รายงานผลการประเมินความเสี่ยง
้ จัดจ้าง
ด้านการทุจริตในการจัดซือ
ของสานักบริหารกลาง

จัดทำโดย
คณะทำงำนเพื่อดำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ
สำนักบริหำรกลำง

รายงานผลการประเมินความเสี่ยง
ด้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของสานักบริหารกลาง

จัดทาโดย
คณะทางานเพื่อดาเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของสานักบริหารกลาง

แผนการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของสานักบริหารกลาง
(action Plan)
ลาดับ
แผนการปฏิบัติการ
1 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อ
ดำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำร
ทุจริตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ
สำนักบริหำรกลำง
2 ประชุมคณะทำงำนดำเนินกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงของสำนักบริหำร
กลำง
3

ประเมินควำมเสี่ยงโครงกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง

4

ติดตำมและประเมินผล ควำมเสี่ยง
กำรทุจริตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

5

สรุปและรำยงำนผลจัดกำร
ควำมเสีย่ งกำรทุจริตในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง

มี.ค. 62

เม.ย. 62

พ.ค. 62

มิ.ย. 62

ผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของสานักบริหารกลาง
ในเรื่องการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร
กระบวนการประเมินความเสี่ยง
คณะทำงำนฯ ได้มีกำรกำหนดแผนกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ในเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกำรพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกำกร โดยมีกำรกำหนดขั้นกำรประเมินควำมเสี่ยงไว้
ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง
จาแนกประเภทของการจัดซื้อจัดจ้าง

พิจารณาโอกาสเกิดการทุจริต และผลกระทบ

กาหนดความเสี่ยง

ตัดสินว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือไม่

เตรียมแผนการปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยง (ถ้าจาเป็น)

ทบทวนความเพียงพอของแผนปฏิบัติการ
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การประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของ
กรมศุลกากร
การทุจริตในการซื้อจัดจ้างการพิมพ์แบบใบเสร็จรับเงิน
ของกรมศุลกากร
1. ความเสี่ยงจากผู้ชนะการประกวดราคา
2. ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่
3. ความเสี่ยงจากผู้ประกอบการ หรือตัวแทน ที่ใช้ใบเสร็จ

เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

กาหนดแนวทางแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงโดยการพัฒนา
ระบบงานการรับชาระเงินของกรมศุลกากร (e-Bill Payment)
และการพิมพ์ใบเสร็จโดยผู้ประกอบการ

ลดความเสี่ยงในการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง
แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร
และเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
1. จาแนกของประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
กรมศุลกำกรเป็นหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่ในกำรจัดเก็บภำษี และจะต้องมีกำรรับชำระค่ำภำษี
อำกร ค่ ำ ธรรมเนี ย ม รวมทั้ ง รำยได้ อื่ น ๆ ของรั ฐ ตำมกฎหมำย และระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งของทำงรำชกำร
โดยจะต้องมีกำรออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐำนกำรรับชำระเงินดังกล่ำว ให้แก่ผู้มำชำระด้วย ซึ่งใบเสร็จ
ดังกล่ำวจะต้องมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อผลิตแบบพิมพ์ใบเสร็จ โดยกรมศุลกำกรใช้วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยด้วยวิธี
เชิญชวนทั่วไป หรือ วิธีประกำศประกำศรำคำ เพื่อ เปิดโอกำสให้สำธำรณชนทั่วไปเข้ำมำแข่งขันประกวดรำคำ
อย่ำงเป็นธรรมภำยใต้เงื่อนไขตำมข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงเดียวกัน เมื่อได้ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขตำมระเบียบว่ำด้วยกำรพัสดุแล้ว จึงจะดำเนินกำรทำสัญญำว่ำจ้ำงผู้ชนะ
กำรประกวดรำคำรำยนั้นซึ่งจะมีในฐำนะเป็น “ผู้รับจ้ำง” ให้เป็นผู้ผลิตแบบพิมพ์ใบเสร็จของกรมศุลกำกร
ตำมรูปแบบที่กรมศุลกำกร ในฐำนะ “ผู้ว่ำจ้ำง” เป็นผู้กำหนด เมื่อผู้รับจ้ำงไปดำเนินกำรผลิตเรียบร้อยแล้วก็จะ
มำต้องนำมำส่งมอบเพื่อให้ฝ่ำยผู้ว่ำจ้ำงทำกำรตรวจรับพัสดุต่อไป เมื่อมีกำรตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

