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
สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน ในเดือนกันยายน 2561 เป็นเดือนสุดท้าย
ของปีงบประมาณ กรมศุลกากรเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานราชการที่มีผลการด�ำเนินงาน
หลายผลงานด้วยกันนะครับ
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับนายกุลิศ
สมบัติศิริ
อธิบดี
กรมศุลกากร ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน
นั บ เป็ น การข้ า มห้ ว ยที่ ส ร้ า งความฮื อ ฮาให้ แ ก่ ว งการราชการเป็ น อย่ า งมาก
ซึ่งผลงานตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ท่านด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร
มีผลงานมากมาย ทั้งในด้านนโยบายที่น�ำเอาเทคโนโลยีและระบบแอพพลิเคชั่น
ต่างๆ เข้ามาอ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินงานด้านพิธีการศุลกากร ไม่ว่า
จะเป็นระบบ HS check e-payment e-Matching Pre-Arrival Processing Tariff
e-Service e-Transition e- Refund e-Lock e-Commerce e-Contact Zero
เป็นต้น และความโปร่งใสในการท�ำงาน ในโครงการศุลกากรคุณธรรม รวมไปถึง
งานบริการที่เข้าถึงประชาชน อาทิ กรมศุลกากรได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจ�ำปี
พ.ศ. 2561 “ภาครัฐเพื่อประชาชน : Good Governance for Better Life” สาขาบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) ระดับ
ดีเด่น จาก โครงการ “พันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances : CA)” นอกจากนี้
ยังมีการลงนามในข้อตกลงกับกรมต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าจะเกิดความร่วมมือ
อันดีในการท�ำงานและเชื่อมระบบการอ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
นับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากครับ
ด้านการปกป้องสังคม ในเดือนนี้กรมศุลกากรได้ท�ำพิธีปล่อยขบวนรถ
ของกลางที่เกี่ยวกับสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อน�ำไปท�ำลายร่วมกับกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ณ ลานอเนกประสงค์ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
ที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทาง
อากาศยานกองทัพบก เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เพื่อแสดงจุดยืนของประเทศไทยที่
จะไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจากนานาประเทศ ภายใต้กฎหมาย
การค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ ไว้ในบัญชี Priority Watch List (PWL) ในปี พ.ศ. 2559
ยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้ท่านผู้อ่านได้ติดตามได้ในจุลสารฉบับนี้
ขอบคุณครับ

กรีชา เกิดศรีพันธุ์
บรรณาธิการบริหาร

บรรณาธิการบริหาร
นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์

บรรณาธิการ
นางสาวนัยรัตน์ พงศ์ศักดินนท์

กองบรรณาธิการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวศรปวันพัสตร์ บุญเชิด
นายประดิษฐ์ เพชรดา
นางนันทกา เปรมปรีดา
นายธนวัฒน์ สินธุสุข
นางจารุณี อามานนท์
นางสาวบัณฑิตา ธาราภูมิ
นายจเร อารีรักษ์
นางชลวรรณ สุขเมือง
นายสุระ ยุระเทพ
นายศรัณย์ ศรน้อย
นางสาวอมราวดี ยอดสุวรรณ์
นายนรินทร์ ชีวตระกูลชัย

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

CONTENT
ฉบับนี้มีอะไร?

6

6 What’s up News

“กรมศุลกากรปล่อยขบวนรถสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
มูลค่ากว่า 118 ล้านบาท เพื่อร่วมพิธีท�ำลายของกลางคดี
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว”
“ พิธีประชาสัมพันธ์และท�ำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สิน”
“กรมศุลกากร เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2561”
“กรมศุลกากรรับรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 7”
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กรมศุลกากรปล่อยขบวนรถสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามูลค่ากว่า 118 ล้านบาท
เพื่อร่วมพิธีท�ำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว
นายชัยยุทธ ค�ำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
ควบคุมทางศุลกากร เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถ
สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว ณ
สนามฟุตซอลกรมศุลกากร เพื่อน�ำไปร่วมพิธีท�ำลายของ
กลางคดี ล ะเมิ ดทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ ค ดี ถึ ง ที่ สุ ดแล้ ว
กับหน่วยงานต่าง ๆ ณ ลานอเนกประสงค์ กองพัน
ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่
ต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทาง
อากาศยานกองทัพบก เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
Customs Bulletin
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นายชัยยุทธ ค�ำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนา
ระบบควบคุมทางศุลกากร กล่าวว่า ภายหลังจากที่
สหรัฐอเมริกา ได้รายงานการจัดอันดับสถานการณ์การ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย
ภาย
ใต้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ ไว้ใน
บัญชี Priority Watch List (PWL) ในปี 2559 รัฐบาลได้
ให้ความส�ำคัญต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน
คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ได้

