What’s New
กรมศุลกากร จัดงาน “Customs 2019 : The Next
to Beyond” ก้าวสู่การให้บริการศุลกากรมิติใหม่

Customs Guide
e-Bill Payment ทางเลือกใหม่ของการช�ำระอากร

Customs Learning
การวินจิ ฉัยพิกดั ศุลกากรของสินค้า “กระจกส�ำหรับยานยนต์
(Motor Vehicle Windows)”

1. อ�ำนวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
Facilitate trade and promote national logistics system

1. พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกทางการค้า
Develop work process and ICT system for trade facilitation

2. ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการ
ค้าระหว่างประเทศ
Promote national economy by implementing Customs-related
measures and international trade information

2. พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพือ่ ส่งเสริมการค้า
ชายแดนและเชือ่ มโยงการค้าโลก
Develop Customs measures and international trade information promoting
border trade and global trade connectivity

3. ปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร
Protect and secure society based on Customs control system

3. พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มปี ระสิทธิภาพและเชือ่ มโยงกัน
Develop efficient and integrated Customs control system

4. จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
Collect revenue in a fair, transparent and efficient manner

4. เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
Enhance revenue collection efficiency and effectiveness based on good
governance principal
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร
Develop human resources capacity and organizational management
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จุลสารศุลกากร
เจ้าของ

e-Bill payment มิติใ หม่ของการรับช� ำ ระ

กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถนน สุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ที่ปรึกษา

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
อธิบดีกรมศุลกากร

นายชูชัย อุดมโภชน์

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ก่อนอื่นผมต้องกล่าวค�ำว่า “สวัสดี
ปีใหม่ 2562” ครับ ในขณะที่โลกก�ำลังหมุนไปตามกาลเวลา ย่อมส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี
ทีส่ ามารถย่อโลกให้เล็กลง และท�ำให้เราก้าวทันต่อการเปลีย่ นแปลงได้อย่าง
รวดเร็ว
ส� ำ หรั บ ในปี นี้ ถื อ เป็ น ก้ า วแห่ ง การพั ฒ นาของกรมศุ ล กากร
อี ก ขั้ น หนึ่ ง โดยกรมศุ ล กากรได้ น� ำ เทคโนโลยี ต ่ า งๆ มาพั ฒ นาระบบ
ที่เกี่ยวข้องกับพิธีการทางศุลกากรเพื่ออ�ำนวยความสะดวกและรวดเร็วให้
แก่ผู้ประกอบการมากขึ้น โดยได้พัฒนาระบบ e-Payment จากแบบเดิม
คือ ระบบตัดบัญชีธนาคาร มาเป็นระบบ New e-Payment แบบระบบ
Bill Payment โดยผู้ประกอบการสามารถช�ำระอากร หรือค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินพิธกี ารทางศุลกากร ผ่านช่องทางการให้บริการ
ของธนาคารได้หลายช่องทาง อาทิ Internet Banking Mobile Banking
เคาน์เตอร์ธนาคาร ATM รวมทัง้ การช�ำระผ่านตัวแทนรับช�ำระ (Non-Bank)
และสามารถพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินได้เองที่สถานประกอบการ ผ่านระบบการ
ติดตามสถานะ การผ่านพิธีการศุลกากร (e-Tracking) โดยไม่ต้องมารับ
ใบเสร็จรับเงินที่กรมศุลกากร
ส�ำหรับ ระบบ Bill Payment ได้เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่
14 มกราคม 2562 ทีผ่ า่ นมา ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือจาก ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัท
เคาน์เตอร์เซอร์วสิ จ�ำกัด ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ด้านการช�ำระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment
Master Plan) ทีต่ อ้ งการให้ทกุ ภาคส่วน ทัง้ หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน
ลดการใช้เงินสดและเช็ค นับเป็นอีกก้าวของกรมศุลกากรที่จะก้าวเข้าสู่การ
เป็นสังคมไร้เงินสดได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป
การพั ฒ นาของกรมศุ ล กากรยั ง มี ต ่ อ เนื่ อ งอย่ า งไม่ ห ยุ ด ยั้ ง
ท่านสามารถติดตามอ่านได้ ในจุลสารฉบับนี้ครับ

กรีชา เกิดศรีพันธุ์
บรรณาธิการบริหาร

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี

นายชัยยุทธ ค�ำคุณ

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร

นายสรศักดิ์ มีนะโตรี
รองอธิบดี

นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์
รองอธิบดี

นายบุญเทียม โชควิวัฒน
รองอธิบดี

นางชลิดา พันธ์กระวี
รองอธิบดี

บรรณาธิการบริหาร
นายกรีชา เกิดศรีพันธ์ุ

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

นางสาวนัยรัตน์ พงศ์ศักดินนท์

กองบรรณาธิการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่วนสื่อสารองค์กร
ส�ำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร

นางสาวศรปวันพัสตร์ บุญเชิด นางจารุณี อามานนท์
นายธนวัฒน์ สินธุสุข นายประดิษฐ์ เพชรดา นางสาวบัณฑิตา ธาราภูมิ
นางสาวอุษณี ชัยรัตน์ นายศรัณย์ ศรน้อย นางชลวรรณ สุขเมือง
นายจเร อารีรักษ์ นางสาวอมราวดี ยอดสุวรรณ์
นางสาวศรัณญา จอมสวรรค์ นายนรินทร์ ชีวตระกูลชัย

ติดตามข่าวสารจาก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่วนสือ่ สารองค์กร ส�ำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร

e-mail : prcustoms@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2667-7335
Facebook : กรมศุลกากร : The Customs Department
Read online : www.customs.go.th
Customs Care Center : 1164
Line @ : @thaicustoms

Youtube Channel : www.youtube.com/theprcustoms

P.22 ศุลกากร จัดงานวันศุลกากรโลก
ภายใต้แนวคิด “SMART Borders”
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16 What’s New
กรมศุลกากร จัดงาน “Customs 2019 : The Next to Beyond”
ก้าวสู่การให้บริการศุลกากรมิติใหม่
กรมศุลกากร ปล่อยขบวนรถสินค้าละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
เพื่อน�ำไปท�ำลาย มูลค่าของกลางรวมกว่า 39 ล้านบาท
ศุลกากร จัดงานวันศุลกากรโลก ภายใต้แนวคิด “SMART
Borders”
กรมศุลกากร สร้างเรือตรวจการณ์ทางทะเล “ศุลกากร 807”
คาดช่วยเสริมศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ทางทะเล

P.26 การวินจิ ฉัยพิกดั ศุลกากรของสินค้า “กระจกส�ำหรับ
ยานยนต์ (Motor Vehicle Windows)”

26 Customs Learning
การวินิจฉัยพิกัดศุลกากรของสินค้า “กระจกส�ำหรับยานยนต์
(Motor Vehicle Windows)”

32 Customs Experienced

อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการทาง
วินัยอย่างไร?

P.32 อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการ
ทางวินัยอย่างไร?

Customs Message
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
“เกณฑ์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การ
ภาครั ฐ เ พื่ อ ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
กรมศุ ล กากรสู ่ ก ารเป็ น ระบบราชการ 4.0”
น า ย บุ ญ เ ที ย ม โ ช ค วิ วั ฒ น ร อ ง อ ธิ บ ดี
กรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
ของกรมศุ ล กากรสู ่ ก ารเป็ น ระบบราชการ 4.0”
ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562

อธิบดีกรมศุลกากร ให้การต้อนรับ Mr. Denis Bertuit
ต� ำ แหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ป ระสานงานด้ า นศุ ล กากร
สาธารณรัฐฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
ประจ�ำประเทศไทย
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร
ให้การต้อนรับ Mr. Denis Bertuit ต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่
ประสานงานด้ า นศุ ล กากรสาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศส
สถานเอกอั ค รราชทู ต ฝรั่ ง เศสประจ� ำ ประเทศไทย
ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือร่วมกับท่านอธิบดี
ณ ห้องรับรอง อาคาร 1 ชั้น 2 กรมศุลกากร เมื่อวันที่
8 มกราคม 2562
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อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร กลุ่ม Alibaba
ผู้ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ สัญชาติจีน

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยนายสรศักดิ์ มีนะโตรี รองอธิบดีกรมศุลกากร
นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ผอ.สสภ. นายสมบัติ พัฒนมาศ ผอ. สทส. และฝ่ายเลขานุการคณะท�ำงานเพิม่ ประสิทธิภาพ
การให้บริการศุลกากรส�ำหรับการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร กลุ่ม Alibaba
ผูป้ ระกอบกิจการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ซึง่ น�ำโดย Mr. Juntao SONG, Special Assistant to CEO
of Alibaba Group and Head of international government affairs. Mr. Jing XU, Deputy Chief representative
of Alibaba Group in Thailand Market and Director of international government affairs of Alibaba Group.
Mr. Lifang XUAN, Director of international government affairs of Alibaba Group และ Mr. Sami FARHAD,
Senior Director of Alibaba Group Business Group. เพื่อหารือถึงความคืบหน้าของการลงทุนเพื่อประกอบการ
กิจการศูนย์การกระจายสินค้าพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ณ ห้องอนุมานราชธน อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562
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กรมศุลกากรจัดงานประชุม
Australia -Thailand Mutual Recognition
Arrangement (MRA) Discussions and Joint
Validation (JV) ครั้งที่ 1
ผู้แทนจากประเทศออสเตรเลีย Mr. Timothy
Fitzgerald, Assistant Secretary, Trusted Trader
and Trade Services, Head of Delegation และคณะ
ศุลกากรออสเตรเลียได้เข้าคารวะนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
อธิบดีกรมศุลกากร และ นายสรศักดิ์ มีนะโตรี รองอธิบดี
กรมศุลกากร เนื่องในวาระที่กรมศุลกากรจัดประชุม 1st
Australia -Thailand Mutual Recognition Arrangement
(MRA) Discussions and Joint Validation (JV)
ณ ห้องรับรอง อาคาร 1 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562

พิธีเปิดการอบรม โครงการ “WCO National
Workshop On Customs Risk Management
for Thai Customs Funded by CCF/Japan”
นายบุญเทียม โชควิวฒ
ั น รองอธิบดีกรมศุลกากร
เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด การอบรม โครงการ “WCO
National Workshop On Customs Risk Management
for Thai Customs Funded by CCF/Japan” ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 21 - 25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ
เดวิส กรุงเทพฯ
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กรมศุลกากรร่วมแข่งขัน The 17th Regional
Customs Football Tournament cum
Hong Kong Customs
นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ที่ปรึกษาด้าน
การพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี นายถวัลย์ รอดจิตต์
นายด่านศุลกากรมาบตาพุด ร้อยตรีเสนิส พัฒนศิริ
อัครราชทูต ทีป่ รึกษาฝ่ายศุลกากรเมืองฮ่องกง และคณะ
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน The 17th Regional Customs
Football Tournament cum Hong Kong Customs
110th Anniversary Sport and Recreation Event
Launching Ceremony โดยจั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่
22-25 มกราคม 2562 ซึ่งประกอบด้วยทีมศุลกากรจาก
4 หน่วยงาน ได้แก่ ฮ่องกง กวางตุง้ มาเก๊า และ ไทย เพือ่
เชื่อมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีของศุลกากร
ทั้ง 4 ประเทศ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ในการนี้ นายอสิ ม้ามณี กงสุลใหญ่ ณ เมือง
ฮ่องกง ได้ให้เกียรติมาให้ก�ำลังใจแก่ทีมนักฟุตบอล
ศุลกากรไทยและคณะ

