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กรมศุุลกากรชี้้�แจงการเปิิดตรวจพััสดุุไปรษณีีย์์ระหว่่างประเทศ

คอลััมน์์นี้้�มีีคำำ�ตอบ

CUSTOMS SAY HI

CUSTOMS BULLETIN
จุลสารศุลกากร
เจ้้าของ

“กัันยายน”นัับเป็็นเดืือนสุุดท้้ายของปีีสำำ�หรัับข้้าราชการ
ไทยทุุกคน และเป็็นเดืือนสุุดท้้ายของปีีงบประมาณที่่�จะมีีผู้้�เกษีียณอายุุ
ราชการที่่�น่่าใจหายและน่่ายิินดีี ในเดืือนเดีียวกััน ที่่�ว่่า “น่่าใจหาย”
เพราะว่่าจะไม่่ ได้้มาทำำ�งาน พบปะผู้้�ร่ว่ มงานเหมืือนเช่่นเคย แต่่ที่�่ “น่่ายิินดีี”
ก็็คืือจะได้้ ไม่่ต้้องกัังวลกัับการทำำ�งานอีีกแล้้ว ได้้พัักผ่่อน ท่่องเที่่�ยว
และได้้ใช้้เวลาในการทำำ�กิิจกรรมที่่�ชอบอย่่างเต็็มที่่�
	สำำ�หรัับเดืือนกัันยายนในปีี 2563 นี้้� กรมศุุลกากรมีีเรื่่อ� งน่่ายิินดีี
หลายเรื่่ � อ งด้้ ว ยกัั น สำำ � หรัั บ เรื่่ � อ งแรกต้้ อ งขอแสดงความยิิ น ดีีกัั บ
นายกฤษฎา จีีนะวิิจารณะ อธิิบดีีกรมศุุลกากร ที่่� ได้้รัับการโปรดเกล้้าฯ
ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งปลััดกระทรวงการคลััง ซึ่่�งเป็็นตำำ�แหน่่งที่่�สููงสุุดของ
ข้้าราชการพลเรืือน และเรื่่�องที่่�น่่ายิินดีีอีีกเรื่่�อง คืือ กรมศุุลกากร
ได้้รัับรางวััล “คุุณภาพการบริิหารจััดการภาครััฐ 4.0” และรางวััล
“การบริิการภาครััฐ” ประเภทพััฒนาการบริิการระดัับดีี ชื่่�อผลงาน Bill
Payment ในพิิธีีมอบรางวััลเลิิศรัฐั ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2563 จััดโดย สำำ�นักั งาน
คณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และนายวิิษณุุ เครืืองาม
รองนายกรััฐมนตรีี ให้้เกีียรติิเป็็นผู้้�มอบรางวััล ซึ่่�งเป็็นรางวััลที่่�มอบให้้แก่่
พวกเราชาวศุุลกากรที่่�มุ่่�งมั่่�นใช้้เวลาตั้้�งใจทำำ�งานด้้วยดีีเสมอมา
นอกจากนี้้� “เวลา” ยัังได้้นำ�พ
ำ าความเปลี่่ย� นแปลงทางเทคโนโลยีี
สารสนเทศให้้พััฒนาเพิ่่�มมากขึ้้�น ส่่งผลให้้การค้้าและการลงทุุนของโลก
ขยายตััวอย่่างรวดเร็็ว ผลจากการพััฒนาเทคโนโลยีีและสารสนเทศ ธุุรกิจิ
e-Commerce ก็็มีีการขยายตััวและมีีแนวโน้้มเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งใน
ประเทศและต่่างประเทศ ทำำ�ให้้การใช้้บริิการพััสดุุไปรษณีีย์์ (Parcels by
Post) เพิ่่�มขึ้้�นตามไปด้้วย จุุลสารศุุลกากรฉบัับนี้้�จึึงขอนำำ�เสนอเรื่่�องของ
“วิิธีีคำำ�นวณอากรขาเข้้าและภาษีีอื่่�น ๆ สำำ�หรัับของที่่�นำำ�เข้้าทางไปรษณีีย์์
ระหว่่างประเทศ” ในคอลััมน์์ “Customs Guide”
ถึงึ แม้้ว่า่ เดืือนกัันยายน จะเป็็นเดืือนสิ้้�นสุุดปีีงบประมาณ แต่่ผม
และกองบรรณาธิิการจุุลสารศุุลกากรจะยัังคงมุ่่�งมั่่�นเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ในการคััดสรรสิ่่�งดีีมีีประโยชน์์ ให้้ท่่านได้้ติิดตาม ค้้นคว้้าหาความรู้้�ต่่อไป
และขอขอบคุุณทุุกท่่านที่่ติ� ดิ ตามและเป็็นกำำ�ลังั ใจให้้ผมและกองบรรณาธิิการ
มาตลอด ขอบคุุณครัับ

กรมศุุลกากร
เลขที่่� 1 ถนน สุุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุุงเทพฯ 10110

ที่่�ปรึึกษา
นายกฤษฎา จีีนะวิิจารณะ
อธิิบดีีกรมศุุลกากร

นายชููชััย อุุดมโภชน์์
ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบสิิทธิิประโยชน์์ทางศุุลกากร

นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ
ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบควบคุุมทางศุุลกากร

นายกิิตติิ สุุทธิิสััมพัันธ์์

รองอธิิบดีี รัักษาการในตำำ�แหน่่ง
ที่่�ปรึึกษาด้้านการพััฒนาและบริิหารการจััดเก็็บภาษีี

นายสรศัักดิ์์� มีีนะโตรีี
รองอธิิบดีี

นายพัันธ์์ทอง ลอยกุุลนัันท์์
รองอธิิบดีี

บรรณาธิิการบริิหาร
นายกรีชา เกิดศรีพันธ์ุ

หััวหน้้ากองบรรณาธิิการ
นางพััชรา แสงอรุุณ

ผู้้�ช่่วยกองบรรณาธิิการ

นางสาวภััทราภรณ์์ พงษ์์พัันธ์์

กองบรรณาธิการ
ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ ส่่วนสื่่�อสารองค์์กร
สำำ�นัักงานเลขานุุการกรม กรมศุุลกากร
นางสาวศรปวัันพััสตร์์ บุุญเชิิด นางจารุุณีี อามานนท์์ นายประดิิษฐ์์ เพชรดา
นางสาวบััณฑิิตา ธาราภููมิิ นางสาวอุุษณีี ชััยรััตน์์ นายศรััณย์์ ศรน้้อย
นางชลวรรณ สุุขเมืือง นางสาวอมราวดีี ยอดสุุวรรณ์์ นางสาวศรััณญา จอมสวรรค์์
นายเฉลิิมชััย ศิิริิพงษ์์ นายนริินทร์์ ชีีวตระกููลชััย

ติดตามข่าวสารจาก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่วนสือ่ สารองค์กร ส�ำนักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร

กรีีชา เกิิดศรีีพัันธุ์์�
บรรณาธิิการบริิหาร

e-mail : prcustoms@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2667-7335
Facebook : กรมศุลกากร : The Customs Department
Read online : www.customs.go.th
Customs Call Center : 1164
Line Official : @thaicustoms
Youtube Channel : ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ กรมศุุลกากร
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การประชุุมหารืือในประเด็็นด้้านศุุลกากรระหว่่างกรมศุุลกากรและ AMCHAM)
นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบ
ควบคุุมทางศุุลกากร  และนายธาดา ชุุมไชโย ผู้้อำ� �ำ นวยการ
กองสืืบสวนและปราบปราม พร้้อมด้้วยผู้้แ� ทนกรมศุุลกากร 
ให้้ ก ารต้้ อ นรัั บ คณะผู้้ � แ ทนจากหอการค้้ า อเมริิ กัั น ใน
ประเทศไทย (American Chamber of Commerce
in Thailand:   AMCHAM) ในโอกาสการประชุุมหารืือ
ในประเด็็นด้้านศุุลกากร ในวัันอัังคารที่่� 8 กัันยายน 2563
ณ ห้้องประชุุม 5 อาคาร 1 ชั้้�น 2 กรมศุุลกากร

พิิธีีทำำ�ลายของกลางคดีีละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญาที่่�คดีีถึึงที่่�สุุดแล้้ว

