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           วันนี้ (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562) เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์แถลงข่าว ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร  
นายชัยยุทธ ค าคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร กล่าวว่า อธิบดีกรมศุลกากร  
มีนโยบายด าเนินการด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ในประเด็นต่างๆ ตลอดจนนโยบายและโครงการต่างๆ โดยมอบหมายให้คณะโฆษกกรมศุลกากรและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องร่วมด าเนินการ และได้ก าหนดให้มีการแถลงข่าวประจ าทุกเดือน ส าหรับประเด็นทีน่่าสนใจซึ่งได้น าเสนอในครั้ง
นี้ ได้แก่ (1) การจัดเก็บรายได้กรมศุลกากร ประจ าเดือนตุลาคม 2562  (2) ความก้าวหน้าของระบบการเชื่อมโยง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window) และการเชื่อมโยงข้อมูลกับ ASEAN Single Window 
(ASW) (3) การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (4) ผลการตรวจพบการกระท าความผิดประจ าเดือนตุลาคม 2562  
โดยมีรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 

(1) การจัดเก็บรายได้กรมศุลกากร ประจ าเดือนตุลาคม 2562 
          ส าหรับการจัดเก็บรายได้ประจ าเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 

กรมศุลกากรจัดเก็บรายได้ รวมทั้งสิ้น 52,192 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้ศุลกากร จัดเก็บได้จ านวน 8,701 ล้านบาท 
โดยต่ ากว่าประมาณการ จ านวน 99 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.1 และมีการจัดเก็บรายได้แทนหน่วยงานอ่ืน จ านวน 
43,491 ล้านบาท 

  

      (2) ความก้าวหน้าของระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window) 
และการเชื่อมโยงข้อมูลกับ ASEAN Single Window (ASW)   

             สถานะปัจจุบันของระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window) 
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ มีความก้าวหน้าดังนี้ 

1. ผลการด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้เอกสาร ระหว่างกรมศุลกากรกับผู้ประกอบการทั่ว
ประเทศ และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลกับ ASEAN Single Window 
(ASW) ประมาณเดือนละ 10 ล้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  มีผู้ประกอบการลงทะเบียนแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประมาณ 9,000 ราย ซ่ึงด าเนินการแทนผู้น าเข้าส่งออกของกว่าหนึ่งแสนราย มีรายละเอียดดังนี้ 
                     1.1 หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่ท าหน้าที่แทนหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 37 หน่วยงาน 

    - เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า ส่งออก (G2G) แล้ว  
เกือบทั้งหมดของสินค้าที่มีการควบคุมโดยหน่วยงานควบคุม 24 หน่วยงาน  (ข้อมูล ณ 1 พฤศจิกายน 2562)  
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีมูลค่าการน าเข้าและส่งออกสินค้าควบคุมทั้งสิ้นรวมกว่า 5.8 ล้านล้านบาท  
หรือประมาณ 40% ของมูลค่าการน าเข้าส่งออกทั้งปี 

- หน่วยงานเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ B2G ผ่านระบบ NSW จ านวน 18 หน่วยงาน ได้แก่ 
กรมศุลกากร การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมควบคุมโรค ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมธุรกิจพลังงาน การยางแห่งประเทศไทย  
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กรมสรรพสามิต กรมประมง กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมปศุสัตว์ กรมการค้าภายใน กรมทรัพยากรธรณี กรมวิชาการเกษตรและส านักงานประกันสังคม 

    - หน่วยงานเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ B2B ผ่านระบบ NSW จ านวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ 
ท่าเรือเอกชน สยาม เคอรี่ ซีพอร์ท ท่าเรือเอกชน สหไทย เทอร์มินัล กลุ่มบริษัทรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 
ท่าเรือเอกชน ศรีราชา ฮาเบอร์และท่าเรือเอกชน สยามคอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท 

    - ธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการ e-Payment และ e-Guarantee ผ่านระบบ NSW จ านวน 17 แห่ง 

         1.2 การพัฒนาระบบการขอใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แบบ Single Form ผ่านระบบ NSW 
     - ระบบการขอใบแจ้งการน าเข้า/ส่งออกสินค้าเคมี วัตถุ อันตรายด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 8 หน่วยงาน สามารถเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว 7 หน่วยงาน โดยส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สามารถให้บริการยื่นขอใบแจ้งการน าเข้าฯ ได้ครบถ้วนทุกสินค้าที่ควบคุม 

     - ระบบค าขอใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากรและใบช าระเงินค่าธรรมเนียมก่อนส่งออกยาง 
ไปนอกราชอาณาจักร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW แบบ Single Form ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร 
เปิดให้บริการแล้วอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 

     - ระบบ NSW e-Tracking on Mobile ซึ่งอยู่ ในรูปแบบ application บนโทรศัพท์ มือถือ  
เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว โดยผู้ประกอบการสามารถติดตามสถานการณ์รับส่งข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านระบบ NSW เช่น ติดตามใบขนสินค้า (B2G) ใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ (G2G) รวมทั้งเอกสารที่เชื่อมโยง
ระหว่างภาคเอกชน (B2B) และเอกสารอ่ืน ๆ ที่ส่งผ่านระบบ NSW ปัจจุบันมีจ านวนการดาวน์โหลดแล้วกว่า 4,000 ครั้ง 

           2. กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  2.1 การพัฒนาระบบการขอใบอนุญาต/ใบรับรองแบบ Single Form ผ่านระบบ NSW ได้แก ่

    - ระบบหนังสือรับรองคุณภาพยางและใบรายงานผลการทดสอบคุณภาพยาง ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW แบบ Single Form 

     -  ระบบค าขอหนั งสื อรั บรองแหล่ งก า เนิดสินค้ า  (Certificate of Origin)  รูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW แบบ Single Form พัฒนาร่วมกับ  กรมการค้าต่างประเทศ  สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

     - ระบบค าขอใบอนุญาต/ใบรับรอง  (Sanitary and Phyto-sanitary Certificate :  SPS) 
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW แบบ Single Form พัฒนาร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง  
กรมปศุสัตว์และส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

     - ระบบค าขอใบอนุญาตน าเข้าและส่งออกน้ าตาลทรายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ 
NSW แบบ Single Form พัฒนาร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 

        2.2 ระบบ Uploading Supporting Document : กรมศุลกากรได้พัฒนาระบบเสร็จแล้ว 
เพ่ือรองรับการแนบเอกสารเพ่ือประกอบในการพิจารณาอนุมัติใบอนุญาต/ใบรับรอง 

        2.3 ผลการด าเนินงานเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่าขนส่งสินค้า ผ่านระบบ National 
Single Window (NSW) ซึ่งประกอบด้วย 

     - การด าเนินงานเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล Port Community System (PCS) การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
     - การด าเนินงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล Air Community System (ACS)  
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    3. กิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

                          3.1 โครงการระบบค าขอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพื่อน าเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ 
จุดเดียว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

                           ส าหรับการด าเนินการเกี่ยวกับ ASEAN Single Window (ASW) มีดังนี้  
             1. การด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

                         1.1 การเชื่อมโยงข้อมูล ATIGA FORM D ร่วมกันกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือใช้ในการผ่าน 
พิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสารแล้ว 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไน และกัมพูชา 
คงเหลืออีก 3 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา ฟิลิปปินส์ และลาว 

 

             2. การเตรียมความพร้อมการแลกเปลี่ยนเอกสารอ่ืน  ๆเพิ่มเติมที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
    2.1 เอกสารใบรับรองสุขอนามัยพืช (e-Phyto Certificate) ส าหรับใช้แลกเปลี่ยนระหว่าง

หน่วยงานที่ควบคุมก ากับดูแลเรื่องการตรวจสอบความปลอดภัยของพืชและผลิตผลพืช ตามที่ไทยแจ้งความพร้ อมกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน คาดว่าไทยจะเข้าร่วมทดสอบภายในไตรมาสแรกของปี 2563 

