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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
สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน เมื่อวันที่ “5 ธันวาคม 2561”
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ
กรมศุลกากร ขอน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอัน
หาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ
ในคอลัมน์ What’s up News กรมศุลกากร จัดกิจกรรม
กรมศุลกากรใส่ใจสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรม “ท�ำความดี ด้วยหัวใจ
ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถงุ พลาสติก” ซึง่ เป็นกิจกรรม ทีท่ างส�ำนักบริหารกลาง
ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง ส�ำหรับกิจกรรม “Krungthai Logistics Card
บัตรแรก บัตรเดียว ครอบคลุมทุกการช�ำระเงินด้านโลจิสติกส์”
เป็นความร่วมมือระหว่างกรมศุลกากร ธนาคารกรุงไทย และ 4 องค์กร
พันธมิตร เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูป้ ระกอบการ ตัวแทนออกของ
ในการช�ำระเงินภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ ณ ห้อง
London 1-2 ชัน้ 2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี เมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2561
ส� ำ หรั บ คอลั ม น์ Customs Recommend กรมศุ ล กากร
จัดพิธลี งนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การให้บริการรับช�ำระค่าภาษีอากร
ผ่านระบบ Bill Payment ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วสิ จ�ำกัด
นับเป็นก้าวส�ำคัญของการเข้าสูส่ งั คมไร้เงินสดตามนโยบายของรัฐบาล
และในด้านการปกป้องสังคม กรมศุลกากรจับกุมผู้ลักลอบน�ำเข้า
ปลาไหลยุโรป มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท
ยังมีเรือ่ งราวอีกมากมายให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้ตดิ ตามได้ในจุลสาร
ฉบับนี้ ขอบคุณครับ
กรีชา เกิดศรีพันธุ์
บรรณาธิการบริหาร
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นางจารุณี อามานนท์
นางสาวบัณฑิตา ธาราภูมิ
นายจเร อารีรักษ์
นางชลวรรณ สุขเมือง
นายศรัณย์ ศรน้อย
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CONTENT
ฉบับนี้มีอะไร?

6
What’s
up News
P. 6-11

กรมศุลกากรใส่ใจสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรม “ท�ำความดี ด้วยหัวใจ
ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
กรมศุลกากรร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”
ฝึกอบรมหลักสูตร “Workshop on Training Management for Thai Customs”
Krungthai Logistics Card บัตรแรก บัตรเดียว ครอบคลุมทุกการช�ำระเงิน
ด้านโลจิสติกส์

Cover Story
P. 12-15
“5 ธันวาคม 2561” วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ

Recommend
P.16-19
ศุลกากรจับมือ 4 ธนาคาร และตัวแทนรับช�ำระ ลงนาม MOU การให้บริการ
รับช�ำระค่าภาษีอากรผ่านระบบ Bill Payment เพือ่ ก้าวสูส่ งั คมไร้เงินสด

Report
P. 20-23
กรมศุลกากร จับกุมผูล้ กั ลอบน�ำเข้า ปลาไหลยุโรป มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท

