื่องประดับขนาด
เล็ก หรือบางครั้งแบ่งสิ่งของบางส่วนไว้ในกระเป๋าขนาด
เล็กอ�ำพรางให้เป็นเสมือนของใช้ส่วนตัว เป็นต้น

4.กลุ่มผู้ลักลอบที่เคยถูกจับกุมจะใช้วิธีการต่อ
เที่ยวบินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติตามภูมิภาคอื่นๆ
ภายในประเทศ (Check Through) เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจ
ค้นของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เนื่องจากเกรงว่าจะโดนตรวจค้นจากเจ้าหน้าที่เพราะเคย
มีประวัติการกระท�ำความผิดและถูกจับกุมแล้ว

ความแยบยลผสมผสานวิธีการสลับซับซ้อน
ที่เพิ่มมากขึ้น
วิธีการลักลอบต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ปัจจุบัน
ยังคงมีขบวนการลักลอบใช้วิธีการเหล่านั้นอยู่ อย่างไร
ก็ตาม งานการข่าวในการปฏิบัติงานสืบสวนปราบปราม
และระบบควบคุ ม ทางศุ ล กากรประจ� ำ ท่ า อากาศยาน
สุวรรณภูมิที่มีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้สามารถจับกุม
ขบวนการลักลอบเหล่านี้ได้เป็นประจ�ำ ท�ำให้ช่วงปีที่ผ่าน
มา ขบวนการลักลอบสินค้าแบรนด์เนมได้พยายามปรับ
เปลี่ยนวิธีการเพื่อหลีกเลี่ยงและหลบหนีการจับกุมของ
ศุลกากร โดยใช้รูปแบบวิธีการเช่นเดียวกับขบวนการ
ลักลอบขนยาเสพติด หรือสินค้า CITES กล่าวคือ
เมื่ อ ผู ้ ลั ก ลอบเดิ น ทางมาจากประเทศต้ น ทาง
(ส่วนใหญ่ คือ ประเทศในแถบทวีปยุโรปที่เป็นประเทศ
ต้นก�ำเนิดสินค้าแบรนด์เนมยี่ห้อดังต่างๆ) และได้เดินทาง
มาถึงประเทศไทยผ่านเข้าทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพ หรือท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต เป็นต้น จากนั้นผู้ลักลอบจะท�ำการ
ต่อเที่ยวบิน (Check Through) ไปยังท่าอากาศยานของ
ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดประเทศไทย ส่วนใหญ่
คือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา เนื่องจากที่ตั้งของ
ท่าอากาศยานสามารถเดินทางกลับเข้าประเทศไทย
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ได้สะดวกและใช้เวลาไม่นาน โดยผู้ลักลอบจะเปลี่ยนรูป
จากจ�ำนวนผู้โดยสารที่ใช้การเดินทางผ่านทางท่า
แบบการเดินทางกลับเข้าประเทศไทยโดยการเดินทางด้วย อากาศยาน มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ปีทั่วโลกรวม
รถยนต์ผ่านเข้ามาทางด่านพรมแดนที่ติดประเทศเพื่อน ถึงประเทศไทย ท�ำให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรไทยต้องปฏิบัติ
บ้าน
หน้าที่ให้สามารถรองรับจ�ำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบงานการควบคุม
ทางศุลกากรที่มีประสิทธิภาพจะเป็นเครื่องมือช่วยให้
ศุลกากรไทยพัฒนาศักยภาพระบบการท�ำงานให้รองรับ
จ�ำนวนผู้โดยสารที่สูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยการใช้
ระบบตรวจสอบและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วย
ในการคัดกรองกลุ่มผู้ลักลอบหนีศุลกากรซึ่งเป็นผู้โดยสาร
เป้าหมายคัดแยกออกจากผู้โดยสารทั่วไป โดยปัจจุบัน
แผนภาพจ�ำลองเส้นทางการลักลอบหนีศุลกากร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถือว่าเป็นท่าอากาศยานหลัก
และใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ได้น�ำระบบตรวจสอบและ
ศุ ล กากรไทยจะรั บ มื อ กั บ ความท้ า ทาย เครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเสริมสร้าง
ศักยภาพการป้องกันและปราบปรามของศุลกากรไทย
รูปแบบใหม่ได้อย่างไร
ดังนี้
- ระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า
ในขณะที่ขบวนการลักลอบหนีศุลกากรได้มีการ
พัฒนารูปแบบวิธีการที่แยบยลและสลับซับซ้อนมากขึ้น (Advance Passenger Processing System: APPS) น�ำมาใช้
เรื่อย ๆ นั้น ศุลกากรไทยจึงจ�ำเป็นที่จะต้องพัฒนา อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๘
- ระบบฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร
ศั ก ยภาพของระบบการควบคุ ม ทางศุ ล กากรให้ เ กิ ด
ประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้เท่าทันขบวนการลักลอบเหล่า (Passenger Name Record: PNR) ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา
นี้ โดยผ่านการวางแผนยุทธศาสตร์ ก�ำหนดแนวทางการ ระบบและคาดว่าจะสามารถเริ่มใช้งานได้ภายในปี 2562
- ระบบตรวจสอบประวัติข้อมูลการเดินทางเข้าท�ำงานด้านการสืบสวนและปราบปรามเชิงรุก พัฒนา
ระบบควบคุมทางศุลกากรที่มีประสิทธิภาพให้ครอบคลุม ออกราชอาณาจักรไทยของส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (
ทุกพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์กรม PIBICS)
- ระบบ IBM I2 Analyst’s Notebook เป็นโปรแกรม
ศุลกากรด้านการพัฒนาระบบควบคุมให้มีประสิทธิภาพ
ช่วยวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของความสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่ง
และเชื่อมโยงกัน ดังนี้
1.การน� ำ ระบบตรวจสอบหรื อ เครื่ อ งมื อ ที่ มี สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ในการสืบสวนขยายผลหาเครือ
ประสิทธิภาพมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมทาง ข่ายผู้กระท�ำความผิด
ศุลกากร
- ระบบกล้องวงจรปิด CCTV โดยการเพิ่มจุดติดตั้ง
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กล้องวงจรปิดที่ครอบคลุมพื้นที่ภายในท่าอากาศยาน
เพื่อประโยชน์ในการติดตามผู้โดยสารเป้าหมายและตรวจ
สอบพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่จะมีการลักลอบหนีศุลกากร
- เทคโนโลยีจดจ�ำใบหน้า Face Recognition เพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการตรวจจับใบหน้าผู้โดยสารเป้าหมาย
และสามารถติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวของผู ้ โ ดยสาร
ภายในสนามบินโดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการ
ติดตาม
2.การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
เนื่องจากภารกิจการป้องกันและปราบปรามทางศุลกากร
ภายในท่าอากาศยานซึ่งมีอาณาเขตและบริเวณพื้นที่กว้าง
ขวาง มีลักษณะเป็นพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
กับระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับด้านกฎหมายของหน่วย
งานอื่นๆ ฉะนั้น การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วย
งานต่างๆ ภายในท่าอากาศยาน อาทิ ส�ำนักงานตรวจ
คนเข้าเมือง ส�ำนักงานอาหารและยา ด่านกักสัตว์และ
พันธุ์พืช ด่านตรวจสัตว์น�้ำ ท่าอากาศยานไทยและสาย
การบินต่างๆ จึงเป็นการลดอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นใน
การปฏิบัติภารกิจ และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ควบคุมทางศุลกากรด้านการป้องกันและปราบปรามของ
ศุลกากรอีกทางหนึ่งด้วย
		3. การปฏิบัติงานเชิงรุก
การปฏิบัติงานด้านสืบสวนและปราบปรามสินค้า
ลักลอบหนีศุลกากรทางท่าอากาศยาน เป็นการสืบค้น
ข้อมูลของขบวนการลักลอบจากการตรวจสอบข้อมูล
ผู ้ โ ดยสารที่ จ ะเดิ น ทางมายั ง ท่ า อากาศยานปลายทาง
วิเคราะห์รูปแบบเส้นทางการเดินทาง สังเกตพฤติกรรม
และข้อมูลเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระการเดินทาง ตลอด
จนการสืบค้นข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ ( Social Media)
และปฏิบัติการวางแผนการตรวจค้นเมื่อผู้โดยสารเดินทาง
มาถึงท่าอากาศยาน อาจไม่เพียงพอส�ำหรับการรับมือใน

ความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบกลุ่มขบวนการลักลอบหนี
ศุลกากรที่สลับซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน
ศุลกากรไทยจะต้องพัฒนาวิธีการท�ำงานสืบสวน
ปราบปรามเชิงรุก สร้างระบบควบคุมทางศุลกากรที่มี
ประสิทธิภาพเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและ
หน่วยงานภูมิภาค มีการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร ตลอดจนพัฒนาการท�ำงานร่วมกันในการปฏิบัติ
ภารกิจ เพื่อปราบปรามกลุ่มขบวนการลักลอบหนีศุลกากร
ที่ใช้เส้นทางหลากหลายรูปแบบได้อย่างครอบคลุม

ก้าวต่อไปของศุลกากรไทย
แนวทางการป้องกันและปราบปรามขบวนการ
ลักลอบหนีศุลกากรที่มีการพัฒนารูปแบบเส้นทางการ
ลักลอบสลับซับซ้อนคาดเดาได้ยาก รวมทั้งมีการสร้าง
เครือข่ายกันในกลุ่มผู้ลักลอบมีลักษณะเป็นกลุ่มองค์กร
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ท�ำให้ประเทศไทยสูญเสีย
เม็ดเงินภาษีในแต่ละปีเป็นจ�ำนวนมาก
ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ
การที่จะป้องกันและปราบปรามขบวนการลักลอบ
หนีศุลกากรเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นั้น นอกจากการพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรของ
แต่ละหน่วยงานแล้ว การบูรณาการระบบควบคุมทาง
ศุลกากรของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ทั้งทางอากาศ ทาง
บก ทางเรือ และไปรษณีย์ เพื่อพัฒนาระบบควบคุม
ทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน ถือเป็น
ยุทธศาสตร์ส�ำคัญในก้าวต่อไปของ
กรมศุลกากร
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