การประชุมคณะท�ำงานพันธมิตรศุลกากร
(Customs Alliances Team)
ครั้งที่ 1/2562
นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ที่ปรึกษาด้าน
การพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี และนายชัยยุทธ ค�ำคุณ
ที่ ป รึ ก ษาด้ า นพั ฒ นาระบบควบคุ ม ทางศุ ล กากร
เข้ า ร่ ว มการประชุ ม คณะท� ำ งานพั น ธมิ ต รศุ ล กากร
(Customs Alliances Team) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้อง
ภาสกรวงศ์  อาคาร 1 กรมศุลกากร เมือ่ วันที่ 30 มกราคม 2562
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สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. แก่ กรมศุลกากร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญ
ส.ค.ส. พระราชทานแก่ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดี
กรมศุลกากร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562
ยังความปลาบปลืม้ แก่คณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้าง กรมศุลกากร เป็นล้นพ้น ณ ห้องโถง อาคาร 1
กรมศุลกากร เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562
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e-Bill Payment
ทางเลือกใหม่ของการช�ำระอากร
ด้วยการสนองรับนโยบายของรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” ในการพัฒนาด้านนวัตกรรมด้วย
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการท�ำงาน และการสนับสนุน  ”โครงการ National e-Payment”  
ของกระทรวงการคลัง ในการผลักดันให้เกิดการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ กรมศุลกากร
ในฐานะหน่วยงานจัดเก็บรายได้ภายใต้สังกัดของกระทรวงการคลัง จึงได้ด�ำเนินการผลักดันให้เกิด
โครงการเพิ่มช่องทางการรับช�ำระผ่านช่องทางของธนาคารและตัวแทนรับช�ำระ หรือ “Bill Payment”
ขึน้ เพือ่ ให้สนองรับกับสภาวการณ์ สูก่ ารเป็นสังคมไร้เงินสด ในด้านการช�ำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
รายได้อนื่ ๆ  ตลอดจนเงินประกัน อันเกีย่ วเนือ่ งกันกับการศุลกากร  ทปี่ ระชาชนผูป้ ระกอบการน�ำเข้า – ส่งออก
จะต้องมาช�ำระให้กับกรมศุลกากร โดยระบบดังกล่าวจะเพิ่มการอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้มีหน้าที่
เสียอากร และประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น
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“

เมื่ อ ต้ น เดื อ นมกราคม 2562 ที่ ผ ่ า นมา
กรมศุลกากรได้ออกประกาศกรมศุลกากรที่   9/2562
ลงวันที่ 10 มกราคม 2562   เรื่อง การเพิ่มช่องทาง
การช� ำ ระเงิ น ค่ า ภาษี อ ากร ค่ า ธรรมเนี ย มศุ ล กากร
รายได้อื่น และ/หรือ เงินประกัน และการพิมพ์ใบเสร็จ
กศก. 123   ซึ่ ง ถือเป็น “ มิติใหม่” ของการจั ดเก็ บ
รายได้ของรัฐ กล่าวคือ เป็นการเปิดระบบการรับช�ำระ
ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร รายได้อ่ืนและ/
หรื อ เงิ น ประกั น ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ ของธนาคาร
พาณิ ช ย์ และตั ว แทนรั บ ช� ำ ระที่ ไ ด้ ท� ำ ความตกลง
ไว้กับกรมศุลกากร อาทิ ระบบ Internet Banking
ระบบ Mobile Banking  ระบบ ATM  และเคาน์เตอร์
ธนาคาร ของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ และการช�ำระเงิน
ผ่านเคาน์เตอร์ของตัวแทนรับช�ำระ ซึ่งในระยะแรก
มี ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารรั บ ช� ำ ระเงิ น เป็ น ธนาคารพาณิ ช ย์
(Bank) จ� ำ นวน 4 แห่ ง ได้ แ ก่ ธนาคารกรุ ง ไทย
ธนาคารกสิ ก รไทย ธนาคารกรุ ง เทพ และธนาคาร
ไทยพาณิ ช ย์ และมี ตั ว แทนรั บ ช� ำ ระ (Non-Bank)
จ�ำนวน 1 แห่ง คือ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ำกัด ซึ่งมี
จุดรับช�ำระอยูท่ วั่ ประเทศในร้านค้าสะดวกซือ้ 7-eleven
ที่พร้อมให้บริการแก่ประชาชนผู้ประกอบการทุกกลุ่ม
ในทุกภูมิภาคของประเทศ

ระบบ Bill Payment เป็นอย่างไร?
ระบบการช� ำ ระเงิ น Bill Payment น� ำ มา
ซึ่ ง ความเปลี่ ย นแปลงในกระบวนวิ ธี ก ารท� ำ งาน
ของกรมศุ ล กากร กล่า วคือ กรมศุล กากรได้พัฒนา
รู ป แบบระบบการรั บ ช� ำ ระเงิ น ที่ เ ป็ น รายได้ ซึ่ ง โดย
ปกติจะต้องมีการรับช�ำระผ่านเคาน์เตอร์รับช�ำระของ
กรมศุลกากรโดยเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยรับช�ำระต่างๆ ของ
กรมศุลกากร อันได้แก่ ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ส�ำนักงานศุลกากร
กรุงเทพ ส�ำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
ส�ำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
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การน�ำระบบ Bill Payment มาใช้ในระบบการ
รับช�ำระอากรของกรมศุลกากรนั้น เป็นการ
ต่อยอดการรับช�ำระเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทีม่ อี ยูเ่ ดิม ให้เกิดความสะดวกสบาย และทันยุค
ทันสมัยของผู้บริโภค

”

ส�ำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยาน
สุ ว รรณภู มิ และด่ า นศุ ล กากรทุ ก แห่ ง ทั่ ว ประเทศ
มาเป็นการเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการสามารถเลือก
ช่องทางในการช�ำระเงินให้แก่กรมศุลกากร ด้วยการน�ำ 
ใบขนสินค้า ใบสั่งเก็บเงิน หรือใบแจ้งหนี้ ที่มี QR Code
Barcode และเลขทีอ่ า้ งอิง (Reference 1 และ Reference2)
ไปช�ำระผ่านช่องทางต่างๆ ของผูใ้ ห้บริการทีเ่ ป็นธนาคาร
หรื อ ตั ว แทนรั บ ช� ำ ระ โดยไม่ ต ้ อ งเดิ น ทางมาช� ำ ระ
ทีห่ น่วยรับช�ำระอากรของกรมศุลกากร ซึง่ เป็นการอ�ำนวย
ความสะดวกให้กับผู้ช�ำระภาษีได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้แก่ประเทศ นอกจากนี้
ระบบการจัดเก็บรายได้ดังกล่าว ระหว่างกรมศุลกากร
กับธนาคารและตัวแทนรับช�ำระทีเ่ ป็นผูใ้ ห้บริการช่องทาง
แก่ประชาชน มีกระบวนการท�ำงานรับ-ส่งข้อมูลการช�ำระ
เงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบทันท่วงที (Real time)  
ซึ่ ง จะท� ำ ให้ ก รมศุ ล กากร สามารถจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การ
รับช�ำระเงินเข้าสู่ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์
(Thai Customs Electronic System: TCES) ได้อย่าง
ทันท่วงที ซึง่ สามารถลดเวลาในกระบวนการผ่านพิธกี าร
ศุลกากรให้กับผู้ประกอบการและเพิ่มประสิทธิภาพการ
อ�ำนวยความสะดวกได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี โครงการ
ดังกล่าวไม่อาจจะส�ำเร็จขึ้นได้หากมิได้รับการอนุมัติ
จากกระทรวงการคลั ง โดยกรมบั ญ ชี ก ลาง ในการ
อนุมัติให้กรมศุลกากร สามารถรับช�ำระเงินรายได้ผ่าน
ช่องทางอื่นๆ ของกรมศุลกากร และการจัดท�ำบันทึก
ความตกลง (MOU) ระหว่างกรมศุลกากร กับ ธนาคาร
และตัวแทนรับช�ำระผู้ให้บริการ   ซึ่งจะต้องผ่านการ
พิจารณาจากส�ำนักงานอัยการสูงสุด ก่อนทีก่ รมศุลกากร
จะน�ำมาลงนามร่วมกับธนาคารและตัวแทนรับช�ำระ
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

Customs Guide

ระบบการรั บ ช� ำ ระเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
กรมศุ ล กากรนั้ น ไม่ ไ ด้ เ พิ่ ง เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ กรมศุ ล กากร
ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายรั ฐ บาล National e-Payment
ทีม่ ขี นึ้ ใหม่แต่อย่างใด  หากแต่กรมศุลกากรมีการพัฒนา
ระบบการช�ำระเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนแล้ว
ร่วมสิบปี ซึ่งกรมศุลกากรได้พัฒนาระบบการช�ำระเงิน
ให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้ช�ำระอากร มาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2547ที่มีการรับช�ำระค่าธรรมเนียมการด�ำเนิน
พิธีการศุลกากรตามใบแจ้งหนี้ผ่านธนาคาร 10 แห่ง
ทีร่ ่วมโครงการ และต่อมาในปี พ.ศ. 2550 กรมศุลกากร
ได้ร่วมกับธนาคาร 16 แห่ง ในการรับช�ำระเงินค่าภาษี
อากรตามใบขนสินค้า ด้วยวิธีการตัดบัญชีธนาคาร
ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window
(NSW) จนกระทั่ง ในปี พ.ศ. 2559 ที่กระทรวงการ
คลังได้ส่งเสริมการช�ำระเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์