          2.2 ใบขนสินค้าอาเซียน (ASEAN Customs Declaration Document: ACDD หรือ Export 
Information) ซึ่งใช้แลกเปลี่ยนเพ่ือการบริหารความเสี่ยงโดยศุลกากรประเทศน าเข้า โดยไทยเริ่มต้นทดสอบตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2562   

 

               (3) การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

        ประกาศกรมศุลกากรที่ 204/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562  เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ 
เขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ได้เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 266 ง แล้ว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา 
         เป็นระเบียบเกี่ยวกับเขตปลอดอากรตามกฎหมายศุลกากร ส าหรับการน าเข้าและส่งออกสินค้า 
e-Commerce ในเขต EEC ซึ่งประกาศกรมฯ ดังกล่าวก าหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของผู้ลงทุนไว้ โดยไม่ได้จ ากัด
เฉพาะผู้ลงทุนเพียงรายหนึ่งรายใดเท่านั้น 
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สาระส าคัญของประกาศกรมฯ  
 1. ผู้ขออนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการในเขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย  
 2. ผู้ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดเตรียมความพร้อมเพ่ือการตรวจสอบสินค้า และ
การควบคุมทางศุลกากร ตามมาตรฐานที่กรมฯ ก าหนด ได้แก่ ระบบการส่งข้อมูล Pre-Manifest ล่วงหน้า ระบบการ
ขนส่งทางสายพาน ระบบเอกซเรย์ที่ทันสมัย ระบบการตรวจสอบสินค้าคงคลังอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการเคลื่อนย้าย
สินค้าที่ควบคุมโดยระบบ e-Lock เป็นต้น เพ่ือรองรับการน าเข้าทุกรูปแบบ ทั้งทางอากาศยาน เรือ รถ และรถไฟ 
(Multimodal Transportations)   
 3. สินค้าทุกรายการจะต้องมีเทคโนโลยีระบุตัวตน หรือระบบ QR Code หรือเทคโนโลยีอ่ืนที่
เหนือกว่า เพ่ือระบุข้อมูลชนิดสินค้า พิกัดอัตรา ราคา วันเวลาที่น าเข้า และ ผู้ส่งต้นทาง ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลในการ
บริหารความเสี่ยงของกรมฯ และใช้ส าหรับการตรวจสอบสินค้าคงคลังด้วย 
 4. ใช้รูปแบบการจัดท าใบขนสินค้าอย่างง่าย ส าหรับการน าเข้าและส่งออกสินค้าในเขตปลอดอากร
กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
 5. การน าเข้าสินค้าเข้าเขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะได้รับยกเว้นใบอนุญาตในการ
น าเข้า และได้สิทธิในการเก็บรักษาสินค้าในเขตปลอดอากรเป็นระยะเวลา 2 ปี 
 6. ได้รับสิทธิยังไม่ต้องช าระค่าอากรขาเข้า จนกว่าจะครบก าหนด 14 วัน นับแต่วันที่ยื่นใบขนสินค้า
และพนักงานศุลกากรได้รับและออกเลขที่ใบขนสินค้าให้ และหากมีการส่งสินค้ากลับเข้าไปในเขตปลอดอากร EEC 
ภายใน 14 วันดังกล่าว ให้ถือว่ายังมิได้มีการน าของออกจากเขตปลอดอากร  EEC และไม่มีภาระค่าอากร ตามที่
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกประกาศก าหนดไว้  

         ประโยชน์ที่ผู้ลงทุนในเขต EEC จะได้รับตามร่างประกาศกรมฯ  
1. ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเป็นพิธีการศุลกากรที่สะดวกเรียบง่าย ให้จัดท าใบขนสินค้าอย่างง่ายตาม

แบบที่ก าหนด 
  2. ด าเนินการด้วยความรวดเร็วทันสมัย โดยน าใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้งาน  ได้แก่ การควบคุม
การเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์  การใช้เทคโนโลยี QR CODE ในการบันทึกข้อมูลสินค้า  
การตรวจสอบสินค้าด้วยการเอกซเรย์บนระบบสายพาน การจัดท าบัญชีสินค้าคงคลังอิเล็กทรอนิกส์ (e-Inventory) เป็นต้น 
  3. ได้รับยกเว้นใบอนุญาตส าหรับสินค้าท่ีน าเข้าเก็บในเขตปลอดอากร EEC 
  4. ยังไม่ต้องช าระค่าอากรขาเข้าทันที ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ประกาศก าหนดไว้ 
 