นายชัั ย ยุุ ท ธ คำำ �คุ ุ ณ  ที่่� ป รึึ ก ษาด้้ า นพัั ฒ นา
ระบบควบคุุ ม ทางศุุ ล กากร ร่่ ว มพิิ ธีีทำำ � ลายของกลาง
คดีีละเมิิ ด ทรัั พย์ ์ สิิ น ทางปัั ญ ญาที่่� คดีี ถึึ ง ที่่� สุ ุ ด แล้้ ว
โดยมีีนายวีีรศัั ก ดิ์์�  หวัั ง ศุุ ภ กิิ จ โกศล รัั ฐ มนตรีีช่่ ว ย
ว่่าการกระทรวงพาณิิชย์์เป็็นประธาน ณ ห้้องประชุุม
บุุรฉััตรไชยากร ชั้้�น 4 สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงพาณิิชย์์
เมื่่อวั
� นั ที่่� 9 กัันยายน 2563
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การเจรจาหารืือในประเด็็น
การใช้้มาตรการบัังคัับทางปกครอง
ระหว่่างกรมศุุลกากรกัับกรมบัังคัับคดีี

กรมศุุลกากร ร่่วมเสวนาในงานสััมมนา
เรื่่�อง “ฝ่่าวิิกฤติิโควิิด พิิชิิตตลาดเพื่่�อนบ้้าน
ผ่่าน Digital DFT”

นายกฤษฎา จีีนะวิิจารณะ อธิิบดีีกรมศุุลกากร 
มอบหมายให้้ นายพัันธ์์ทอง ลอยกุุลนัันท์์ รองอธิิบดีี 
เป็็นผู้้�แทนในการเจรจาหารืือกัับกรมบัังคัับคดีีในประเด็็น
การใช้้มาตรการบัังคัับทางปกครอง โดยมีี นายศศิิน ปงรัังษีี
ผู้้�อำำ�นวยการกองกฎหมาย (กกม.) และ ผู้้�แทนจาก กกม.
เข้้าร่่วมเจรจา ณ ห้้องประชุุมคชสาร  2 ชั้้�น 3 อาคาร
กรมบัังคัับคดีี กรมบัังคัับคดีี เมื่่�อวัันที่่� 16 กัันยายน 2563

นายพัันธ์์ทอง ลอยกุุลนัันท์์ รองอธิิบดีีกรมศุุลกากร 
ร่่วมเสวนาในงานสััมมนา เรื่่อ� ง “ฝ่่าวิิกฤติิโควิิด พิชิิ ตต
ิ ลาด
เพื่่�อนบ้้าน ผ่่าน Digital DFT” ซึ่่�งจััดโดย กรมการค้้า
ต่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์์เคลีีย์์
โฮเต็็ล ประตููน้ำำ� 
� กรุุงเทพฯ เมื่่�อวัันที่่� 17 กัันยายน 2563
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พิิธีีมอบรางวััลเลิิศรััฐประจำำ�ปีี พ.ศ. 2563

กรมศุุลกากร ร่่วมพิิธีีมอบรางวััลเลิิศรััฐประจำำ�ปีี พ.ศ. 2563 ซึ่่�งจััดโดย สำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีีนายวิิษณุุ เครืืองาม รองนายกรััฐมนตรีี ให้้เกีียรติิเป็็นผู้้ม� อบรางวััล ซึ่ง่� กรมศุุลกากรได้้รับั รางวััลคุุณภาพ
การบริิหารจััดการภาครััฐ 4.0 โดยมีีนายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบควบคุุมทางศุุลกากร พร้้อมด้้วย
นางมาลีี สุุมโนทยาน ผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มพััฒนาระบบบริิหาร  เป็็นผู้้�แทนกรมศุุลกากรเข้้ารัับรางวััล“คุุณภาพการบริิหาร
จััดการภาครััฐ 4.0 “
นอกจากนี้้�กรมศุุลกากรยัังได้้รัับรางวััลการบริิการภาครััฐ ประเภทพััฒนาการบริิการระดัับดีี  ในชื่่�อผลงาน
Bill Payment โดยมีีนายกรีีชา เกิิดศรีีพัันธุ์์� เลขานุุการกรม และนางสาวชุุติมิ า ปรีีชญางกููร ผู้้�อำำ�นวยการส่่วนบริิหารรายได้้
เป็็นผู้้แ� ทนรัับมอบรางวััล ณ ห้้องรอยััล จููบิิลี่่� บอลรููม อาคารชาเลนเจอร์์ ชั้้น� 1 อิิมแพค เมืืองทองธานีี เมื่่อวั
� นั ที่่� 16 กัันยายน 2563
ทั้้�งนี้้� เจ้้าหน้้าที่่�กรมศุุลกากรร่่วมส่่งกำำ�ลัังใจผ่่านการถ่่ายทอดสดด้้วย ระบบ Zoom ณ ห้้องประชุุมศููนย์์ประมวล
ข้้อมููลการข่่าวทางศุุลกากรชั้้�น 9 อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ กรมศุุลกากร
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กรมศุุลกากรรัับพระราชทาน
ผ้้าพระกฐิิน ประจำำ�ปีี 2563

กรมศุุลกากรรัับมอบโล่่ประกาศเกีียรติิคุุณ
การประกัันคุุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครััฐ ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2563
นางสุุ ม าลีี ดลสุุ ข วงศาวัั ฒ น์์ ผู้้ � อำำ � นวยการ
กลุ่่�มตรวจสอบภายใน เป็็ น ผู้้ � แ ทนกรมศุุ ล กากร 
รัั บ มอบโล่่ ป ระกาศเกีียรติิ คุ ุ ณ การประกัั น คุุ ณ ภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครััฐ ประจำำ�ปี พ
ี .ศ. 2563 โดยมีี
นายภููมิิศัักดิ์์� อรััญญาเกษมสุุข อธิิบดีีกรมบััญชีีกลาง
ให้้เกีียรติิเป็็นผู้้�มอบโล่่ดัังกล่่าว ณ ห้้องแกรนด์์บอลรููม
ชั้้�น 1 โรงแรมกานต์์มณีี พาเลซ กรุุงเทพฯ เมื่่�อวัันที่่� 21
กัันยายน 2563

นายกรีีชา เกิิดศรีีพัันธุ์์� เลขานุุการกรม พร้้อมคณะ
เป็็นผู้้�แทนกรมศุุลกากร รัับพระราชทานผ้้าพระกฐิินและ
เครื่่�องพระกฐิินพระราชทานเบื้้�องหน้้าพระบรมฉายาลัักษณ์์
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว   ณ กรมการศาสนา อาคาร
วััฒนธรรมวิิ ศิิ ษ ฏ์์ กระทรวงวัั ฒ นธรรม เมื่่� อวัั น ที่่� 21
กัันยายน 2563
ทั้้� ง นี้้� กรมศุุ ล กากร  ได้้ นำำ �ผ้ ้ า พระกฐิิ น และ
เครื่่�องพระกฐิินพระราชทาน มาจััดวาง ณ บริิเวณห้้องโถง
อาคาร  1 เพื่่� อ ให้้ ผู้้ �มีีจิิ ตศรัั ท ธาได้้ ร่ ่ ว มทำำ �บุ ุ ญ โดยมีี
กำำ �ห นดถวายผ้้ า กฐิิ น พระราชทาน ในวัั น พฤหัั ส บดีีที่่�
29 ตุุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ วััดพระแท่่นดงรััง
วรวิิหาร อำำ�เภอท่่ามะกา จัังหวััดกาญจนบุุรีี
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การบรรยายสรุุปเกี่่�ยวกัับระบบเทคโนโลยีีของกรมศุุลกากร
พร้้อมหารืือเเลกเปลี่่�ยนถึึงการดำำ�เนิินงานด้้านศุุลกากรร่่วมกัันในอนาคต
ระหว่่างกรมศุุลกากรกัับ Australian Embassy และ Australian Chamber of Commerc
นายพัันธ์์ทอง ลอยกุุลนัันท์์ รองอธิิบดีีกรมศุุลกากร 
เป็็นผู้้�เเทนกรมฯ ให้้การต้้อนรัับ Mr Julian Bowen, First
Secretary (Economics/Trade), Political/Economic
Section , Australian Embassy เเละ Mr Benjamin
Krieg ,President, Australian Chamber of Commerce
พร้้อมคณะ เเละบรรยายสรุุปเกี่่�ยวกัับระบบเทคโนโลยีี
ของกรมศุุลกากร รวมถึึงหารืือเเลกเปลี่่ย� นถึึงการดำำ�เนิินงาน
ด้้านศุุลกากรร่่วมกัันในอนาคต ณ ห้้องภาสกรวงศ์์ อาคาร 
1 กรมศุุลกากร เมื่่�อวัันที่่� 24 กัันยายน 2563