-3ผู้รับจ้ำงจึงจะสำมำรถนำรำยงำนกำรตรวจรับพัสดุมำดำเนินกำรเบิกเงินค่ำว่ำจ้ำงได้ตำมสัญญำ จึงจะเป็นอัน
เสร็จสิ้นกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมระเบียบของทำงรำชกำร ทั้งนี้ จำกสถิติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแบบพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกำกรในแต่ละปีงบประมำณย้อนหลัง 5 ปี มีกำรสั่งผลิตแบบพิมพ์ใบเสร็จของกรม
ศุลกำกร ดังนี้
ตารางที่ 1 สถิติการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์แบบใบเสร็จรับเงินศุลกากร ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2561
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

ประเภท
ชนิดแผ่น
ชนิดต่อเนื่อง
ชนิดแผ่น
ชนิดต่อเนื่อง
ชนิดต่อเนื่อง
ชนิดแผ่น
ชนิดต่อเนื่อง
ชนิดแผ่น
ชนิดต่อเนื่อง

จานวนใบเสร็จที่สั่งพิมพ์
๒,๐๐๐,๐๐๐ แผ่น
๕,๐๐๐,๐๐๐ ฉบับ
๒,๐๐๐,๐๐๐ แผ่น
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ฉบับ
10,๐๐๐,๐๐๐ ฉบับ
๒,๐๐๐,๐๐๐ แผ่น
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ฉบับ
๒,๐๐๐,๐๐๐ แผ่น
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ฉบับ

งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง
๖๔๐,๐๐๐ บำท
๑,๕๐๐,๐๐๐ บำท
๗๖๐,๐๐๐ บำท
๓,๘๐๐,๐๐๐ บำท
๓,๘๐๐,๐๐๐ บำท
๗๖๐,๐๐๐ บำท
๓,๘๐๐,๐๐๐ บำท
๒๖๒,๑๕๐ บำท
๕๔๔,๘๐๐ บำท

ที่มา: ส่วนบริหารการพัสดุ สานักงานเลขานุการกรม, กรมศุลกากร
2. พิจารณาโอกาสเกิดการทุจริต และผลกระทบ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงผลิตแบบพิมพ์ใบเสร็จ ข้ำงต้น เห็นได้ว่ำกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ซึ่งเปิด
โอกำสให้ผู้รับจ้ำงสำมำรถยื่นประกวดรำคำได้เป็นกำรทั่วไป ทำให้กำรประกวดรำคำแต่ครั้งจะมีผู้ชนะกำร
ประกวดรำคำแตกต่ำงกันไป อันก่อให้เกิดควำมเสี่ยงช่องทำงในกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในด้ำนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงพัสดุ ตลอดจนกำรปฏิบัติพิธีกำรทำงศุลกำกรซึ่งอำจส่งผลกระทบให้เกิดควำมเสียหำยในวงกว้ำงทั้งแก่
ภำครัฐและภำคเอกชนดังจะได้วิเครำะห์รำยละเอียดต่อไปนี้
2.1 การทุจริตและประพฤติมิชอบในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
จำกข้อมูลกำรจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกำกรย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ. 2558 – 2561)
พบว่ำกรมศุลกำกรได้ออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ประกอบกำรเป็นจำนวน 5 – 7 ล้ำนฉบับต่อปี ซึง่ ส่วนบริหำรกำร
พัสดุ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรมศุลกำกร ต้องใช้งบประมำณในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อให้ได้มำซึ่งผู้ดำเนินกำร
จัดทำใบเสร็ จรั บเงิน เพื่อนำมำกระจำยให้ กับหน่วยงำนด้ำนกำรเงินและบัญชี ของกรมศุลกำกรที่กระจำยอยู่
ทุกภูมิภำคทั่วประเทศ สำหรับใช้ออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐำนกำรรับชำระให้กับผู้ประกอบกำร
ตารางที่ 2 : จานวนใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร (ปี พ.ศ. 2558 – 2561)
ปี พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
รวม