Customs

What’s up News

มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ มีการ
จัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการอย่างเคร่งครัด นายกุลิศ สมบัติ
ศิริ อธิบดีกรมศุลกากร จึงได้มอบนโยบายและสั่งการให้
ทุกหน่วยงานในสังกัด เข้มงวด กวดขัน และด�ำเนินการ
อย่างเคร่งครัดในการป้องกันและปราบปรามสินค้าละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ประกอบ
การที่สุจริต ปกป้องสังคมและสร้างความปลอดภัยให้แก่
ผู้บริโภคจากสินค้าปลอมแปลง ตลอดจนไม่ให้มีการน�ำ
สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มาหมุนเวียนจ�ำหน่าย
ในประเทศอีกต่อไป
ในปี 2560 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับการปรับ
สถานะคุ ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ ดีขึ้ น จากบั ญ ชี
PWL เป็น WL โดยผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาให้เหตุผล
ว่ารัฐบาลไทยให้ความส�ำคัญเรื่องการคุ้มครองและการ
บังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะการ
ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาท�ำให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการการท�ำงานอย่างจริงจังจนเห็นผล
เป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งในการ
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ด�ำเนินการป้องกัน และปราบปรามการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา ประธานคณะอนุกรรมการฯ จึงได้จัดให้มีพิธี
ประชาสัมพันธ์และท�ำลาย ของกลางคดีละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้วขึ้นในวันที่ 3 กันยายน
2561 ณ ลานอเนกประสงค์ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้
อากาศยานที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศยานกองทัพบก
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานดังกล่าว
การท� ำ ลายของกลางคดี ล ะเมิ ดทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญาทีค่ ดีถงึ ทีส่ ดุ แล้วในครัง้ นี้ มีของกลางจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 2,101,347 ชิ้น โดยเป็น
ของกลางจากทางกรมศุลกากรซึ่งได้รวบรวมของกลางคดี
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว จากหน่วย
งานต่าง ๆ ได้แก่ ส�ำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ส�ำนักงาน
ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลม
ฉบัง ส�ำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ส�ำนักงาน
ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ส�ำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 ส�ำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
และส�ำนักสืบสวนและปราบปราม จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,067
แฟ้มคดี ปริมาณของกลาง 1,732,965 ชิ้น มูลค่าของกลาง
118,624,049 บาท
*******************
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พิธีประชาสัมพันธ์และท�ำลาย
ของกลางคดีละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว
ประจ�ำปีงบประมาณ 2561

นายชั ย ยุ ท ธ ค� ำ คุ ณ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นพั ฒ นา
ระบบควบคุ ม ทางศุ ล กากรร่ ว มเป็ น สั ก ขี พ ยานใน
พิ ธี ป ระชาสั ม พั น ธ์ แ ละท� ำ ลายของกลางคดี ล ะเมิ ด
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ ค ดี ถึงที่ สุดแล้ ว โดยมี พ ลเอก
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา เป็นประธานในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ กองพัน
ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่
ต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทาง
อากาศกองทัพบก เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่
3 กันยายน 2561
**************
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พิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลัง
ประจ�ำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ 2560
นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ที่ปรึกษาด้านการ
พัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมคณะ เป็นผูแ้ ทน
กรมศุลกากรเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการ
คลังประจ�ำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ 2560 โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เป็นประธาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้
จัดขึ้น ณ ห้อง Portal ballroom ชั้น 4 ศูนย์การแสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561