แสดงความยิินดีี เนื่่�องในโอกาส ที่่�นายกฤษฎา อธิิบดีีกรมศุุลกากร
ได้้รัับการโปรดเกล้้าฯ ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งปลััดกระทรวงการคลััง
นายชููชััย อุุดมโภชน์์ ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบ
สิิ ท ธิิ ป ระโยชน์์ ท างศุุ ล กากร พร้้ อ มคณะผู้้ � บ ริิ ห าร
และข้้าราชการ พนัักงาน ลููกจ้้างกรมศุุลกากร ร่่วมแสดง
ความยิินดีี  เนื่่�องในโอกาส ที่่�นายกฤษฎา จีีนะวิิจารณะ
อธิิบดีีกรมศุุลกากร ได้้รับั การโปรดเกล้้าฯ ให้้ดำ�ร
ำ งตำำ�แหน่่ง
ปลััดกระทรวงการคลััง ณ ห้้องโถง อาคาร 1 กรมศุุลกากร

8

Customs Bulletin

Customs Message

ความรู้้�สึึกที่่�ปฏิิบััติิงาน ณ กรมศุุลกากร

ถึึงผมจะอยู่่�ที่่�นี่่�แค่่ 2 ปีี
แต่่ที่่�นี่่�คืือบ้้านหลัังหนึ่่�งของผม
แม้้เป็็นระยะเวลาสั้้�นๆ
แต่่ก็็เป็็นช่่วงเวลาที่่�ดีีที่่�สุุดของผม

วัันแรกที่่�เข้้ามาที่่�นี่่� ผมรู้้�สึึกกลััว แต่่พอเวลาผ่่านไป ผมรู้้�สึึกได้้ถึึงความอบอุ่่�น ทำำ�ให้้ผมไม่่อยากจากไปไหน
ถึึงผมจะอยู่่�ที่่�นี่่�แค่่ 2 ปีี แต่่ที่่�นี่่�คืือบ้้านหลัังหนึ่่�งของผม แม้้เป็็นระยะเวลาสั้้�นๆ แต่่ก็็เป็็นช่่วงเวลาที่่ดีีที่
� ่�สุุดของผม

ฝากข้้อคิิดและแนวทางในการดำำ�เนิินงาน
สำำ�หรัับผม คนกรมศุุลกากรคืือคนที่่�มีีคุุณภาพ ในช่่วงแรกที่่�ผมมาทำำ�งานที่่�นี่่� ผมมีีโอกาสได้้ไปดููการสอบคััดเลืือก
เจ้้าหน้้าที่่ใ� ห้้เข้้ามาปฏิิบัติั งิ านในกรมฯ มีีผู้้�สมัคร
ั กว่่า 15,000 คน แต่่ในช่่วงแรกเรารัับเพีียง 30-40 คนเท่่านั้้�น เพราะฉะนั้้�น
คนที่่ผ่� า่ นการสอบคััดเลืือกเข้้ามา ผมถืือเป็็นคนเก่่งทุุกคน และจากประสบการณ์์ของผมจากการได้้พบเจอกัับผู้้บ� ริิหารและ
เจ้้าหน้้าที่่ทุ� ุกท่่าน เป็็นคนเก่่งเป็็นคนมีีความรู้้�ความสามารถ
สิ่่�งที่่�ผมอยากฝากไว้้คืือความเป็็นหนึ่่�งเดีียวกััน นี่่คื� ือจุุดที่่�สำำ�คััญมากสำำ�หรัับกรมศุุลกากร ที่่�จะสร้้างความเข้้มแข็็ง
ให้้กัับกรมศุุลกากร เพราะเมื่่�อไหร่่ที่่�ท่่านอยู่่�ต่่างที่่ต่� ่างเวลา ท่่านคิิดไม่่เหมืือนกััน  ต่่างคนต่่างที่่�มา มาอยู่่�ในที่่�เดีียวกัันมััน
จะสร้้างปััญหาให้้กับั ระบบทัันทีี และสร้้างปััญหาให้้กับั การทำำ�งานต่่อๆ ไป สิ่่�งที่่ผ� มพููดมาทั้้�งหมดนี้้�คือสิ่่
ื ง� ที่่ผ� มถามผู้้บ� ริิหาร
หลายๆ คน ทุุกคนล้้วนพููดถึึงเรื่่อ� ง ความเป็็นมาตรฐานเดีียวกััน เพราะหากเราทำำ�ได้้ ก็จ็ ะทำำ�ให้้ประสิิทธิิภาพของกรมศุุลกากร
เพิ่่�มมากขึ้้�น
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วิิธีีคำำ�นวณอากรขาเข้้าและภาษีีอื่่�น ๆ
สำำ�หรัับของที่่�นำำ�เข้้าทางไปรษณีีย์์ระหว่่างประเทศ

อากรขาเข้้า
ความรัับผิิดในอัันจะต้้องเสีียอากรเกิิดขึ้้�นในเวลาที่่�นำำ�ของเข้้าสำำ�เร็็จ สำำ�หรัับของที่่�นำำ�เข้้าทางไปรษณีีย์์
ระหว่่ า งประเทศถืือว่่ านำ ำ � เข้้ า สำำ � เร็็ จ เมื่่ � อ เปิิ ด ถุุ ง ไปรษณีี ย์ ์ 1 การคำำ � นวณอากรขาเข้้ า จะคำำ � นวณตามสภาพ
แห่่งของราคาศุุลกากร และพิิกััดอััตราศุุลกากรที่่�เป็็นอยู่่�ในเวลาที่่�นำำ�เข้้าสำำ�เร็็จ2
ราคาศุุลกากรสำำ�หรัับการคำำ�นวณอากรขาเข้้าจะต้้องเป็็นราคาที่่�รวมค่่าประกัันภััย ค่่าขนส่่งของ ค่่าขนของลง
ค่่าขนของขึ้้�น และค่่าจััดการต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการขนส่่งของที่่�นำำ�เข้้ามายัังด่่านศุุลกากร3 หรืือราคา INCOTERM
CIF ซึ่่�งประกอบด้้วย
มาตรา 13 ประกอบมาตรา 50 แห่่งพระราชบััญญััติิศุุลกากร พ.ศ. 2560
มาตรา 14 แห่่งพระราชบััญญััติิศุุลกากร พ.ศ. 2560
3
มาตรา 17 แห่่งพระราชบััญญััติิศุุลกากร พ.ศ. 2560
1
2