                       ประโยชน์ที่ผู้ส่งออกสินค้า e-Commerce ในประเทศไทยผ่านทางเขต EEC จะได้รับตามร่างประกาศกรมฯ  
ส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกสินค้า e-Commerce ในประเทศไทย เช่น ผลิตภัณฑ์ OTOP ไปขาย 

ยังต่างประเทศ ผ่านทางแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่เป็นสากล เพ่ือให้เป็นรู้จักอย่างแพร่หลาย 
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(4) ผลการตรวจพบการกระท าความผิดประจ าปีงบประมาณ 2562  
       ตามที่ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายส าคัญในการเร่งรัดปราบปราม  

การลักลอบและหลีกเลี่ยงน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง เพ่ือความเป็นธรรม  
ในการจัดเก็บภาษี ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดพร้อมหน่วยปฏิบัติการวางแผน  
ตรวจค้นจับกุมอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ เพ่ือสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดตาม พ.ร.บ.  ศุลกากร  
พ.ศ. 2560 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สินค้าเกษตร น้ ามัน ยาเสพติด IPRs และสินค้าละเมิดอนุสัญญา 
Cites โดยสืบสวนหาข่าวและออกลาดตระเวนด้วยรถยนต์ ตรวจค้นรถบรรทุก โกดัง บ้านเรือน แหล่งจ าหน่าย สถานที่
เก็บรักษาที่เชื่อได้ว่ามีของผิดกฎหมายเก็บซุกซ่อนอยู่ อีกทั้งยังมีแผนการป้องกันและปราบปรามสินค้าดังกล่าว  
ในช่วงเวลาซึ่งมีความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นในการลักลอบ นอกจากนี้ มีการบูรณการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอ่ืน  
ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทหาร กอ.รมน. ปปส. บช.ปส. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สถานทูตต่างๆ Interpol DEA เป็นต้น เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวระหว่างกัน  

โดยในเดือนตุลาคม 2562 กรมศุลกากรตรวจพบการกระท าผิดตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรได้ทั้งสิ้น 2,837 คดี ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 195 ล้านบาท เป็นจ านวนคดีจากการ
ลักลอบร้อยละ 18.1 คิดเป็นมูลค่าจากการกระท าผิดกรณีลักลอบร้อยละ 71.0 เป็นจ านวนคดีจากการหลีกเลี่ยง 
ร้อยละ 81.9 คิดเป็นมูลค่าจากการกระท าผิดผิดกรณีหลีกเลี่ยง ถึงร้อยละ 29.0 ทั้งนี้มสีินค้าที่มีมูลค่าการลักลอบน าเข้า
ที่ส าคัญได้แก่ ยาเสพติดประเภท โคคาอีน ยาเสพติดประเภท เมทแอมเฟตามีน และบุหรี่ ส่วนสินค้าที่มีมูลค่าการ
ลักลอบส่งออกทีส่ าคัญ ได้แก่ ยาเสพติดประเภท เมทแอมเฟตามีน  ยาเสพติดประเภท โคคาอีน  และรถจักรยานยนต์  
 

            ส าหรับผลงานในช่วงเดือนตุลาคม 2562 มีดังนี้ 
                    1)  การตรวจยึดใบของพืช KHAT  ระหว่างวันที่ 25 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 4 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา 
ส านักงานศุลกากรกรุงเทพได้ตรวจพบพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ (ผ่านแดน) ต้นทางประเทศเอธิโอเปีย พบเป็น 
ใบของพืช KHAT  รวมจ านวน 79 หีบห่อ  น้ าหนักรวม 687.525 กก. รวมมูลค่า 6,875,250 บาท 

 ส าหรับ ใบของพืช KHAT เป็นพืชที่มีสารที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 และ 2  ตาม พ.ร.บ.วัตถุ
ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559  ซึ่งเป็นความผิดฐานน าวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทเข้ามาหรือน าผ่าน
ราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต และเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 และเป็น
ความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560  