กรมศุลกากรจับมือ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ลงนาม MOU ความร่วมมือ
ทางวิชาการและข้อมูล
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และ
นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
และข้อมูลระหว่างกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ห้องเทวะวงศ์วิศิษฏ์ ชั้น 1
ต�ำหนักใหญ่วังเทวะเวสม์ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 13 กันยายน 2561
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กรมศุลกากร เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อม
คณะ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้
แนวคิด “ภาครัฐ เพื่อประชาชน” จัดโดยส�ำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ซึ่งกรมศุลกากร
ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน
(Open Governance) จากโครงการพันธมิตรศุลกากร
(Customs Alliance:CA) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 		
ทั้ ง นี้ ร างวั ล ดั ง กล่ า ว กพร. ได้ ม อบให้ แ ก่
ส่ ว นราชการที่ มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจในการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพื้นฐานความรับผิด
ชอบและการมีสว่ นร่วมของประชาชน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และผลจากการมุ่ง
มั่นด�ำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม โดยงานดังกล่าว จัดขึ้น
ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม
เมืองทองธานี
***************
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พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ WCO
Sub-Regional Train the Trainers
Workshop on Programme Global Shield
(PGS)
นายชัยยุทธ ค�ำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
ควบคุมทางศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร WCO Sub-Regional Train the
Trainers Workshop on Programme Global Shield (PGS) ซึ่ง
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 28 กันยายน 2561 ณ โรงแรม
โนโวเทล กรุงเทพ ซึ่งกรมศุลกากร และองค์การศุลกากร
โลก (World Customs Organization : WCO) เป็นเจ้าภาพการ
จัดฝึกอบรมร่วมกัน ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าว จะช่วยให้
เกิดความตระหนักและเสริมสร้างสมรรถนะ แก่เจ้าหน้าที่
ศุลกากรจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
จ�ำนวน 9 ประเทศ ซึ่งเป็นสมาชิกองค์การศุลกากรโลก
ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
เพื่ อ ตรวจสอบและจั ด การกั บ ภั ย คุ ก คามจากระเบิ ด
แสวงเครื่อง
ส�ำหรับ Programme Global Shield เป็นหนึ่งใน
โครงการด้านความมั่นคง
ขององค์การศุลกากรโลก
(WCO Security Projects) เพื่อช่วยในการสกัดกั้นองค์การ
อาชญากรรมไม่ให้เข้าถึงระเบิดแสวงเครื่อง และป้องกัน
การลักลอบหลีกเลี่ยงขนส่งเคมีภัณฑ์และสารประกอบ
อื่น ๆ เพื่อน�ำไปผลิตระเบิดแสวงเครื่อง ซึ่งเป็นรูปแบบ
ของวัตถุระเบิดที่ผู้ก่อการร้ายทั่วโลกใช้อย่างแพร่หลาย
มากที่สุด
**************
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หารือประเด็นทางศุลกากร
กับ EU ABC
นายสรศักดิ์ มีนะโตรี รองอธิบดีกรมศุลกากร
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียน (EU ABC) เพื่อหารือประเด็นทางศุลกากร
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องภาสกรวงศ์ อาคาร 1 กรมศุลกากร

กรมศุลกากรร่วมมือ
กรมสรรพากร ลงนาม MOU
แลกเปลี่ยนข้อมูล
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และ
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ร่วม
ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรับและการน�ำส่ง
ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากรที่เป็นผู้น�ำของเข้าหรือ
ผู้ส่งของออก หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ตาม
กฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ศุลกากร ระหว่างกรมสรรพากรและกรมศุลกากร โดยมี
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติ
เป็นประธานและร่วมลงนามเป็นพยานในการลงนามฯ ดัง
กล่าว ณ บริเวณโถงห้องประชุม ชั้น 1 กระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561
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งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Regional Capacity
Building on Authorized Economic (AEO)
for ASEAN Member States
นายชัยยุทธ ค�ำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนา
ระบบควบคุมทางศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Regional Capacity Building on
Authorized Economic (AEO) for ASEAN Member States ซึ่ง
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2561 ณ ห้องจามจุรี
บอลรูมบี โรงแรมปทุมวัน ปรินซ์เซส ศูนย์การค้า MBK
กรุงเทพ

แถลงข่าวประจ�ำเดือนกันยายน 2561
Monthly Customs Press 4/2561
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อม
คณะ ร่วมแถลงข่าวประจ�ำเดือนกันยายน 2561 Monthly
Customs Press 4/2561 โดยมีการสรุปผลการด�ำเนินการ
ตั้งแต่มารับต�ำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร (วันที่ 1 ตุลาคม
2558 จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2561) รวมระยะเวลา
3 ปี ทั้งนี้ กรมศุลกากร ได้ท�ำพิธีรับมอบเครื่อง Raman
Spectrometers จ�ำนวน 6 เครื่อง จาก โครงการที่องค์การ
ศุลกากรโลก หรือ WCO ภายใต้โครงการ WCO Security
Project ซึ่งเครื่องดังกล่าวจะสามารถตรวจวัดมวลสารจาก
วัตถุต่างๆ ได้อย่างแม่นย�ำ น�ำมาซึ่งความสะดวกรวดเร็ว
ในการตรวจวัตถุอันตราย ต่างๆที่อาจมีการลับลอบเข้า
ประเทศ ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่
25 กันยายน 2561
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รายงานความคืบหน้าการด�ำเนินการติดตั้ง
เสาตรวจจับกัมมันตรังสี
นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนา
ระบบสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างศุ ล กากร พร้ อ มด้ ว ย
นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รองอธิบดี และคณะ ให้การต้อนรับ
Ms. Kristen Astor, Project Manager, National Security
Directorate, Pacific Northwest National Laboratory และ Mr. Ricardo Banal, Federal Country Manager,
Office of Nuclear Smuggling Decection and Deterrence,
National Nuclear Security Administration ผู้แทนกระทรวง
แห่งสหรัฐอเมริกา เนื่องในโอกาสรายงานความคืบหน้า
การด�ำเนินการติดตั้งเสาตรวจจับกัมมันตรังสี (Radiation
Portal Moritor) ใน “โครงการ Megaports Initiative (MI)
ณ ท่าเรือแหลมฉบัง” ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1
กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561

