ตรวจยึดงาช้างน�ำเข้าจากคองโก

ศุลกากร

จุลสาร

ปีที่ 26 ฉบับที่ 2
พฤศจิกายน 2560

“...พื้นที่ป่าชายเลนที่ปลูกมาแล้ว ถ้าแน่นเกินไป แสงแดดส่องลงไปไม่ถึง
ไม่มีออกซิเจน สัตว์น�้ำไม่สามารถอยู่ได้ จ�ำเป็นต้องตัดสาง
และไม้ที่ตัดสางออกให้น�ำไปเผาถ่าน หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น
พื้นที่ป่าชายเลนควรขุดเป็นหลุม เป็นแอ่งบ้าง เพื่อเป็นที่อาศัยของสัตว์น�้ำ...”

พระราชด�ำรัส
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ณ ต�ำบลปากน�้ำปราณ อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

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. ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ
Promote national economy by implementing Customs-related measures
and international trade information
3. ปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร
Protect and secure society based on Customs control system
4. จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
Collect revenue in a fair, transparent and efficient manner

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

					
					

นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์
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นางปุณณภา ตอสุวพรรณ
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
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ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

		
		

กองบรรณาธิการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวศรปวันพัสตร์ บุญเชิด นายประดิษฐ์ เพชรดา
นางนันทกา เปรมปรีดา นายธนวัฒน์ สินธุสุข
นางจารุณี อามานนท์ นางสาวบัณฑิตา ธาราภูมิ
นางชลวรรณ สุขเมือง นายสุระ ยุระเทพ
นายศรัณย์ ศรน้อย นางสาวศศิธร วรรณโท
นางสาวอมราวดี ยอดสุวรรณ์ นายนรินทร์ ชีวตระกูลชัย
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e-Mail : prcustoms@gmail.com
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Editor's Letter

สวั ส ดี ท ่ า นผู ้ อ ่ า นจุ ล สารศุ ล กากรทุ ก ท่ า น พระราชบั ญ ญั ติ ศุ ล กากร พ.ศ. 2560 ประกาศใน
พระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ได้มีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งของกรมศุลกากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย ท่านผู้อ่าน
สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมศุลกากร www.customs.go.th
ในเดือนพฤศจิกายนนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัด
กระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมราชการพร้อมมอบนโยบาย
ในการด�ำเนินงานให้แก่กรมศุลกากรและรับฟังการรายงานผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา
เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ อาคาร 1 ชัน้ 2 กรมศุลกากร นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดใช้ระบบตัดบัญชีใบก�ำกับการขนย้ายสินค้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Matching) เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW (National Single Window) เมื่อวันที่
16 พฤศจิกายน 2560 ณ ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดี
กรมศุลกากร เป็นประธานเปิดงาน ระบบบริการพิกัดศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Tariff e-Service)
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องกัญญลักษณ์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 ซึ่งระบบดังกล่าว
เป็นการบูรณาการข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงการท�ำงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นนวัตกรรมด้านการ
บริการของภาครัฐ ที่จะช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ ให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า
ตลอดจนอ�ำนวยความสะดวกต่อประชาชนทั่วไป เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0
ส�ำหรับภารกิจปกป้องสังคมของกรมศุลกากร ได้แก่ นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร
พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และนายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ สายปฏิบตั กิ าร 1 ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดงาช้าง จ�ำนวน 4 กิง่ 39 ท่อน น�ำ้ หนัก 116 กิโลกรัม
และเกล็ดลิน่ จ�ำนวน 15 กิโลกรัม เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์แถลงข่าว อาคาร 1 ชัน้ 2 กรมศุลกากร
ติดตามต่อได้ที่คอลัมน์ Customs News
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6 Customs Snap Shot
พิธีท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดี
กรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป
เนือ่ งในวันพระขึน้ 15 ค�ำ่ จากนัน้ อธิบดีกรมศุลกากรน�ำคณะผูบ้ ริหาร และ
เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ร่วมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลลอย
กระทงประจ�ำปี 2560 ณ บริเวณลานน�้ำพุหน้าเสาธง กรมศุลกากร

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบอากรและการบริหาร
ความเสี่ยง
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายชัยยุทธ ค�ำคุณ รองอธิบดี
รักษาการทีป่ รึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร เป็นประธานในพิธี
เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบอากรและการบริหารความเสีย่ ง
(Training on Post Clearance Audit and Risk Management) ให้แก่
เจ้าหน้าที่ราชอาณาจักรไทยและประเทศ CLMV ตั้งแต่วันที่ 6 - 10
พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมโฟว์วิงส์ กรุงเทพมหานคร

รองปลัดกระทรวงการคลังตรวจราชการพร้อมมอบนโยบายในการ
ด�ำเนินงานให้แก่กรมศุลกากร
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ พร้อมคณะ
ตรวจราชการพร้อมมอบนโยบายในการด�ำเนินงานให้แก่กรมศุลกากร
พร้อมรับฟังการรายงานผลการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา โดยมีนายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ
อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผูบ้ ริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องภาสกรวงศ์
อาคาร 1 กรมศุลกากร จากนั้นจึงเดินทางไปตรวจเยี่ยมการด�ำเนินงาน
การควบคุมทางศุลกากร ด้วยระบบ X-Ray ณ ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือ
กรุงเทพ
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8 Customs Snap Shot
อธิบดีกรมศุลกากรแถลงข่าวจับกุมบุหรี่ปลอม มูลค่าความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจ 300 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดี
กรมศุลกากร พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารกรมศุลกากร แถลงข่าวจับกุมบุหรีป่ ลอม
จ�ำนวน 36,120,000 มวน รวมมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ 300 ล้านบาท
ซึง่ สินค้าบุหรีท่ งั้ หมดทีจ่ บั กุมในครัง้ นี้ เป็นสินค้าน�ำเข้าทางท่าเรือแหลมฉบัง
โดยใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นอากร น�ำของเข้าเก็บในเขตประกอบการเสรี
นิคมอุตสาหกรรมฉลุง จังหวัดสงขลา เพื่อรอการส่งออกไปจ�ำหน่ายใน
ประเทศมาเลเซีย จากการประสานงานไปยังศุลกากรประเทศมาเลเซีย
ไม่พบข้อมูลการน�ำเข้าบุหรี่จากประเทศไทยผ่านชายแดนแต่อย่างใด
จึงเชือ่ ได้วา่ บุหรีบ่ างส่วน ได้ลกั ลอบน�ำเข้าประเทศมาเลเซีย และบางส่วน
ลักลอบน�ำกลับมาจ�ำหน่ายในประเทศไทย อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ศุลกากร
ได้ตรวจพบว่าสินค้าบุหรี่ที่จับกุมทั้งหมดมีการปลอมหรือเลียนแบบ
เครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นสินค้าต้องห้ามในการน�ำผ่านตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ ความผิดเกี่ยวกับการแสดงฉลากบุหรี่ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ความผิดตาม พ.ร.บ. เครือ่ งหมายการค้า พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์
และส�ำแดงเมืองก�ำเนิดเป็นเท็จ เพือ่ หลีกเลีย่ ง ข้อห้าม ข้อก�ำกัด ตาม พ.ร.บ.
ศุลกากร ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

กรมศุลกากร รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจ�ำปี 2560
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายชัยยุทธ ค�ำคุณ รองอธิบดี
รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร และคณะ
เป็นผูแ้ ทนกรมศุลกากร เข้ารับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจ�ำปี 2560
จากส�ำนักงาน ป.ป.ช. ในพิธีมอบรางวัล “NACC Awards 2017”
ณ ห้องนนทบุรี 1 ส�ำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

กรมศุลกากรจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และบุหรี่ไฟฟ้า หลีกเลี่ยง
ศุลกากร มูลค่ากว่า 900 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยี
ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร
แถลงข่าวจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และบุหรี่ไฟฟ้าลักลอบหนีศุลกากร
มูลค่าของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า 900 ล้านบาท
ตามที่กรมศุลกากรได้มีนโยบายในการปกป้องสังคม และสร้าง
ความเป็นธรรมทางการค้าและการจัดเก็บภาษีอากร รวมทั้งขจัดอิทธิพล
กลุม่ ขบวนการลักลอบค้าของเถือ่ น นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
จึงได้สั่งการให้ นายชัยยุทธ ค�ำคุณ รองอธิบดี มอบหมายให้ นายวรวุฒิ
วิบลู ย์ศริ ชิ ยั ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักสืบสวนและปราบปราม เข้มงวดในการตรวจสอบ
สินค้าลักลอบหนีศุลกากร รวมถึงแหล่งรับซื้อ เพื่อปราบปรามขบวนการ
ลักลอบน� ำ เข้ ามาในราชอาณาจัก ร ซึ่งท�ำผิด กฎหมายศุลกากรและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงได้ด�ำเนินการวางแผนจับกุมสินค้าละเมิด
ลิขสิทธิ์และบุหรี่ไฟฟ้าหลีกเลี่ยงศุลกากรในครั้งนี้
เมือ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลาประมาณ 14.30 น. เจ้าหน้าที่
ศุลกากรส�ำนักสืบสวนและปราบปราม (สสป.) น�ำโดย นายณัฐวุฒิ สระฏัน
ผู้อ�ำนวยการส่ ว นสื บ สวนปราบปราม 1 ได้ เ ข้ า ท� ำ การตรวจสอบ
ตู้คอนเทนเนอร์สินค้า จ�ำนวน 4 ตู้ จากการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์
ตู้ที่ 1 พบสินค้าแบรนด์เนมประเภทเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และอื่นๆ
ละเมิดลิขสิทธิ์หลีกเลี่ยงศุลกากรจ�ำนวนมาก มูลค่าความเสียหายทาง
เศรษฐกิจกว่า 900 ล้านบาท ซึง่ ตูส้ นิ ค้าอีก 3 ตูค้ อนเทนเนอร์จะด�ำเนินการ
ตรวจสอบต่อไป
กรณีดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายศุลกากรฐานส�ำแดง
เท็จ หลีกเลี่ยงอากร ข้อห้าม ข้อก�ำกัดที่น�ำเข้ามาในราชอาณาจักรโดย
ไม่เสียภาษี หรือของที่ไม่ผ่านศุลกากรโดยถูกต้อง อันมีเจตนา ฉ้อภาษี
ของรัฐ อันเป็นความผิดตามนัยมาตรา 202,242,243 และ มาตรา 244
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 ประกอบกับมาตรา 252 และ
เป็นของอันพึงต้องริบตามมาตรา 167 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร
พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

Customs
Bulletin
พฤศจิกายน 2560

9

10 Customs Snap Shot
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายชัยยุทธ ค�ำคุณ รองอธิบดี
รักษาการทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร เป็นประธาน
เปิดการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การปฏิบัติ
พิธีการศุลกากรน�ำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยสินค้าประเภทเหล็ก
และเหล็กกล้าตามพิกดั ศุลกากรตอนที่ 72 และ ตอนที่ 73 ณ ห้องประชุม
ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

กรมศุลกากร สนับสนุนคณะวิ่งมาราธอนเพื่อการกุศลในโครงการ
‘ก้าวคนละก้าว’
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ
ตูน บอดี้สแลม และคณะวิ่งมาราธอนเพื่อการกุศลในโครงการ “ก้าว
คนละก้าว” โดยตูน บอดี้สแลม ได้วิ่งผ่านเส้นทาง ณ บริเวณด่านตรวจ
ปราณบุรี ศูนย์ป้องกันและปราบปราม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ในการนี้ นายวันชัย แทนทรัพย์ หัวหน้าศูนย์ปอ้ งกันและปราบปราม
กรมศุลกากร และคณะให้การต้อนรับพร้อมกับเตรียมน�้ำดื่ม ผ้าเย็น เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกให้แก่คณะนักวิ่งดังกล่าว

พิธีเปิดงานมหกรรมกีฬาเชื่อมสามัคคี กรมศุลกากร ประจ�ำปี 2560
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดี
กรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมกีฬาเชื่อมสามัคคี
กรมศุลกากร ประจ�ำปี 2560 ณ สนามฟุตซอลกรมศุลกากร
ในการนีย้ งั มีการจัดริว้ ขบวนพาเหรดจากคณะสีตา่ งๆ อย่างสวยงาม
โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร
เข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารแข่ ง ขั น กี ฬ าฟุ ต ซอลระหว่ า งที ม ชมพู ม ่ ว ง
กับทีมฟ้าส้ม ซึ่งน�ำโดยคณะผู้บริหารของกรมศุลกากร ส�ำหรับผลการ
แข่งขัน ทีมชมพูม่วง ชนะ ทีมฟ้าส้ม 4:3

ศุลกากรไทย ให้การต้อนรับศุลกากรมาเลเซีย
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษา
ด้านการพัฒนาระบบสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างศุ ล กากร และผู ้ แ ทนจาก
ส�ำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ได้ให้การต้อนรับและร่วมหารือข้อราชการ
กับ Dato’ Dr. Ahmed Jaini bin Muhamed Yunus รองอธิบดี
ศุลกากรมาเลเซียและคณะศุลกากรมาเลเซีย ที่เดินทางมาเยี่ยมชมงาน
ของด่านศุลกากรเบตง ณ ด่านศุลกากรเบตง อ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา
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กรมศุลกากร ร่วมกับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กรมอุทยานฯ และ
ทอท. ตรวจยึดงาช้าง และเกล็ดลิน
่ ลักลอบน�ำเข้าจากคองโก
มูลค่ากว่า 11 ล้านบาท