(Debit Card /Credit Card) ซึ่งกรมศุลกากรก็ให้
ความร่วมมือในการติดตัง้ เครือ่ งอ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์
(EDC Machine) ไว้ ณ หน่วยรับช�ำระอากรต่างๆ
ทัว่ ประเทศ เพือ่ รองรับการใช้งานจากประชาชน  สำ� หรับ
การน�ำระบบ Bill Payment มาใช้ในระบบการรับช�ำระ
อากรของกรมศุลกากรนั้น เป็นการต่อยอดระบบการ
รับช�ำระเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่เดิม ให้เกิด
ความสะดวกสบาย และทันยุคทันสมัยของผู้บริโภค
ทีเ่ น้นความสะดวกในการด�ำเนินชีวติ ผ่านอุปกรณ์ใกล้ตวั
เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
เพื่ อ จั ด การเรื่ อ งต่ า งๆ ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น ผ่ า นระบบ
เครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ซึ่ ง ประหยั ด ทั้ ง เวลาและ
ค่ า ใช้ จ ่ า ยจนน� ำ มาสู ่ ก ารสร้ า งระบบการช� ำ ระเงิ น
ของภาครัฐที่อ�ำนวยความสะดวกกับประชาชนทุกกลุ่ม
ทุกพื้นที่ในปัจจุบัน  
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ระบบ Bill Payment ต่างจากระบบการรับช�ำระเงิน
แบบเดิมอย่างไร?
นอกเหนื อ ไปจากการท� ำ งานของระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นการรั บ -ส่ ง ข้ อ มู ล การช� ำ ระเงิ น
ที่ พั ฒ นาให้ มี ก ารรั บ -ส่ ง ข้ อ มู ล โดยทั น ที แ ล้ ว
กรมศุ ล กากรยั ง พั ฒ นากระบวนการท� ำ งานให้
ผู ้ ช� ำ ระเงิ น รายได้ ใ นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สามารถ
พิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ด้วยตนเอง ในทันทีที่ช�ำระเงิน
เรียบร้อยแล้ว จากระบบการติดตามสถานะ การผ่านพิธกี าร
ศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tracking) ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตอีกด้วย ดังนั้นผู้ช�ำระอากรจึงไม่เพียงแต่
จะไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมายังหน่วยงานรับ
ช�ำระของกรมศุลกากร แต่ยังสามารถประหยัดเวลา
และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางทางมารับใบเสร็จจาก
กรมศุลกากรได้อีกด้วย

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ ถือได้ว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญในกระบวนการท�ำงาน
ของกรมศุลกากรซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐ ที่อาศัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การอ�ำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนผูป้ ระกอบการ ซึง่ เจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากรเองก็ตอ้ งปรับตัว
และท�ำความรู้จักกับการใช้เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในกระบวนการท�ำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และต่ อ ยอดการให้ บ ริ ก ารทางด้ า นศุ ล กากรที่ เ ป็ น เลิ ศ ตามวิ สั ย ทั ศ น์ ข องกรมศุ ล กากรเพื่ อ เพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันและอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าต่อไป

เรียบเรียงโดย...
นางสาวชุติมา ปรีชญางกูร
ผู้อ�ำนวยการส่วนบริหารรายได้  ส�ำนักบริหารกลาง
นางสาวผาณิตา เชยชม
นิติกรปฏิบัติการ ส�ำนักบริหารกลาง
ภาพประกอบจาก...
design by freepik
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กรมศุลกากร จัดงาน “Customs 2019 : The Next to Beyond”
ก้าวสู่การให้บริการศุลกากรมิติใหม่
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรมศุลกากร
จัดงานสัมมนา “Customs 2019 : The Next to Beyond” โดยเชิญ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ำกัด ซึ่งได้ลงนามในบันทึก
ข้อตกลง (MOU) การให้บริการรับช�ำระค่าภาษีอากรผ่านระบบ Bill Payment ไปเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
2561 ที่ผ่านมา เพื่อให้ความรู้แก่ผู้รับบริการในการใช้ระบบช�ำระค่าภาษีอากรผ่านระบบ Bill Payment
ได้อย่างถูกต้อง แม่นย�ำ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ให้แก่ผู้ใช้บริการ
ด้านพิธีการศุลกากร โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวกว่า 600 คน
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร
กล่าวว่า เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายด้านการช�ำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่ ง ชาติ (National e-Payment Master Plan)
ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ และ
ภาคเอกชน ลดการใช้ เ งิ น สดและเช็ ค กรมศุ ล กากร
ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรสินค้าน�ำเข้า-ส่งออก
รวมทั้งจัดเก็บภาษีและรายได้อื่นๆ แทนหน่วยงานอื่น
ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของนโยบายดังกล่าว จึงได้มี
การพัฒนาระบบการด�ำเนินงานและการให้บริการของ
กรมศุลกากรในมิติใหม่ที่ทันสมัยมากขึ้น ด้วยการช�ำระ
เงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า นระบบ Bill Payment  
ซึง่ ผูป้ ระกอบการสามารถช�ำระผ่านช่องทางการให้บริการ
ของธนาคารได้หลายช่องทาง อาทิ Internet Banking  
Mobile Banking เคาน์เตอร์ธนาคาร  ATM  รวมทั้งการ
ช�ำระผ่านตัวแทนรับช�ำระ (Nonbank) และสามารถพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินได้เองที่สถานประกอบการ ผ่านระบบการ
ติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากร (e-Tracking)
โดยไม่ตอ้ งมารับใบเสร็จรับเงินทีก่ รมศุลกากร ซึง่ ทีผ่ า่ นมา
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มีผู้ใช้บริการที่มาช�ำระเงินที่เคาน์เตอร์ของกรมศุลกากร
คิดเป็นร้อยละ 45 ของจ�ำนวนผู้มาเสียอากรทั้งหมด  
หากผู ้ รั บ บริ ก ารหั น มาใช้ ร ะบบดั ง กล่ า ว จะเป็ น การ
ลดต้นทุนและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ
และผู้ประกอบการ รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนให้
กรมศุลกากรจะสามารถรับช�ำระค่าภาษีอากร และรายได้
อื่นๆ ผ่านระบบ  e-Payment ได้ 100 % พร้อมเข้าสู่การ
เป็นสังคมไร้เงินสดได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป

What’s new

         นอกจากนี้ กรมศุลกากรยังให้ความส�ำคัญ
กั บ ระบบการปล่ อ ยสิ น ค้ า ล่ ว งหน้ า (Pre-arrival
Processing System) มาใช้ในการผ่านพิธกี ารศุลกากร
ขาเข้ า ซึ่ ง จะสามารถลดระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการตรวจ
ปล่อยสินค้า รวมถึงเป็นผลดีต่อการประเมินการวัด
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการตรวจปล่อยสินค้า (Time Release
Study: TRS) และการจัดอันดับ Ease of doing business
ของประเทศไทย กรมศุลกากรยังมีแผนต่อเนื่องใน
การจัดท�ำแนวทางขับเคลื่อนการอ�ำนวยความสะดวก
ทางการค้าในยุคดิจิทัล (Digital Trade Facilitation
Strategy) โดยจะท�ำการพัฒนาระบบรับช�ำระเงินผ่าน
e-Payment (e-Payment Gateway) และการเชื่อมโยง
ข้อมูลทางการค้าจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
(Document Compliance) ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ
บูรณาการและใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพือ่ การอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าให้กบั ผูป้ ระกอบ
การให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วจากกรมศุลกากร

กรมศุลกากรเห็นว่าการให้บริการในรูปแบบ
ดังกล่าว เป็นสิง่ ทีค่ วรประชาสัมพันธ์ให้แก่ผปู้ ระกอบการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทราบ จึ ง ได้ จั ด งานสั ม มนา “Customs
2019:The Next to Beyond” ในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งมีการ
บรรยายในหั ว ข้ อ Pre-arrival Processing, New
e-Payment และ e-Tracking   โดยเฉพาะระบบ
Bill Payment ที่ ไ ด้ เ ริ่ ม ให้ บ ริ ก ารแล้ ว ตั้ ง แต่ วั น ที่
14 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกสิกรไทย  
ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส
จ� ำ กั ด เข้ าร่ วมบรรยายในงานสั มมนาฯ   เพื่ อ สร้ า ง
ความมัน่ ใจให้แก่ผเู้ ข้าร่วมสัมมนาการให้บริการรับช�ำระ
ผ่านระบบ Bill Payment และเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในการปฏิ บั ติ พิ ธี ก ารศุ ล กากรและการบริ ก ารของ
ศุลกากร  
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The Customs Department held
“Customs 2019 : The Next to
Beyond”to step a Modern
Customs Service
Tuesday, January 15, 2019  at Makawan
Rangsan Room, Royal Thai Military Club, Vibhavadi
Road, Bangkok, the Customs Department held
the “Customs 2019: The Next to Beyond” seminar
by inviting Krung Thai Bank. Bangkok Bank
Kasikorn Bank Siam Commercial Bank and Counter
Service Co., Ltd., which signed a memorandum of
understanding(MOU) to provide tax payment services
via the Bill Payment System on December 21, 2018.
In order to educate service recipients to use the
system to pay taxes and duties through the Bill
Payment system more accurately, conveniently,
and rapidly for costs saving, more than 600 people
had been interested in attending this seminar.
Mr.Krisada Chinavicharana, Director
General of Customs stated that the government
had launched the electronic payment policy
under the National e-Payment Master Plan; all
sectors,including the government agencies and
private sector were aimed to reduce cashes and
checks usages. The Customs Department which
was responsible for the collection of duties and
taxes on import and/or export goods including
collecting taxes and other income on behalf of other
agencies has realized the importance of the
policy. In this regard, the Customs Department
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has developed the operation system into a more
modern customs service with electronic payment
through the Bill payment system. To elaborate, the
taxpayers could choose to pay taxes or duties via
various channels such as internet banking, mobile
banking, bank counters in branches, ATM, and
non-bank agents like counter services. Also, the
taxpayers could print receipts by themself through
the e-Tracking system; without having to pick up
receipts at the Customs Department. Previously,
there were service recipients paid duties or taxes
in cash at the Customs services as much as 45%
of all taxpayers. If the service recipients used this
online payment system, it would definitely reduce
the cost and facilitate the service recipients and
operators. Moreover, the use of   this modern
payment channel would encourage the Customs
Department to be able to receive taxes and other
revenues via 100% e-Payment system; leading to
a sustainable cashless society.
In addition, the Customs Department also
emphasizes the importance of the pre-arrival
processing system in reducing customs clearance

What’s new
duration as well as being beneficial to the time
release studies (TRS) evaluation and the Ease of
doing business rating in Thailand. The Customs
Department has also got a plan to continue
driving strategy for trade facilitation in the digital
era (Digital Trade Facilitation Strategy) by developing
payment systems via e-Payment (e-Payment
Gateway) and linking trade data from other

has started service since 14 January 2019
with collaboration from Krungthai Bank Public
Company Limited, Bangkok Bank, Kasikorn Bank,
Siam Commercial Bank Public Company Limited,
and  Counter Service Company Limited. All  mentioned
agencies above attended the seminar to create
confidence for participants in the payment
service through the Bill payment and to provide
an understanding of customs clearance procedures
and customs services.