การลงนามในความตกลงว่าด้วยความช่วย
เหลือซึ่งกันและกันทางบริหารในเรื่องทาง
ศุลกากร
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และ H.E.
Mr. KEES RADE เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
ประจ� ำ ประเทศไทยได้ ล งนามในความตกลงระหว่ า ง
ราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ว่าด้วย
ความช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ทางบริ ห ารในเรื่ อ งท า ง
ศุ ล กากร (Agreement between the Kingdom of
Thailand and the Kingdom of the
Netherlands on Mutual Administrative
Assistance in Customs Matters) ณ ห้อง
อนุมานราชธน อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่
27 กันยายน 2561

กรมศุลกากรรับรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 7

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ที่ปรึกษาด้าน
การพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
และคณะ
ร่วมพิธีมอบรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 7 โดยมี
นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการ
คลัง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลลูม
โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ในการนี้กรมศุลกากรได้รับ
รางวัลต่างๆ ดังนี้
รางวัลชนะเลิศระดับ Gold ประเภทหน่วยงาน
ระดับกรม สาขาผลงานการขยายผลต่อยอดนวัตกรรม
ในชื่อผลงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้าน
พิธีการศุลกากรส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบตัดบัญชี
ใบก�ำกับการขนย้ายสินค้าอัตโนมัติ (e-Matching)
รางวัลชนะเลิศระดับ Gold ประเภทหน่วยงาน

ระดับส�ำนัก กอง หรือเทียบเท่า สาขาผลงานการขยายผล
ต่อยอดนวัตกรรม ชื่อผลงาน ระบบวิเคราะห์ประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อก�ำหนดเป้าหมายทางศุลกากรด้วยข้อมูล
Big Data STAT 4.0
รางวัลชนะเลิศระดับ Silver ประเภทคณะบุคคล
สาขาแนวคิดนวัตกรรมเพื่ออนาคต ในชื่อผลงาน ระบบ
ผู้เชี่ยวชาญพิกัดศุลกากรปัญญาประดิษฐ์เพื่องานศุลกากร
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{ท�ำความรู้จักกับ สินค้า IPR กัน}
ข้อมูลจากส่วนสืบสวนและปราบปราม 3 ส�ำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร

Customs Bulletin

กันยายน 2561

Customs

Cover Story
“กรมศุลกากรจับกุมสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา”
“กรมศุลฯจับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์” “ศุลกากรท�ำลายของ
กลางสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์” ข่าวเหล่านี้หลายคนคงพบได้
ตามหน้าหนังสือพิมพ์
และทุกครั้งที่มีการน�ำเสนอข่าวที่
เกี่ยวกับสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หลายคนมัก
มีค�ำถามว่า
สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร
จับได้แล้วเอาไปไหน? กรมศุลกากรเกี่ยวอะไรด้วย? หรือ
บ้างก็ว่า จับแล้วท�ำไมต้องเผาทิ้ง? เสียดายของ ท�ำไมไม่เอา
ไปบริจาค? ค�ำถามมากมายถูกถามต่อๆ กันมา วันนี้เราจึง
พาทุกท่านมาตอบทุกความสงสัย ไขทุกข้อข้องใจทีเ่ กีย่ วกับ
สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
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สิ น ค้ า ที่ ล ะเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
(Intellectual Property Infringement
Products) คืออะไร?
สินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา คือ สินค้าที่
น�ำผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น สร้างสรรค์ หรือ
ผลผลิต ของสติปญั ญาและความช�ำนาญของผูอ้ นื่ มาใช้ โดยไม่
ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้น ๆ
หน้ า ที่ ข องกรมศุ ล กากรเกี่ ย วกั บ การ
ป ้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ล ะ เ มิ ด
ทรัพย์สินทางปัญญา
ตามความตกลงว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO
Agreement on Trade Related-Aspects of Intellectual
Property Rights: TRIPS Agreement) และประกาศ หรือ
ค�ำสั่งที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งออกไป
นอกและการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรมศุลกากรมีอ�ำนาจในการตรวจ
ค้น ยึด และจับกุมสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าและ
ลิขสิทธิ์ ดังนี้