กรมศุลกากร ร่วมกับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื และบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ตรวจยึ ด งาช้ าง จ� ำ นวน 4 กิ่ง 39 ท่อน น�้ำหนัก กว่า 116 กิ โ ลกรัม
และเกล็ดลิ่น จ�ำนวน 15 กิโลกรัม ลักลอบน�ำเข้าจาก เมืองกินชาซา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มูลค่า 11,750,000 บาท
ตามที่ นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายด้านการ
ควบคุมทางศุลกากรและปกป้องสังคมอย่างเคร่งครัด จึงให้เจ้าหน้าที่
ศุลกากรส�ำนักสืบสวนและปราบปรามประจ�ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และท่าอากาศยานนานาชาติ เข้มงวดเป็นพิเศษในการสกัดกั้นป้องกัน
และปราบปรามขบวนการลักลอบค้าสัตว์ปา่ และซากสัตว์ปา่ สงวนข้ามชาติ
ที่น�ำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือผ่านประเทศไทยทางท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิและท่ าอากาศยานนานาชาติ ซึ่งมีแ นวโน้ม ลักลอบสูงขึ้น
ประกอบกับการด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย
จึงได้สั่งการให้ น ายชั ย ยุ ทธ ค�ำคุณ รองอธิบ ดี รัก ษาการที่ ปรึ ก ษา
ด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร นายสรศักดิ์ มีนะโตรี รองอธิบดี
นายวรวุ ฒิ วิ บู ล ย์ ศิ ริ ชั ย ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก สืบ สวนและปราบปราม
นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสืบสวนและปราบปราม นายเดชา วิชัยดิษฐ ผู้อ�ำนวยการส่วน
สืบสวนปราบปราม 3 และนายเชาวน์ ตะกรุดเงิน ผู้อ�ำนวยการส่วน
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ควบคุมทางศุลกากร ด�ำเนินการวางแผนจับกุมกลุ่มขบวนการลักลอบค้า
สัตว์ป่าและซากสัตว์ป่าสงวนข้ามชาติ ด้วยการบูรณาการกับหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย นั้น
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 น. นายกุลิศ สมบัติศิริ
อธิบดีกรมศุลกากร พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.
นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
และนายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สายปฏิบัติการ 1 ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดงาช้าง จ�ำนวน 4 กิ่ง 39
ท่อน น�้ำหนัก 116 กิโลกรัม และเกล็ดลิ่น จ�ำนวน 15 กิโลกรัม ดังนี้
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ศุลกากรพบว่า ขบวนการ
ค้างาช้างจะลักลอบน�ำงาช้างเข้ามาในประเทศไทยในเที่ยวบินที่มาจาก
หรือผ่านประเทศในทวีปแอฟริกา ซึง่ เป็นเทีย่ วบินทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ทีเ่ ครือข่าย
ลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ โดยใช้วิธีการส�ำแดงชนิดสินค้า
ที่เห็นได้ว่าเป็นสินค้าประจ�ำถิ่นในประเทศแถบแอฟริกา เพื่อหลบเลี่ยง
การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จึงเฝ้าระวังสินค้าที่มีต้นทางจาก
ประเทศกลุ่มเสี่ยง โดยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศุลกากร
ส�ำนั ก สื บ สวนและปราบปราม และส� ำ นั ก งานศุ ล กากรตรวจสินค้า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีสินค้าทางอากาศยาน
(Manifest) โดยพบข้อมูลการน�ำเข้าทีม่ คี วามเสีย่ งในการลักลอบค้าสัตว์ปา่
และพืชป่าใกล้สญ
ู พันธุ์ น�ำเข้ามาทางสายการบินเตอกิซแอร์ไลน์ (Turkish
Airlines) เที่ยวบินที่ TK064 ขนส่งจากต้นทางท่าอากาศยานกินชาซา
(N’Djili International Airport or Kinshasa International Airport)
เมืองกินชาซา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ปลายทางท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ประเทศไทย ส�ำแดงชนิดสินค้าเป็น Fish maws หรือกระเพาะปลา
จ�ำนวน 3 หีบห่อ น�้ำหนักรวมประมาณ 120 กิโลกรัม เจ้าหน้าที่
จึงได้อายัดสินค้าและตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์ ผลปรากฏพบ
ภาพวัตถุคล้ายงาช้าง เจ้าหน้าที่จึงรอผู้รับตราส่งมาปฏิบัติพิธีการทาง
ศุลกากร เพื่อเตรียมท�ำการจับกุม แต่ก็ไม่มีผู้ใดมาแจ้งขอด�ำเนินพิธีการ
ทางศุลกากรแต่อย่างใด จากการสืบสวนพบว่า การลักลอบน�ำเข้าใน
ครั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับการลักลอบน�ำเข้างาช้าง จ�ำนวน 1 กิ่ง 28 ท่อน
ทีถ่ กู ตรวจยึด เมือ่ วันที่ 18 กันยายน 2560 และเป็นการใช้ชอื่ -ทีอ่ ยูป่ ลอม
เพื่อปกปิดอ�ำพรางไม่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจพบ
ดังนั้น เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศุลกากรจึงร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดตรวจสินค้า ซึ่งพบงาช้างจ�ำนวน 4 กิ่ง 39 ท่อน
น�้ำหนักรวม 116 กิโลกรัม และเกล็ดลิ่น 15 กิโลกรัม ซุกซ่อนมา
ในกล่องกระดาษสีน�้ำตาลและห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอีกชั้นหนึ่ง กรณี
ดังกล่าวเป็นการลักลอบน�ำเข้างาช้างซึ่งเป็นสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด หรือ
น�ำผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน ซากของ
สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว โดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่ง
การกระท�ำดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469
พระราชบัญญัติส งวนและคุ ้ มครองสั ต ว์ ป่ า พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ได้ยึดงาช้างทั้งหมดไว้เป็นของกลาง และน�ำส่งให้ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เก็บรักษา ส่วนส�ำนวนคดีส่งพนักงาน
สอบสวนกองบั ง คั บ การปราบปรามการกระท� ำ ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) เพื่อด�ำเนินการตาม
กฎหมายและด�ำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ระบบตัดบัญชีใบก�ำกับการขนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (eMatching) เชือ่ มโยงผ่าน NSW

กรมศุลกากร และ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมมือยกระดับ
ความยากง่ายการประกอบธุรกิจในประเทศไทยด้านการค้าระหว่าง
ประเทศด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการและ
ควบคุมการขนส่งสินค้าขาออกโดยระบบตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่าเรือ
แหลมฉบังและท่ าเรื อกรุ งเทพ ด้ว ยการบูรณาการระบบการท�ำงาน
ของ 2 หน่ ว ยงาน ณ จุด เดียว โดยน�ำระบบตัด บัญ ชีใบก� ำ กั บการ
ขนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Matching) เชือ่ มโยงข้อมูลผ่านระบบ
(National Single Window : NSW) เพื่อลดเอกสาร ลดขั้นตอนการ
ท�ำงาน ลดความผิดพลาด ลดปัญหาการจราจร และสามารถลดระยะ
เวลาการให้บริการต่อตู้เหลือเพียง 20 วินาที อ�ำนวยความสะดวกให้
แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งการด�ำเนินการนี้ ถือเป็นก้าวแรกในปีงบประมาณ
2561 ที่ 2 หน่วยงานร่วมมือประสานงานเพื่อยกระดับความยากง่ายใน
การประกอบธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กล่ า วว่ า ปี ง บประมาณ 2561 จะเป็น ปีที่ก รมศุลกากรร่ ว มมื อ กั บ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมกันผลักดันและน�ำระบบ IT เข้ามาใช้
ในเรื่องการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง
จริงจัง เพื่อยกอันดับของประเทศให้ดียิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้อันดับรวม
ของประเทศดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
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ระบบ e-Matching เป็นอีกหนึ่งระบบที่กรมศุลกากร และ
การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อันจะเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับ
ผูป้ ระกอบการส่งออก รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสีย ในการลดขัน้ ตอนกระบวนงาน
พิ ธี การส่ ง ออก ลดค่ าใช้จ่ายในด้านเอกสารของการปฏิบัติพิ ธี ก าร
ศุลกากร ซึ่งเป็นเครื่องสะท้อนความส�ำเร็จอันเกิดจากความพยายาม
ของทุกภาคส่วน ไม่วา่ จะเป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการเพิม่
ขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ส่งผลต่อภาคธุรกิจในการแข่งขัน
ให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ พร้อมรองรับนโยบาย Thailand 4.0
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นายกุ ลิ ศ สมบั ติ ศิ ริ อธิ บ ดี ก รมศุ ล กากร กล่ า วว่ า ตามที่
กรมศุลกากร ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินการ
จัดตั้ง ระบบ National Single Window หรือ NSW ซึ่งเป็นระบบ
ศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกด้านการน�ำเข้า การส่งออก เป็นการสนับสนุน
ให้เกิดความพร้อมก้าวไปสูก่ ารเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่
ในการผลักดั น การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศ ตามนโยบาย
Digital Economy ให้ประสบความส�ำเร็จอย่างจริงจัง
จากความร่วมมือของ กรมศุลกากร และการท่าเรือแห่งประเทศไทย
จึงได้พัฒนาระบบตัดบัญชีใบก�ำกับการขนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Matching) ผ่าน NSW โดยน�ำมาใช้กับท่าเรือขนาดใหญ่ ได้แก่
ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือกรุงเทพ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการท�ำงานที่ซ�้ำซ้อนระหว่างสองหน่วยงาน
ลดจ�ำนวนเอกสาร ลดระยะเวลาการให้บริการ อันเป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ด้านโลจิสติกส์ให้กับประเทศ
จากระบบเดิม ผู้ส่งออก ส่งข้อมูลใบก�ำกับการขนย้ายสินค้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบกรมศุลกากร และพิมพ์ใบก�ำกับการขนย้าย
ให้แก่พนักงานขับรถบรรทุกตู้สินค้า น�ำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากร
และเจ้าหน้าทีท่ า่ เรือทีป่ ระจ�ำอยูส่ ถานีตรวจสอบ เพือ่ ท�ำการ Matching
ใบก�ำกับการขนย้ายตู้สินค้าที่จะผ่านเข้าท่าเรือ
เป็นระบบใหม่ ที่เป็นระบบตัดบัญชีใบก�ำกับการขนย้ายสินค้า
ทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Matching ผู้ส่งออกส่งข้อมูลใบก�ำกับการขนย้าย
สินค้าทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ข้ า สู ่ ร ะบบกรมศุ ล กากร โดยไม่ต้องพิมพ์
เอกสารใบก�ำกับเพื่อน�ำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ประจ�ำสถานีตรวจสอบ
สินค้า โดยเมื่อพนักงานขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มายังสถานีตรวจ
สอบสินค้า ณ ท่าส่งออก ท�ำการชั่งน�้ำหนักตู้สินค้า และเจ้าหน้าที่ท่าเรือ
จะท�ำการบันทึกหมายเลข ตู้คอนเทนเนอร์ เข้าสู่ระบบ หากข้อมูลตรงกับ
ข้อมูลใบก�ำกับการขนย้ายที่เชื่อมโยงกับกรมศุลกากร ผ่านระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window
:NSW) ระบบจะตัดบัญชีใบก�ำกับการขนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Matching) โดยอัตโนมัติ ซึ่งระบบดังกล่าว สามารถลดระยะเวลา
การผ่านสถานีตรวจสอบของท่าเรือ (Main Gate) จากเดิม 3 นาที เหลือ
เพียง 20 วินาที เท่านั้น อันจะเป็นการส่งผลดีต่อภาคธุรกิจโดยรวมที่จะ
สามารถลดภาระค่าใช้จา่ ยและค่าเสียเวลาลงได้ปลี ะกว่า 2,500 ล้านบาท
และเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจให้กบั ประเทศ ได้ถงึ ปีละกว่า 3,500 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามกรมศุลกากรจะมุ่งมั่นพัฒนาระบบงานศุลกากร
โดยการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้ เพือ่ ลดขัน้ ตอนทีเ่ ป็น
อุปสรรคต่อการด�ำเนินธุรกิจ และเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศให้ทันต่อ
โลกยุคปัจจุบัน
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ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
กล่าวว่าระบบตัดบัญชีใบก�ำกับการขนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Matching) เชื่อมโยงผ่านระบบ NSW ที่ท่าเรือแหลมฉบัง สืบเนื่องจาก
นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการบริการในเรื่อง
Doing Business ความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศให้การปฏิบตั งิ าน
ระหว่างหน่วยงานมีการเชือ่ มโยงและใช้ขอ้ มูลร่วมกันด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับผูร้ ับ
บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย อันจะเป็นการลดขัน้ ตอนกระบวนการท�ำงาน
ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามสากล
ท่ า เรื อ แหลมฉบั ง ได้ น� ำ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมา
ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ และบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมศุลกากร ที่จะ
สนับสนุนการบูรณาการในทุกมิติและเล็งเห็นว่าระบบ e-Matching นี้
สามารถลดระยะเวลาการจอดรอคิวของรถบรรทุก ลดค่าใช้จ่ายด้าน
เอกสาร และสามารถส่งเสริมศักยภาพในการส่งออกได้จริง ซึ่งระบบ
ดังกล่าวไม่เพียงแต่สนับสนุนเรื่อง Doing Business ตามนโยบาย
ของรัฐบาลเท่านั้น แต่ยังมีส่วนสนับสนุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ “ EEC ” ที่มี
เป้าหมายยกระดับพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้กลายเป็น
“World-Class Economic Zone” อีกด้วย
******************************************
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มิติใหม่แห่งการบริการของกรมศุลกากร “ระบบบริการพิกัดศุลกากร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Tariff e-Service)” สะดวก รวดเร็ว รองรับ
นโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0

เมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ
อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดงาน “ระบบบริการพิกัดศุลกากร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Tariff e-Service)” ณ ห้องกัญญลักษณ์ บอลรูม
ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการบูรณาการ
ข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงการท�ำงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็น
นวัตกรรมด้านการบริการของภาครัฐ ที่จะช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการ
ในภาคธุรกิจ ให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า ตลอดจนอ�ำนวย
ความสะดวกต่ อ ประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายรัฐบาล
ไทยแลนด์ 4.0
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า “ระบบการ
บริการพิกัดศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Tariff e-Service)” คือ บริการ
สอบถามข้อมูลการวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากรทางอินเตอร์เน็ต และ การ
บริการจ�ำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Advance Tariff Ruling) แบ่งออกเป็น
1. บริ ก ารสอบถามข้ อ มู ล การวิ นิ จ ฉั ย พิ กั ด อั ต ราศุล กากรทาง
อินเตอร์เน็ต เพื่อช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการให้สามารถ
สืบค้นผลการจ�ำแนกประเภทพิกดั ฯ ทีม่ ผี ลค�ำวินจิ ฉัยแล้วของกรมศุลกากร
ด้ ว ยตนเองผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต ซึ่ ง เป็ น ระบบบริ ก ารที่ ร องรั บ เครื่ อ งมื อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย ในขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเจ้าหน้าที่ผู้วินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากร แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
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จากระบบงานปัจจุบัน อาทิ ความซ�้ำซ้อนของงานและความผิดพลาด
ในการน�ำเข้าข้อมูลมีเวลาเพียงพอที่จะคัดกรองข้อมูลที่เป็นความลับ
ทางการค้า และสามารถน�ำข้อมูลการวินิจฉัยพิกัดฯ ขึ้นเผยแพร่เพื่อ
ให้บริการสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และทันสมัย
ส�ำหรับข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้มีทั้งหมด 4 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย
1. ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย การจ� ำ แนกประเภทพิกัด ศุลกากร 2. ผลการพิ จ ารณา
อุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร 3. ผลค�ำวินิจฉัยขององค์การศุลกากรโลก
(WCO) 4. ข้อมูลค�ำวินจิ ฉัยพิกดั อัตราศุลกากรล่วงหน้า (Pre-classification
หรือ Advance Tariff Ruling) ซึ่งแต่เดิมยังไม่เคยมีการเผยแพร่ข้อมูล
และหากสืบค้นได้แต่อาจต้องใช้ความพยายามในการน�ำข้อมูลที่มาจาก
ฐานข้อมูลที่แตกต่างกันมาด�ำเนินการประมวลผลเพื่อประกอบการ
พิจารณาซึ่ง ผู้ใช้งานหรือผู้ประกอบการไม่ได้รับความสะดวกในการ
เข้าถึงข้อมูล
2. การบริการจ�ำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Advance Tariff Ruling) เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการที่มี
ความพร้อมด้านข้อมูล สามารถส่งข้อมูลสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์
โดยไม่จ�ำเป็นต้องเดินทางมายื่นค�ำร้องเพื่อสอบถาม ณ กรมศุลกากร
ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาของประชาชนผู้รับบริการ ข้อมูลที่ส่งมา
ในระบบจะถูกใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นส�ำหรับเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา ช่วยลด
ภาระงานและข้อผิดพลาดคลาดเคลือ่ นในการน�ำเข้าข้อมูลซ�ำ้ ๆ และช่วย
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เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของส�ำนักพิกัดอัตราศุลกากร นอกจากนี้
ยังมีระบบแจ้งเตือนและติดตามการพิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การให้บริการ และเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาด�ำเนินการแล้วเสร็จจะแจ้ง
ผู้ขอรับบริการผ่านทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทราบ เพื่อให้ผู้รับ
บริการสามารถติดตามสถานะผลการด�ำเนินงาน สร้างความโปร่งใสของ
การให้บริการ
“ระบบบริการพิกดั ศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Tariff e-Service)”
จึ ง เป็ น นวั ต กรรมการให้ บ ริ ก ารของภาครั ฐ ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงการ
ท�ำงานทั้งระบบจนน�ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างต่อเนื่องและ
เป็นปัจจุบนั เพิม่ ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าทีผ่ วู้ นิ จิ ฉัยพิกดั อัตราศุลกากร
ลดความซ�้ำซ้อนของงานและความผิดพลาด ประหยัดเวลา และสามารถ

บริการสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการผ่าน
พิธีการน�ำเข้าและส่งออกของ เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0
อนึ่ง กรมศุลกากรให้ความส�ำคัญมุ่งเน้นในการพัฒนาระบบ
อย่างต่อเนื่อง เพื่ออ�ำนวยความสะดวกทางการค้า ปกป้องสังคม และ
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศดั ง วิ สั ย ทั ศ น์
กรมศุลกากรที่ว่า “มุ่งมั่นให้บริการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
เศรษฐกิจไทยและเชื่ อ มโยงการค้ า โลก” ซึ่ ง สอดรั บ กั บ คุณธรรม
อัตลักษณ์กรมศุลกากร ทีว่ า่ “รับผิดชอบ สุจริต จิตบริการ” อันเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กรมศุลกากรต่อไป
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สรญา ตั้งจิตวิริยานนท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพิกัดศุลกากรระหว่างประเทศ

e-Commerce ผลกระทบต่อศุลกากร
ในโลกปัจจุบัน
e-Commerce หรือ electronic Commerce เป็น ค�ำภาษา
อังกฤษซึ่งนิยามไว้โดย Investors word (ซึ่งเป็นเว็บไซต์ค�ำศัพท์ทางการ
ลงทุน) หมายถึง
“The buying and selling of products and services by
businesses and consumers through an electronic medium,
without using any paper documents. E-commerce is widely
considered the buying and selling of products over the internet, but any transaction that is completed solely through
electronic measures can be considered e-commerce. E-commerce is subdivided into three categories: business to business or B2B (Cisco), business to consumer or B2C (Amazon),
and consumer to consumer or C2C (eBay). also called electronic commerce.”1
E-Commerce2มีคำ� แปลเป็นภาษาไทยว่า“พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์”
โดยความหมายของค�ำว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีผู้ให้ค�ำนิยามไว้เป็น
จ�ำนวนมาก แต่ไม่มคี ำ� จ�ำกัดความใดทีใ่ ช้เป็นค�ำอธิบายไว้อย่างเป็นทางการ
ดังนี้

“พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คื อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โดยใช้ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์” (ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, 2542)
“พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การผลิต การกระจาย การตลาด
การขาย หรือการขนส่งผลิตภัณฑ์และบริการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์”
(“...the production, distribution, marketing and sale or delivery
or delivery of goods and services by electronic means.”
(WTO, Committee on Trade and Development, November
1998))
“พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ ธุรกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ทั้งในระดับองค์กรและส่วนบุคคล บนพื้นฐาน
ของการประมวลและการส่งข้อมูลดิจิทัลที่มีทั้งข้อความ เสียง และ
ภาพ” (OECD, 1997) (“…all forms of transaction relating to
commercial activities, including both organization and individuals,
that are based upon the processing and transmission of digitized
data, including text, sound and visual images.”)
กว่าทศวรรษที่ผ่านมาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความเจริญ

* 1 http://www.investorwords.com/1637/e_commerce.html#ixzz4doSNFXm5
* 2 ความหมายของ e-Commerce โดย สมาคมผู้ประกอบการพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยhttp://www.thaiecommerce.org/index.php?lay=show&ac=article&
Id=538636758
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ภาพที่ 1 การซื้อขายทางe- Commerce หรือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เครดิตภาพจาก http://www.freepik.com/free-photos-vectors/infographic

รุง่ เรืองและก้าวหน้าไปไกลอย่างรวดเร็ว ในขณะทีผ่ เู้ ขียนก�ำลังเรียบเรียง
ต้นฉบับนี้ พบว่าทุกองคาพยพของหน่วยงานจัดเก็บรายได้ของภาครัฐได้
รับการกระตุ้นเร่งเร้ามากขึ้นให้หาแนวทางอุดรอยรั่วในการจัดเก็บภาษี
จากสินค้าที่มีการซื้อขายทางอินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลายอยู่ในขณะนี้
จากการศึกษาบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ได้ข้อสรุปว่า การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ก่อให้เกิดความยากล�ำบากใน
การจัดเก็บภาษีไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีศุลกากร
อาทิเช่น ปัญหาจากข้อจ�ำกัดในการระบุตัวบุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาจากการระบุธุรกรรมที่ต้องเสียภาษี เนื่องจากการลดตัวกลาง
ที่เคยมีส่วนช่วยเหลือในการจัดเก็บภาษี และปัญหาจากการตรวจสอบ
การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ และจะยากล�ำบากมากยิ่งขึ้นอีกส�ำหรับ “สินค้า
ที่จับต้องไม่ได้”(intangible goods) ได้แก่ ซอฟต์แวร์ ภาพยนตร์ เพลง
ข้อมูล ตลอดจนการค้าบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น แม้ว่า
ภาษีศุลกากรจะถือเป็นส่วนขยาย (extension) ของภาษีบริโภค ซึ่ง
จัดเก็บจากสินค้าน�ำเข้าหรือส่งออก หรืออาจจัดเก็บเพื่อหารายได้เข้า
รัฐ หรือการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าภาษี
ศุลกากรดังกล่าวจัดเก็บจากสินค้าที่มีการผลิตในประเทศหรือไม่และ
มีอัตราสูงเพียงไร ในทางปฏิบัติการจัดเก็บภาษีศุลกากรอาจเก็บตาม
มูลค่าหรือเก็บตามปริมาณ เช่นในประเทศไทยสินค้าน�ำเข้าส่วนใหญ่
จะถูกจัดเก็บภาษีศุลกากรตามมูลค่า ในขณะที่สินค้าส่วนน้อยหรือบาง
รายการที่ถูกจัดเก็บภาษีตามปริมาณ เช่น ฟิล์มภาพยนตร์ที่ล้างแล้วจัด
เก็บภาษีศุลกากรตามความยาว เป็นต้น 3
สืบเนื่องจากที่ประชุมรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกขององค์การ
การค้าโลก (WTO) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 1998 ได้มีถ้อยแถลงว่าด้วย
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของโลก (Declaration on Global Electronic Commerce) มีสาระส�ำคัญให้ประเทศสมาชิกทั้งหลายยังคง
รักษาแนวทางการปฏิบัติในปัจจุบันซึ่งไม่มีการจัดเก็บภาษีศุลกากรต่อ
การส่งผ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จนกว่าการประชุมครั้งต่อไปจึงจะมีการ
ทบทวนท่าทีดงั กล่าวหรือยืดเวลาในการไม่จดั เก็บภาษีดงั กล่าวออกไปอีก
ซึ่งจะมีการประชุมทบทวนท่าทีนี้ทุก 2 ปีจวบจนถึงปัจจุบันที่การพานิชย์