จานวนใบเสร็จรับเงิน (ฉบับ)
5,626,794
5,955,346
6,483,450
7,293,852
25,359,442

จานวนเงินที่รับชาระ (ล้านบาท)
501,544.73
513,284.11
556,483.31
599,890.32
2,171,202.47

-4ที่มา : ส่วนบริหารรายได้ สานักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร
อย่ำงไรก็ดี ในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงดังกล่ำว อำจจะมีกำรทุจริตโดยบุคคลภำยนอกที่เข้ำ
ร่วมกำรประมูล อำทิ กำรฮั้วประมูล ส่งผลให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงดังกล่ำวไม่ถูกต้อง ไม่โปร่งใส และไม่มีกำรแข่งขัน
อย่ำงเป็นธรรม ในทำงกลับกันเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอำจมีส่วนรู้เห็นในกำรกระทำดังกล่ำวด้ วยอันเป็นเหตุให้รัฐเกิด
ควำมเสียหำย
ภาพที่ 1

ตัวอย่างแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (แบบ กศก. ๑๒๒)

ที่มา : ส่วนบริหารรายได้ สานักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร
2.2 การทุจริตจากการปลอมแปลงใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร
เมื่อกรมศุลกำกรได้ว่ำจ้ำงผู้ประกอบกำรในกำรพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกำกรแล้ว อำจเกิด
กำรทุจริตโดยผู้พิมพ์หรือพนักงำนของผู้ได้รับจ้ำง ทำกำรพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเกินกว่ำจำนวนที่ได้รับกำรว่ำจ้ำง
จำกกรมศุลกำกร แล้วนำใบเสร็จส่วนที่พิมพ์เกินไปขำยให้กับกลุ่มผู้ประกอบกำรหรือตัวแทนออกของ เพื่อไปทำ
กำรทุจริต โดยกำรปลอมแปลงข้อมูลในใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐำนในกำรใช้สิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ เช่น
กำรใช้สิทธิขอคืนอำกร กำรยื่นหลักฐำนทำงภำษีต่อกรมสรรพำกร เป็นต้น ซึ่งใบเสร็จที่พิมพ์เกินดังกล่ำวจะมี
รูปแบบเหมือนกับใบเสร็จต้นฉบั บของกรมศุลกำกรทุกประกำร เนื่องจำกพิมพ์ออกมำจำกแม่พิมพ์ต้นแบบ
(Mold) เดียวกัน
2.3 การทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกิดจากการถือเงินสดไว้ในครอบครองเป็นจานวนมาก
กำรถื อเงิ นสดไว้ ในครอบครองเป็ นจ ำนวนมำกอำจเป็ นเหตุ ให้ เกิ ดกำรทุ จริ ตและประพฤติ มิ ช อบ
โดยแบ่งลักษณะกำรทุจริตและประพฤติมิชอบได้ 2 กรณี ดังนี้