10

Customs Bulletin

Customs Guide

1. มููลค่่าของสิินค้้า (Cost) ที่่�นำำ�เข้้าใน INCOTERM FOB
2. ค่่าประกัันภััย (Insurance) ที่่�ใช้้กำำ�หนดราคาศุุลกากรในการปฏิิบััติิพิิธีีการศุุลกากรสำำ�หรัับของที่่�นำำ�เข้้าทาง
ไปรษณีีย์์ระหว่่างประเทศ ให้้ปฏิิบััติิตามลำำ�ดัับดัังนี้้�
2.1 ใช้้ค่่าประกัันภััยตามที่่�ปรากฏในบััญชีีราคาสิินค้้าหรืือเอกสารหลัักฐานการจ่่ายค่่าประกัันภััย
2.2 ในกรณีีบััญชีีราคาสิินค้้าไม่่มีีค่่าประกัันภััย หรืือไม่่มีีเอกสารหลัักฐานการจ่่ายค่่าประกัันภััย
ให้้บวกค่่าประกัันภััยขึ้้�นอีีกร้้อยละ 1 ของราคา FOB4
3. ค่่าขนส่่งของ (Freight) ที่่�ใช้้กำำ�หนดราคาศุุลกากรในการปฏิิบััติิพิิธีีการศุุลกากรสำำ�หรัับของที่่�นำำ�เข้้า
ทางไปรษณีีย์์ระหว่่างประเทศ ให้้ปฏิิบััติติ ามลำำ�ดัับดัังนี้้�
3.1 ใช้้ค่่าขนส่่งตามที่่�ปรากฏในบััญชีีราคาสิินค้้าหรืือเอกสารหลัักฐานการจ่่ายค่่าขนส่่งของดัังกล่่าว
3.2 ในกรณีีบััญชีีราคาสิินค้้าไม่่มีีค่า่ ขนส่่งของ หรืือไม่่มีีเอกสารหลัักฐานการจ่่ายค่่าขนส่่งของ ให้้บวกค่่า
ขนส่่งตามอััตราค่่าไปรษณีียากรสำำ�หรับั พััสดุไุ ปรษณีีย์์ระหว่่างประเทศของบริิษัทั ไปรษณีีย์์ไทย จำำ�กัด ที่
ั ใ่� ช้้อยู่่�ขณะนำำ�เข้้า5
พิิกัดอั
ั ตร
ั าศุุลกากรสำำ�หรับั การคำำ�นวณอากรขาเข้้าจะใช้้พิกัิ ดอั
ั ตร
ั าอากรตามพระราชกำำ�หนดพิิกัดอั
ั ตร
ั าศุุลกากร 
พ.ศ. 25306

ประกาศกรมศุุลกากร ที่่� 16/2561 เรื่่�อง การกำำ�หนดมููลค่่าของรายการค่่าประกัันภััย ค่่าขนส่่งของ ค่่าขนของลง ค่่าขนของขึ้้�น
หรืือค่่าจััดการต่่าง ๆ  ลงวัันที่่� 23 มกราคม 2561
5
ประกาศกรมศุุลกากร ที่่� 16/2561 เรื่่�อง การกำำ�หนดมููลค่่าของรายการค่่าประกัันภััย ค่่าขนส่่งของ ค่่าขนของลง ค่่าขนของขึ้้�น
หรืือค่่าจััดการต่่าง ๆ ลงวัันที่่� 23 มกราคม 2561
6
มาตรา 4 แห่่งพระราชกำำ�หนดพิิกััดอััตราศุุลกากร พ.ศ. 2530
4
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ภาษีีสรรพสามิิต7
สำำ�หรัับสิินค้้าซึ่่�งนำำ�เข้้าและระบุุไว้้ในบััญชีีพิิกััดอััตราภาษีีสรรพสามิิต  เช่่น รถยนต์์ รถจัักรยานยนต์์ แบตเตอรี่่�
ผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องหอมและเครื่่�องสำำ�อาง น้ำำ�มั
� ัน สุุรา เครื่่�องดื่่�ม ยาสููบ เป็็นต้้น ต้้องเสีียภาษีีสรรพสามิิตด้้วย การคำำ�นวณภาษีี
สรรพสามิิตขึ้้�นอยู่่�กัับชนิิดสิินค้้าตามบััญชีีพิิกััดอััตราภาษีีสรรพสามิิต ดัังนี้้�
1. การคำำ�นวณภาษีีตามมููลค่่า เช่่น รถยนต์์ เป็็นต้้น
		ภาษีีตามมููลค่่า = ราคาขายปลีีกแนะนำำ�ไม่่รวม VAT x อััตราภาษีีตามมููลค่่า (%)
2. การคำำ�นวณภาษีีตามปริิมาณ  เช่่น น้ำำ��มััน เป็็นต้้น
		ภาษีีตามปริิมาณ = ปริิมาณ (ลิิตรหรืือกิิโลกรััม) x อััตราภาษีีตามปริิมาณ
3. การคำำ�นวณภาษีีตามมููลค่่าและตามปริิมาณ เช่่น สุุรา ยาสููบ เป็็นต้้น
		
ภาระภาษีี = ภาษีีตามมููลค่่า + ภาษีีตามปริิมาณ

ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม8
ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม = (ราคา CIF + อากรขาเข้้า + ภาษีีสรรพสามิิตตามที่่กำ� �ห
ำ นดในมาตรา 77/1(19)  แห่่งประมวลรััษฎากร 
+ ค่่าธรรมเนีียมพิิเศษตามกฎหมายว่่าด้้วยการส่่งเสริิมกาลงทุุน + ภาษีีและค่่าธรรมเนีียมอื่่�นตามที่่�กำำ�หนดโดยพระราชกฤษฎีีกา) x อััตราภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม

ตััวอย่่างการคำำ�นวณอากรขาเข้้า
นางสาว A ซื้้�อกระเป๋๋าจากประเทศญี่่�ปุ่่�น ราคา 30,000 บาท ค่่าขนส่่ง 1,000 บาท นางสาว A ต้้องเสีียอากรเท่่าไหร่่
		ราคา CIF = มููลค่่าสิินค้้าใน INCOTERM FOB + ค่่าประกัันภััย + ค่่าขนส่่ง
           
= 30,000 + (30,000 x 1%) + 1,000
           
= 31,300 บาท
		กระเป๋๋า จััดเข้้าพิิกััด 4202.21.00 อััตราอากรขาเข้้า 20%
อากรขาเข้้า = 31,300 x 20%
                = 6,260 บาท
		ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม = (31,300 + 6,260) x 7%
= 2,629 บาท
		
รวมภาษีีที่่�ต้้องชำำ�ระ = 6,260 + 2,629
= 8,889 บาท
พระราชบััญญััติิภาษีีสรรพสามิิต พ.ศ. 2560
พระราชบััญญััติิให้้ใช้้บทบััญญััติิแห่่งประมวลรััษฎากร พุุทธศัักราช 2481

7
8
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ตััวอย่่างของและอััตราอากรขาเข้้า
(ณ เดืือนกัันยายน 2563)

พิิกััด 62.06
อััตราอากร 30%

พิิกััด 42.02
อััตราอากร 20%

พิิกััด 62.04
อััตราอากร 30%

พิิกััด 42.03
อััตราอากร 30%

พิิกััด 91.02
อััตราอากร 5%

พิิกััด 90.04
อััตราอากร 5%

พิิกััด 64.04
อััตราอากร 30%

พิิกััด 84.71
อััตราอากร 0%
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กรมศุุลกากรชี้้�แจงการเปิิดตรวจพััสดุุไปรษณีีย์์ระหว่่างประเทศ
อากรของกรมศุุลกากรภายใต้้ ป ระมวลระเบีียบปฏิิ บัั ติิ
ศุุ ล กากร พ.ศ. 2560 นั้้� น เจ้้ า หน้้ า ที่่� ก รมศุุ ล กากร
จะเปิิดตรวจและประเมิินค่่าภาษีีอากรต่่อหน้้าเจ้้าหน้้าที่่�
บริิ ษัั ท ไปรษณีีย์์ ไ ทย จำำ �กัั ด ร่ ่ ว มเปิิ ด ด้้ ว ยทุุ ก ครั้้� ง
และเมื่่� อ เปิิ ดตร วจเสร็็ จ สิ้้� น แล้้ ว จะดำำ � เนิิ น การปิิ ด
หีีบห่่อพััสดุุด้้วยการคาดเทปกาวพลาสติิกที่่�มีีข้้อความ
ทั้้� ง ภาษาไทยและภาษาอัั ง กฤษ“เปิิ ด ตรวจ/ปิิ ด ผนึึ ก
โดยเจ้้าหน้้าที่่�ศุุลกากรร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�ไปรษณีีย์์”