government agencies and the private sector
(Document Compliance). Following this modern
strategy, all relevant government agencies
and private sectors could integrate and use
shared information effectively. As a result,
operators and entrepreneurs would receive
rapid and convenient services from the
trade facilitation of the Customs Department.
The Customs Department considered that
the provision of such services should be publicized
to relevant operators and entrepreneurs.
Therefore, the seminar of “Customs 2019 :
The Next to Beyond” was held on the topic of
Pre-arrivalProcessing, New e-Payment, e-Tracking,
and especially the Bill payment system, which
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กรมศุลกากร ปล่อยขบวนรถสินค้าละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
เพื่อน�ำไปท�ำลาย มูลค่าของกลางรวมกว่า 39 ล้านบาท
เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 16 มกราคม 2562
กรมศุลกากรจัดพิธี “พิธีประชาสัมพันธ์และ
ท� ำ ลายของกลางคดี ล ะเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญา และของกลางอื่น ๆ ที่คดีถึงที่สุดแล้ว
ของกรมศุลกากร” รวมของกลางในคดีความ
ผิดทางศุลกากร พร้อมที่จะท�ำลาย มูลค่ากว่า
39 ล้านบาท โดยได้ด�ำเนินการปล่อยขบวน
รถบรรทุกสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
จ�ำนวน 6 คัน ณ สนามฟุตซอล กรมศุลกากร
เพื่อไปเผาท�ำลาย ณ บริษัท อินทรีอีโคไซเคิล
จ�ำกัด จังหวัดสระบุรี และวิธี ตัด บด ทุบท�ำลาย
พร้อมก�ำจัดซาก ณ บริษัท สถานีรีไซเคิลวงษ์
พาณิชย์สวุ รรณภูมิ จ�ำกัด โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย
นายชัยยุทธ ค�ำคุณ ทีป่ รึกษาด้านพัฒนาระบบ
ควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร กล่าวว่า
การจั ด พิ ธี ป ระชาสั ม พั น ธ์ แ ละท� ำ ลายของกลางคดี
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึง
การด�ำเนินการอย่างจริงจังของประเทศไทย ในการป้องกัน
และปราบปรามการละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
และการกระท� ำ ความผิ ด ทางศุ ล กากร จนเห็ น ผล
เป็นรูปธรรม ทั้งยังเป็นการแสดงให้สาธารณชนทั้งใน
และต่างประเทศ ได้รับรู้ และตระหนักถึงความเสียหาย
ที่เกิดจากการใช้สินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ซึ่ ง การจั ด พิ ธี ดั ง กล่ า วได้ ด� ำ เนิ น การปล่ อ ยขบวนรถ
บรรทุกสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จ�ำนวน 6 คัน

20

Customs Bulletin

What’s new

ทั้งนี้ กรมศุลกากรได้รวบรวมของกลางในคดี
ความผิดทางศุลกากร พร้อมที่จะท�ำลาย จากส�ำนัก
ต่างๆ ในสังกัดกรมศุลกากร ได้แก่   ส�ำนักงานศุลกากร
ท่าเรือกรุงเทพ ส�ำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ส�ำนักงาน
ศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ส�ำนักงานศุลกากร
ท่าเรือแหลมฉบัง ส�ำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 และ
ส�ำนักสืบสวนและปราบปราม รวมทั้งสิ้น 577 แฟ้มคดี
ปริมาณ 604,456 ชิน้ มูลค่าของกลาง รวมค่าภาษีอากร
39,284,309 บาท
ส�ำหรับการท�ำลายของกลางดังกล่าว จะด�ำเนินการ
ด้วยวิธีเผาท�ำลาย ณ บริษัท อินทรีอีโคไซเคิล จ�ำกัด
จังหวัดสระบุรี และวิธี ตัด บด ทุบท�ำลาย พร้อมก�ำจัดซาก
ณ บริษัท สถานีรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จ�ำกัด
ซึง่ ทัง้ 2 บริษทั ได้ให้ความอนุเคราะห์โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย
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ศุลกากร จัดงานวันศุลกากรโลก ภายใต้แนวคิด
“SMART Borders”

“วั น ศุ ล กากรสากล ตรงกั บ วั น ที่ 26 มกราคม
ของทุกปี โดยกรมศุลกากรได้จดั กิจกรรมมาอย่าง
ต่อเนื่ อง ส� ำ หรับแนวคิดของวันศุล กากรสากล
ประจ�ำปี 2562 ทีก่ ำ� หนดโดยองค์การศุลกากรโลก
คือ SMART Borders”
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นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร
เป็นประธานการจัดงานวันศุลกากรสากลประจ�ำปี 2562
พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การศุลกากร
โลก ให้แก่ เจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากรทีม่ สี ว่ นส�ำคัญในงานต่างๆ
อันน�ำไปสู่การพัฒนางานด้าน Customs Compliance,
Enforcement และ Facilitation บริเวณแนวชายแดน
จ�ำนวน 23 ราย โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงาน
ภายนอก เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว ณ ห้องโถง
อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562

What’s new
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร
กล่าวว่า วันศุลกากรสากล ตรงกับวันที่ 26 มกราคม
ของทุ ก ปี โดยกรมศุ ล กากรได้ จั ด กิ จ กรรมมาอย่ า ง
ต่อเนือ่ ง ส�ำหรับแนวคิดของวันศุลกากรสากลประจ�ำปี
2562 ที่ก�ำหนดโดยองค์การศุลกากรโลก คือ “SMART
Borders” ตามสโลแกน “SMART Borders for Seamless
Trade, Travel and Transport” ซึง่ หมายถึงการส่งเสริม
งานด้าน Customs Compliance, Enforcement และ
Facilitation ตามบริเวณแนวชายแดนของประเทศโดย
มุ่งเน้นเรื่องความมั่นคงปลอดภัย การวัดผลงาน และ
การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการ
ขับเคลื่อนการท�ำงานต่างๆ ด้วย
ทัง้ นี้ กรมศุลกากรได้คดั เลือกเจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากร
ที่มีส่วนส�ำคัญในงานต่างๆ ข้างต้น อันน�ำไปสู่การ
พัฒนางานด้าน Customs Compliance, Enforcement
และ Facilitation บริเวณแนวชายแดนให้เข้ารับใบ
ประกาศเกียรติคุณจากองค์การศุลกากรโลก จ�ำนวน
23 ราย รวมทั้ ง เชิ ญ แขกจากหน่ ว ยงานภายนอก
เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าวด้วย ได้แก่ ที่ปรึกษา
ศุลกากรจากประเทศต่างๆ ที่ประจ�ำอยู่ในประเทศไทย
เจ้าหน้าที่จากส�ำนักงานเสริมสร้างขีดความสามารถ
ประจ�ำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (WCO Asia/Pacific
Regional Office for Capacity Building: ROCB A/P)
และผู ้ เ ชี่ ย วชาญจากองค์ ก ารความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ประเทศของญีป่ นุ่ (Japan International Cooperation
Agency: JICA)
นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้
และกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมงานด้าน Customs
Compliance, Enforcement และ Facilitation ของ
กรมศุลกากรด้วย ได้แก่ 1) โครงการผูป้ ระกอบการระดับ
มาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator:
AEO)  2) โครงการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อย

สินค้า  (Time Release Study: TRS)  3) การปรับเปลีย่ น
กรมศุลกากรสูก่ ารเป็นองค์กรดิจทิ ลั (Digital Customs)
4) ระบบการรับช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่าน
ระบบ e-Bill Payment ซึ่งผู้ประกอบการสามารถช�ำระ
เงินผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารได้หลาย
ช่องทาง ได้แก่ Internet Banking, Mobile Banking,
ATM และเคาน์เตอร์ของธนาคาร รวมทั้งยังสามารถ
ช�ำระผ่านตัวแทนรับช�ำระ (Non-bank) ได้ดว้ ย 5) ระบบ
การติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรและการ
ช�ำระเงิน (e-Tracking) 6) กระบวนการทางศุลกากร
ล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง (Pre-Arrival Processing)
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กรมศุลกากร สร้างเรือตรวจการณ์ทางทะเล “ศุลกากร 807”
คาดช่วยเสริมศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ทางทะเล
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร
เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ทางทะเล
“ศุลกากร 807” ณ อูต่ อ่ เรือ บริษทั มาร์ซนั จ�ำกัด (มหาชน)
อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวัน
อังคารที่ 29 มกราคม 2562
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร
เผยว่า ด้วยกรมศุลกากรมีภารกิจส�ำคัญ ในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบภัยพิบัติทางทะเล พร้อมทั้งรักษากฎหมาย
ทางทะเลในฐานะหน่ ว ยงานหลั ก ของศู น ย์ ป ระสาน
การปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

24

Customs Bulletin

ดังนั้นเพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กรมศุลกากร โดยฝ่ายยานพาหนะทางน�้ำ  ส่วนสืบสวน
ปราบปราม 2 ส� ำ นั ก สื บ สวนและปราบปรามจึ ง มี
ความประสงค์ในการจัดท�ำเรือตรวจการณ์ทางทะเล
“ศุ ล กากร 807”ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น การทดแทนเรือศุลกากร
ที่ ต ้ อ งท� ำ การปลดระวาง ทั้ ง ยั ง เป็ น การเสริ ม สร้ า ง
ขี ด ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่
ศุ ล กากรในการป้ อ งกั น และปราบปรามการลั ก ลอบ
หนีศุลกากร การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม
แ ล ะ ย า เ ส พ ติ ด ท า ง ท ะ เ ล ใ ห ้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
มากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ เ รื อ ตรวจการณ์ ที่ จ ะต่ อ ขึ้ น ใหม่
มีรัศมีท�ำการทั้งใกล้และไกล ซึ่งจะท�ำให้การช่วยเหลือ

What’s new

“พิธีวางกระดูกงูเรือถือเป็นประเพณี
ที่ ป ฏิ บั ติ ม าแต่ ส มั ย โบราณ ถื อ เป็ น ขั้ น ตอน
แรกของการต่ อ เรื อ พิ ธี ดั ง กล่ า วจึ ง จั ด ขึ้ น
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้สร้างเรือ และผู้ใช้เรือ”
ประชาชนทีป่ ระสบภัยพิบตั ทิ างทะเล และการรักษากฎหมาย
ทางทะเล ตลอดจนการก� ำ กั บ ดู แ ลโครงการจ� ำ หน่ า ย
น�้ ำ มั น ดี เ ซลสี เ ขี ย วส� ำ หรั บ ชาวประมงในเขตต่ อ เนื่ อ งของ
ราชอาณาจักรไทย สามารถด�ำเนินการได้อย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และยังสามารถตรวจสอบ
การจ�ำหน่ายน�ำ้ มันดีเซลแก่ชาวประมงให้ถกู ต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับที่ทางราชการก�ำหนดอีกด้วย
ส�ำหรับเรือตรวจการณ์ทางทะเล “ศุลกากร 807”
มีขนาดล�ำเรือ 80 ฟุต โดยมีความยาวตลอดล�ำ  25 เมตร
ความกว้างกลางล�ำ  5.90 เมตร กินน�้ำลึกตัวเรือ กึ่งกลางล�ำ
1.10 เมตร ความเร็ ว สู ง สุ ด (HALF LOAD) ไม่ ต�่ ำ กว่ า
30  นอ็ ต ความเร็วสูงสุดต่อเนือ่ ง ไม่ตำ�่ กว่า 27 น็อต ระยะท�ำการ
ไม่ตำ�่ กว่า  600 ไมล์ทะเล ซึง่ กรมศุลกากรได้วา่ จ้างบริษทั มาร์ซนั
จ�ำกัด (มหาชน) ให้เป็นผูด้ ำ� เนินการต่อเรือดังกล่าว และคาดว่า
จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 19 กันยายน 2562 โดยเมือ่ แล้วเสร็จ
จะน�ำเข้าประจ�ำการในทะเลฝั่งอันดามันในล�ำดับต่อไป
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การวินิจฉัยพิกัดศุลกากรของสินค้า