6

Customs

What’s up News

กรมศุลกากรจัดกิจกรรม “ท�ำความดีดว้ ยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถงุ พลาสติก”
เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙
นายวิ จั ก ษณ์ อภิ รั ก ษ์ นั น ท์ ชั ย ที่ ป รึ ก ษาด้ า น
การพัฒนาและการบริหารการจัดเก็บภาษี ร่วมกิจกรรม
“ท�ำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
ณ บริเวณโรงอาหาร 130 ปี กรมศุลกากร ซึง่ กรมศุลกากร
ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชด�ำรัสเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการ
เคลื่ อ นไหวด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและเพื่อให้สังคมไทยก้าวสู่
สังคมไร้ถุงพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมโดยเริ่มที่จุดเล็กๆ
กรมศุลกากร จึงขอเชิญชวนทุกท่าน งดให้ถุง
พลาสติกตั้งแต่วันนี้ ทั้งนี้ กรมฯ ได้ขอความร่วมมือ
ร้านค้า งดบริการถุงหิ้วพลาสติก เเละขอความร่วมมือให้
พี่น้องประชาชนใช้ถุงผ้าเเทนถุงพลาสติก
Customs Bulletin
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What’s up News
การหารือด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร
ให้การต้อนรับ นายครรชิต ไชยสุโพธิ์ ประธานกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และนายองอาจ พงศ์กิจวรสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อแสดงความ
ยินดีที่ได้เข้ารับต�ำแหน่งใหม่ และขอรับทราบนโยบาย
การท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมทั้ง
หารือในประเด็นต่างๆ ในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทย เพื่อเป็นประโยชน์ในการก�ำหนดแนวทาง
การด�ำเนินงานร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป
ณ ห้องอนุมานราชธน อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่
7 ธันวาคม 2561

หารือในประเด็น
ความร่วมมือทางศุลกากร
ระหว่างศุลกากรไทย และ U.S. CBP
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร
ให้การต้อนรับ Mr. Robert Thommen ผูช้ ว่ ยทูตฝ่ายศุลกากร
และป้องกันชายแดน และ Mr. Eric McLoughlin ผูอ้ ำ� นวยการ
ภาค ส�ำนักสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ หน่วยงาน
ศุ ล ก า ก ร แ ล ะ ป ้ อ ง กั น ช า ย แ ด น ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า
(U.S. Customs and Border Protection : U.S. CBP)
ในโอกาสเข้าพบเพือ่ เยีย่ มคารวะ และหารือในประเด็นความ
ร่วมมือทางศุลกากรระหว่างกัน ณ ห้องรับรอง อาคาร 1
กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561
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What’s up News
หารือในประเด็น
ความร่วมมือทางศุลกากรระหว่าง
ศุลกากรไทยและอัครราชทูตทีป่ รึกษา
สถานทูตแคนาดา

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร
ให้การต้อนรับ Ms. Megan Imrie อัครราชทูตที่ปรึกษา
สถานทู ต แคนาดา ประจ� ำ สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการภาค ประจ�ำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมด้วย Mr.Greg Fiddy ที่ปรึกษาทูต ตรวจคน
เข้าเมือง/ศุลกากร ประจ�ำสถานเอกอัครราชทูตแคนาดา
และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะ และหารือ
ในประเด็นความร่วมมือทางศุลกากรระหว่างกัน ณ ห้อง
รับรอง อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561

กรมศุลกากรร่วมกิจกรรม
ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเปิดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
“สายน�้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต
และทรงจั ก รยานน� ำ ประชาชนเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”
ในการนี้ นายกฤษฎา จี น ะวิ จ ารณะ อธิ บ ดี
กรมศุลกากร ได้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “อุ่นไอรัก
คลายความหนาว สายน�้ำแห่งรัตนโกสินทร์” โดยอยู่
ในขบวน A ส�ำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ร่วมขบวนจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วม
จ�ำนวนมาก ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561
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ฝึกอบรมหลักสูตร
“Workshop on Training
Management for Thai Customs”

Krungthai Logistics Card
บัตรแรก บัตรเดียว ครอบคลุม
ทุกการช�ำระเงินด้านโลจิสติกส์