2) การตรวจยึดข้าวสารเหนียว กรมศุลกากรได้ท าการตรวจค้นรถยนต์กระบะบรรทุกสี่ล้อ ที่ อ.เลิงนกทา  
จ.ยโสธร จากการตรวจค้นพบ ข้าวสารเหนียวมีเมืองก าเนิดจากต่างประเทศบรรจุกระสอบ จ านวน 94 กระสอบ 
น้ าหนักรวม 4,610 กิโลกรัม  
                       ต่อมาเวลา ได้ท าการตรวจค้นรถกระบะบรรทุกสี่ล้อ ที่ อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร จากการตรวจค้น 
พบข้าวสารเหนียว มีเมืองก าเนิดจากต่างประเทศ บรรจุกระสอบ จ านวน 83 กระสอบ น้ าหนักรวม 4,090 กิโลกรัม   
                      รวมน้ าหนักข้าวสารเหนียวทั้ง 2 รายการ 8,700 กิโลกรัม โดยไม่พบเอกสารหลักฐานการผ่านพิธี
การทางศุลกากรแต่อย่างใด  อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 จึงได้ยึดข้าวสารเหนียวจ านวนดังกล่าว 
พร้อมยานพาหนะท่ีใช้ในการกระท าความผิด น าส่งด่านศุลกากรมุกดาหารเพ่ือด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  
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3) การตรวจยึดกระเทียมมีเมืองก าเนิดจากต่างประเทศ  กรมศุลกากร ได้ท าการตรวจค้นรถยนต์

บรรทุกสิบล้อ ขนกระเทียมน าเข้าจากต่างประเทศเข้ามาทางช่องชายแดนจังหวัดมุกดาหารเข้ามาส่งจ าหน่ายที่จังหวัด
ศรีสะเกษ จากการตรวจค้นพบ สินค้ากระเทียมมีเมืองก าเนิดจากต่างประเทศบรรจุกระสอบ น้ าหนัก รวม 15,000 
กิโลกรัม จากการตรวจสอบเอกสาร พบหลักฐานการช าระภาษีตามใบขนสินค้าขาเข้า แต่ไม่พบหนังสืออนุญาตขนย้าย
กระเทียมท่ีน าเข้าจากต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์แต่อย่างใด อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 54 พ.ศ.2562 เรื่อง
การควบคุมการขนย้ายกระเทียมที่น าเข้าจากต่างประเทศ จึงได้ยึดสินค้ากระเทียมจ านวนดังกล่าว พร้อมยานพาหนะที่
ใช้ในการกระท าความผิด น าส่ง สภ.เมืองศรีสะเกษ เพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย ต่อไป 

 

4) การตรวจยึดเนื้อกระบือแช่แข็งมีเมืองก าเนิดต่างประเทศ   กรมศุลกากรได้ท าการตรวจค้น
รถยนต์กระบะบรรทุกหกล้อ บริเวณถนนชยางกูร จ.มุกดาหาร จากการตรวจค้นพบสินค้าประเภทเนื้อกระบือแช่แข็ง 
มีเมืองก าเนิดต่างประเทศ  บรรจุกล่องกระดาษ กล่องละ 20 กิโลกรัม จ านวน 400 กล่อง น้ าหนักรวม 8,000 กิโลกรัม 
รวมมูลค่าของกลางทั้งสิ้นประมาณ 1,200,000 บาท โดยไม่พบเอกสารหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากร และหนังสือ
อนุญาตการขนย้ายเนื้อกระบือแช่แข็งที่น าเข้าจากต่างประเทศแต่อย่างใด 
 

5) การตรวจยึดสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าที่มีเมืองก าเนิดต่างประเทศ  กรมศุลกากร ได้ท า
การตรวจค้นบริเวณหน้าอาคารพาณิชย์ร้าง ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯพบกระสอบสีเขียววางทิ้งไว้ จึงได้ท าการเปิด
ตรวจสอบดู พบเสื้อคลุม กระเป๋า และผ้าปูที่นอนละเมิดเครื่องหมายการค้า มีเมืองก าเนิดต่างประเทศ จ านวน  430 ชิ้น 
โดยไม่พบหลักฐานการผ่านพิธีการทางศุลกากรแต่อย่างใด รวมมูลค่าของกลางทั้งสิ้นประมาณ 120,000 บาท 