เมื่่�อวัันพฤหััสบดีีที่่� 10 กัันยายน 2563 เวลา
14.00 น. ณ ศููนย์์แถลงข่่าว ชั้้�น 2 อาคาร 1 กรมศุุลกากร 
นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบควบคุุม
ทางศุุ ล กากร  ในฐานะโฆษกกรมศุุ ล กากร  กล่่ า วว่่ า
อธิิบดีีกรมศุุลกากร มีีนโยบายให้้มีีการประชาสััมพัันธ์์เชิิงรุุก
เพื่่�อสร้้างการรัับรู้้� ความเข้้าใจแก่่ประชาชนและผู้้ �ที่่�มีี
ส่่วนเกี่่�ยวข้้องในเชิิงนโยบาย โครงการ และประเด็็นต่่าง ๆ
โดยมอบหมายให้้คณะโฆษกกรมศุุลกากรและหน่่วยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้องร่่วมดำำ�เนิินการและได้้กำำ�หนดให้้มีีการแถลงข่่าว
ประจำำ�ทุกุ เดืือน โดยในการแถลงข่่าวประจำำ�เดืือนกัันยายน
2563 กรมศุุลกากรชี้้�แจงการเปิิดตรวจพััสดุไุ ปรษณีีย์์ระหว่่าง
ประเทศ ซึ่�ง่ มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
ตามที่่� สื่่� อสัั ง คมออนไลน์์ ไ ด้้ มีี การกล่่ า วถึึ ง การ
ปฏิิบััติิงานของกรมศุุลกากรเกี่่�ยวกัับการเปิิดตรวจพััสดุุ
ไปรษณีีย์์ระหว่่างประเทศนั้้�น กรมศุุลกากรขอชี้้�แจงใน
ประเด็็นต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องดัังนี้้�
1.การเปิิดตรวจพััสดุุ
กรณีีที่่� มีี การเปิิ ดตร วจสิ่่� ง ของที่่� มีี การส่่ ง ทาง
ไปรษณีีย์์ ร ะหว่่ า งประเทศ  เพื่่� อทำำ � การประเมิิ น ภาษีี
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2. การประเมิินค่่าภาษีีอากร 
กรมศุุลกากรจะประเมิินค่่าภาษีีอากรตามแนว
ของการประเมิิ น ราคาศุุ ล กากรภายใต้้ ค วามตกลง
แกตต์์ ข ององค์์ ก ารการค้้ า โลก ทั้้� ง นี้้� โ ดยใช้้ ร าคาซื้้� อ
ขายได้้ จ ริิ ง ที่่� ร วมค่่ า ขนส่่ ง และค่่ า ประกัั น ภัั ย (CIF)
เป็็นฐานในการประเมิินค่่าภาษีีอากร  โดยเบื้้�องต้้นจะ
พิิจารณาราคาจากเอกสารรายละเอีียดของสิินค้้าและราคา
(Invoice หรืื อ  CP72:CUSTOMS DECLARATION)
ที่่�แนบมากัับหีีบห่่อ  เว้้นแต่่มีีข้้อสงสััยว่่าราคาที่่�ปรากฏนั้้�น
ไม่่น่่าจะใช่่ราคาซื้้�อขายแท้้จริิง
3. การโต้้แย้้งการประเมิินค่่าภาษีีอากร
ในกรณีีที่่� ที่่� ทำำ� การไปรษณีีย์์ แจ้้ ง ให้้ ไ ปรัั บ พัั สดุ ุ
ไปรษณีีย์์และชำำ�ระค่่าภาษีีอากร  ณ ที่่�ทำำ�การไปรษณีีย์์
หากท่่านไม่่เห็็นด้้วยกัับการประเมิินค่่าภาษีีอากร ท่่านสามารถ
ที่่� จะยื่่� นคำำ �ร้ ้ อ งขอให้้ ประเมิิ นภาษีีใหม่่ ต ามแบบฟอร์์ ม
ที่่กำ� �ห
ำ นดก่่อนการชำำ�ระค่่าภาษีีอากร พร้้อมเอกสารหลัักฐาน
ประกอบการโต้้แย้้ง ทั้้�งนี้้� ให้้แนบใบแจ้้งให้้ไปรัับสิ่่�งของ
ส่่งทางไปรษณีีย์์ระหว่่างประเทศกัับบริิษััท ไปรษณีีย์์ไทย
จำำ�กัด 
ั โดยที่่ยั� งั ไม่่ต้อ้ งรัับสิ่่ง� ของ เพื่่�อให้้ที่ทำ่� �ำ การไปรษณีีย์์นั้้น�
ส่่งพััสดุุไปรษณีีย์์ดัังกล่่าวกลัับไปยัังหน่่วยงานศุุลกากร
พิิจารณาทบทวนความถููกต้้องของการประเมิินค่่าภาษีี
อากรต่่อไป

What’s new

กรมศุุลกากรเปิิดอาคารที่่�ทำำ�การด่่านศุุลกากรท่่าลี่่�หลัังใหม่่
เพื่่�อรองรัับการขยายตััวการค้้าชายแดน
นายกฤษฎา จีีนะวิิจารณะ เป็็นประธานในพิิธีีเปิิด
อาคารที่่ทำ� �ำ การด่่านศุุลกากรท่่าลี่่�หลังั ใหม่่ เพื่่�อรองรัับการ
ขยายตััวของการค้้าชายแดนในจัังหวััดเลย และเพิ่่�มศัักยภาพ
ในการขนส่่งสิินค้้าข้้ามแดน ร่่วมด้้วยนายชููชััย อุุดมโภชน์์
ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบสิิทธิิประโยชน์์ทางศุุลกากร 
และนายกิิตติิ สุุทธิิสััมพัันธ์์ ที่่�ปรึึกษาด้้านการพััฒนาและ
บริิหารการจััดเก็็บภาษีี  ทั้้�งนี้้�ได้้รัับเกีียรติิจากหััวหน้้า
ส่่วนราชการในพื้้�นที่่�เข้้าร่่วมงานฯ สำำ�หรัับภายในงาน
ประกอบด้้วยพิิธีีสงฆ์์ และกิิจกรรม CSR มอบทุุนทรััพย์์
จำำ�นวน 100,000 บาท แก่่โรงพยาบาลท่่าลี่่� จัังหวััดเลย
ณ ด่่านศุุลกากรท่่าลี่่�หลัังใหม่่ ตำำ�บลท่่าลี่่� อำำ�เภอท่่าลี่่�
จัังหวััดเลย เมื่่�อวัันที่่� 11  กัันยายน 2563

            นายกฤษฎา จีีนะวิิจารณะ อธิิบดีีกรมศุุลกากร กล่่าวว่่า
ปััจจุุบัันจัังหวััดเลยมีีการค้้าชายแดนที่่�เจริิญก้้าวหน้้า
อีีกทั้้�งเป็็นบริิเวณที่่�มีีเส้้นทางทั้้�งทางถนนและทางรถไฟที่่�
สามารถเชื่่�อมต่่อไปยัังประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน
ได้้ ด่า่ นศุุลกากรท่่าลี่่ จึ� งึ ถืือเป็็นด่่านศุุลกากรที่่มีีค
� วามสำำ�คัญ
ั
ต่่อการค้้าชายแดนและเป็็นประตููทางการค้้าระหว่่างประเทศ
เพื่่�อนบ้้านของไทย ดัังนั้้�นการก่่อสร้้างอาคารทำำ�การด่่าน
ศุุลกากรท่่าลี่่หลั
� งั ใหม่่นี้้� จะช่่วยทำำ�ให้้กระบวนการตรวจสอบ
สิินค้้า มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการ
อำำ�นวยความสะดวกทางการค้้าชายแดน ช่่วยเพิ่่�มความ
สามารถในการให้้บริิการแก่่ผู้ป�้ ระกอบการได้้อย่า่ งสะดวก
และรวดเร็็ว นำำ�ไปสู่่�การเพิ่่�มขีีดความสามารถทางการ