น า ย บุ ญ เ ที ย ม โ ช ค วิ วั ฒ น ร อ ง อ ธิ บ ดี
กรมศุลกากร พร้อมด้วย ผอ.ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ผอ.ส่ ว นบริ ห ารงานบุ ค คล ผอ.สถาบั น วิ ท ยาการ
ศุลกากร และเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิทยาการศุลกากร
ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร
“Workshop on Training Management for Thai Customs”
ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 11 – 14 ธั น วาคม 2561
ณ Customs Training Institute (CTI) และ Tokyo
Customs Office ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Mr. Masumi
Yoritaka ต�ำแหน่ง Deputy Director-General, Customs
Training Institute ให้การต้อนรับ และกล่าวเปิ ดการ
ฝึกอบรมดังกล่าว
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร
และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร
กรุงไทย แถลงข่าวเปิดตัว Krungthai Logistics Card
ซึ่งกรมศุลกากรร่วมกับธนาคารกรุงไทย และ 4 องค์กร
พันธมิตร ได้แก่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจี
คาร์โก้ จ�ำกัด และสมาคมชิปปิง้ แห่งประเทศไทย พัฒนาขึน้
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูป้ ระกอบการตัวแทนออกของ
ในการช�ำระเงินภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ
ทั้งการน�ำเข้าและส่งออกครอบคลุมทุกบริการ ณ ห้อง
ลอนดอน 1-2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัลเมอริเดียน
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561
Customs Bulletin
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การประชุม “การพิจารณาสิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากรในเขตปลอดอากร
ส�ำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วน”

นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รองอธิบดีกรมศุลกากร
เป็นประธานการประชุม “การพิจารณาสิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากรในเขตปลอดอากร ส�ำหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วน” ณ ห้องอนุมานราชธน อาคาร 1
กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561

การประชุมคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ดา้ นพิกดั อัตราศุลกากร

ผูแ้ ทนศุลกากรเกาหลี ศึกษาดูงานด้าน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และระบบพิธกี ารศุลกากร
นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รองอธิบดีกรมศุลกากร
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนศุลกากรเกาหลี ในโอกาส
เข้ า ศึ ก ษาดู ง านด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
และระบบพิธกี ารศุลกากร (Training System and Customs
Procedure) ณ ห้องรับรอง อาคาร 1 กรมศุลกากร
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561

นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รองอธิบดีกรมศุลกากร
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ด้านพิกดั อัตราศุลกากร ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ อาคาร 1
กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561
Customs Bulletin
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เจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากร สปป.ลาว
เข้าศึกษาดูงาน
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นางชลิดา พันธ์กระวี รองอธิบดีกรมศุลกากร
ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะเจ้ า หน้ า ที่ ศุ ล กากร สปป.ลาว
ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบ ควบคุ ม การบริ ห ารความเสี่ ย ง ป้ อ งกั น
และการปราบปรามการค้ า สั ต ว์ ป ่ า และพื ช ป่ า ที่ ใ กล้
จะสูญพันธุ์ ภายใต้อนุสญั ญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่ ง ชนิ ด สั ต ว์ ป ่ า และพื ช ป่ า ที่ ใ กล้ สู ญ พั น ธุ ์ (CITES)
ณ ห้องอนุมานราชธน อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่
18 ธันวาคม 2561
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๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

วันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ

14 Cover Story
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พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

“ กรมศุลกากรเข้าร่วมเดินในริ้วขบวน
อัญเชิญพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
ของกระทรวงการคลังเพื่อน้อมร�ำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ”

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร
เข้ า ร่ ว มพิ ธี ถ วายพานพุ ่ ม ดอกไม้ ร าชสั ก การะ
ถวายราชสดุ ดีแ ละถวายบั ง คม เนื่ อ งในวั น คล้ า ย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธี ในการนี้กรมศุลกากรได้ส่งผู้แทน
เข้าร่วมเดินในริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
ของกระทรวงการคลังพร้อมผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ
ร่ ว มน้ อ มร� ำ ลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อั น หาที่ สุ ด มิ ไ ด้
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ มณฑลท้องสนามหลวง
Customs Bulletin

ธันวาคม 2561

กิจกรรมจิตอาสา
“เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ”
เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”..
“ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มท�ำความดี”