อิเล็กทรอนิกส์มีอัตราการขยายตัวสูงมาก และเริ่มส่งผลกระทบ
ต่อการจั ด เก็ บ รายได้ ข องประเทศสมาชิ ก รวมถึ ง หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องจึงเป็นประเด็นที่รัฐบาลของประเทศต่างๆ เริ่มเห็นความ
ส�ำคัญของรายได้ที่ขาดหายไปจากระบบ เกิดการบิดเบือนทางด้าน
การค้า การศุลกากร และอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
โดยเหตุที่ภาษีศุลกากรถือเป็นภาษีบริโภคประเภทหนึ่ง
จึ ง มี ค วามยากล� ำ บากในการจั ด เก็ บภาษี ก ารน� ำ เข้ า ของสินค้า ที่
จับต้องไม่ได้ เนื่องจากปัญหาในการระบุสถานที่เมื่อมีการน�ำเข้า
สิ น ค้ า และการระบุ ป ระเภทของสิ น ค้ า เพื่ อ ก� ำ หนดพิ กั ด อั ต รา
ศุลกากรที่เหมาะสม และการจัดเก็บภาษีศุลกากรนั้นหน่วยงานของ
รัฐจะต้องเป็นผู้ด�ำเนินการจัดเก็บภาษีเองโดยไม่มีผู้ประกอบการ
มาท�ำหน้าที่ตัวกลางในการจัดเก็บภาษีให้ ในกรณีนี้หากรัฐบาลมี
นโยบายทีจ่ ะจัดเก็บภาษีจากผูซ้ อื้ หรือผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในกระบวนการ
ซื้อขายผ่าน e-Commerce จ�ำเป็นต้องออกจากกรอบแนวคิดเดิม ๆ
ในประเด็นของการซื้ อ ขายสิ น ค้ า ที่ จั บต้ อ งไม่ ไ ด้ หรื อ สิ นค้า ที่ส่ง
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ในมุมมองของผู้เขียนเห็นว่าศุลกากรจะ
ก�ำหนดเวลา ณ จุดใดที่จะถือว่ามีการน�ำเข้าส�ำเร็จเพื่อก�ำหนด พิกัด
ราคา อัตราอากร และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เหล่านี้เป็นต้น ทั้งนี้
เนื่องจากการซื้อหรือการขายสินค้าและบริการเกิดขึ้น ณ จุดที่ผู้ซื้อ
กระท�ำการดาวน์โหลดข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่ง
อยู่นอกเขตอ�ำนาจศุลกากร ผู้ที่จะรับรู้การถ่ายโอนข้อมูล ณ เวลา
สถานที่ ปริมาณข้อมูลที่ส่งผ่านจะมีตัวกลางเข้ามาเกี่ยวข้องคือผู้ให้
บริการอินเตอร์เน็ตของประเทศต้นทางและปลายทาง ซึ่งเจ้าหน้าที่
ศุลกากรไม่สามารถก้าวล่วงเข้าไปด�ำเนินการใด ๆ ได้ จึงเป็นปัญหาหลัก
แต่การก�ำหนดพิกัดศุลกากรจึงถือเป็นประเด็นรองลงมาที่ศุลกากร
ทั่วโลกก�ำลังศึกษาและด�ำเนินการพัฒนาแนวทางเพื่ออุดช่องว่าง
รอยโหว่นี้อย่างเร่งด่วน

ภาพที่ 2 การจัดเก็บภาษี
เครดิตภาพจาก http://usa.chinadaily.com.cn/opinion/2011-08/29/content_13208566.html

* 3 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษี; กุมภาพันธ์ 2543 หน้าที่ 27
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ภาพที่ 3 เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง
เครดิตภาพจาก http://www.photosbyjanuary.com/2013/01/power-transmission-towers.html

ผู้เขียนขอยกประเด็นกระแสไฟฟ้า เป็นกรณีศึกษาของสินค้า
ที่จับต้องไม่ได้ กล่าวโดยสรุปคือประเทศไทย ภายใต้การด�ำเนินงาน
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ท�ำการลงทุนร่วมกับประเทศ
เพื่อนบ้านเพื่อหาแหล่งไฟฟ้าส�ำรองมาใช้ในประเทศและท�ำสัญญารับซื้อ
จากประเทศเพื่ อ นบ้ า นด้ ว ยการส่ ง ผ่ า นพรมแดนมาตามสายส่ ง
เมื่อข้ามเขตประเทศเพื่อนบ้านมาฝั่งไทยก็ถือว่าเกิดการซื้อขายกระแส
ไฟฟ้ า โดยการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต เป็ น ผู ้ น� ำ เข้ า สิ น ค้ า และควรจะต้ อ งมี
การจัดเก็บภาษีตามปริมาณไฟฟ้าทีส่ ง่ ผ่านมิเตอร์เมือ่ เข้าเขตประเทศไทย
(จากการตรวจสอบข้อมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพบว่า
ประเทศไทยซื้ อ กระแสไฟฟ้าจากโครงการเทนหิน -บุน สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่ มีนาคม 25414 )
ในช่วงแรกของการน�ำเข้ากระแสไฟฟ้าที่ส่งมาจาก สปป.ลาว
ตั้งแต่ปี 2541 ไม่ปรากฎว่ามีการจัดเก็บภาษีแม้ว่าจะมีพิกัดที่ก�ำหนดไว้
ชัดเจนตั้งแต่ 19495 (พ.ศ. 2492) และเริ่มมีการจัดเก็บภาษีน�ำเข้าใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ด่านหนองคายในขณะนั้น
เป็นผู้ตั้งประเด็นการผ่านพิธีการศุลกากรโดยขอข้อมูลการน�ำเข้าและ
ส่งออกพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2544
หลังจากนั้น 3 ปี กรมศุลกากรได้มีหนังสือแจ้งไปที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

ว่าการน�ำเข้าและส่งออกพลังงานไฟฟ้าต้องผ่านพิธีการศุลกากรตาม
กฎหมายศุลกากร และเริ่มมีการจัดเก็บภาษีน�ำเข้าอย่างเป็นทางการ
เมื่อ 25 มีนาคม 2548 กรณีนี้ชี้ให้เห็นว่าปัญหาของการจัดเก็บภาษี
จากสินค้าที่จับต้องไม่ได้แม้มีรหัสพิกัด (WCO) มีการก�ำหนดรหัสพิกัด
ส�ำหรับกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่ปี 2492 แต่หากผู้ซื้อผู้ขายไม่สามารถก�ำหนด
มาตรในการวัดและจุดที่มีการน�ำเข้าส�ำเร็จในขณะผ่านพิธีการภายใต้
ขอบเขตอ�ำนาจศุลกากร (Customs territory) ได้ เป็นเหตุการจัดเก็บ
ภาษีเกิดขึ้นหลังการน�ำเข้าหลายปีเนื่องจากขาดการรับรู้ว่ากระแสไฟฟ้า
เป็นสินค้าที่ต้องผ่านพิธีการศุลกากร กรณีนี้จึงชี้ให้เห็นว่าเป็นประเด็น
ข้อกฎหมายซึ่งกรมศุลกากร ไม่สามารถขยายขอบเขตอ�ำนาจศุลกากรใน
การจัดเก็บภาษีอากรส�ำหรับสินค้าที่จับต้องไม่ได้เหล่านั้นไปที่จุดซื้อขาย
ที่เกิดขึ้นในทีอ่ นื่ ๆ ได้แก่ ในสถานประกอบการของบริษัท/ห้างร้าน หรือ
ในห้องนอนของผู้ซื้อได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ระดับนโยบายของประเทศ
จะต้องพิจารณาว่าผู้ก�ำกับนโยบายประสงค์ที่จะด�ำเนินการกับการซื้อ
ขายเหล่านี้หรือจะยังคงสภาพเหล่านี้ต่อไป
จากสภาวะการค้าพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ที่มี
อัตราส่วนการเติบโตในปี 2556 ถึง 2557 ถึงร้อยละ 164.77 ปี 2557
ถึง 2558 ร้อยละ 10.41 และ 2559 คาดการณ์ที่ร้อยละ 12.42 และ

* 4 http://www.investorwords.com/1637/e_commerce.html#ixzz4doSNFXm5
* 5 ความหมายของ e-Commerce โดย สมาคมผู้ประกอบการพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยhttp://www.thaiecommerce.org/index.php?lay=show&ac=article&
Id=538636758

24

Customs
Bulletin
พฤศจิกายน 2560

ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 2,812,592.03 ล้านบาท (ข้อมูลจาก: ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม) รายละเอียดปรากฏตามตารางสรุปมูลค่า e-Commerce ในประเทศไทยดังต่อไปนี้

นอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจพบว่าการซื้อขายออนไลน์ของ
ประเทศไทยอยู่ในล�ำดับต้น ๆ รองจากประเทศจีนส�ำหรับกลุ่มประเทศ
เอเชียแปซิฟิก ดังนั้นรัฐบาลไทยโดยกรมสรรพากรจึงได้พิจารณาจัดท�ำ
ร่างกฎหมายพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพื่อจัดเก็บภาษีของ
การค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรับฟังความเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย6) ในส่วนที่อาจกระทบกับการด�ำเนินงานของ
กรมศุลกากรทราบว่ามีการแก้ไขในประเด็นที่ประมวลรัษฎากรที่มี
“การก� ำ หนดข้ อ ยกเว้ น สิ น ค้ า น� ำ เข้ า ทางไปรษณี ย ์ ที่ มี ร าคาต�่ ำกว่ า
1,500 บาท ให้ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม” โดยมีเหตุผลว่าเกิด
การบิดเบือนราคาสินค้าและสร้างความไม่เท่าเทียมกันในการช�ำระ
ภาษีระหว่างผู ้ ป ระกอบการในประเทศและต่างประเทศ เนื่ อ งจาก
ผู้ประกอบการไทยต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยไม่ได้รับการยกเว้นซึ่งไม่
เป็นธรรมในแง่ของการแข่งขันทางการค้า หากมีการยกเลิกข้อก�ำหนด
การยกเว้นสินค้าน�ำเข้าทางไปรษณียท์ มี่ รี าคาต�ำ่ กว่า 1500 บาท โดยต้อง
ช�ำระภาษีมูลค่าเพิม่ ตัง้ แต่ราคา 1 บาทแรกนัน้ การจัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิ่ม

ส�ำหรับสินค้าทีส่ ง่ ผ่านทางไปรษณียท์ มี่ ที ศิ ทางเพิม่ ขึน้ ในขณะทีภ่ าษีศลุ กากร
ลดลงอย่างต่อเนือ่ ง ภาระงานทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ กับศุลกากรจะมากมายเพียงใด
ผู้เขียนยังไม่กล้าประเมินสภาพปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากกฎหมาย
ประเด็นเดียวเมื่อกฎหมายพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้มีผลบังคับใช้
ผลกระทบจากการจัดเก็บรายได้ทลี่ ดลงเนือ่ งจากปริมาณการค้าพานิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ศุลกากรประเทศต่างๆ ทั่วโลก
จึงจ�ำเป็นต้องปรับตัวและอาจจ�ำเป็นเป็นต้องท�ำงานร่วมกับหน่วยงาน
จัดเก็บของประเทศเพือ่ ก�ำหนดแนวทางทีเ่ หมาะสม ด้วยการเปลีย่ นแปลง
รูปแบบการจัดเก็บภาษีให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เสนอวิธีการ
ในการจัดเก็บภาษีบริโภคต่อสินค้าทีจ่ บั ต้องไม่ได้ ซึง่ เป็นประเด็นค้างคาใจ
ของเราชาวศุลกากรตลอดมา โดยมีแนวความคิดทีแ่ ตกต่างกันตามลักษณะ
ของการก�ำหนดสถานที่การให้บริการ การจ�ำแนกชนิดของสินค้าที่มี
การบริโภค หรือการก�ำหนดผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีและน�ำส่งให้
แก่รัฐบาล เป็น 6 แนวทางดังต่อไปนี้
1. การยกเลิกการเก็บภาษีบริโภคต่อสินค้าที่จับต้องไม่ได้

* 6 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(e-Business) จาก http://www.rd.go.th/publish/27682.0.html
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2. การยกเว้นการเก็บภาษีบริโภคเป็นการชั่วคราว
3. การก�ำหนดให้ผู้บริโภคเป็นผู้จัดเก็บภาษีส่งรัฐบาลโดยตรง
4. การท�ำความตกลงระหว่างประเทศ โดยก�ำหนดให้ธุรกิจต่าง
ประเทศเป็นผู้จัดเก็บภาษีบริโภคให้แก่รัฐบาลของประเทศผู้บริโภค
5. การให้แรงจูงใจแก่ธรุ กิจต่างประเทศในการจัดเก็บภาษีบริโภค
ให้แก่รัฐบาลของประเทศผู้บริโภค เช่น การแบ่งส่วนหนึ่งของภาษีที่จัด
เก็บได้ให้แก่ธุรกิจนั้น ๆ
6. การเปลี่ยนมาใช้หลักการเก็บภาษีบริโภคโดยยึดแหล่งก�ำเนิด
(Origin-base taxation) ต่อสินค้าที่จับต้องไม่ได้
มาถึงขณะนี้ เราอาจต้องพิจารณาประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษีพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศในภาพรวมโดยเฉพาะในส่วนที่
ศุลกากรยังจัดเก็บไม่ได้ คือสินค้าที่จับต้องไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้า
หรือบริ ก าร ที่ ป ั จจุ บั น ศุ ล กากรไทยใช้ม าตรการยกเว้น การเก็บภาษี
บริโภคเป็นการชั่วคราวอยู่ ด้วยการเปลี่ยนตัวผู้เล่นโดยศุลกากรอาจ
ใช้วิธีการฝากหน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน เช่น สรรพสามิตหรือสรรพากร
หรือไม่ ดังค�ำกล่าวที่เป็นอมตะวาจาของเหมาเจ๋อตุงที่ว่า “แมวไม่ว่าจะ
สีอะไร ขอให้จับหนูได้เป็นพอ” ส�ำหรับอัตราอากรนั้นก็ให้เป็นไปตาม
นโยบายภาษีที่รัฐบาลจะก�ำกับการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือส่งเสริมการ
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ลงทุนแก่อุตสาหกรรมประเภทหรือกลุ่มใด
ถึงเวลาที่เราจะต้องมองประโยชน์ของประเทศเป็นส�ำคัญเพื่อ
ให้มกี ารบริหารการจัดเก็บภาษีใหม่ทงั้ ระบบและเชือ่ มโยงหน่วยงานจัดเก็บ
ให้เป็นแพทฟอร์ม (Platform) เดียวกันเพื่อก�ำกับการซื้อ การขาย
ทั้งระบบก่อนที่ประเทศที่มีเทคโนโลยีสูง ๆ ท�ำการค้าข้ามพรมแดน
โดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ กอบโกยผลประโยชน์ไปสู่ประเทศตนแต่
ประเทศไทยต้องสูญเสียสภาพการควบคุมอย่างสิ้นเชิง สุดท้ายนี้ผู้เขียน
อยากเห็นกรมศุลกากรท�ำหน้าที่ผู้น�ำในการก�ำกับการซื้อ การขาย และ
การส่ ง ผ่ า นสิ น ค้ า ระหว่ า งประเทศบนแพลทฟอร์ ม ของศุ ล กากร
ด้ ว ยการส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ที่ มี ร ะบบรั ก ษา
ความปลอดภั ย ที่ ท รงประสิ ท ธิ ภ าพลดขั้ น ตอนการผ่ า นหน่ ว ยงาน
ที่ ไ ม่ จ� ำ เป็ น โดยมี ศุ ล กากรเป็ น หน่ ว ยงานกลางก� ำ กั บ อยู ่ เ หมื อ นที่
หลายประเทศก�ำลังด�ำเนินการอยู่ อาทิเช่น ศุลกากรจีนบริหารจัดการ
พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างมากมายมหาศาล
ในขณะนี้ผ่านระบบ CBEC (Cross Border E-Commerce)

Customs
Bulletin
พฤศจิกายน 2560
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ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาทีส
่ ุดมิได้
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ส�ำนักพระราชวังออกประกาศ เรื่อง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต หลังจาก
เสด็จพระราชด�ำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาล
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 ตามที่ส�ำนักพระราชวังแถลงให้ทราบเป็น
ระยะแล้วนั้น แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความ
สามารถ แต่พระอาการประชวรหาคลายไม่ ได้ทรุดหนักลงตามล�ำดับ
ถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. เสด็จสวรรต ณ โรงพยาบาล
ศิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชย์
สมบัติได้ 70 ปี พสกนิกรไทยสูญเสียครั้งใหญ่หลวง ร�่ำไห้ทั่วทั้งแผ่นดิน
บรรดาผูน้ ำ� ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกส่งสาร ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจ
อย่างสุดซึ้ง
กรมศุลกากรน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
พร้อมถวายความจงรักภักดีและร่วมการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
กรมศุลกากรร่วมพิธีเปิดตลาดนัดความดีกระทรวงการคลัง : ท�ำดี
เพื่อพ่อ เพื่อน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และท�ำความดีถวาย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กรมศุลกากร ร่วมกับ บริษัท สกายเอ็กซิทส์ โปรดักชั่น จ�ำกัด
สานต่อแนวพระราชด�ำริ จัดโครงการ “ตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง”
เชิญชวนเจ้าหน้าทีก่ รมศุลกากร และประชาชนเขตคลองเตย มารับบริการ
ย้อมผ้าด�ำจากเสือ้ ผ้าเก่าใช้แล้ว ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2559
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ กรมศุลกากร

28

ต่อจากฉบับทีแ่ ล้ว...