6) การตรวจยึดน้ ามันดีเซล กรมศุลกากรได้ตรวจค้นรถสิบล้อบรรทุกน้ ามัน จ านวน 2 คัน พบน้ ามัน
ดีเซล มีเมืองก าเนิดต่างประเทศที่ไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรมาแสดงขณะตรวจค้น ปริมาณคันละ 16,000 
ลิตร ปริมาณรวม 32,000 ลิตร รวมมูลค่าประมาณ 8 แสนบาท  
 

          7) กรมศุลกากร ร่วมรับรางวัล ศุลกากรที่มีผลงานดีเด่น ในปฏิบัติการ Operation ICE BREAK 
ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งรางวัลดังกล่าว สืบเนื่องมาจากช่วงวันที่ 6 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2562 ที่ผ่าน
มา กรมศุลกากรได้เข้าร่วมปฏิบัติการ Operation Mekong Dragon Asia Pacific ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสกัดกั้น
การลักลอบล าเลียง เมทแอมเฟตามีน ที่มีแหล่งก าเนิดจากสามเหลี่ยมทองค า โดยมีส านักงานประสานงานการข่าว  
ทางศุลกากรขององค์การศุลกากรโลก ประจ าภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Regional Intelligence Liaison Office for 
Asia and the Pacific: RILO AP) ร่วมกับ Korea Customs Service: KCS เป็นผู้ประสานปฏิบัติการและมีศุลกากร
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เข้าร่วมปฏิบัติการจ านวน 22 ประเทศ จากผลความส าเร็จ ในช่วงปฏิบัติการดังกล่าวทาง
ส านักงานประสานงานการข่าวทางศุลกากรขององค์การศุลกากรโลก ประจ าภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก (Regional 
Intelligence Liaison Office for Asia and the Pacific: RILO AP) ได้พิจารณามอบรางวัลให้แก่ศุลกากรไทยใน
ฐานะที่มีผลงานดีเด่น ด้วย 
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  8) กรมศุลกากรเข้าตรวจยึดเครื่องส าอางปลอม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 กรมศุลกากร ได้รับ
ประสานข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเกาหลีผ่านทางส านักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งสาธารณรัฐ
เกาหลี (KOTRA) ว่า มีร้านค้าขายสินค้า lifestyle เกาหลี จ าหน่ายเครื่องส าอางโดยแสดงเมืองก าเนิดและใช้ชื่อ
บริษัทผู้ผลิตอันเป็นเท็จ จากการตรวจค้นพบเครื่องส าอางมีการส าแดงชื่อบริษัทในประเทศเกาหลี และส าแดงเมือง
ก าเนิดเป็น Made in Korea กรมศุลกากรจึงได้เข้าท าการตรวจค้นร้านขายสินค้าดังกล่าว พร้อมด้วยเข้าตรวจค้นโกดัง
เก็บสินค้าของบริษัทย่านบางพลีสมุทรปราการ ส าหรับผลการตรวจสอบที่กรมศุลกากรร่วมกับกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาเกาหลีพบว่าบริษัทดังกล่าวไม่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอยู่ในประเทศเกาหลีจริง  เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึด
สินค้าดังกล่าว กว่า 30 รายการรวมจ านวนกว่าหมื่นชิ้น มูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท 

  ในการนี้ Mr.Yun Ha Cheong ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา ส านักงานส่งเสริมการค้าและ
การลงทุนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจ าประเทศไทย ได้ เข้ามอบหนังสือขอบคุณส าหรับความร่วมมือที่ดีระหว่าง 
กรมศุลกากรและส านักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจ าประเทศไทย  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรู้ข่าวสารได้หลากหลายช่องทางจากกรมศุลกากรเพียงสแกน QR Code ด้านล่าง 
เพ่ือเป็นเพ่ือนกับเราในLine official 

 