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ที่ปรึกษาด้านการ
พัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมคณะ เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสา “เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์
“คน รัก คลอง”.. “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มท�ำความดี” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์อุทิศ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสาน
พระราชด�ำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อสร้าง
การตระหนั กรู ้ และจิ ตส� ำ นึ กในการดู แลรัก ษา พั ฒนา
คลอง เพื่อสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
ที่ดีแก่ชุมชน โดยมีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั้งประเทศ
ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
ส�ำหรับส่วนกลาง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธานเปิ ดงานและร่ ว มเดิ น ท� ำ
กิจกรรมพร้อมกับผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
นักเรียน ประชาชน และจิตอาสา ณ บริเวณตามแนวคลอง
เปรมประชากร เริ่มต้นที่หน้าท�ำเนียบรัฐบาลและสิ้นสุดที่
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร เมื่อวันที่
15 ธันวาคม 2561
***************************************
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ศุลกากรจับมือ 4 ธนาคาร และตัวแทนรับช�ำระ
ลงนาม MOU การให้บริการรับช�ำระค่าภาษีอากรผ่านระบบ Bill Payment
เพือ่ ก้าวสูส่ งั คมไร้เงินสด
กรมศุลกากร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
การให้บริการรับช�ำระค่าภาษีอากรผ่านระบบ Bill Payment
ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วสิ จ�ำกัด
ณ ห้ อ งโถง ชั้ น 1 อาคาร 1 กรมศุ ล กากร เมื่ อ วั น ที่
21 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับ
ผูป้ ระกอบการมากยิง่ ขึน้ กรมศุลกากรจึงพัฒนาระบบการ
รับช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบ Bill Payment
ซึ่งผู้ประกอบการสามารถช�ำระผ่านช่องทางการให้บริการ
ของธนาคารได้หลายช่องทาง อาทิ Internet Banking Mobile
Banking เคาน์เตอร์ของธนาคาร ATM รวมทัง้ การช�ำระผ่าน
ตัวแทนรับช�ำระ (Non-bank)
Customs Bulletin
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นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร
กล่าวว่า สืบเนือ่ งจากนโยบายรัฐบาลด้านการช�ำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
(National e-Payment Master Plan) ทีต่ อ้ งการให้ทกุ ภาคส่วน
ทั้ ง หน่ ว ยงานราชการ และภาคเอกชน ลดการใช้
เงิ น สดและเช็ ค ดั งนั้ น เพื่ อสนั บ สนุ น นโยบายดั ง กล่ า ว
รวมทัง้ เพือ่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูป้ ระกอบการ
กรมศุ ล กากรจึ ง พั ฒ นาระบบการรั บ ช� ำ ระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบ Bill Payment ซึง่ ผูป้ ระกอบการ
สามารถช�ำระผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารได้
หลายช่องทาง อาทิ Internet Banking Mobile Banking
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เคาน์เตอร์ของธนาคาร ATM รวมทั้งการช�ำระผ่านตัวแทน
รั บ ช� ำ ระ (Non-bank) โดยไม่ ต ้ อ งเดิ น ทางมาติ ด ต่ อ
กรมศุลกากรโดยตรง ซึ่งเป็นการลดต้นทุน และอ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่ผปู้ ระกอบการ ประกอบกับกรมศุลกากร
จะสามารถรับช�ำระค่าภาษีอากรและรายได้อนื่ ๆ ผ่านระบบ
e-Payment ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งกรมศุลกากรก็จะเข้าสู่
การเป็นสังคมไร้เงินสดได้อย่างแท้จริง และยั่งยืนตาม
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยในเบื้องต้น มีธนาคารทีเ่ ข้าร่วม
โครงการจ�ำนวน 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และตัวแทน
รับช�ำระ (Non-bank) 1 แห่ง ได้แก่บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วสิ จ�ำกัด
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่ช�ำระผ่านระบบ
Bill Payment รวมทั้งที่ช�ำระผ่านระบบการตัดบัญชีธนาคาร
ยังสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง
เดินทางมารับใบเสร็จรับเงินที่กรมศุลกากร อันเป็นการ
เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคาร
กรุงไทย กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่ง
โครงการที่กรมศุลกากร และธนาคารกรุงไทย ร่วมกัน
ส่งเสริมระบบช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ
การช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของภาครัฐ (National
e-Payment Master Plan) โดยน�ำเทคโนโลยีมาให้บริการ
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กับลูกค้าและผู้ประกอบการ เพื่อลดธุรกรรมด้านเงินสด
และเช็ค อันจะน�ำไปสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless society)
เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการและ
ผู้ช�ำระภาษี ไม่ต้องน�ำเงินสดหรือเช็คไปช�ำระที่หน่วยงาน
ศุลกากร ในส่วนของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ก็ไม่ต้องมี
ภาระในการนั บ เงิ น และน� ำ เงิ น ไปฝากที่ ธ นาคาร
อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบรายงานการรับช�ำระเงินที่
บริการ Krungthai Corporate Online ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยธนาคารกรุงไทยพร้อมสนับสนุนการให้บริการ และการ
ท�ำธุรกรรมทางการเงินของกรมศุลกากร ผ่านระบบบริการ
จัดการทางการเงินของธนาคาร และเดินหน้าร่วมกันน�ำ
นวัตกรรมทางการเงินมาสนับสนุนนโยบายส�ำคัญต่างๆ
ของภาครัฐ เพือ่ น�ำประเทศไทยก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