Customs Bulletin

15

What’s new

แข่่งขัันของประเทศและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพด้้านการควบคุุม
ตรวจสอบการขนส่่ ง สิิ น ค้้ า ภายใต้้ น โยบายเขตพัั ฒ นา
เศรษฐกิิจพิิ เ ศษระยะที่่� 2 อีีกด้้ ว ย โดยด่่ า นศุุ ล กากร
ท่่ า ลี่่� เ ป็็ น ด่่ า นศุุ ล กากรทางบกติิ ดต่ ่ อกัั บ ประเทศ
สาธารณรัั ฐ ประชาธิิ ป ไตยประชาชนลาว มีีเขตพื้้� น ที่่�
รัั บ ผิิ ดชอ บในจัั ง หวัั ด เลย จำำ � นวน 4 อำำ � เภอ  ได้้ แ ก่่
อำำ�เภอท่่าลี่่� อำำ�เภอภููเรืือ  อำำ�เภอด่่านซ้้าย อำำ�เภอนาแห้้ว
และจัังหวััดชััยภููมิิ 1 อำำ�เภอ มีีด่่านพรมแดน 1 แห่่ง คืือ 
ด่่านพรมแดนบ้้านนากระเซ็็ง ตำำ�บลอาฮีี  อำำ�เภอท่่าลี่่�
จัังหวััดเลย มีีจุุดผ่่อนปรนการค้้าจำำ�นวน 3 แห่่ง ได้้แก่่
จุุ ดผ่ ่ อ นปรนบ้้ า นนากระเซ็็ ง  จุุ ดผ่ ่ อ นปรนบ้้ า นนาข่่ า
และจุุดผ่่อนปรนบ้้านเหมืืองแพร่่
 สำำ�หรับั โครงการอาคารที่่ทำ� �ำ การด่่านศุุลกากรท่่าลี่่�
หลัังใหม่่นี้้� ปััจจุุบัันมีีนายศิิริิชััย คุุณาบุุตร  ผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นัักงานศุุลกากรภาคที่่� 2 และนายเชาว์์ เฉลิิมเกีียรติิ
นายด่่ า นศุุ ล กากรท่่ า ลี่่� เป็็ น ผู้้ �กำำ �กัั บ ดููแล ตั้้� ง อยู่่�บน
ด่่านท่่าลี่่�แห่่งเดิิม ในพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด  10 ไร่่ ประกอบด้้วย
สิ่่�งปลููกสร้้าง ได้้แก่่ อาคารที่่�ทำำ�การด่่านศุุลกากรท่่าลี่่�
หลัังใหม่่ อาคารคลัังของกลาง และบ้้านพัักข้้าราชการ 
ก่่ อสร้ ้ า งแล้้ ว เสร็็ จ ในเดืื อ นมิิ ถุ ุ น ายน 2563 ใช้้ ง บ
ก่่อสร้้าง รวมทั้้�งสิ้้�น 62,800,000 บาท
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	คำำ�ถาม : อยากทราบว่่ากรณีีสิินค้้าที่่�ผลิิตใน

ราชอาณาจัักรแล้้วส่่งออกไปเก็็บไว้้ยังั ต่่างประเทศ หากนำำ�เข้้า
มาขายในประเทศไทยจได้้รัับยกเว้้นอากรหรืือไม่่

คำำ�ตอบ :  พิิกััดอััตราศุุลกากร พ.ศ.2530 ภาค 

4 ประเภท 1  บััญญััติิให้้ยกเว้้นอากรขาเข้้ากัับสิินค้้านำำ�เข้้า
ที่่พิ� สููิ จน์์ได้้ว่า่ เป็็นสิินค้้าที่่ผลิ
� ติ ในราชอาณาจัักรและไม่่ได้้ใช้้
สิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีอากรใดๆที่่ไ� ด้้ส่ง่ ออกไปต่่างประเทศ
และนำำ�กลัับเข้้ามาโดยไม่่เปลี่่�ยนแปลงลัักษณะหรืือรููป
หรืือเป็็นสิินค้้าต่่างประเทศที่่ไ� ด้้เคยนำำ�เข้้ามาในประเทศไทย
และชำำ �ร ะค่่ า ภาษีีอากรและได้้ ส่ ่ ง ออกไปต่่างประเทศ
โดยไม่่ได้้ขอคืืนอากรขาเข้้า และได้้นำำ�กลัับเข้้ามาโดย
ไม่่ เ ปลี่่� ย นแปลงลัั ก ษณะหรืื อรูู ปร่่ า ง ดัั ง นั้้� น หากสิิ น ค้้ า
ของท่่านเป็็นไปตามข้้อกำ�ห
ำ นดดัังกล่่าว โดยสามารถพิิสููจน์์
ตามหลัักเกณฑ์์เงื่่�อนไขที่่�กรมศุุลกากรกำำ�หนดการนำำ�กลัับ
เข้้ามาขายในประเทศจะไม่่ต้อ้ งเสีียภาษีีอากรขาเข้้า แต่่หาก
ไม่่ เ ป็็ น ไปตามหลัั ก เกณฑ์์ ดัั ง กล่่ า วของนั้้� น ต้้ อ งชำำ �ร ะ
ค่่าภาษีีอากร
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	คำำ�ถาม : กรณีีได้้รัับใบแจ้้งเตืือนให้้ชำำ�ระค่่า
ธรรมเนีียมในการดำำ�เนิินพิิธีีการทางศุุลกากร (หนี้้�ค้้างเก่่า)
สามารถดำำ�เนิินการชำำ�ระ ได้้อย่่างไร

	คำำ�ตอบ : หากท่่านได้้รัับใบแจ้้งเตืือนให้้ชำำ�ระ

ค่่าธรรมเนีียมในการดำำ�เนิินพิิธีีการทางศุุลกากร  จากกอง
กฎหมาย ซึ่่�งเป็็นหนี้้�ค้้างเก่่าท่่านสามารถดำำ�เนิินการดัังนี้้�
            1. ให้้ติิดต่่อชำำ�ระได้้ที่่�หน่่วยงานบััญชีีและอากร
ของสำำ�นักั งานศุุลกากร / ท่่าหรืือที่่� / หรืือด่า่ นศุุลกากรทุุกแห่่ง
หรืือส่ว่ นบริิหารรายได้้ สำ�นั
ำ กั งานเลขานุุการกรม กรมศุุลกากร 
คลองเตย กทม.
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            2. กรณีีเฉพาะผู้้�ประกอบการอยู่่�ในจัังหวััดที่่�ไม่่มีี
ด่่ า นศุุ ล กากร หรืื ออยู่่� ในพื้้� น ที่่� ห่ ่ า งไกลด่่ า นศุุ ล กากร 
ซึ่่� ง มีีความจำำ � เป็็ น และไม่่ ส ะดวกที่่� จ ะสามารถชำำ �ร ะ
ตามใบแจ้้งเตืือนฉบัับนี้้�ได้้ ให้้ติิดต่่อ ส่่วนบริิหารรายได้้
สำำ�นักั งานเลขานุุการกรม 02-667-6150-6154 โดยเจ้้าหน้้าที่่�
จะรัับเรื่่อ� งและสอบถามหลัักฐานหนัังสืือแจ้้งเตืือนฯ ดัังกล่่าว
และชี้้�แจงวิิธีีดำำ�เนิินการให้้ทราบ

คำำ�ถาม : กรณีีนำำ�เข้้าวััตถุุดิิบโดยใช้้สิิทธิิ BOI

แต่่วััตถุุดิิบไม่่ได้้คุุณภาพ  ผู้้�ขายไม่่ต้้องการให้้ส่่งกลัับ
ไปประเทศตน เนื่่�องจากค่่าใช้้จ่า่ ยในการขนส่่งและทำำ�ลาย
แพงจึึงขอให้้บริิษััททำำ�ลายเอง อยากทราบว่่าใครเป็็น
ผู้้�ประเมิินค่่าภาษีีและสามารถทำำ�ลายในเขตประกอบการ
เสรีีได้้หรืือไม่่ หรืือจะส่่งไปประเทศอื่่�นได้้หรืือไม่่ อย่่างไร

ทำำ�การตรวจสอบสภาพของเศษซาก ประเมิินราคาและ
คำำ�นวณค่่าภาษีีอากรตามผลการตรวจสอบ ซึ่ง่� ใช้้พิกัิ ดอั
ั ตร
ั า
ศุุลกากรตามสภาพของเศษซาก โดยไม่่เรีียกเก็็บเงิินเพิ่่�ม
และเบี้้�ยปรัับ แล้้วมีีหนัังสืือแจ้้งให้้บริิษััทไปชำำ�ระค่่าภาษีี
อากรให้้ครบถ้้วน โดยบริิษััทจััดทำำ�ใบขนสิินค้้าขาเข้้าโอน
ย้้ายชำำ�ระภาษีี (P) เพื่่�อชำ�ร
ำ ะอากรให้้เสร็็จสิ้้น� ก่่อนการจำำ�หน่า่ ย
อนึ่่�ง หลัังจากการทำำ�ลายบริิษััทต้้องจััดส่่งหลัักฐานการ
ดำำ�เนิินการต่่าง ๆ ให้้กัับ BOI เพื่่�อขอตััดบััญชีีวััตถุดิุ ิบด้้วย
การจะนำำ�เข้้าไปทำำ�ลายในเขตประกอบการเสรีี 
ไม่่สามารถทำำ�ได้้เนื่่�องจากเขตประกอบการเสรีีไม่่มีีวััตถุุ
ประสงค์์เป็็นสถานที่่รั� ับทำำ�ลายของ
หากประสงค์์จะส่่งไปยัังประเทศที่่� 3 บริิษััท
จะต้้องยื่่น� ขออนุุญาตจาก BOI ก่่อนการส่่งออก ซึ่ง่� สามารถ
ทำำ �ได้้ โดยการปฏิิ บััติิพิิธีีการศุุ ลกากรส่่ งออกตามปกติิ
แล้้วนำำ�ใบขนสิินค้้าขาออกไปตััดบััญชีีวััตถุุดิิบกัับ BOI