-ณ จุดน�ำเข้า-ส่งออก
-เส้นทางล�ำเลียง
-สถานที่เก็บสินค้า
ทั้ ง นี้ ก ร ม ศุ ล ก า ก ร ไ ด ้ จั ด ท� ำ เ ว็ บ ไ ซ ต ์
www.thaiipr.com เพื่อเป็นฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า
ที่ ไ ด้ ข อรั บ ความคุ ้ ม ครองเครื่ อ งหมายการค้ า ตาม
ประกาศกระทรวงพาณิ ช ย์ ว ่ า ด้ ว ยการส่ ง สิ น ค้ า ออก
ไปนอกและการน� ำ สิ น ค้ า เข้ า มาในราชอาณาจั ก ร
พ.ศ. 2530 ซึ่งกรณีที่มีเหตุสงสัยว่าจะมีเครื่องหมายการค้า
ปลอม หรือเลียนเครื่องหมายการค้า เจ้าหน้าที่ศุลกากร
สามารถตรวจสอบข้อมูลเครื่องหมายการค้าและช่องทาง
การติ ด ต่ อ ตั ว แทนสิ ท ธิ โดยเว็ บ ไซต์ ดั ง กล่ า ว
ไ ด ้ เปิดช่องทางให้ตัวแทนสิทธิสามารถปรับปรุงข้อมูล
เครื่องหมายการค้าของตนให้เป็นปัจจุบันได้
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ขั้ น ตอนการด� ำ เนิ น การของพนั ก งานศุ ล กากรกรณี ที่ มี เ หตุ ส งสั ย ว่ า เป็ น สิ น ค้ า ที่ มี
เครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า
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เหตุที่ต้องท�ำลายของกลางสินค้าที่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา
1 . ก า ร อ นุ ญ า ต ใ ห ้ สิ น ค ้ า ที่ ไ ด ้ มี ก า ร น� ำ
เครื่องหมายการค้าที่ผิดกฎหมายออกจากตัวสินค้ากลับ
เข้าสู่ช่องทางพาณิชย์นั้น ยังคงมีความเสี่ยงสูงที่อาจมี
การผลิตหรือน�ำเข้าเครื่องหมายการค้าที่ผิดกฎหมายและ
น�ำมาติดกับตัวสินค้าดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งไม่เป็นการยับยั้ง
การกระท�ำที่เป็นการละเมิดที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
2.เพื่ อ เป็ น การคุ ้ ม ครองสุ ข ภาพอนามั ย ของ
ประชาชนให้มีความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ เนื่องจาก
สิ น ค้ า ที่ มี เ ครื่ อ งหมายการค้ า ปลอมส่ ว นใหญ่ มี ก ารท� ำ
ขึ้นในลักษณะที่เหมือนกับสินค้าจริง และแม้มีการน�ำ
เครื่ อ งหมายการค้ า ที่ ผิ ด กฎหมายออกจากตั ว สิ น ค้ า
ดังกล่าวแล้ว ผู้บริโภคอาจไม่สามารถแยกแยะความ
แตกต่างระหว่างสินค้าปลอมและสินค้าจริงได้
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มาตรการเกี่ยวกับการท�ำลายของกลางสินค้า
ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