ส�ำหรับ นายฐานิศร์ ศิริโชติ ผู้ช่วยผู้จัดการ
ใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า ทางธนาคารกรุงเทพ
มีความยินดีทไี่ ด้รว่ มเป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนารูปแบบการ
รับช�ำระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Bill Payment
ซึ่งการพัฒนานี้เป็นการยกระดับการให้บริการครั้งส�ำคัญ
ของกรมศุลกากรและผู้ให้บริการด้านการเงินเช่นธนาคาร
ด้วยการเพิ่มช่องทางในการช�ำระภาษีใบสั่งเก็บ, ใบขน
สินค้า และใบแจ้งหนี้ให้แก่กรมศุลกากรจากช่องทาง
Counter ธนาคารเพียงช่องทางเดียว ให้สามารถช�ำระเงิน
ได้ทั้งที่ Counter ธนาคาร, ATM และ Bualuang mBanking
Customs Bulletin

ธันวาคม 2561

18 Recommend
Customs

นอกจากนัน้ ธนาคารยังได้รว่ มพัฒนาบริการให้มกี ารตรวจ
สอบความถูกต้องของข้อมูลการช�ำระเงิน Bill Payment ผ่าน
ทาง Online แบบเรียลไทม์ ซึง่ จะช่วยลดความผิดพลาดและ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี
โดยทางธนาคารกรุงเทพเชื่อมั่นว่า โครงการนี้ จะเป็น
อีกหนึ่งโครงการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดเวลาการท�ำ
ธุรกรรมของผู้ประกอบการและส่งเสริมความสามารถการ
แข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการของไทยให้เติบโตไปสู่ระดับ
สากลอย่างยั่งยืน

นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารกสิ ก รไทย เปิ ด เผยว่ า ธนาคารเชื่ อ มั่ น ว่ า
ความร่วมมือในครัง้ นี้ จะช่วยยกระดับและเพิม่ ประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงานให้กับกรมศุลกากร ช่วยให้สามารถตรวจ
สอบเอกสารการช�ำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมสินค้า
น�ำเข้าส่งออกได้รัดกุมยิ่งขึ้น ด้วยการรายงานผลแบบ
เรียลไทม์ พร้อมอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ช�ำระเงินทั้ง
กลุม่ ธุรกิจห้างร้านและบุคคลทัว่ ไป ในการจ่ายผ่านช่องทาง
ดิจิทัลของธนาคารกสิกรไทย ได้ทั้ง K PLUS และ K-Cyber
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครัง้ ส�ำคัญต่อแนวทางการรับช�ำระ
ภาษีอากรด้านการน�ำเข้าส่งออก (Bill Payment) เพือ่ ต่อยอด
การพัฒนาและขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคมไทยให้
ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
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“กรมศุลกากรก็จะเข้าสู่การเป็น
สังคมไร้เงินสดได้อย่างแท้จริง
และยั่งยืนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0”

