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  วันนี้ (วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563) เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์แถลงข่าว ชั้น 2 อาคาร 1  
กรมศุลกากร นายชัยยุทธ ค าคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร กล่าวว่า 
อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในเชิงนโยบาย โครงการ และประเด็นต่าง ๆ โดยมอบหมายให้คณะโฆษกกรมศุลกากรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมด าเนินการ และได้ก าหนดให้มีการแถลงข่าวประจ าทุกเดือน ส าหรับประเด็นที่น่าสนใจ ในการแถลง
ข่าวประจ าเดือนเมษายน 2563 ได้แก่ (1) ผลการตรวจพบการกระท าความผิดประจ าเดือนมีนาคม 2563  
(2) มาตรการของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ซึ่งมีรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 

  (1) ผลการตรวจพบการกระท าความผิดประจ าเดือนมีนาคม 2563  
     ตามที่ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายส าคัญในการเร่งรัดปราบปราม 

การลักลอบและหลีกเลี่ยงน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง เพ่ือความเป็น
ธรรมในการจัดเก็บภาษี ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดพร้อมหน่วยปฏิบัติกา ร
วางแผนตรวจค้นจับกุมอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ เพ่ือสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดตาม พ.ร.บ. 
ศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สินค้าเกษตร น้ ามัน ยาเสพติด IPRs และสินค้า
ละเมิดอนุสัญญา CITES โดยสืบสวนหาข่าวและออกลาดตระเวนด้วยรถยนต์ ตรวจค้นรถบรรทุก โกดัง บ้านเรือน 
แหล่งจ าหน่าย สถานที่เก็บรักษาที่เชื่อได้ว่ามีของผิดกฎหมายเก็บซุกซ่อนอยู่ อีกทั้งยังมีแผนการป้องกันและ
ปราบปรามสินค้าดังกล่าวในช่วงเวลาซึ่งมีความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นในการลักลอบ นอกจากนี้ มีการบูรณการกับ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอ่ืนทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทหาร กอ.รมน. ปปส. บช.ปส.  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สถานทูตต่างๆ Interpol DEA เป็น
ต้น เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวระหว่างกัน 

ส าหรับเดือนมีนาคม 2563 กรมศุลกากรตรวจพบการกระท าผิดตามกฎหมายศุลกากรหรือ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับศุลกากรได้ทั้งสิ้น 2,059 คดี คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 233 ล้านบาท โดยเป็นคดีลักลอบ 
คิดเป็นร้อยละ 73.3 ของมูลค่าทั้งหมด ทั้งนี้ สินค้าที่มีมูลค่าการลักลอบน าเข้าที่ส าคัญได้แก่ ยาเสพติดให้โทษ
ประเภท เอ็กซ์ตาซี่  
 

                    ผลงานที่น่าสนใจในช่วงเดือนมีนาคม 2563 มีดังนี้ 
1.ยาเสพติด  

                       1.1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 กรมศุลกากรได้ตรวจพบพัสดุต้องสงสัย จ านวน 2 หีบห่อ ต้นทางจาก
ต่างประเทศ  ผลการตรวจสอบพบเม็ดยาสีฟ้า ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (Ecstasy) จ านวนรวม 19,820 เม็ด 
น้ าหนักประมาณ 9.8 กก. ซุกซ่อนอยู่ในกล่องสีน้ าตาลปะปนกับถุงขนมขบเคี้ยว จึงประสานชุดปฏิบัติการ AITF (Airport 
Interdiction Task Force) ประกอบด้วย กรมศุลกากร ส านักงาน ป.ป.ส. กองบัญชาการต ารวจปราบปราม 
ยาเสพติด และ ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย เพ่ือขยายผลการจับกุม โดยไปตรวจค้นห้องพักพบ 
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ยาเสพติด (ไอซ์ จ านวน 5.3 กรัม เคตามีน 1.9 กรัม  Ecstasy จ านวน 2 เม็ด และEcstasy ลักษณะเป็นผง จ านวน 7.8 
กรัม) พร้อมอุปกรณ์การเสพยาเสพติดเพ่ิมเติม รวมมูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท  
                    1.2 วันที่ 12 มีนาคม 2563 กรมศุลกากรพบพัสดุต้องสงสัย จ านวน 1 หีบห่อ ต้นทางจาก
ต่างประเทศ ผลการตรวจสอบ พบเม็ดยาสีแดง ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (Ecstasy) จ านวน 720 เม็ด 
น้ าหนักประมาณ 355 กรัม ซุกซ่อนอยู่ ในถุงช็อกโกแลต จึงประสานชุดปฏิบัติการ AITF ประกอบด้วย  
กรมศุลกากร ส านักงาน ป.ป.ส. กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด และศูนย์รักษาความปลอดภัย 
กองบัญชาการกองทัพไทย  เพ่ือขยายผลต่อไป ทั้งนี้ ของกลางที่ตรวจพบมีมูลค่าประมาณ 3.6 แสนบาท  
 