1.TRIPS Agreement: Article 59 ประกอบ
Article 46 ก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจมีอ�ำนาจที่จะสั่ง
ท�ำลายหรือจ�ำหน่ายซึ่งสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่ อ ยั บ ยั้ ง มิ ใ ห้ สิ น ค้ า ดั ง กล่ า วกลั บ เข้ า สู ่ ช ่ อ งทางเชิ ง
พาณิชย์ได้อีก
2.พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560: มาตรา
170 วรรคสอง ก�ำหนดให้ของหรือสิ่งที่ยึดและตกเป็นของ
แผ่นดินหรือที่ศาลสั่งให้ริบ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับ
การศุลกากร ให้จ�ำหน่ายตามที่อธิบดีก�ำหนด
3.ประมวลระเบียบปฏิบัติกรมศุลกากร พ.ศ.
2560 ว่าด้วยการจ�ำหน่ายโดยวิธีท�ำลาย ก�ำหนดให้ของ
กลางละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของอยู่ในเงื่อนไข
ต้องท�ำลาย โดยให้เสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
พิจารณาอนุมัติท�ำลาย
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วิ ธี ท� ำ ล า ย ข อ ง ก ล า ง สิ น ค ้ า ที่ ล ะ เ มิ ด
ทรัพย์สินทางปัญญา
พิธีประชาสัมพันธ์และท�ำลายของกลางคดีละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว มีกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ ร่วมกับกอง
อ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.
รมน.) กองทัพบก กองทัพเรือ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมการปกครอง
กรมประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และ
ภาคเอกชนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจัด
ขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี และเพื่อให้การท�ำลายของกลาง
ดังกล่าวไม่เป็นการท�ำลายสิ่งแวดล้อม บริษัทผู้รับจ้างจะ
ใช้วิธีท�ำลายของกลางโดยใช้รถบด เครื่องตัด แก๊สตัด
มีดกรีด เครื่องบด เครื่องทุบ และเตาเผาที่ไม่เป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ของกลางเสื่อมสภาพและไม่สามารถ
น�ำกลับมาใช้ได้อีก
ทั้งนี้พิธีประชาสัมพันธ์และท�ำลายของกลางคดี
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา
10.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ปตอ.พัน 7 เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก
รัฐมนตรี เป็นประธาน ประกอบด้วยของกลางที่เข้าร่วม
พิธีท�ำลายมาจากส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวน
คดีพเิ ศษ และกรมศุลกากร รวมจ�ำนวนทัง้ สิน้ 2,101,347 ชิน้
โดยเป็นของกลางจากกรมศุลกากร จ�ำนวน 1,732,965 ชิน้
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการการป้องกัน
และปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา
1.พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน�ำ
เข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน�ำ
เข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
2.พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
3.พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
4.พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
5.ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้า
ออกไปนอกและการน� ำ สิ น ค้ า เข้ า มาในราชอาณาจั ก ร
พ.ศ. 2530
6.ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้า
ออกไปนอกและการน� ำ สิ น ค้ า เข้ า มาในราชอาณาจั ก ร
(ฉบับที่ 94 และ ฉบับที่ 95) พ.ศ. 2536
7.ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง สินค้าต้องห้าม
น�ำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2559
8.ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งออก
ไปนอกและการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าที่มี
เครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า
ของผู้อื่น พ.ศ. 2530
9.ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการห้าม
ส่งออกและน�ำเข้าสินค้าทีล่ ะเมิดลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2536
10.ประกาศกรมศุลกากร ที่ 6/2531 เรื่อง การ
ตรวจสอบเครื่องหมายการค้าในกรณีที่มีเหตุสงสัยว่าจะมี
เครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า
11.ประกาศกรมศุลกากร ที่ 28/2536 เรื่อง
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
12.ประมวลระเบียบปฏิบตั กิ รมศุลกากร พ.ศ. 2560
***************
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การรับช�ำระเงินรายได้
ของกรมศุลกากร

นางสาววัชราภรณ์ ยังโยมร
นักวิชาการศุลกากรช�ำนาญการพิเศษ
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชี และการคลัง
ส�ำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

กระแสโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงภายใต้
ระบบเศรษฐกิจโลกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่สลับซับซ้อน
และเชื่อมโยงกันมากขึ้น ท�ำให้การแข่งขันทางการค้า
การลงทุนและอื่นๆ เป็นไปอย่างเสรี ดังนั้นประเทศที่มี
ความพร้อมทุกด้านไม่ว่าเศรษฐกิจ ทุน และเทคโนโลยี
ย่อมจะได้ประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัว
ขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจและวิถีชีวิต
ของมนุษย์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งปัจจุบันการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community:
AEC) ซึ่งมีผลให้การเปิดเสรีในด้านต่างๆ ของเศรษฐกิจ
ไร้พรมแดนย่อมจะท�ำให้การแข่งขันในเวทีโลกรุนแรงมากขึน้
ส�ำหรับประเทศไทย จะเห็นได้ว่าปัจจุบันจะมี
การปรับตัวอย่างก้าวกระโดด โดยพิจารณาจากที่รัฐบาล
มีนโยบายและทิศทางการพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศไทย
4.0 ซึ่งเป็นโมเดลการขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน โดยการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือที่
ส�ำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของการใช้นวัตกรรม การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ
การผลิต การค้า และการบริการ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์
หนึ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ในการเพิ่ ม ศั ก ยภาพทางการแข่ ง ขั น และ
เศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับนโยบายให้ความ