Customs
Bulletin
ายน 2560
ตุพฤศจิ
ลาคมก2560

อธิบดีกรมศุลกากรร่วมจัดกิจกรรม “วายุภกั ษ์รวมใจช่วยเหลือประชาชน”
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และเจ้าหน้าที่ของ
กรมศุลกากร ร่วมจัดกิจกรรม “วายุภักษ์รวมใจช่วยเหลือประชาชน”
โดยการแจกพัดและผ้าเช็ดหน้า ณ บริเวณหน้าส�ำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล(เดิม) ถนน ราชด�ำเนินกลาง ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2559

ร่วมพิธีปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์ ในงาน รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อม
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร น�ำข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างกรมศุลกากร ร่วมพิธปี ฏิญาณตนเพือ่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในงาน รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อม
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ณ บริเวณลานน�ำ้ พุ
อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
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กรมศุลกากรร่วมพิธีเปิดตลาดนัดความดีกระทรวงการคลัง : ท�ำดี
เพื่อพ่อ เพื่อน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และท�ำความดีถวาย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์
ทางศุลกากร ร่วมพิธีเปิดตลาดนัดความดีกระทรวงการคลัง : ท�ำดีเพื่อพ่อ
เพื่อน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และท�ำความดีถวายแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
การเสียสละเพื่อส่วนรวม ความสามัคคีของบุคลากร การปลูกจิตส�ำนึก
สาธารณะให้แก่บคุ ลากร โดยมี ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงการคลัง เมื่อวันที่
29 พฤศจิกายน 2559

เจ้าหน้าทีก่ รมศุลกากร ร่วมบริจาคโลหิต ครัง้ ที่ 4 “น้อมดวงใจด้วยหัวใจ
บริจ าคโลหิ ต ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลปั ญ ญาสมวาร (50 วั น )
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 “น้อมดวงใจ
ด้วยหัวใจ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศ
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร” ณ บริเวณ
ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
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เจ้าหน้าที่ศุลกากรร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 9,999 ดอก
เจ้าหน้ า ที่ ศุ ล กากร เรี ย นประดิ ษ ฐ์ ด อกไม้ จัน ทน์ เพื่อใช้ใน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในการนี้ กรมศุลกากรจัดกิจกรรม
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 9,999 ดอก ณ สโมสรศุลกากร ชั้น 2 เมื่อวันที่
12 มิถุนายน 2560

กรมศุลกากรร่วมสนับสนุนน�้ำดื่มบรรจุขวด จ�ำนวน 30,000 ขวด
เพื่อแจกจ่ายประชาชนที่เข้าสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายกรีชา เกิดศรีพนั ธุ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหารกลาง และคณะ
เป็นผูแ้ ทนกรมศุลกากร ร่วมสนับสนุนน�ำ้ ดืม่ บรรจุขวด จ�ำนวน 30,000 ขวด
เพื่ อ แจกจ่ า ยประชาชนที่ เ ข้ า สั ก การะพระบรมศพพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณสนามหลวง เมื่อวันที่
27 มิถุนายน 2560
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กรมศุลกากรมอบดอกไม้จันทน์จ�ำนวน 19,999 ดอก ให้แก่ ส�ำนัก
พัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายกุ ลิ ศ สมบั ติศิริ อธิบ ดีก รมศุลกากร พร้อมเจ้ า หน้ า ที่
กรมศุลกากร ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายดอกไม้จันทน์ จ�ำนวน 19,999 ดอก
เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ กรมศุลกากรได้ส่งมอบดอกไม้
จันทน์จ�ำนวนดังกล่าว ให้แก่ ส�ำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร โดยมี
นางสาวปิยธิดา นิยม ผูอ้ ำ� นวยการกองการพัฒนาชุมชน ส�ำนักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนในการรับมอบ

กรมศุ ล กากรและชมรมจิ ตอาสาศุ ลกากร บริ จ าคน�้ ำดื่ม จ�ำ นวน
10,089 ขวด มูลค่า 37,800 บาท เพื่อแจกจ่ายประชาชนที่เข้าสักการะ
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารกลาง พร้อม
คณะ เป็นผู้แทนกรมศุลกากรและชมรมจิตอาสาศุลกากร บริจาคน�้ำดื่ม
จ�ำนวน 10,089 ขวด มูลค่า 37,800 บาท เพื่อแจกจ่ายประชาชนที่เข้า
สักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ บริเวณสนามหลวง เมือ่ วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.30 น.

32

Customs
Bulletin
ายน 2560
ตุพฤศจิ
ลาคมก2560

ผูแ้ ทนกรมศุลกากรร่วมพิธที ำ� บุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จ�ำนวน 89 รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายกรีชา เกิดศรีพนั ธุ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหารกลาง พร้อมคณะ
เป็นผูแ้ ทนกรมศุลกากร ร่วมพิธที ำ� บุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จ�ำนวน 89 รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ บริเวณถนนด้านหน้า
พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมศุลกากร
ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง
นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร น�ำคณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมศุลกากร ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง
เพื่ อ แสดงออกถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี แ ละส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณหน้าเสาธง กรมศุลกากร

Customs
Bulายนle2560
tin
พฤศจิตุลกาคม
2560

33

คณะผู้บริหารกรมศุลกากร ร่วมพิธีบ�ำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราช
กุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และนายสรศักดิ์ มีนะโตรี
รองอธิบดี และคณะ ร่วมพิธีบ�ำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ
1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยจัดให้มกี ารท�ำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จ�ำนวน 10 รูป
ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560

คณะผูบ้ ริหารกรมศุลกากร เข้าร่วมพิธถี วายดอกไม้จนั ทน์ภาคประชาชน
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ศูนย์ราชการ
นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร และคณะผูบ้ ริหารกรมศุลกากร
เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชนในงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ซึ่งในงานดังกล่าวชมรมจิตอาสากรมศุลกากรได้ร่วม
กันทอดเต้าหูแ้ ละหัวไชเท้า(เจ) เพือ่ เป็นอาหารว่างไว้บริการแก่ประชาชน
ที่มาร่วมงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น.
ณ ลานชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
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เจ้าหน้าทีก่ รมศุลกากร จ�ำนวน 25 คน ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ จ้าหน้าทีฝ่ า่ ยจัดพิธกี าร
ในพิ ธี ถ วายดอกไม้ จั น ทน์ ภ าคประชาชนในงานพระราชพิ ธี ถ วาย
พระเพลิงพระบรมศพ
นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารกลาง น�ำคณะ
เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร จ�ำนวน 25 คน ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ฝ่าย
จัดพิธีการ ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชนในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ราชการ
แจ้งวัฒนะ

ผูแ้ ทนกรมศุลกากร ในฐานะภาคีเครือข่ายเขตคลองเตย เข้าร่วมพิธถี วาย
ดอกไม้จนั ทน์ภาคประชาชนในงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
นางปุณณภา ตอสุวพรรณ ผู้อ�ำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร และ
นางสาวนัยรัตน์ พงศ์ศักดินนท์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน
กรมศุลกากร ในฐานะภาคีเครือข่ายเขตคลองเตย เข้าร่วมพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ภาคประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อ วั น ที่ 26 ตุ ล าคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ วั ด คลองเตยใน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

Customs
Bulายนle2560
tin
พฤศจิตุลกาคม
2560
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บรรณาธิการบริหาร
นายกรีชา เกิดศรีพันธ์ุ
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางปุณณภา ตอสุวพรรณ
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ
นางสาวนัยรัตน์ พงศ์ศักดินนท์