-5(1) การทุจริตโดยตัวแทนของผู้ประกอบการนาเข้า-ส่งออก
ในกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรนั้น ผู้ประกอบกำรนำเข้ำ-ส่งออกอำจขำดควำมรู้ควำมชำนำญ
จึงได้ว่ำจ้ำงคนกลำง ได้แก่ ตัวแทนออกของ (customs broker) หรือชิปปิ้ง (shipping) เพื่อดำเนินพิธีกำร
ศุลกำกรแทน ซึ่งในขั้นตอนดังกล่ำว ผู้ประกอบกำรอำจมอบเงินสดให้คนกลำงถือไว้ในครอบครองเป็นจำนวน
มำกเพื่อไปดำเนินพิธีกำรศุลกำกรในขั้นตอนต่ำง ๆ รวมถึงกำรชำระค่ำภำษีอำกรที่กรมศุลกำกร กำรถือเงินสด
เป็ น จ ำนวนมำกอำจท ำให้ ตั ว แทนออกของหรื อ ชิ ป ปิ้ ง เกิ ด ควำมละโมบและยั ก ยอกเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ มำจำก
ผู้ประกอบกำร โดยกำรสำแดงรำคำสินค้ำในรำคำต่ำเพื่อให้เสียภำษีอำกรในรำคำถูก และนำเงินส่วนต่ำงไปใช้
ประโยชน์ส่วนตน แล้วปลอมใบเสร็จรับเงินที่ซื้อมำจำกผู้รับจ้ำงพิมพ์ที่ทุจริตตำมข้อ 2 ไปเป็นหลักฐำนเพื่อ
เรียกเก็บเงินจำกผู้ประกอบกำร ทำให้ผู้ประกอบกำรสำคัญผิดว่ำ ใบเสร็จที่ได้รับจำกตัวแทนออกของหรือชิปปิ้ง
นั้นเป็นเอกสำรที่ถูกต้องของทำงรำชกำรและนำไปใช้เป็นหลักฐำนในกำรใช้สิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ตำมกฎหมำย
โดยไม่มีเจตนำทุจริต เช่น กำรใช้สิทธิขอคืนอำกร กำรยื่นหลักฐำนทำงภำษีต่อกรมสรรพำกร เป็นต้น ทำให้
ผู้ประกอบกำรที่สุจริตได้รับควำมเสียหำย
(2) การทุจริตโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับชาระค่าภาษีอากร
ตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและนำส่งคลัง พ.ศ. 25๖๒ ข้อ
๘๑ วรรคท้ำย กำหนดว่ำ “ในกรณีที่มีกำรรับเงินภำยหลังกำหนดเวลำปิดบัญชีสำหรับวันนั้นแล้ว ให้ บันทึก
ข้อมูลกำรรับเงินนั้นในระบบในวันทำกำรถัดไป” ซึ่งหำกปรำกฏว่ำมีผู้นำเงินสดมำชำระภำยหลังกำหนดเวลำปิด
บัญชีดังกล่ำว เจ้ำหน้ำที่ผู้รับชำระค่ำภำษีอำกรต้องถือเงินสดไว้ในครอบครองเป็นจำนวนมำก อำจทำให้เกิด
ควำมละโมบ โดยอำศัยช่องว่ำงในด้ำนเวลำนำส่งเงิน และนำเงินสดดังกล่ำวไปใช้ประโยชน์ส่วนตนแทนที่จะเก็บ
ไว้เพื่อนำส่งโดยเร็วในวันถัดไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร
2.4 การทุจริตและประพฤติมิชอบจากการใช้อานาจและดุลยพินิจในตาแหน่งหน้าที่ของจ้าหน้าที่
เพื่อเรียกรับเงินแลกกับการอานวยความสะดวก
ในแต่ละวัน มีผู้ประกอบกำรและประชำชนชำระค่ำภำษีอำกรและต้องกำรใบเสร็จรับเงินจำกกรม
ศุลกำกรเป็นจำนวนมำก เฉลี่ยวันละสองหมื่นฉบับ ในขณะที่เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรมีจำนวนไม่เพียงพอ ทำให้
ผู้ประกอบกำรและประชำชนต้องเสียเวลำรอรับบริกำรเป็นเวลำนำน ซึ่งอำจทำให้มีเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบั ติงำนอำศัย
ช่องว่ำงจำกควำมไม่สะดวกสบำยดังกล่ำว เรียกรับผลประโยชน์ที่มิควรได้จำกผู้ประกอบกำรและประชำชนเพื่อ
แลกกับกำรให้บริกำรที่รวดเร็วขึ้น
3. กาหนดความเสี่ยง
เมื่อได้พิจำรณำถึงโอกำสเกิดกำรทุจริต และผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกำรจัดพิมพ์แบบ
ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกำกร แล้วสำมำรถจำแนกควำมเสี่ยงออกได้เป็น 3 ประเด็น ดังนี้
3.1 ความเสี่ยงจากผู้ชนะการประกวดราคา
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อให้ได้มำซึ่งผู้ชนะกำรประกวดรำคำ รับจ้ำงทำแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