                     1.3 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 กรมศุลกากรพบพัสดุต้องสงสัย จ านวน 1 หีบห่อ ต้นทางจาก
ต่างประเทศ ผลการตรวจสอบพบเม็ดยาสีเขียวและสีฟ้า ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (Ecstasy) จ านวน 
30,465 เม็ด น้ าหนักประมาณ 11 กิโลกรัม ซุกซ่อนปะปนกับถุงขนมจึงประสานชุดปฏิบัติการ AITF ประกอบด้วย 
กรมศุลกากร ส านักงาน ป.ป.ส. กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด และศูนย์รักษาความปลอดภัย 
กองบัญชาการกองทัพไทย เพ่ือขยายผลต่อไป ทั้งนี้ ของกลางที่ตรวจพบมีมูลค่าประมาณ 15.2 ล้านบาท  

 

          2. เนื้อกระบือแช่แข็ง 
                เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 กรมศุลกากรได้ท าการตรวจค้นรถยนต์บรรทุกหกล้อ บริเวณถนนชยางกูร 
ต าบลนิคมค าสร้อย อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ผลการตรวจค้นพบเนื้อกระบือแช่แข็งบรรจุกล่อง
กระดาษ ระบุเมืองก าเนิดต่างประเทศ กระสอบละ 23 กิโลกรัม จ านวน 340 กระสอบ น้ าหนักรวม 7,820 
กิโลกรัม โดยไม่พบเอกสารหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง รวมมูลค่าประมาณ 1.1 ล้านบาท 

ทั้งนี้ เป็นความผิดตามมาตรา 242 มาตรา 246 มาตรา 252 แห่งพ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 
ประกอบมาตรา 166 และ มาตรา 167 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 จึงได้ท าการยึดสินค้าเนื้อกระบือ 
แช่แข็งจ านวนดังกล่าว พร้อมยานพาหนะที่ใช้ในการกระท าความผิด น าส่งด่านศุลกากรมุกดาหารเพ่ือด าเนินการ
ตามกฎหมายต่อไปและในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ได้ท าลายโดยวิธีการฝังกลบเนื้อกระบือแช่แข็งดังกล่าวจนเสร็จ
สิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ บริเวณด่านกักกันสัตว์ จังหวัดมุกดาหาร 
 

         3. สินค้าเกษตร 
                       เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 กรมศุลกากรได้ท าการตรวจค้นรถยนต์บรรทุก บริเวณต าบลค าป่า
หลาย อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ผลการตรวจค้นพบข้าวสารเหนียวบรรจุกระสอบ ระบุเมืองก าเนิด
ต่างประเทศ กระสอบละ 50 กิโลกรัม จ านวน 370 กระสอบ น้ าหนักรวม 18,500 กิโลกรัม โดยไม่พบเอกสาร
หลักฐานการผ่านพิธีการทางศุลกากรโดยถูกต้อง อันเป็นความผิดตามมาตรา 242 มาตรา 246 มาตรา 252 แห่ง
พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 166 และมาตรา 167 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 จึงไดท้ าการยึด
ข้าวสารเหนียวจ านวนดังกล่าว พร้อมยานพาหนะที่ใช้ในการกระท าความผิด น าส่งด่านศุลกากรมุกดาหารเพ่ือ
ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป รวมมูลค่าประมาณ 6.6 แสนบาท  
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(2) มาตรการของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
 2.1 การยกเว้นอากรส าหรับสินค้าหน้ากากและวัตถุดิบที่น ามาใช้ผลิตสินค้าตามประกาศ

กระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) ซึ่งประกาศ ณวันที่ 19 มีนาคม 2563 ในการยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับหน้ากาก
ชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัดตามประเภทย่อย 6307.90.40 และหน้ากากอนามัยเฉพาะหน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน 
หรือสารพิษบรรดาที่เป็นอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยตามประเภทย่อย 6307.90.90 อีกทั้ง  ยกเว้นอากรขาเข้า
ส าหรับของใด ๆ ที่น าเข้ามาเพ่ือผลิตหน้ากากอนามัยตามประเภทพิกัดดังกล่าวด้วย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
24 มีนาคม 2563 และให้สิ้นผลใช้บังคับวันที่ 20 กันยายน 2563 ทั้งนี้ การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากร 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศกรมศุลกากรที่ 61/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563  
เช่น วัตถุดิบที่ต้องน าไปใช้ผลิตหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัดและหน้ากากกรองฝุ่นฯ  ต้องน าไปผลิตภายใน 1 ปี 
นับจากการน าเข้า หากไม่สามารถหรือมิได้น าไปใช้ผลิตภายใน 1 ปี นับวันน าของเข้า ต้องเสียอากรตามปกติหรือ
ต้องส่งออกนอกราชอาณาจักร หากจ าเป็นต้องใช้ให้ขออนุมัติขยายเวลาจากกรมศุลกากร 