ในส่วนของนางสาวนาถฤดี บุณยรัตพันธุ์ ผู้ช่วย
ผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย GTS Product Solution
and Digital Platform ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ เผยว่ า
ธนาคารไทยพาณิชย์ มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนกรมศุลกากร เพื่อด�ำเนินการตามนโยบาย Digital
Customs ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ทเี่ น้นการน�ำเทคโนโลยี
เข้ามาใช้เพือ่ พัฒนาบริการทีเ่ ป็นดิจทิ ลั ให้กบั ลูกค้าทุกกลุม่
พร้ อ มมอบสิ ท ธิ ป ระโยชน์ พิ เ ศษส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการ
และประชาชนทั่วไป ที่ช�ำระเงินหรือช�ำระค่าธรรมเนียมใน
การด�ำเนินพิธกี ารทางศุลกากร โดยใช้ชอ่ งทาง SCB EASY App
หรือ SCB ATM จะใช้บริการได้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม
ตลอดปี 2562 ทัง้ นี้ ธนาคารไทยพาณิชย์หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า
ความร่วมมือดังกล่าว จะสามารถช่วยอ�ำนวยความสะดวก
และเพิม่ ช่องทางการบริการแก่ผปู้ ระกอบการและประชาชน
ให้สามารถด�ำเนินธุรกิจไปได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว ทุกที่
ทุกเวลา และธนาคารไทยพาณิชย์ยังมีความยินดีที่จะได้
ร่วมพัฒนานวัตกรรมและบริการร่วมกับกรมศุลกากรต่อไป
ในมิติอื่นๆ ในอนาคต
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“ผู้ประกอบการที่ช�ำระผ่านระบบ
Bill Payment รวมทั้งที่ช�ำระผ่านระบบ
การตัดบัญชีธนาคารสามารถ
พิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ด้วยตนเอง”