ในแต่ล ะครั้ งนั้ น มีควำมเสี่ ย งที่จ ะได้ผู้ ช นะคนละรำยกั น เป็นเหตุ ผู้ รับจ้ำงหรือโรงพิมพ์ที่ได้รับกำรว่ำจ้ ำ ง
มีแม่พิมพ์ต้นแบบ (mold) อยู่ในมือหลำยรำย ซึ่งเป็นช่องทำงทำให้ผู้ที่มีแม่พิมพ์แต่มิได้เป็นผู้ชนะกำรประกวด
รำคำ หรือผู้รับจ้ำงของผู้ชนะกำรประกวดรำคำเอง อำศัยโอกำสทำกำรทุจริตปลอมใบเสร็จรับเงินซึ่งไม่ได้มี
กำรสั่งผลิตจำกกรมศุลกำกร เพื่อนำแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินซึ่งเหมือนกันใบเสร็จรับเงินของจริงทุกประกำร
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สิทธิประโยชน์ทำงภำษีกับหน่วยงำนต่ำงๆ โดยเฉพำะกำรใช้สิทธิกำรชดเชยหรือกำรคืนอำกร
3.2 ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่
นอกจำกกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่อำจสมรู้ร่วมคิดกับ
ผู้เข้ำแข่งขันในกำรประกวดรำคำ หรือที่เรียกว่ำกำรฮั้วประมูลนั้น เพื่อให้ได้เป็นผู้ผลิตแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
ให้หน่วยงำนของรัฐแล้ว และได้ผลประโยชน์อันมิควรได้แล้ว ในด้ำนกำรนำแบบพิมพ์ใบเสร็จรับที่ผลิตเสร็จแล้ว
มำใช้กำรปฏิบัติหน้ำที่ ก็มีควำมเสี่ยงอันเกิดจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้วยเช่นเดียวกัน กล่ำวคือ เจ้ำหน้ำที่
กำรเงินซึ่งมีหน้ำที่ในกำรรับชำระเงินค่ำภำษีอำกรและออกใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐำนให้แ ก่ผู้มำชำระนั้น
อำจใช้ช่องทำงดังกล่ำวในกำรสร้ำงเงื่อนไขให้แก่ผู้ประกอบกำร หรือตัวแทนที่ต้องกำรรับใบเสร็จ ในกำรเรียก
รับประโยชน์อันมิควรได้ เช่น สร้ำงเงื่อนไขค่ำอำนวยควำมสะดวกให้ได้รับกำรบริกำรที่เร็วขึ้น เป็นต้น
3.3. ความเสี่ยงจากผู้ประกอบการ หรือตัวแทน ที่ใช้ใบเสร็จ
เนื่องจำกในกำรปฏิบัติพิธีกำรได้เปิดช่องให้ ผู้ประกอบกำรนำเข้ำ ส่งออก ผ่ำนแดน หรือถ่ำย
ละ ไม่จำเป็นต้องมำดำเนินผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรด้วยตนเอง แต่สำมำรถมอบอำนำจให้ตัวแทนออกของ หรือ ชิป
ปิ้ง มำดำเนินพิธีกำรแทนได้ อย่ำงไรก็ดี กำรปฏิบัติพิธีกำรจำเป็นจะต้องได้รับใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐำนใน
กำรผ่ ำนพิธีกำรศุล กำกรโดยถูกต้องตำมกฎหมำย นอกจำกนี้ ใบเสร็จรับเงินที่กรมศุลกำกรออกให้ ยังเป็น
หลักฐำนที่ผู้ประกอบกำรสำมำรถนำไปใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีได้ตำมกฎหมำยอีกด้วย ดังนั้น ตัวแทนอำจ
กระทำกำรทุจ ริ ตโดยกำรปลอมใบเสร็จ รับเงินกำรเสียภำษีอำกรขำเข้ำ และใช้ใบเสร็จรับเงินปลอมโดยที่
ผู้ ป ระกอบกำร มิ ไ ด้ มี ส่ ว นรู้ เ ห็ น ด้ ว ย หรื อ ผู้ ป ระกอบกำรอำจท ำกำรทุ จ ริ ต เสี ย เอง โดยกำรซื้ อ แบบพิ ม พ์
ใบเสร็จรับเงินมำปลอมแปลงข้อมูลเพื่อนำไปใช้สิทธิประโยชน์โดยมิชอบ เป็นต้น
4. การตัดสินว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือไม่
กำรปัญหำที่กล่ำวข้ำงต้น คณะทำงำนได้พิจำรณำถึงควำมเสี่ยง ทั้งปัจจัยที่จะก่อให้ โอกำสกำรทุจริต
และผลกระทบที่เกิดขึ้น ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุจัดทำแบบพิมพ์ใบเสร็จ รับเงินของกรม
ศุลกำกรก่อให้เกิดควำมเสียหำยในวงกว้ำง มีผลกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจระหว่ำงประเทศ ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ ตลอดจนควำมเสียหำยทำงจรรยำบรรณและกำรประกอบวิชำชีพของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อองทุก