“กระจกส�ำหรับยานยนต์ (Motor Vehicle Windows)”
การพิจารณาจ�ำแนกประเภทพิกดั ศุลกากรของสินค้าทีใ่ ช้กบั ยานยนต์ในตอนที่ 87 จะมีประเด็นปัญหาว่าสินค้า
ดังกล่าวควรจ�ำแนกเข้าประเภทพิกัดใด ระหว่างการจ�ำแนกประเภทสินค้าตามวัสดุที่จัดท�ำ เช่น หากท�ำจากพลาสติก ให้
จ�ำแนกเข้าตอนที่ 39 หรือหากท�ำจากยาง ให้จ�ำแนกเข้าตอนที่ 40 เป็นต้น หรือจ�ำแนกตามประเภทพิกัดศุลกากรที่เฉพาะ
เจาะจงกว่าซึ่งมีประเภทพิกัดและประเภทพิกัดย่อยรองรับ เช่น ภาชนะส�ำหรับบรรจุของตามประเภท 42.02 หรืออุปกรณ์
ยึดติดตั้งส�ำหรับตัวถังรถยนต์ท�ำด้วยโลหะสามัญตามประเภท 83.02 หรือการจ�ำแนกตามประเภทพิกัดศุลกากรของ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ตามประเภท 87.01 ถึง 87.051 โดยค�ำนึงการใช้งานเป็นส�ำคัญ
ที่ผ่านมามีกรณีการพิจารณาจ�ำแนกประเภทพิกัดศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ใช้กับยานยนต์ในตอนที่ 87
กับประเภทพิกัดอื่นๆ ตัวอย่างเช่น กรณีสินค้ากล่องเก็บสัมภาระบนหลังคารถ (Roof Cargo Box) ซึ่งมีลักษณะเป็น
กล่องเก็บสัมภาระส�ำหรับติดตั้งบนโครงเหล็กบนหลังคาภายนอกรถยนต์ โดยมีประเด็นการพิจารณาประเภทพิกัดที่
เกีย่ วข้อง 2 ประเภทพิกดั คือ สินค้าดังกล่าวควรจัดเป็นภาชนะส�ำหรับบรรจุของ ตามประเภท 42.022 เนือ่ งจากสินค้าดัง
กล่าวมีลกั ษณะเป็นภาชนะบรรจุของ ตามทีร่ ะบุไว้ตามประเภท 42.02 หรือควรจัดเป็นอุปกรณ์ประกอบอืน่ ๆ ของยานยนต์
ตามประเภท 87.08 เนื่องจาก สินค้าจ�ำเป็นต้องติดตั้งกับหลังคารถยนต์เพื่อเก็บสัมภาระ
นอกจากนี้ ยังมีกรณีการจ�ำแนกประเภทพิกัดสินค้าอื่นๆ เช่น โครงเหล็กบนหลังคารถ (Roof Rails) ที่ท�ำจาก
ท่ออลูมเิ นียมกลวง ซึง่ มีประเด็นพิจารณาว่าควรจัดสินค้านีเ้ ป็นอุปกรณ์สำ� หรับยึด อุปกรณ์ตดิ ตัง้ (ฟิตติง้ ) ท�ำด้วยโลหะ
สามัญเหมาะส�ำหรับใช้กบั ตัวถังรถ ตามประเภท 83.02 หรือจัดเป็นส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอืน่ ๆ ของยานยนต์
ตามประเภท 87.08

1

โครงสร้างพิกัดศุลกากร ประเภทพิกัด 87.01 ถึง 87.05 มีการแบ่งตามประเภทยานยนต์ ดังนี้
  87.01 แทรกเตอร์ (นอกจากแทรกเตอร์ตามประเภท 87.09)
  87.02 ยานยนต์ส�ำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ)
  87.03 รถยนต์และยานยนต์อื่นๆ ที่ออกแบบสาหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก (นอกจากของตามประเภท 87.02) รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง
  87.04 ยานยนต์ส�ำหรับขนส่งของ
87.05 ยานยนต์ส�ำหรับใช้งานพิเศษ นอกจากยานยนต์ที่ออกแบบส�ำหรับขนส่งบุคคลหรือของเป็นหลัก (เช่น รถยกลากรถเสีย รถปั้นจั่น รถดับเพลิง
รถผสมคอนกรีต รถกวาดถนน รถส�ำหรับฉีดพ่น โรงซ่อมเคลื่อนที่ หน่วยรังสีวิทยาเคลื่อนที่)
2
ประเภทพิกัด 42.02 คลุมถึง หีบเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก กระเป๋านักบริหาร กระเป๋าเอกสาร กระเป๋านักเรียน
ซองแว่นตา ที่ใส่กล้องส่องทางไกล ที่ใส่กล้องถ่ายรูป ที่ใส่เครื่องดนตรี กระเป๋าปืน ซองปืน และภาชนะที่คล้ายกัน ท�ำด้วยวัตถุใดก็ตาม กระเป๋าติดตัว
ผู้โดยสาร กระเป๋าที่บุฉนวนส�ำหรับบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่ม กระเป๋าใส่เครื่องใช้ในห้องน�้ำ  กระเป๋าสะพายหลัง กระเป๋าถือ กระเป๋าจ่ายตลาด กระเป๋าพก
กระเป๋าสตางค์ ซองแผนที่ กล่องบุหรี่ กระเป๋ายาเส้น กระเป๋าเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องกีฬา กระเป๋าใส่ขวด กล่องเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ กล่องแป้ง
กล่องใส่ของมีคม และภาชนะที่คล้ายกัน ท�ำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด แผ่นพลาสติกวัตถุทอ ท�ำด้วยวัลแคไนซ์ไฟเบอร์หรือกระดาษแข็งหรือหุ้มทั้งหมดหรือ
เป็นส่วนใหญ่ด้วยวัตถุดังกล่าวหรือกระดาษ

26

Customs Bulletin

Customs Learning
ปัจจุบนั เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าทีก่ า้ วหน้า
ขึ้ น อย่ า งมาก ท� ำ ให้ สิ น ค้ า ที่ ป รากฏตามท้ อ งตลาด
มีความซั บ ซ้ อ นและหน้า ที่การท�ำงานที่หลากหลาย
มากขึ้ น ท� ำ ให้ สิ น ค้ า ชนิ ด หนึ่ ง สามารถจ� ำ แนกเข้ า
ประเภทพิกัดได้มากกว่า 1 ประเภทพิกัด ดังนั้น จึงเป็น
ความท้าทายอย่างยิ่งของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการ
จ�ำแนกประเภทพิกัดสินค้านั้นๆ ให้ถูกต้อง เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การตีความและเป็นมาตรฐานสากล
บทความนี้ ผู้เขียนจึงขอน�ำเสนอแนวทางการ
วินจิ ฉัยพิกดั ศุลกากรของสินค้า “กระจกส�ำหรับยานยนต์
(Motor Vehicle Windows)” ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา
ในลั ก ษณะเดี ย วกั น กั บ สิ น ค้ า ที่ ย กตั ว อย่ า งข้ า งต้ น
ว่าสินค้าควรจัดเข้าตอนที่ 70 ในฐานะเป็นกระจกนิรภัย

หรือควรจัดเข้าตอนที่ 87 ในฐานะเป็นส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ โดยสินค้าดังกล่าวเป็น
ประเด็นที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการระบบ
ฮาร์โมไนซ์ (Harmonized System Committee: HSC)3  
ครั้งที่ 60 ในเดือนกันยายน 2560 และมีการพิจารณา
ต่อเนื่องจนพิจารณาแล้วเสร็จในการประชุมครั้งที่ 62
ในเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีประเด็นในการ
พิจารณาสินค้ากระจกส�ำหรับยานยนต์ จ�ำนวน 5 รายการ
รายละเอียดดังแสดงในตาราง เพือ่ การจ�ำแนกประเภท
พิกดั ให้เกิดความเข้าใจทีต่ รงกัน รวมถึงก�ำหนดขอบเขต
ให้ ชั ด เจนระหว่ า งกระจกนิ ร ภั ย ส� ำ หรั บ ยานยนต์
ในตอนที่ 70 และชิน้ ส่วนและส่วนประกอบของยานยนต์
ในตอนที่ 87

รายละเอียดของสินค้า
สินค้ารายการที่ 1
หน้าต่างยานยนต์
เคลือบด้วยตัวท�ำความร้อน

สินค้ารายการที่ 2
หน้าต่างยานยนต์
พิมพ์ด้วยตัวท�ำความร้อน

สินค้ารายการที่ 3
หน้าต่างยานยนต์
ประกอบด้วยแผ่นขึ้นรูป

สินค้ารายการที่ 4
กระจกยานยนต์
ประกอบด้วย HUD
(Head Up Display)

สินค้ารายการที่ 5
กระจกยานยนต์
เคลือบด้วยตัวท�ำความร้อน

Illustration of the HUD presentation funcition

ลักษณะสินค้า

กระจกเคลื อ บลามิ เ นตซึ่ ง มี ฟ ิ ล ์ ม โลหะ
เคลือบหลายชั้นอยู่ภายใน มีความหนา
50-250 nm ฟิ ล ์ ม โลหะท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น
ตัวป้องกันความร้อนและมีขั้วต่อไฟฟ้า
(Electrical connectors) ติดอยู่กับฟิล์ม
เมื่อเชื่อมขั้วต่อไฟฟ้าเข้ากับระบบไฟของ
ยานยนต์ ผิวหน้าของกระจกจะถูกท�ำให้
ร้อนขึ้นเพื่อขจัดน�้ำแข็งและหิมะ

ลักษณะสินค้า

เป็ น การใช้ เ ทคนิ ค การพิ ม พ์ แ บบ Silk
screen เพื่ อ ที่ จ ะท� ำ ให้ Silver paste
ติดกับแผ่นกระจก และวงจรการให้ความ
ร้ อ นถู ก สร้ า งขึ้ น โดยการเผาที่ ใ ช้ ค วาม
ร้อนสูง ขั้วต่อไฟฟ้าถูกเชื่อมกับ Silver
paste โดยดีบุก เมื่อเชื่อมต่อขั้วต่อไฟฟ้า
เข้ า กั บ ระบบไฟของยานยนต์ ผิ ว หน้ า
ของกระจกจะถูกท�ำให้ร้อนขึ้นเพื่อขจัด
น�้ำแข็งและหิมะ แผงวงจรที่พิมพ์ขึ้นจาก
Silver Paste นี้ สามารถใช้เป็นเสาอากาศ
ส�ำหรับระบบการสื่อสารแบบไร้สายของ
ยานยนต์อีกด้วย