2.2 การยกเว้นอากรขาเข้าของที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) ตามรายการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงการรักษา 
วินิจฉัย หรือป้องกันโรคได้มากขึ้น ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรส าหรับของที่น าเข้า
เพ่ือใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563 โดยมี 
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  

2.3 การอ านวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการยกเว้นอากรของบริจาค 
ตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 11 โดยกรมศุลกากรได้มอบอ านาจให้
ผู้อ านวยการ ส านักงานศุลกากร นายด่านหรือผู้อ านวยการส่วนที่ได้รับมอบหมายในสังกัด ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีในการอนุมัติให้ยกเว้นอากรส าหรับการน าเข้าหน้ากากอนามัย ของที่ใช้เกี่ยวกับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 รวมทั้งของอ่ืนๆ ที่น าเข้ามาบริจาค ภายใต้กฎหมายนี้ เพ่ือให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563  

2.4 การอ านวยความสะดวกในการแสดงหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (Form E) ส าหรับผู้น าเข้า
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19)  
ซึ่งผู้น าเข้าสามารถแสดงส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (Form E) ประกอบการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรเพ่ือยกเว้นและลดอัตราอากรส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน โดยได้ออกประกาศกรมศุลกากร  
ที่ 47/2563 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563 

2.5 การตรวจปล่อยสินค้าและการส่งมอบของกลางที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ด้วยการเพ่ิมความระมัดระวัง เข้มงวดในการตรวจสอบการน าเข้า – ส่งออก
สินค้าที่เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาด COVID – 19 และหากมีการตรวจพบการกระท าความผิดและคดีถึงที่สุด
แล้ว กรมศุลกากรจะส่งมอบให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019  
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(COVID – 19) ต่อไป ซึ่งกรมศุลกากรได้มีการส่งมอบของกลางที่เกี่ยวข้องให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างต่อเนื่อง 

2.6 การเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยผ่อนผันให้ขยายเวลาการน าเข้ามาเป็นชั่วคราวโดยใช้สิทธิ์ยกเว้นอากร ตาม
ประเภท 3 ภาค 4 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 และได้ท าสัญญาประกันไว้ต่อ 
กรมศุลกากร ว่าจะส่งกลับออกไปภายในก าหนด 6 เดือน ปกติจะไม่อนุญาตให้กระท าได้ ซึ่งกรมศุลกากรเห็นว่า
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเหตุสุดวิสัยหรือความจ าเป็นที่อยู่นอกเหนือการคาดหมาย 
ของผู้น าเข้า จึงเห็นควรให้ผ่อนผันการขยายก าหนดเวลาออกไปได้ และผ่อนผันให้ขยายเวลาในการเก็บของกรณี
ผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งสถานการณ์นี้ ถือเป็นเหตุจ าเป็นหรือเหตุผล 
อันควรให้ขยายระยะเวลาการเก็บของในสถานที่ดังกล่าวได้ โดยเริ่มด าเนินการไดต้ั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 

2.7 โครงการ CUSTOMS ALLIANCES COVID-19 เ พ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กรมศุลกากรได้จัดเจ้าหน้าที่
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละพ้ืนที่  หรือ ผู้ประสานงานตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การดูแลของกรมศุลกากร 
เพ่ือเตรียมพร้อมตอบข้อซักถาม ประสานงาน แก้ไขปัญหาในการน าเข้า-ส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
                    ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเผยแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในส่วนของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่
ส านักงานศุลกากรในพ้ืนที่ หรือ สายด่วนกรมศุลกากร 1164 หรือศูนย์บริการศุลกากร (Customs Care Center) 
โทรศัพท์ 02-667-6000, 02-667-7000 ต่อ 20-5844-8 หรือ website: ccc.customs.go.th 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

รับรู้ข่าวสารได้หลากหลายช่องทางจากกรมศุลกากรเพียงสแกน QR code ด้านล่าง 
เพ่ือเป็นเพ่ือนกับเราใน Line official 