ส�ำคัญกับผู้รับบริการเป็นหลัก การบริหารงานโดยยึดถือ
ความต้ อ งการและความสะดวกในการรั บ บริ ก ารของ
กลุ่มผู้รับบริการต่างๆ ที่เป็นเป้าหมายหลักในการด�ำเนิน
การไม่ว่าจะเป็นประชาชนโดยตรงหรือกลุ่มเป้าหมายอื่น
เพื่อมุ่งประสิทธิภาพการให้บริการ และความพอใจแก่
ผู้รับบริการ โดยปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการด้วยความรวดเร็ว ตรงตามความต้องการ
และทั น ต่ อความต้ องการของผู ้ รับ บริ ก าร ปรั บปรุ ง
วิ ธี การและรูปแบบการให้บริการ รวมทั้งการจัดกลุ่มผู้รับ
บริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและ
ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นการเลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม สามารถพัฒนาและขยายขอบข่ายได้อย่างยัง่ ยืน
เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานและต้นทุน
ทั้งของภาคเอกชน และทั้งภาครัฐเอง
กรมศุ ล กากรในฐานะที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานที่ ไ ด้
รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์
รวมทั้งเพื่อ
ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานเป็ น ไปตามนโยบายของรั ฐ บาล
โดยเฉพาะกรมศุลกากรเป็นเสมือนหน้าด่านทีผ่ ปู้ ระกอบการ
ต้องติดต่อท�ำธุรกรรมการค้ากับต่างประเทศเป็นหลัก
ส่งผลให้กรมศุลกากรจ�ำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาท

หน้าที่ต่างไปจากอดีตอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการ
ปรั บ เปลี่ ย นบทบาท การมุ ่ ง เน้ น ส่ ง เสริ ม ด้ า นการค้ า
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- ค่าอากรขาเข้า
ระหว่างประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับตลาด
- ค่าอากรขาออก
การค้าโลก โดยการให้บริการ อ�ำนวยความสะดวก
- ค่าภาษีสรรพสามิต
ทางการค้า การลงทุนแก่ผู้ประกอบการภายในประเทศ
- ค่าภาษีเพื่อมหาดไทย
ดังนั้น จากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการอ�ำนวยความ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
สะดวกแก่ผรู้ บั บริการและประชาชน และนโยบายทีม่ งุ่ ไปสู่
- ค่าธรรมเนียมพิเศษของกระทรวงพาณิชย์
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมีการก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์
- ค่าธรรมเนียมศุลกากร
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบการรั บ ช� ำ ระเงิ น
- ค่าปรับภาษีอากร
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment Master Plan)
- ค่าขายของกลาง
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาระบบการรั บ ช� ำ ระเงิ น ของ
- ค่าท�ำการล่วงเวลา
ประเทศให้ เ ป็ น ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ย่ า งครอบคลุ ม
- รายได้เบ็ดเตล็ด
และครบวงจร โดยมีการบูรณาการกันทุกภาคส่วนนั้น
- ค่าขายของกลาง
จะเห็นได้ว่าในส่วนของกรมศุลกากรเอง ได้มีการพัฒนา
- ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
ระบบงานต่างๆ
เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวก
- เงินกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง
ลดขั้นตอน รวมทั้งลดการพบปะระหว่างผู้ประกอบการ
- ค่าธรรมเนียมในการด�ำเนินพิธกี ารทางศุลกากร
กับเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยเฉพาะระบบ
- เงินเพิ่มชดเชยบัตรภาษีรับคืน
การจัดเก็บรายได้
และรับช�ำระเงินค่าภาษีอากรของ
- ฯลฯ
กรมศุลกากรปัจจุบัน
มีการพัฒนาระบบโดยให้
ส�ำหรับช่องทางการช�ำระเงินปัจจุบันกรมศุลกากร
ผู ้ ป ระกอบการสามารถเลื อ กช� ำ ระเงิ น ได้ ส ะดวกและ
รวดเร็ว ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการหนึ่งในการอ�ำนวยความ ได้ ก� ำ หนดช่ อ งทางวิ ธี ก ารช� ำ ระเงิ น ค่ า ภาษี อ ากรและ
สะดวกแก่ผู้ประกอบการ
รายได้อื่นๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือผู้รับบริการสามารถ
กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวง ช�ำระเงินได้ 2 ช่องทาง คือ
การคลัง มีหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้ภาษีอากรและอื่นๆ
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ตามกฎหมาย
ว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
และจัดเก็บรายได้แทนหน่วยงานอื่น เช่น จัดเก็บภาษี
มูลค่าเพิ่มจากการน�ำเข้า-ส่งออกแทนกรมสรรพากร และ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากการน�ำเข้าแทนกรมสรรพสามิต
จัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษแทนกระทรวงพาณิชย์และ
จัดเก็บภาษีเพือ่ มหาดไทย แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งประเภทเงินรายได้ที่กรมศุลกากร
จัดเก็บ ได้แก่
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1.ช�ำระเงินที่เคาน์เตอร์หน่วยงานการเงินของ
กรมศุลกากร โดยสามารถช�ำระด้วยเงินสด เช็ค หรือ
ดร๊าฟ และบัตรภาษี หรือช�ำระด้วยบัตรเดบิต/เครดิต
หรือช�ำระด้วย QR Code
ซึ่งสามารถช�ำระได้ทั้ง