ด้านนายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการ
ผู้จัดการบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ำกัด กล่าวว่า
การลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ครัง้ นีจ้ ะสามารถให้บริการ
ประชาชนด้วยการรับช�ำระภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์
อาทิ ค่าใบขนสินค้า ค่าใบสั่งเก็บและค่าธรรมเนียม
กรมศุลกากร ซึง่ มัน่ ใจได้วา่ บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วสิ จ�ำกัด
มี ค วามพร้ อ มในการเปิ ด ให้ บ ริ ก ารรั บ ช� ำ ระภาษี อ ากร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment) เป็นการเพิ่มช่องทาง
การรับช�ำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ อีกทัง้ ยังสามารถช่วยให้
ความสะดวกแก่ประชาชนทีส่ นใจช�ำระค่าธรรมเนียมต่างๆ
ได้ง่ายขึ้น ด้วยจ�ำนวนจุดให้บริการรับช�ำระเงินเคาน์เตอร์
เซอร์วิส ทั้งในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่เปิดให้บริการ
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และตัวแทนจุดให้บริการรับ
ช�ำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิสอื่นๆ ทั้งในห้างสรรพสินค้า
และร้านค้าต่างๆ รวมกว่า 13,000 สาขา ครอบคลุม
ทุกพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูท้ มี่ าใช้
บริการท�ำให้การช�ำระภาษีอากร เป็นเรื่องที่ง่ายสะดวกขึ้น
และเรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรองรับผู้ใช้บริการทุกท่านต่อไป
******************************
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“กรมศุลกากร จับกุมผูล้ กั ลอบน�ำเข้า
ปลาไหลยุโรป มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท”
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 11.30 น.
ณ ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร
ส�ำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
กรมศุลกากร ชั้น 3 ตึก BC เขตปลอดอากร ท่าอากาศยาน
สุ ว รรณภู มิ โดยนายกฤษฎา จี น ะวิ จ ารณะ อธิ บ ดี
กรมศุลกากร แถลงข่าว จับกุมผู้ลักลอบน�ำเข้าปลาไหล
ยุโรป สายพันธุ์ Anguilla anguilla ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ที่อยู่ใน
บัญชีหมายเลข 2 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)
และชนิดสัตว์น�้ำตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดชนิด
สัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าที่ห้ามน�ำเข้าหรือส่งออกมีมูลค่า
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กว่า 40 ล้านบาท ตามที่กรมศุลกากรได้มีนโยบายส�ำคัญ
ในการปราบปรามสินค้าลักลอบ หลีกเลี่ยงอากร ข้อห้าม
ข้อก�ำกัด เพื่อความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ปกป้อง
สังคมและสิ่งแวดล้อม และเข้มงวดพิเศษในการสกัดกั้น
ป้ อ งกั น และปราบปรามการลั ก ลอบน� ำ เข้ า ส่ ง ออก
น�ำผ่านสัตว์น�้ำใกล้สูญพันธุ์ ภายใต้พระราชบัญญัติสงวน
และคุม้ ครองสัตว์ปา่ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตกิ ารประมง
พ.ศ. 2558 และอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่ ง ชนิ ด สั ต ว์ ป ่ า และพื ช ป่ า ที่ ใ กล้ สู ญ พั น ธุ ์ (CITES)
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร จึงได้สั่ง
การให้ นายสรศักดิ์ มีนะโตรี รองอธิบดีกรมศุลกากร
วางแผนร่วมกับนายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยมอบหมายให้นายเชาวน์ ตะกรุดเงิน ผูอ้ ำ� นวยการส่วน
ควบคุมทางศุลกากร และนายสุรพัศ สิขเรศ หัวหน้าฝ่าย
สืบสวนและปราบปราม วางแผนจับกุมผู้กระท�ำความผิด
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นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร
กล่ า วว่ า ได้ สั่ ง การให้ ฝ่ า ยสื บ สวนและปราบปราม
ส่วนควบคุมทางศุลกากร ส�ำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฝ้าติดตามข้อมูลข่าวสารจาก
ส�ำนักงานข่าวทั่วโลกและพยายามแกะรอยพฤติกรรม
กลุ่มผู้ค้าที่มีความเสี่ยงจะน�ำเข้ามายังในประเทศไทย
พร้อมทัง้ สืบสวนหาข่าวเชิงลึกจนพบว่ามีขบวนการลักลอบ