ภำคส่วน ดังนั้นจึงเห็นว่ำควำมเสี่ยงดังกล่ำวจึงเป็นควำมเสี่ยงที่มิอำจยอมรับได้
5. การเตรียมแผนปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยง
จำกกำรศึกษำของธนำคำรแห่งประเทศไทยพบว่ำ กำรชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์จะทำให้ธุรกรรม
ทำงกำรเงินและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจต่ำงๆ ดำเนินไปได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญ
ในกำรยกระดับคุณภำพชีวิต ของประชำชนและสร้ำงควำมมั่นคงให้กับระบบบริหำรจัดกำรกำรเงินกำรคลัง โดย
ช่องทำงกำรชำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบันมีด้วยกันหลำยช่องทำง เช่น เครื่องรับจ่ำยเงินอัตโนมัติของ
ธนำคำร (Automatic Teller Machine หรือ ATM) เป็นเครื่องทำธุรกรรมทำงกำรเงินอัตโนมัติของธนำคำร
พำณิชย์ มีบริกำรที่หลำกหลำยทั้งถอนเงิน สอบถำมยอด โอนเงิน ซื้อ/ชำระค่ำสินค้ำและบริกำร และเปลี่ยน
รหัสบัตร ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น และจำกผลสำรวจพบว่ำกำรโอนเงิน แบบออฟไลน์ผ่ำนเครื่อง
ดังกล่ำวได้รับควำมนิยมเป็นอันดับสองรองจำกกำรโอนเงินที่เคำน์เตอร์ธนำคำร เครื่องรับบัตร ณ จุดขำย
(Electronic Fund Transfer at Point of Sale หรือ EFTPOS) ในกำรซื้อขำยสินค้ำและบริกำรนอกจำกจะ
สำมำรถชำระเป็นเงินสดแล้วยังสำมำรถชำระผ่ำนเครื่องรับบัตร ณ จุดขำย โดยใช้ผ่ำนบัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม
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บิ ต ซึ่ ง เป็ น บั ต รที่ ใ ช้ ร่ ว มกั บ เครื่ อ งเอที เ อ็ ม ในกำรท ำธุ ร กรรมทำงกำรเงิ น และเครื่ อ งรั บ บั ต ร ณ จุ ด ขำย
นอกจำกนั้นแล้วยังกำรโอนเงินในรูปแบบต่ำงๆ ได้แก่ กำรโอนเงินมูลค่ำสูง (BAHTNET) กำรโอนเงินครั้งละ
หลำยรำยกำร (Bulk Payment) กำรโอนเงินรำยย่อยข้ำมธนำคำร (ORFT Inter Bank) กำรโอนเงินรำยย่อย
ภำยในธนำคำรเดียวกัน (ORFT Intra Bank) กำรใช้บัตรพลำสติกเพื่อชำระเงิน (Payment Cards) และเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) รวมถึงกำรชำระเงินผ่ำนธนำคำรโดยใช้ช่องทำงอินเทอร์เน็ต (Internet banking)
และโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile banking) อีกด้วย โดยในปัจจุบันธนำคำรพำณิชย์ได้มีกำรเพิ่มเติมช่องทำงกำร
ให้บริกำรดังกล่ำว เช่น กำรโอนเงิน กำรสอบถำมยอดเงิน ชำระค่ำบริกำรต่ำงๆ บริกำรเกี่ยวกับกำรตรวจดู
รำยกำรใช้จ่ำยบัตรเครดิตย้อนหลัง หรือแม้กระทั่งกำรพิมพ์รำยกำรทำงบัญชีที่สำมำรถทำได้ ทุกที่ ทุกเวลำ
แบบไม่ต้องเดินทำงไปธนำคำร หรือเครื่อง ATM เพียงลูกค้ำมีอุปกรณ์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ ที่เข้ำถึง
อินเทอร์เน็ตได้เท่ำนั้น
จำกปั ญหำข้ำงต้น คณะทำงำนเห็ นควรให้ ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ดำเนินแผนปฏิบัติกำร
ควบคุมควำมเสี่ยงในด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพิมพ์แบบใบเสร็จรับเงิน ด้วยกำรพัฒนำระบบงำนกำรรับชำระเงินของ
กรมศุลกำกร โดยขับเคลื่อนกำรใช้ “ระบบการรับชาระเงินค่าภาษีอากรผ่านระบบธนาคารและตัวแทนรับชาระ
(e-Bill Payment) และการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินโดยผู้ประกอบการ” โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้
ภาพที่ 2 : ขั้นตอนการทางานของระบบ e-Bill Payment