ลักษณะสินค้า

แผ่นขึ้นรูป (ท�ำจากพลาสติก หรือยาง)
ซึ่งถูกท�ำให้เป็นรูปร่างเฉพาะโดยการขึ้น
แบบ ตอก งอ หรือเชื่อม) เพื่อติดกระจก
ยานยนต์ซึ่งติดอยู่กับขอบโดยเทป 3M
หรือยางบิวทิล (Butyl rubber) การติด
แผ่นขึ้นรูปนี้เข้ากับชิ้นส่วนโลหะจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการปิดของกระจก
และลดเสียงรบกวน

ลักษณะสินค้า

กระจก HUD (Head Up Display) เป็น
กระจกบังลมหน้า ที่สามารถแสดงผลได้
รูปภาพจะถูกสร้างและแสดงบนกระจก
หน้าคนขับผ่านทาง PVB diaphragm
(ฟิลม์ ซึง่ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย polyvinyl
butyral ซึง่ ถูกอัดระหว่างกระจก 2 แผ่นและ
ท�ำหน้าทีเ่ ชือ่ มกระจก 2 แผ่นเข้าด้วยกัน)
และแผงเครื่ อ งมื อ ส� ำ หรั บ ยานยนต์
อุปกรณ์ให้กำ� เนิดภาพท�ำให้สามารถแสดง
ข้อมูลส�ำคัญบนแผงเครื่องมือให้ปรากฏ
โดยตรงบนกระจก HUD หน้ า คนขั บ
ท� ำ ให้ ค นขั บ สามารถมองเห็ น ได้ โ ดย
ไม่ต้องก้มหน้าลง

ลักษณะสินค้า

การใช้เทคนิค vacuum sputtering ในการ
เคลือบฟิล์มโลหะที่มีความหนา 50-250
nm จ�ำนวน 9-14 nm จ�ำนวน 9-14 ชั้น
ลงบนพืน้ ผิวภายในของกระจก ช่วยในการ
สะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในฤดูหนาว
เพื่อลดการสูญเสียความร้อนจากการแผ่
ของรังสีทมี่ คี วามยาวคลืน่ ยาวและสะท้อน
การแผ่รงั สีทมี่ คี วามยาวคลืน่ สัน้ มากขึน้ ใน
ช่วงหน้าร้อน นอกจากนี้ยังช่วยลดแสงจ้า
ในเวลากลางคืนเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ในการขับขี่อีกด้วย

3
คณะกรรมการระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized System Committee หรือ HSC) ขององค์การศุลกากรโลก มีหน้าที่ในการเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไขระบบ
ฮาร์โมไนซ์ต่อคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร การจ�ำแนกพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ รวมทั้งท�ำหน้าที่รวบรวมข้อมูลด้านการค้าและการพัฒนา
ของเทคโนโลยี ให้ข้อแนะน�ำเกี่ยวกับการจ�ำแนกพิกัดระบบฮาร์โมไนซ์ และการจัดท�ำค�ำอธิบายสินค้า ค�ำวินิจฉัยการจ�ำแนกประเภทพิกัดหรือค�ำแนะน�ำ
อื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับการตีความระบบฮาร์โมไนซ์
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ประเภทพิกัดที่เกี่ยวข้อง
ประเภทพิกัด 70.07

กระจกนิรภัยชนิดแตกแล้วไม่มีคม (เทมเพอร์)
หรือชนิดแตกแล้วไม่กระจาย (ลามิเนต)

ค�ำอธิบายพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ที่เกี่ยวข้อง
(ประเภทพิกัด 70.07 และ 87.08)
ประเภทพิกัด 70.07 ประเภทพิกัดนี้ระบุว่า

คลุมถึงกระจกนิรภัยชนิดแตกแล้วไม่มีคม (เทมเพอร์)
หรือชนิดแตกแล้วไม่กระจาย (ลามิเนต) ซึ่งค�ำอธิบาย
พิกดั ศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (Explanatory Notes: EN)
ก�ำหนดขอบเขตของกระจกนิรภัยส�ำหรับประเภทพิกัด
70.07 ว่า ครอบคลุมถึงประเภทของกระจก 2 แบบ คือ
เทมเพอร์และลามิเนตเท่านัน้ นอกจากนีเ้ มือ่ พิจารณาถึง
รูปร่างของกระจก EN หน้า XIII-7007-2 ระบุว่า กระจก
นิรภัยทีถ่ กู ท�ำให้เป็นรูปร่างเฉพาะนัน้ อยูใ่ นประเภทพิกดั
70.07 ทั้งนี้ การถูกท�ำให้เป็นรูปร่างเฉพาะนั้นรวมถึง
กระบวนการที่ ท� ำให้ ก ระจกมี รู ป ทรงที่ ต ้ อ งการ เช่ น
การท�ำให้โค้ง หรืองอ

ประเภทพิกัด 87.08 ประเภทพิกัดนี้ระบุว่า

ประเภทพิกัดนี้ครอบคลุมถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบของยานยนต์ ตามประเภทพิ กั ด 87.01
ถึง 87.05 ขอบเขตของประเภทพิกัดนี้ถูกระบุอยู่ใน
ค�ำอธิบายพิกดั ศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (Explanatory
Notes: EN) ว่าประเภทพิกดั นีค้ รอบคลุมถึงชิน้ ส่วนและ
ส่วนประกอบของยานยนต์ ตามประเภทพิกัด 87.01
ถึง 87.05 โดยทีช่ นิ้ ส่วนและส่วนประกอบนัน้ จะต้องผ่าน
เงื่อนไข 2 ข้อดังนี้
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ประเภทพิกัด 87.08

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์
ตามประเภทพิกัด 87.01 ถึง 87.05

1) ชิน้ ส่วนและส่วนประกอบนัน้ จะต้องสามารถ
ระบุได้วา่ เหมาะส�ำหรับใช้กบั ยานยนต์ตามประเภทพิกดั
ข้างต้นเท่านั้น
2) ชิ้นส่วนและส่วนประกอบนั้นจะต้องไม่ใช่
สินค้าทีถ่ กู แยกออกไปตามบทบัญญัตใิ นหมายเหตุของ
หมวดที่ 17
นอกจากนี้ หมายเหตุ 3 ของหมวด 17
ระบุ ว ่ า “ความใดในตอนที่ 86 ถึ ง 88 ที่ ร ะบุ ถึ ง
“ส่ ว นประกอบ” หรื อ “อุ ป กรณ์ ป ระกอบ” ไม่ ใ ห้ ใ ช้ กั บ
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบที่ไม่เหมาะส�ำหรับใช้เฉพาะ
หรือไม่เหมาะส�ำหรับใช้เป็นส่วนใหญ่กับของในตอนเหล่านั้น
ส่ ว นประกอบหรื ออุ ปกรณ์ ป ระกอบที่มี ลัก ษณะตามที่ ระบุ
ไว้ ในประเภทต่างๆ ตั้งแต่สองประเภทขึ้นไปในตอนดังกล่าว
ให้จ�ำแนกเข้าประเภทตามประโยชน์หลักของส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ประกอบนั้น” ซึ่งชิ้นส่วนตามประเภทพิกัด 87.08
รวมถึงกรอบหน้าต่าง กระจกทีต่ ดิ ตัง้ ตัวต้านทานทีท่ ำ� ให้
เกิดความร้อนและขัว้ ต่อไฟฟ้า และกรอบกระจกด้วย

ความเห็นประกอบการพิจารณาจ�ำแนกประเภทพิกดั
พิจารณารายละเอียดของสินค้ากระจกส�ำหรับ
ยานยนต์ (Motor Vehicle Windows) ทั้ง 5 รายการ
พบว่า สินค้ามีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันบ้าง
บางประการ จึงควรพิจารณาจ�ำแนกประเภทพิกัดเป็น
รายการ ดังนี้
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สินค้ารายการที่ 1 หน้าต่างยานยนต์เคลือบ

ด้ ว ยตั ว ท� ำ ความร้ อ น เป็ น หน้ า ต่ า งที่ ป ระกอบด้ ว ย
ตัวต้านทานทีท่ ำ� ให้เกิดความร้อนหรือหน้าต่างทีม่ กี รอบ
ส�ำหรับยานยนต์ การให้ความร้อนโดยการเคลือบหรือ
พิมพ์เพิ่งมีการพัฒนาขึ้นไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเทคนิค
ที่มีหลักการเหมือนกันกับเทคนิคการให้ความร้อนโดย
ใช้ตัวต้านทานที่เป็นสายไฟ เนื่องจากทั้งสองท�ำหน้าที่
ในการให้ความร้อน และมีขั้วต่อไฟฟ้า ซึ่งคล้ายกัน
กับหน้าต่างที่ประกอบไปด้วยตัวต้านทานที่ท�ำให้เกิด
ความร้อนและขั้วต่อไฟฟ้าส�ำหรับยานยนต์ จึงควรจัด
เข้าประเภทพิกดั 87.08 ในฐานะทีเ่ ป็นชิน้ ส่วนยานยนต์
ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1

สามารถติ ดตั้ ง ได้ ภายหลั ง จากการเพิ่ มแผ่ น ที่ ขึ้ น รู ป
สินค้าดังกล่าวมีการพิมพ์และเพิ่มหน้าจอ HUD หรือ
เคลือบด้วยฟิล์มโลหะ โดยสินค้ารายการนี้ มีความเห็น
ในการจ�ำแนกประเภทพิกัดออกเป็น 2 แนวทาง คือ
• สิ น ค้ า รายการที่ 4 ไม่ มี ไ ฟฟ้ า หรื อ เคมี เ ป็ น
องค์ประกอบ และฟิล์มโลหะก็ท�ำหน้าที่เพื่อลด
แสงจ้าเท่านั้น ยังคงคุณสมบัติการเป็นกระจกตาม
ประเภทพิกัด 70.07
• กระบวนการผลิ ต ที่ มี รู ป แบบพิ เ ศษที่ เ กิ น กว่ า
ขอบเขตของประเภทพิกัด 70.07 จึงไม่สามารถจัด
เข้าประเภทพิกดั ดังกล่าวได้ และควรจัดเข้าประเภท
พิกดั 87.08

สินค้ารายการที่ 2 หน้าต่างยานยนต์พิมพ์

สินค้ารายการที่ 5 กระจกยานยนต์เคลือบด้วย

ด้ ว ยตั ว ท� ำ ความร้ อ น เป็ น หน้ า ต่ า งที่ ป ระกอบด้ ว ย
ตัวต้านทานทีท่ ำ� ให้เกิดความร้อนหรือหน้าต่างทีม่ กี รอบ
ส�ำ หรั บ ยานยนต์ ผลิตด้ว ยเทคนิคการพิม พ์ด้ วยตั ว
ท�ำความร้อน เช่นเดียวกับเทคนิคทีใ่ ช้ผลิตสินค้ารายการ
ที่ 1 นอกจากนี้ แผงวงจรทีเ่ กิดจากการพิมพ์ Silver paste
ลงบนกระจกยังท�ำหน้าที่เป็นเสาอากาศส�ำหรับระบบ
สือ่ สารไร้สายของยานยนต์อกี ด้วย จึงควรจัดเข้าประเภท
พิกดั 87.08 ในฐานะทีเ่ ป็นชิน้ ส่วนยานยนต์ ตามหลักเกณฑ์
การตีความข้อ 1