ส่งออกปลาไหลยุโรป สายพันธุ์ Anguilla anguilla ซึง่ เป็นชนิด
พันธุ์ที่อยู่ในบัญชีหมายเลข 2 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
(CITES) และชนิ ด สั ต ว์ น�้ ำ ตามบั ญ ชี แ นบท้ า ยประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง ก�ำหนด
ชนิดสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าที่ห้ามน�ำเข้าหรือส่งออก
จึ ง สั่ ง การให้ เ ข้ ม งวดในการเฝ้ า ระวั ง ตรวจสอบสิ น ค้ า
ประเภทปลาไหลยุ โ รปเป็ น พิ เ ศษ จนกระทั่ ง เมื่ อ วั น ที่
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19 ธันวาคม ทีผ่ า่ นมา เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยสืบสวนและปราบปราม
ส่วนควบคุมทางศุลกากร ส�ำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส�ำนักสืบสวนและปราบปราม
และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับ
ด่านตรวจสัตว์น�้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมประมง
ได้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีสินค้าทางอากาศยาน (Manifest)
ซึ่งบรรทุกมากับอากาศยาน เที่ยวบินที่ QR830 พบว่ามี
สินค้าต้องสงสัยส�ำแดงชนิดสินค้าเป็น COOL SHRIMPS
จ�ำนวน 3 หีบห่อ น�ำ้ หนัก 357 กิโลกรัม โดยส่งจากประเทศ
ต้นทาง คือ ประเทศ ROMANIA ส่งมายังผูร้ บั ในประเทศไทย
จึงประสานขอความร่วมมือจากหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น�้ำ
ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ในการน� ำ ตั ว อย่ า งสิ น ค้ า
ดังกล่าวไปตรวจสอบซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าสินค้าเป็น
ปลาไหลยุโรป สายพันธุ์ Anguilla anguilla และเมื่อวันที่
20 ธันวาคม 2561 ยังพบว่ามีข้อมูลการน�ำเข้าสินค้าตาม
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บัญชีสินค้าทางอากาศยาน (Manifest) ส�ำแดงชนิดสินค้า
เป็น COOL SHRIMPS อีกจ�ำนวน 3 หีบห่อ น�้ำหนัก 352
กิโลกรัม น�ำเข้ามาทางสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบิน
ที่ QR838 ขนส่งจากประเทศต้นทาง ROMANIA ปลายทาง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ตรวจสอบพบ
ว่าสินค้าเป็น ปลาไหลยุโรป สายพันธุ์ Anguilla Anguilla
เช่นเดียวกัน รวมมูลค่าสินค้าทั้งหมด 40 ล้านบาท
ปลาไหลยุโรป สายพันธุ์ Anguilla anguilla หรือ
ปลาไหลแก้ว (Glass eels) กระจายพันธุ์ อยู่ตามแถบชายฝั่ง
แม่น้�ำในทวีปยุโรปและใกล้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยที่
ปลาพ่อพันธุแ์ ม่พนั ธุจ์ ะว่ายน�ำ้ ไปวางไข่ในทะเลซาร์กสั เพียง
แห่งเดียว และเมื่อปลาวางไข่แล้วจะตาย ส�ำหรับลูกปลา
เมือ่ ฟักเป็นตัวอ่อน จะมีลกั ษณะ โปร่งแสง ใสเหมือนวุน้ เส้น
และจะเดินทางกลับสู่แม่น�้ำทางทวีปยุโรป โดยลอยไป
ตามกระแสน�ำ้ อุน่ กัลฟ์สตรีม ซึง่ อาจจะเสีย่ งต่อการถูกสัตว์
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น�้ำชนิดอื่นจับกินเป็นอาหาร ตัวอ่อนใช้เวลานานถึง 2-3 ปี
ในการเดินทางมาถึงชายฝัง่ แม่นำ�้ ในทวีปยุโรป และใช้เวลา
8-15 ปี ในการเจริญเติบโตเต็มวัย ปลาไหลยุโรปจัดเป็น
ปลาเศรษฐกิจที่มีความส�ำคัญชนิดหนึ่งของทวีปยุโรป โดย
ใช้บริโภคกันมาอย่างยาวนาน สามารถปรุงได้หลายวิธแี ละ
จัดเป็นอาหารราคาแพง จนกระทั่งในกลางปี พ.ศ. 2552
รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้ออกกฎหมายห้ามล่าปลาไหลยุโรป
เพือ่ การค้าระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน เพราะเกรง
ว่าจะสูญพันธุ์ ทั้งนี้มีจ�ำนวนประชากรปลาไหลยุโรปลดลง
กว่าร้อยละ 95 ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา
ทั้ ง นี้ กรมศุ ล กากรได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การ
ปราบปรามการกระท� ำ ผิ ด สิ น ค้ า เกี่ ย วกั บ อนุ สั ญ ญาว่ า
ด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า
ที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 10 ปี
ทีผ่ า่ นมา กรมศุลกากรได้จบั กุมผูก้ ระท�ำผิดตามอนุสญั ญาฯ
ที่ พ ยายามลั ก ลอบผ่ า นทางสนามบิ น มี มู ล ค่ า สิ น ค้ า
รวมมากกว่า 1,000 ล้านบาท
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