ที่มา : สานักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร
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(1) ผู้ประกอบกำรนำเอกสำรที่รองรับกำรชำระเงินระบบ e-Bill Payment ได้แก่ ใบขน
สิ น ค้ ำ ใบแจ้ ง หนี้ หรื อ ใบสั่ ง เก็ บ เงิ น ซึ่ ง จะมี QR Code Barcode และหมำยเลขอ้ ำ งอิ ง (Reference 1,
Reference 2) ไปทำรำยกำรชำระเงินผ่ำนช่องทำงกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ของธนำคำรหรือตัวแทนรับชำระ ได้แก่
ระบบ Mobile Banking ระบบ Internet Banking ATM และเคำน์เตอร์ธนำคำร ซึ่งในปัจจุบันมีธนำคำรที่ได้
ทำควำมตกลงไว้กับกรมศุลกำกร จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรกรุงเทพ
และธนำคำรไทยพำณิชย์ ส่วนตัวแทนรับชำระที่ทำควำมตกลงไว้กับกรมศุลกำกร มีจำนวน 1 แห่ง คือ บริษัท
เคำน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ซึ่งมีช่องทำงกำรรับชำระที่เคำน์เตอร์ในร้ำนสะดวกซื้อ 7-eleven ทั่วประเทศ
(2) เมื่อผู้ชำระอำกรได้ยืนยันข้อมูลกำรชำระเงินแล้ว ระบบคอมพิวเตอร์ของธนำคำรหรือ
ตัวแทนรับชำระจะทำกำรส่งข้อมูลกำรรับชำระเงินมำยังระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกำกร โดยผ่ำน Web
service เพื่อทำกำรตรวจสอบข้อมูลกำรชำระเงิน เมื่อตรวจสอบได้ข้อมูลที่ตรงกันแล้ว ระบบคอมพิวเตอร์ของ
กรมศุ ล กำกรจะท ำกำรเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กำรช ำระเงิ น กั บ ระบบศุ ล กำกรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Thai Customs
Electronic System : TCES) เพื่อปรับสถำนะกำรผ่ำนพิธีกำรทำงศุลกำกรโดยอัตโนมัติ และจะออกเลขรับ
ชำระอำกรส่งผ่ำนระบบ Web Service กลับไปยังระบบคอมพิวเตอร์ของธนำคำรหรือตัวแทนรับชำระเพื่อ
ยื น ยั น ข้อมูล กำรรั บ ช ำระค่ำภำษีอำกร และสำมำรถออกหลั กฐำนกำรรับช ำระเงินให้ แก่ผู้ บริโภคในแต่ละ
ช่องทำงต่อไป ทั้งนี้ กระบวนกำรดังกล่ำวจะใช้เวลำในแต่ละขั้นตอนไม่เกิน ๓๐ วินำที
ภาพที่ ๓ : ภาพตัวอย่างใบขนสินค้า ระบบ e-Bill Payment