สินค้ารายการที่ 3 หน้าต่างยานยนต์ประกอบ

ด้ ว ยแผ่ น ขึ้ น รู ป และสามารถติ ด ตั้ ง และใช้ ง านโดย
ไม่จ�ำเป็นต้องมีการด�ำเนินการอื่นๆ เพิ่มเติม สินค้านี้
คือกระจกที่มีกรอบส�ำหรับยานยนต์ ซึ่งเป็นหน้าต่าง  
ที่ประกอบด้วยตัวต้านทานที่ท�ำให้เกิดความร้อนหรือ
หน้าต่างที่มีกรอบส�ำหรับยานยนต์ และควรถูกจัดเข้า
ประเภทพิกัด 87.08 ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1
สินค้ารายการที่ 4 กระจกยานยนต์ ประกอบด้วย
HUD (Head Up Display) เป็นกระจกที่ไม่มีกรอบยาง
หรือพลาสติก แต่ถูกผลิตขึ้นโดยมีรูปแบบที่พิเศษ และ

ตัวสะท้อนความร้อน เป็นสินค้าคล้ายคลึงกับสินค้า
รายการที่ 4 สินค้ารายการนี้มีความเห็นในการจ�ำแนก
ประเภทพิกัดออกเป็น 2 แนวทางเช่นเดียวกับสินค้า
รายการที่ 4 คือ
• สิ น ค้ า รายการที่ 5 ไม่ มี ไ ฟฟ้ า หรื อ เคมี เ ป็ น องค์
ประกอบ และฟิล์มโลหะก็ท�ำหน้าที่เพื่อลดแสงจ้า
เท่านัน้ ยังคงคุณสมบัตกิ ารเป็นกระจกตามประเภท
พิกัด 70.07
• สินค้ารายการนีเ้ ป็นกระจกทีม
่ กี รอบ กระจกทีต่ ดิ ตัง้
ตัวต้านทานที่ท�ำให้เกิดความร้อนและขั้วต่อไฟฟ้า
ซึ่งไม่รวมอยู่ในขอบเขตของประเภทพิกัด 70.07
และควรถูกจัดเข้าประเภทพิกัด 87.08 ในฐานะที่
เป็นชิ้นส่วนยานยนต์
กระจกนิรภัยส�ำหรับยานยนต์ทนี่ ำ� มาพิจารณา
นีป้ ระกอบไปด้วยกระจกรวมกับวัตถุดบิ อืน่ อีกหลายชัน้
ซึง่ การท�ำงานของกระจกขึน้ อยูก่ บั ชนิดของวัตถุดบิ นัน้ ๆ
ตัวอย่างเช่น ในกรณีของหน้าต่าง HUD หรือโดยการเพิม่
หน้าที่ในการให้ความร้อนจากการน�ำวัสดุที่เป็นตัวน�ำ
ไฟฟ้ามาติดกับหน้าต่าง เป็นต้น
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ทั้งนี้ ฝ่ายเลขาฯ มีความเห็นต่อการพิจารณา
สินค้าทั้ง 5 รายการ ดังนี้
สินค้ารายการที่ 1 และ 2 มีการน�ำตัวน�ำไฟฟ้า
มาใส่ในชั้นต่างๆ ของกระจกและน�ำขั้วต่อไฟฟ้ามา
เชื่อมติดกับสินค้านั้น ค�ำถามที่เกิดขึ้นคือการน�ำขั้วต่อ
ไฟฟ้ามาใช้นั้นจะถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่ยอมรับได้
ส�ำหรับสินค้าภายใต้ประเภทพิกัด 70.07 หรือไม่ หรือ
เมื่อเพิ่มอุปกรณ์ในการขจัดหมอกด้วยไฟฟ้า กระจก
นิ ร ภั ย นั้ น ควรจะกลายเป็ น ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ ห รื อ ไม่
ฝ่ า ยเลขาฯ พิ จ ารณาว่ า ขอบเขตของประเภทพิ กั ด
70.07 ไม่ควรถูกขยายความมากเกินไปจนยอมรับว่า
ส�ำหรับประเภทพิกัดนี้ การตัดกระจกเพื่อให้มีรูปร่าง
เฉพาะส�ำหรับใช้กับยานยนต์นั้นรวมถึงกระจกที่ติดตั้ง
ตัวน�ำความร้อนโดยใช้อปุ กรณ์ไฟฟ้าด้วย และเนือ่ งจาก
กระจก ที่มีคุณสมบัติในการขจัดหมอกนี้สามารถระบุ
ได้ว่าใช้เฉพาะกับยานยนต์ โดยดูจากรูปร่างและขั้วต่อ
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ไฟฟ้าที่เชื่อมติดกับกระจกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน
การขับขี่ ดังนัน้ สินค้าดังกล่าวจึงควรถูกจัดให้อยูใ่ นประเภท
พิกดั 87.08
สินค้ารายการที่ 3 ประกอบด้วยแผ่นขึ้นรูปที่
ท�ำจากพลาสติกหรือยางซึ่งติดอยู่กับขอบของกระจก
ด้วยเทป 3M หรือยางบิวทิล (Butyl rubber) แม้วา่ สินค้านี้
จะมีรปู ร่างเป็นกระจกหน้าของยานยนต์ การทีจ่ ะจ�ำแนก
สินค้ารายการนี้เข้าประเภทพิกัด 87.08 ในฐานะที่เป็น
กระจกหน้ารถยนต์ที่มีกรอบ และไม่เข้าประเภทพิกัด
70.07 นั้น จะต้องน�ำค�ำอธิบายพิกัดของประเภทพิกัด
ที่ 87.08 เข้ามาพิจารณาด้วย
ส� ำ หรั บ สิ น ค้ า รายการที่ 4 และ 5 สิ น ค้ า
ทัง้ สองชนิดถือเป็นสินค้ารุน่ พืน้ ฐานทีส่ ามารถเพิม่ กรอบ
หรือขั้วต่อไฟฟ้าได้ภายหลัง และเนื่องจากสินค้านี้ไม่มี
กรอบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้กล่าวข้างต้น ฝ่ายเลขาฯ
จึงมีความเห็นว่าควรจัดสินค้าทั้งสองชนิดเข้าประเภท
พิกัด 70.07

สรุปผลการพิจารณา
สิ น ค้ า รายการที่ 1 และ 2 ที่ ป ระชุ ม คณะ

กรรมการระบบฮาร์โมไนซ์ ครั้งที่ 61 มีมติเป็นเอกฉันท์
ให้จัดสินค้าทั้ง 2 รายการ เข้าประเภทย่อย 8708.29
เนื่องจากมีอุปกรณ์ที่ท�ำให้เกิดความร้อนรวมอยู่ด้วย
สินค้าดังกล่าวจึงพิจารณาเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ภายใต้
หมายเหตุ 2 ของหมวด 17 ตามหลักเกณฑ์การตีความ
ข้อ 1 และ 6

สินค้ารายการที่ 3 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการระบบ

ฮาร์โมไนซ์ ครั้งที่ 62 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสินค้านี้เข้า
ประเภทย่อย 8708.29 เนื่องจากเห็นว่าแผ่นขึ้นรูปนั้น

สินค้ารายการที่ 1
หน้าต่างยานยนต์
เคลือบด้วยตัวท�ำความร้อน

สินค้ารายการที่ 2
หน้าต่างยานยนต์
พิมพ์ด้วยตัวท�ำความร้อน

เป็นส่วนส�ำคัญของกระจกหน้ารถยนต์และติดตั้งโดย
วิธีเฉพาะ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

สินค้ารายการที่ 4 ที่ประชุมคณะกรรมการ

ระบบฮาร์โมไนซ์ครั้งที่ 61 มีมติด้วยคะแนนเสียง 24
ต่อ 18 ให้จัดสินค้านี้เข้าประเภทย่อย 7007.21 ตาม
หลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

สินค้ารายการที่ 5 ที่ประชุมคณะกรรมการ

ระบบฮาร์โมไนซ์ครั้งที่ 61 มีมติด้วยคะแนนเสียง 26
ต่อ 17 ให้จัดสินค้านี้เข้าประเภทย่อย 7007.21 ตาม
หลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

สินค้ารายการที่ 3
หน้าต่างยานยนต์
ประกอบด้วยแผ่นขึ้นรูป

สินค้ารายการที่ 4
กระจกยานยนต์
ประกอบด้วย HUD
(Head Up Display)

สินค้ารายการที่ 5
กระจกยานยนต์
เคลือบด้วยตัวท�ำความร้อน

Illustration of the HUD presentation funcition

ประเภทพิกัด 87.08 (ประเภทย่อย 8708.29)
หลักเกณฑ์การตีความข้อ 1
(หมายเหตุ 2 ของหมวด 17) และ 6

ประเภทพิกัด 70.07 (ประเภทย่อย 7007.21)

หลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

หลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ 6

เรื่องโดย...สรรค์ศุภา คล้ายสุบรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ

ขอบคุณภาพประกอบจาก...
www.kisspng.com
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อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง
เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินการ
ทางวินยั อย่างไร?
อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง ชื่อนี้พี่น้องชาว

ศุลกากร อาจเห็นว่าไม่นา่ จะเกีย่ วข้องกับการด�ำเนินการ
ทางวินัย เนื่องจากค�ำสั่ง ยุติเรื่อง งดโทษ หรือลงโทษ
ข้าราชการล้วนแต่ออกโดยกรมศุลกากร แต่ความจริงแล้ว
ตาม มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการ
พลเรื อ น พ.ศ. 2551 ก� ำ หนดให้ เมื่ อ กรมศุ ล กากร
ได้ ด� ำ เนิ น การทางวิ นั ย กั บ ข้ า ราชการกรมศุ ล กากร
ไม่วา่ จะเป็นการด�ำเนินการกรณีมมี ลู กล่าวหาว่า กระท�ำ
ผิ ด วิ นั ย อย่ า งไม่ ร ้ า ยแรง หรื อ กรณี มี มู ล กล่ า วหาว่ า
กระท�ำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และจากการพิจารณาของ
กรมศุลกากร จะพิจารณามีค�ำสั่งลงโทษข้าราชการผู้นั้น
รวมทั้ง แม้จะมีค�ำสั่งยุติเรื่องหรืองดโทษ กรมศุลกากร
จะต้องรายงานให้ อ.ก.พ.กระทรวงการคลัง เพือ่ พิจารณา
ทุกครั้ง เห็นได้ว่า อ.ก.พ กระทรวงการคลัง เป็นองค์กร
ที่มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการลงโทษทางวินัยของ
กรมศุลกากรอีกชั้นหนึ่ง
เมือ่ ทราบถึงอ�ำนาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินการ
ทางวินัยของ อ.ก.พ. กระทรวงการคลังแล้ว เราควร
ทราบว่าองค์คณะนี้ที่มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการ
ลงโทษทางวินัยนั้น ประกอบด้วยบุคคลใด ซึ่ง อ.ก.พ.
กระทรวงการคลัง ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง เป็นประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นรอง
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ประธาน และ ผู้แทน ก.พ. ซึ่งตั้งจากข้าราชการพลเรือน
ในส�ำนักงาน ก.พ. หนึง่ คน เป็นอนุกรรมการโดยต�ำแหน่ง
และ อนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจาก
(1) ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านการบริหารและการจัดการ และด้านกฎหมาย ซึ่งมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว และมิได้
เป็นข้าราชการในกระทรวงนั้นจ�ำนวนไม่เกินสามคน
(2) ข้าราชการพลเรือนผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภท
บริ ห ารระดั บ สู ง ในกระทรวงนั้ น ซึ่ ง ได้ รั บ เลื อ กจาก
ข้าราชการพลเรือนผู้ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว จ�ำนวนไม่
เกินห้าคน

อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง นอกจากมีอ�ำนาจ

พิจารณาเกี่ยวกับการด�ำเนินการทางวินัยและการสั่งให้
ออกจากราชการ แล้วยังมีอ�ำนาจหน้าที่อื่น ดังนี้
( 1) พิ จาร ณาก� ำ ห น ดน โ ย บาย ร ะ บ บ
และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระทรวง
ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐาน
ที่ ก.พ. ก�ำหนด
(2) พิจารณาการเกลี่ยอัตราก�ำลังระหว่างส่วน
ราชการต่าง ๆ ภายในกระทรวง
(3) ปฏิบัติการอื่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และช่วย ก.พ. ปฏิบตั กิ าร
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ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 ตามที่ ก.พ. มอบหมาย

ในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือน กรมศุลกากรจึงต้องมี
ค�ำสั่งให้เพิ่มโทษตามมติดังกล่าว

จากอ�ำนาจหน้าที่ดังกล่าวเห็นได้ว่า อ.ก.พ.
กระทรวงการคลัง มีอำ� นาจทีจ่ ะพิจารณากลัน่ กรองการ
ด�ำเนินการทางวินัยของกรมศุลกากรอีกชั้นหนึ่ง และ
หากเห็นว่าการด�ำเนินการทางวินัยของกรมศุลกากรไม่
ถูกต้องหรือเหมาะสม อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง สามารถ
ที่จะมีมติให้กรมศุลกากรด�ำเนินการทางวินัยให้ถูกต้อง
หรือเหมาะสมได้ ซึ่งกรมศุลกากรจะต้องปฏิบัติตาม
หรือมีค�ำสั่งตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง ดังกล่าว
ตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 103 วรรคสอง แห่งพระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ตั ว อย่ า งที่ 2 กรมศุ ล กากรมี ค� ำ สั่ ง ลงโทษ

ผู ้ เ ขี ย นขอยกตั ว อย่ า งเรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ซึ่ ง
กรมศุลกากรได้ ออกค�ำสั่งลงโทษข้าราชการแล้วแต่
อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง ได้มีมติเห็นว่าการด�ำเนินการ
ทางวินัยไม่เหมะสม ดังนี้

ตัวอย่างที่ 1 กรมศุลกากรมีค�ำสั่งลงโทษ

ภาคทัณฑ์ กรณีเจ้าหน้าที่ศุลกากร มีหน้าที่ดูแลรับผิด
ชอบที่เก็บรักษาของกลาง เมื่อของกลางตามแฟ้มคดี
ได้ ข าดหายไปในระหว่ า งการดู แ ลเก็ บ รั ก ษาของ
เจ้าหน้าทีด่ งั กล่าว พฤติการณ์เป็นความผิดวินยั อย่างไม่
ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการด้วยความอุตสาหะ
เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ทางราชการ และ
ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ และได้รายงานการลงโทษไปยัง อ.ก.พ.
กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณา
ต่อมา อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง ได้พิจารณา
เห็นว่า การที่กรมศุลกากรมีค�ำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์
เจ้าหน้าทีร่ ายดังกล่าวยังไม่เหมาะสมกับกรณีความผิด
จึงมีมติให้เพิม่ โทษ จากโทษภาคทัณฑ์เป็นลดเงินเดือน

ภาคทั ณ ฑ์ กรณี เ จ้ า หน้ า ที่ ศุ ล กากร ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ค วาม
ระมั ด ระวั ง เพี ย งพอในการตรวจสอบรั บ ราคาและ
ตรวจปล่ อ ยรถยนต์ อ อกจากเขตปลอดอากร อี ก ทั้ ง
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกรมศุลกากรที่ 14/2549 ลงวันที่
31 มีนาคม 2549 ข้อ 7(1) เป็นเหตุให้กรมศุลกากรรับ
ช�ำระค่าภาษีอากรขาด แต่ต่อมาผู้น�ำเข้าได้ช�ำระค่า
ภาษีอากรที่ขาดครบถ้วนแล้ว พฤติการณ์เป็นความผิด
วินยั อย่างไม่รา้ ยแรง ฐานไม่ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการให้เป็น
ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของ
คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตาม
ระเบี ย บแบบแผนของทางราชการ และได้ ร ายงาน
การลงโทษไปยัง อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง เพือ่ พิจารณา
ต่อมา อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง ได้พิจารณา
เห็นว่า การที่กรมศุลกากรมีค�ำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์
เจ้าหน้าทีร่ ายดังกล่าวยังไม่เหมาะสมกับกรณีความผิด
จึงมีมติให้เพิม่ โทษ จากโทษภาคทัณฑ์เป็น ตัดเงินเดือน
ในอัตราร้อยละ 2 เป็นเวลา 1 เดือน กรมศุลกากรจึงต้อง
มีค�ำสั่งให้เพิ่มโทษตามมติดังกล่าว

ตัวอย่างที่ 3 กรมศุลกากรมีค�ำสั่งลงโทษ

ตั ด เงิ น เดื อ นในอั ต ราร้ อ ยละ 4 ของเงิ น เดื อ นเป็ น
เวลา 2 เดื อ น กรณี เ จ้ า หน้ า ที่ ศุ ล กากรเมื่ อ ครั้ ง
ป ฏิ บั ติ ห น ้ า ที่ ฝ ่ า ย ข อ ง ก ล า ง แ ล ะ ข อ ง ต ก ค ้ า ง
ได้ รั บ ค� ำ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น ผู ้ เ ก็ บ รั ก ษากุ ญ แจห้ อ ง
ของกลางและของตกค้ า ง แต่ เ จ้ า หน้ า ที่ ดั ง กล่ า ว
ไม่เก็บรักษากุญแจห้องของกลางไว้เอง กลับน�ำไปฝาก
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้เก็บรักษาไว้แทน ต่อมาของกลาง
ตามแฟ้ ม คดี ดั ง กล่ า วบางส่ ว นได้ สู ญ หายไปจาก
คลังของกลางและของตกค้าง โดยจากการสอบสวน
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ไม่ ป รากฏพยานหลั ก ฐานใดที่ ชี้ ชั ด หรื อ ยื น ยั น ได้ ว ่ า
คนร้ายได้ใช้กุญแจที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าว เก็บรักษาอยู่ ไข
ประตูห้องของกลางเพื่อลักเอาของกลางไป ประกอบกับ
เมือ่ พบว่าของกลางสูญหายเจ้าหน้าทีด่ งั กล่าวได้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาและเดินทางไปแจ้งความที่สถานีต�ำรวจ
พฤติการณ์เป็นความผิดวินยั อย่างไม่รา้ ยแรง ฐานไม่ปฏิบตั ิ
หน้าทีร่ าชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ
ทางราชการ ฐานไม่ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการด้วยความตัง้ ใจ
อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ
และฐานไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งใน
หน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย และได้รายงาน
การลงโทษไปยัง อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง เพือ่ พิจารณา
ต่อมา อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง ได้มีมติว่าการ
กระท�ำดังกล่าว เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
มี มู ล ที่ ค วรกล่ า วหาว่ า กระท� ำ ผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง
จึ ง มี ม ติ ใ ห้ ก รมศุ ล กากรไปด� ำ เนิ น การทางวิ นั ย กั บ
เจ้าหน้าทีใ่ นมูลความผิดวินยั อย่างร้ายแรงกรณีดงั กล่าว
ซึ่ ง ต่ อ มากรมศุ ล กากรได้ มี ค� ำ สั่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามมติของ อ.ก.พ.
กระทรวงการคลัง

เห็นว่าไม่ถูกต้องเหมาะสม ก็มีอ�ำนาจที่จะเปลี่ยนได้
โดยกรมศุลกากรมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือสั่งตามมติของ
อ.ก.พ กระทรวงการคลัง ตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา
103 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551
จากบทความที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนหวังว่า
พี่ น ้ อ งชาวศุ ล กากร พึ ง ระมั ด ระวั ง และใช้ ค วาม
รอบคอบในการปฏิ บั ติ ง านให้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
ประมวลระเบียบปฏิบัติ รวมทั้งประกาศและค�ำสั่งต่างๆ
มิ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ทางราชการ เพราะเมื่ อ
เกิ ด ความผิ ด พลาดเกิ ด ขึ้ น ย่ อ มต้ อ งถู ก ด� ำ เนิ น การ
ทางวินยั อย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว และอย่าคาดหวังว่า
เมือ่ กรมศุลกากรได้พจิ ารณาสัง่ การอย่างใดอย่างหนึง่ แล้ว
จะเป็ น ที่ ยุ ติ ต ามที่ ก รมศุ ล กากรได้ สั่ ง การ เนื่ อ งจาก
การด�ำเนินการทางวินยั จะไม่ได้ยตุ ทิ กี่ รมศุลกากร แต่ตอ้ ง
รายงานให้ อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง พิจารณาอีกชัน้ หนึง่
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงค�ำสั่งได้ โดยที่กรมศุลกากร
จะต้องด�ำเนินการมีคำ� สัง่ ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง
ได้มีมติด้วย

จากตั ว อย่ า งทั้ ง สามที่ ก ล่ า วมาเห็ น ได้ ว ่ า

กระบวนการในการด� ำ เนิ น การทางวิ นั ย นั้ น แม้ ก รม
ศุลกากรจะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการด�ำเนิน
การทางวิ นั ย กั บ ข้ า ราชการภายในหน่ ว ยงานก็ ต าม
แต่กระบวนการทางวินัยมิได้สิ้นสุดเพียงภายในกรม
ศุลกากรเท่านั้น   โดยจะต้องผ่านการพิจารณากลั่น
กรองจากหน่วยงานระดับ อ.ก.พ กระทรวงการคลัง
อันประกอบไปด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวง ผูแ้ ทนจากส�ำนักงาน ก.พ. และผูท้ รงคุณวุฒิ
ที่มีความรู้ความสามารถอีกหลายท่าน เป็นผู้พิจารณา
ตรวจสอบว่าการด�ำเนินการทางวินยั ของกรมศุลกากรถูกต้อง
และเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งหาก อ.ก.พ กระทรวงการคลัง
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เรื่องโดย...นายปราโมทย์ สุขใย
นักวิชาการศุลกากรช�ำนาญการพิเศษ รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านวินัยและจริยธรรม
ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ขอบคุณภาพประกอบจาก...
www.kisspng.com
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