คำำ � ตอบ :  วัั ตถุ ุ ดิิ บ ที่่� นำำ � เข้้ า โดยใช้้ สิิ ท ธิิ

BOI แต่่ มีีคุ ุ ณ ภาพไม่่ ไ ด้้ ม าตรฐาน ไม่่ ส ามารถนำำ � ไป
ใช้้ ต ามวัั ตถุ ุ ป ระสงค์์ เ ดิิ ม ได้้  ส ภาพของวัั ตถุ ุ ดิิ บ ยัั ง อยู่่�
ในสภาพวัั ตถุุ ดิิบขณะนำำ �เข้้ า การจะดำำ �เนิิ นการใด  ๆ
ต้้องได้้รัับอนุุญาตจาก BOI เช่่น จะขอทำำ�ลายวััตถุุดิิบนั้้�น
หาก BOI อนุุญาตก็็สามารถดำำ�เนิินการได้้ วิิธีีการคืือ 
บริิษััทยื่่�นขออนุุมััติิทำำ�ลายตามวิิธีีที่่�เหมาะสมจาก BOI  
หากทำำ�ลายหมดจะไม่่มีีภาระภาษีี  แต่่หากมีีเศษซากหลััง
การทำำ�ลายที่่�มีีมููลค่่าเชิิงพาณิิชย์์ และบริิษััทประสงค์์จะ
ขอจำำ�หน่่ายหรืือโอนเศษซากดัังกล่่าวภายในประเทศ 
จะต้้องขอให้้ BOI มีีหนัังสืือแจ้้งไปยัังกรมศุุลกากรให้้เรีียก
เก็็บค่่าภาษีีอากรสำำ�หรับั เศษซาก โดยเจ้้าหน้้าที่่ศุ� ลุ กากรจะ

ข้้อมููลจาก ศููนย์์บริิการศุุลกากร
Customs Care Center : CCC
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ท่่านพร้้อมรัับภััยคุุกคาม
เกี่่�ยวกัับไวรััสคอมพิิวเตอร์์

Ransomware

แล้้วหรืือยััง?

บทความโดย..นางสุุมาลีี ดลสุุขวงศาวััฒน์์
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านตรวจสอบภายใน (ผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มตรวจสอบภายใน)
เป็็นที่่ท� ราบกัันตามที่่ป� รากฏเป็็นข่่าวตามสื่่อสั
� งั คม
แล้้วว่่า ปััจจุุบันั ความเป็็นส่่วนตััวและความปลอดภััยของข้้อมููล
ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ  (Information Privacy
and Data Security) โดยเฉพาะของหน่่วยงานภาครััฐ
กำำ �ลัั ง ถููกคุุ ก คามและได้้ รัั บ ความเสีียหาย จากกรณีี
ตััวอย่่างโรงพยาบาลสระบุุรีี ที่ถูู่� กไวรััส  Ransomware โจมตีี
เรีียกค่่าไถ่่เมื่่�อเดืือนกัันยายน 2563 เป็็นจำำ�นวนเงิินมากถึึง
6.3 หมื่่�นล้้าน จนไม่่สามารถเรีียกใช้้งานข้้อมููลทะเบีียน
ประวััติคิ นไข้้ซึ่ง่� เป็็นข้้อมููลของหน่่วยงานที่่�จำ�ำ เป็็นในการให้้
การรัักษาพยาบาล จากการถููกโจมตีีเข้้ารหััสไฟล์์ทะเบีียน
ประวััติคิ นไข้้ไปเกืือบทั้้�งหมด กรณีีนี้้�แม้้จะได้้แลกเปลี่่ย� นด้้วย
การจ่่ายเงิินหรืือค่่าไถ่่เป็็นการตอบแทนไปแล้้ว ก็็ยัังคงมีี
ความเสี่่�ยงจากการประเมิินว่่าจะสามารถเข้้าใช้้งานได้้จริิง
ในภายหลัังการชำำ�ระเงิินแล้้วหรืือไม่่ เนื่่�องจากไม่่มีีผู้้�ใดให้้
คำำ�ตอบที่่�แน่่นอนได้้ว่่าผู้้�ไม่่หวัังดีีหรืือผู้้�จู่่�โจม (Hacker
แฮกเกอร์์) จะส่่งคีีย์์ที่่�ใช้้ในการปลดล็็อคไฟล์์กลัับมาให้้
หลัังจากนั้้�น
Ransomware เป็็นมััลแวร์์ (Malware) ประเภทหนึ่่�ง
มีีลัั ก ษณะการทำำ � งานแตกต่่ า งกัั บ มัั ล แวร์์ ป ระเภทอื่่� น
คืื อ ไม่่ ไ ด้้ ถูู กออกแบบมาเพื่่� อ ขโมยข้้ อมูู ลของผู้้ � ใช้้ ง าน
แต่่อย่า่ งใด แต่่จะทำำ�การเข้้ารหััสหรือล็
ื อ็ กไฟล์์ ไม่่ว่า่ จะเป็็น
ไฟล์์เอกสาร รููปภาพ วิิดีีโอผู้้ใ� ช้้งานจะไม่่สามารถเปิิดไฟล์์ใด ๆ
ได้้ ห ากไฟล์์ เ หล่่ า นั้้� น ถููกเข้้ า รหัั ส ซึ่่� ง การถููกเข้้ า รหัั ส
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หมายความว่่า จะต้้องใช้้คีีย์ใ์ นการปลดล็็อคเพื่่�อกู้�ข้้ อมูู
้ ลคืืนมา
และผู้้ใ� ช้้งานจะต้้องทำำ�การจ่่ายเงิินตามข้้อความ “เรีียกค่่าไถ่่”
ที่่ป� รากฏ โดยข้้อมููลหรืือข้อค
้ วาม“เรีียกค่่าไถ่่” จะแสดงขึ้้น�
หลัังไฟล์์ถููกเข้้ารหััสเรีียบร้้อยแล้้ว การชำำ�ระเงิินค่่าไถ่่
จะต้้ อ งชำำ �ร ะผ่่ า นระบบที่่� ย ากต่่ อ การตรวจสอบหรืื อ
ติิ ดต าม เช่่ น การโอนเงิิ น ผ่่ า นทางอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์
Paysafecard หรืือ Bitcoin เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� Ransomware
สามารถแพร่่กระจายได้้ตามช่่องทางต่่าง ๆ เช่่น ในรููปเอกสาร
แนบทางอีีเมล ในรููปแบบของ Malvertising (โฆษณา)
ที่่�มากัับซอฟต์์แวร์์หรืือตามหน้้าเว็็บไซต์์ต่่าง ๆ ในหน้้า
เว็็บไซต์์อัันตราย หรืือการอาศััยช่่องโหว่่ของซอฟต์์แวร์์
การป้้องกััน (Preventive) เหตุุการณ์์ถููกโจมตีีจาก
Ransomware เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญมากกว่่าการแก้้ไขปััญหา
(Corrective) เมื่่อ� เหตุุการณ์์ซึ่ง่� ถืือเป็็นความเสี่่ย� งนั้้�นเกิิดขึ้้น� แล้้ว
เนื่่�องจากหน่่วยงานภาครััฐเป็็นผู้้�มีีภารกิิจในการให้้บริิการ
สาธารณะแก่่ ป ระชาชน ผลกระทบที่่� เ กิิ ดขึ้้� น จะเกิิ ด
ความเสีียหายในวงกว้้างเกิินกว่่าจะประมาณได้้ รวมทั้้�ง
ได้้มีีกฎหมายบััญญััติใิ นการจััดให้้มีีระบบการควบคุุมความ
เป็็นส่่วนตััวและความปลอดภััยของข้้อมููลระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศ (Information Privacy and Data Security)
แล้้วในปััจจุุบััน การละเลยจึึงอาจหมายถึึงการได้้รัับโทษ
ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้ด้้วย
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กรมศุุลกากร หน่่วยงานราชการ อัันมีีภารกิิจหลััก
เกี่่ย� วกัับการให้้บริิการพิิธีีการทางศุุลกากรเกี่่ย� วกัับการนำำ�เข้้า
และส่่งออกสิินค้้า และรวมถึึงของติิดตัวั ผู้้โ� ดยสารระหว่่าง
ประเทศแก่่ผู้้�นำำ�เข้้า ผู้้�ส่่งออก ภาคธุุรกิิจและประชาชน
ข้้อมููลสารสนเทศที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีจำำ�นวนมากจากระบบงาน
ศุุลกากรอิิเล็็กทรอนิิกส์์ Front Office ที่่เ� ป็็นงานบริิการหลััก
เช่่ น e-Manifest e-Import e-Export NSW &
e-Licensing e –Bill Payment e-Targeting &
Profiling e-Tracking และระบบงานศุุ ล กากร
อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ Back Office ที่่� เ ป็็ น งานสนัั บ สนุุ น
เช่่น งานด้้านบุุคลากร  ด้้านการเงิินการบััญชีี  การคลััง
และการพััสดุุ ด้้านคดีีกฎหมายของกลางและของตกค้้าง
งานด้้านสิิทธิิประโยชน์์ทางศุุลกากรงานด้้านการป้้องกััน
และปราบปราม และงานอื่่�นๆ มาตรการป้้องกัันความ
ปลอดภััยข้้อมููลที่่�สำำ�คััญที่่�อาจส่่งผลต่่อการละเมิิดข้้อมููล
ความเป็็นส่่วนตััวของผู้้ใ� ช้้บริิการโดยการถููกโจรกรรมหรืือ
รบกวน จึึงสรุุปได้้ดัังนี้้�
การมีีแผนการสำำ �รอ งข้้ อมูู ลในระดัั บ กรม
และระดัับหน่่วยงานผู้้�ใช้้งาน โดยทำำ�การสำำ�รองข้้อมููล
(Backup) เป็็นประจำำ�  เช่่น ข้้อมููลทะเบีียนผู้้�มาติิดต่่อ 
(ผู้้�นำ�ำ เข้้า ผู้้�ส่ง่ ออก ผู้้�ถ่า่ ยลำำ� ผู้้�ผ่า่ นแดน ผู้้ใ� ช้้สิทิ ธิิประโยชน์์
ทางภาษีีศุุลกากร และอื่่�นๆ) ข้้อมููลใบขนสิินค้้า ใบกำำ�กัับ
สิิ น ค้้ า ใบอนุุ ญ าต ข้้ อมูู ลหนัั ง สืื อร ะบบสารบรรณ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ โปรแกรมระบบงาน เป็็นต้้น เนื่่�องจาก
หากมีีการติิด  Ransomware แล้้ว อย่่างน้้อยถ้้ามีีการ
สำำ �รอ งข้้ อมูู ล (Backup) ก็็ จ ะสามารถกู้้ �คืื น ไฟล์์
ได้้ทัันท่่วงทีี ทั้้�งยัังเป็็นการป้้องกัันข้้อมููลที่่� Backup
ถููกเข้้ารหััสได้้ด้ว้ ยผู้้�ควบคุุม ผู้้�กำ�กั
ำ บั ดููแลระบบ และผู้้ใ� ช้้งาน
จึึงควรสำำ�รองข้้อมููลลงบนอุุปกรณ์์สำำ�หรัับจััดเก็็บข้้อมููล
ภายนอกเครืือข่า่ ย เช่่น Cloud Storage  External Hard
Drive หรืือ USB Flash Drive
การมีีระบบเฝ้้าติิดตามและปรัับปรุุงระบบรัักษา
ความปลอดภััยข้้อมููล (Data Security)   ตามมาตรฐานและ
แนวทางปฏิิบัติั ขิ องหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องกำำ�หนดทั้้�งในระดัับ
หน่่วยงานและระดัับผู้้�ใช้้งาน และมีีการติิดตั้้ง� และอััพเดท