ที่มา : สานักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร
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ภำษีอำกรได้จ ำกระบบ e-Tracking ของกรมศุล กำกร ซึ่งสำมำรถเข้ำสู่ ระบบได้ผ่ ำนทำงเว็บไซต์ของกรม
ศุลกำกรได้ที่ www.customs.go.th
6. ทบทวนความเพียงพอของแผนปฏิบัติการ
กำรนำระบบกำรรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เพียงแต่จะเป็นกำรนำเอำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้
สนับสนุนกำรกำรอำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำรกับกรมศุลกำกรเท่ำนั้น แต่ยังมีผลต่อ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรในด้ำนต่ำงทั้งภำครัฐและเอกชน ดังนี้
6.1 แก้ไขปัญหำกำรปลอมใบเสร็จรับเงิน และแอบอ้ำงใบเสร็จรับเงิน
เมื่อมีกำรรับชำระเงินค่ำภำษีอำกร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่ำนระบบของธนำคำรและ
ตัวแทนรับชำระ และผู้ชำระเงิ นสำมำรถพิมพ์ใบเสร็จได้ด้วยตนเอง ณ สถำนประกอบผ่ำนระบบ e-Tracking
ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในกำรติดตำมสถำนกำรณ์ผ่ำนพิธีกำรทำงศุลกำกรด้วย ทำให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถรับทรำบ
สถำนะกำรดำเนินพิธีกำรทำงศุลกำกร สำมำรถตรวจสอบข้อมูลควำมถูกต้องของกำรปฏิบัติพิธีกำรได้ด้ว ย
ตนเองตั้งแต่กำรยื่นข้อมูลใบขนสินค้ำ กำรชำระค่ำภำษีอำกร กำรตรวจปล่อย ตลอดจนกำรพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
ทำให้สำมำรถวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและง่ำยขึ้น อีกทั้งไม่ต้องเสี่ยงต่อ
กำรถูกตัว แทนหรื อชิป ปิ้ งที่ไม่สุ จ ริ ตกลั่ นแกล้ ง หลอกลวง หรือทุจริตยักยอกเงินที่ต้องนำมำช ำระแก่ ก รม
ศุลกำกร และมั่นใจได้ว่ำใบเสร็จรับเงิน ที่ได้รับเป็นของแท้ หรือถูกนำไปแอบอ้ำงโดยตัวแทนที่อำศัยชื่อหรือ
ข้อมูลของบริษัทไปทำกำรออกใบเสร็จรับเงินโดยมิชอบ
6.2 ลดงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
ระบบกำรชำระเงินค่ำภำษีอำกร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่ำนระบบของธนำคำรและตัวแทนรับ
ชำระ หรือ e-Bill Payment และกำรพิมพ์ใบเสร็จรับเงินโดยผู้ประกอบกำร ออกแบบมำให้ผู้ชำระเงินสำมำรถ
พิมพ์ใบเสร็จได้ด้วยตนเอง ทำให้กรมศุลกำกรสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแบบพิมพ์ใบเสร็จได้
เป็ น อย่ ำงมำก ซึ่ งจะเป็ น ลดค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย และกำรประหยั ด งบมำณรำยจ่ ำยในแต่ ล ะปี ข องกรมศุ ล กำกร
และนำงบประมำณดังกล่ำวไปจัดสรรเพื่อใช้ในด้ำนอื่นๆ ที่มีควำมจำเป็นมำกกว่ำ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
6.3 ลดการใช้กระดาษเพื่อจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
กำรที่ผู้ชำระค่ำภำษีอำกรสำมำรถจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ด้วยตนเอง เป็นกำรลดปริมำณกำร
ใช้กระดำษสำหรับกำรจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิ น ซึ่งเป็นกำรช่วยลดกำรสร้ำงขยะมูลฝอย ลดปัญหำกำรตัดไม้
ทำลำยป่ำเพื่อผลิตกระดำษ ซึ่งสอดคล้องกับกำรรณรงค์ลดโลกร้อน กำรลดขยะมูลฝอยภำยในหน่ว ยงำน
ของรัฐตำมมติคณะรัฐมนตรีอีกด้วย
6.4 สนับสนุนโครงการ National e-Payment
กำรรับชำระเงินค่ำภำษีอำกร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่ำนระบบของธนำคำรและตัวแทนรับ
ชำระ เป็นกำรสนับสนุนของรัฐบำลเพื่อขับเคลื่อนนโยบำย Thailand 4.0 และสังคมไร้เงินสด เป็นกำรใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในกำรจัดเก็บรำยได้ตำมแนวทำงที่กำหนดไว้ในข้อ 78 ของระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
เบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงินกำรเก็บรักษำเงิน และกำรนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดว่ำ
กำรรับเงินของภำครัฐให้รับผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ซึ่งมีควำมสะดวก เข้ำถึงง่ำย ทันสมัย และ
สำมำรถตรวจข้อมูลทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสำมำรถลดควำมเสี่ยงในกำรทุจริตด้ำนกำรเงินอีกด้วย
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