ค่าภาษีอากรตามใบขนสินค้า เงินเพิ่มค่าภาษีอากร และ
รายได้อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศุลกากร ค่าปรับภาษี
อากร ค่าปรับอื่น ค่าท�ำการล่วงเวลา รายได้เบ็ดเตล็ด
เป็นต้น เมื่อช�ำระเงินแล้วผู้ประกอบการหรือผู้รับบริการ
สามารถรับใบเสร็จรับเงินได้ทันทีที่เคาน์เตอร์รับช�ำระเงิน
ของหน่วยงานการเงินของศุลกากรไว้เป็นหลักฐานการช�ำระ
เงิน
2.ช� ำ ระเงิ น ผ่ า นธนาคารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
โดยวิธีตัดบัญชีธนาคาร (e-Payment) ซึ่งผู้ประกอบการ
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หรือผู้รับบริการจะช�ำระค่าภาษีอากรได้เช่นเดียวกับ
ข้อ 1 ส�ำหรับการวางค�้ำประกันจะใช้ e-Guarantee
แทนการช�ำระเงินก็ได้
ซึ่งการช�ำระเงินโดยวิธีนี้ยัง
ช�ำระได้เฉพาะค่าภาษีอากรตามใบขนสินค้าที่ส่งเข้า
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากรเท่านั้น
ยังไม่
ครอบคลุมถึงการช�ำระเงินค่าภาษีอากรเพิ่มเติม หรือการ
ช�ำระเงินรายได้อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศุลกากร เมื่อ
ช�ำระเงินแล้วผู้ประกอบการหรือผู้รับบริการสามารถรับ
ใบเสร็จรับเงินได้ที่หน่วยงานการเงินของกรมศุลกากร
ทุกแห่งไว้เป็นหลักฐานการช�ำระเงิน
นอกจากนี้กรมศุลกากรอยู่ระหว่างการพัฒนา
ระบบการรับช�ำระเงินผ่านระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
โดยวิธี Bill - payment ซึ่งผู้ประกอบการหรือผู้รับ
บริ ก ารสามารถช� ำ ระเงิ น ค่ า ภาษี อ ากรและรายได้ อื่ น
ผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร ผ่านทาง Internet
Banking, Mobile Banking, ระบบ ATM, เคาน์เตอร์
ธนาคาร และตั ว แทนรั บ ช� ำ ระเงิ น (Non-bank)
เมื่ อ ช� ำ ระเงิ น แล้ ว ระบบจะให้ เ ลขช� ำ ระอากรและ
สามารถพิ ม พ์ ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น ด้ ว ยตนเองผ่ า นระบบ
e-Tracking ไว้เป็นหลักฐานการช�ำระเงิน ไม่ต้อง
เดิ น ทางมารั บ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ที่ ห น่ วยงานการเงิ น ของ
กรมศุลกากรอีกต่อไป เป็นการก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด
(Cashless Society) ตามนโยบาย Thailand 4.0 ทั้งนี้เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุน ตลอดจนสร้างความพึงพอใจให้ผู้ประกอบการ
หรื อผู ้ รับ บริ การ โดยเฉพาะด้ านความเป็ น ธรรม
และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของกรมศุลกากร
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้างความพร้อมของ
ผู้ประกอบการในการแข่งขันทางการค้า เพื่อสนับสนุนให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้าโลกต่อไป
*****************
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