Firewall   Sever และโปรแกรมป้้ อ งกัั น มัั ล แวร์์
(Anti-malware) ลงบนเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ เพื่่�อป้้องกััน
การเข้้าถึึงเว็็บไซต์์ที่เ่� ป็็นอัันตราและตรวจสอบไฟล์์ทั้้ง� หมด
ที่่�ถููกดาวน์์โหลดอย่่างสม่ำำ��เสมอ
มีีการอััพเดทซอฟต์์แวร์์ และระบบปฏิิบััติิการ 
ในเครื่่� อ งคอมพิิ ว เตอร์์ เพื่่� อช่ ่ ว ยป้้ อ งกัั น การโจมตีี 
ที่่�อาศััยช่่องโหว่่ของซอฟต์์แวร์์   โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งใน
Adobe Flash  Microsoft Silverlight และเว็็บเบราว์์เซอร์์
โดยควรติิดตามและอััพเดทให้้เป็็น Version ปััจจุุบััน
ผู้้�ปฏิิบััติิงาน (User) ต้้องให้้ความสำำ�คััญและ
ตระหนัักในการปฏิิบัติั ติ ามระบบการรัักษาความปลอดภััย
ที่่� ก รมศุุ ล กากรกำำ �ห นด อาทิิ ประกาศกรมศุุ ล กากร 
เรื่่อ� ง นโยบายและแนวทางปฏิิบัติั ใิ นการรัักษาความมั่่น� คง
ปลอดภััยด้้านสารสนเทศ พ.ศ. 2555
มาตรการป้้องกัันความเสี่่�ยงจากภััยคุุกคามไวรััส 
Ransomware นี้้� นอกจากจะสามารถป้้องกัันภััยคุุกคาม
จากไวรััส Ransomware แล้้วยัังอาจป้้องกัันภััยคุุกคามจาก
มััลแวร์์อื่่�นได้้ด้้วย และอาจจะกล่่าวไม่่ได้้ว่่ากรมศุุลกากร
มีีระบบการป้้ องกัันที่่� ดีี และเตรีียมพร้้ อมรัับมืือกัับภััย
ดัังกล่่าวแล้้ว หากยัังมิิได้้รัับความร่่วมมืือและดำำ�เนิินการ
อย่่างต่่อเนื่่�องจากหน่่วยงานและผู้้�ปฏิิบััติิงานในสัังกััด
กรมศุุลกากรในทุุกชั้้�น ทุุกระดัับเริ่่�มตั้้�งแต่่ผู้้�มีีหน้้าที่่�ดููแล
ระบบงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ ระบบงานคอมพิิวเตอร์์
ในความรัับผิิดชอบ จนถึึงผู้้ใ� ช้้งานระบบทุุกท่่าน โดยดำำ�เนิินการ
ตามมาตรการความเป็็นส่่วนตััวและความปลอดภััยของ
ข้้อมููลระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ (Information Privacy
and Data Security) ดัังกล่่าวข้้างต้้น โดยเคร่่งครััด
และสม่ำำ��เสมอเพื่่�อให้้ภารกิิจราชการในอำำ�นาจหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบของกรมศุุลกากร สามารถดำำ�เนิินการ
ไปได้้อย่่างราบรื่่�น อัันเป็็นการส่่งเสริิมต่่อภาพลัักษณ์์
และความพึึงพอใจในบริิการสาธารณะที่่�กรมศุุลกากรได้้
ให้้แก่่ภาคธุุรกิิจและประชาชนได้้อย่่างมืืออาชีีพและนำำ�
ไปสู่่�การเป็็นองค์์กรที่่�มุ่่�งมั่่�นให้้บริิการศุุลกากรดิิจิิทััล 4.0
อย่่างเป็็นเลิิศตามเป้้าหมาย

*อ้้างอิิงความหมายจากบทความวิิชาการของ สำำ�นัักบริิหารเทคโนโลยีีสารสนเทศ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
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