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วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย
และเชื่อมโยงการค้าโลก
An excellent Customs service to achieve
sustainable development of Thailand economy
and global trade connectivity

พันธกิจ (Mission)

1. อ�ำนวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
Facilitate trade and promote national logistics system
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้า
ระหว่างประเทศ
Promote national economy by implementing Customs-related measures
and international trade information
3. ปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร
Protect and secure society based on Customs control system
4. จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
Collect revenue in a fair, transparent and efficient manner

ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
1. พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
Develop work process and ICT system for trade facilitation
2. พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก
Develop Customs measures and international trade information promoting border trade and global trade connectivity
3. พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน
Develop efficient and integrated Customs control system
4. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
Enhance revenue collection efficiency and effectiveness based on good governance principal
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร
Develop human resources capacity and organizational management

EDITOR’S LETTER
สวัสดีเดือนมิถุนายนครับท่านผู้อ่าน วันเวลาผ่านพ้นไปอย่าง
รวดเร็ว เผลอแป๊บเดียว ผ่านมาครึ่งปีแล้ว แต่จุลสารศุลกากรก็ยังคง
คัดสรรเรื่องราวดีๆ มาฝากท่านผู้อ่านเหมือนเช่นเคย เริ่มต้นกันที่
เรื่องจากปก “กรมศุลกากรเตือนอย่าหลงเชื่อ” แจ้งเตือนทุกท่านไม่
ให้หลงเชื่อการโฆษณาขายสินค้าต่างๆและแอบอ้างชื่อกรมศุลกากร
ในสื่อออนไลน์ต่างๆ
ถ้าคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพ
ติ ด ตามอ่ า นกรณี ห ลอกลวงต่ า งๆของเหล่ า มิ จ ฉาชี พ ได้ ใ นคอลั ม น์
Cover story ครับ
สาระดีๆ ในจุลสารเล่มนี้ยังไม่หมดนะครับ ท่านสามารถ
ติดตามข่าวสารของกรมศุลกากร ประจ�ำเดือนมิถุนายน ได้ที่ คอลัมน์
What’s up new เรามีข่าวสารที่น่าสนใจมากมาย อาทิ กรมศุลกากรได้รับ
รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
และจับกุม อายัด พร้อมผลักดันตู้สินค้า เศษอิเล็กทรอนิกส์ เศษพลาสติก
และเศษโลหะ รวมกว่า 100 ตู้ นอกจากนี้ยังมีบทความวิชาการ เรื่อง
การประยุกต์ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลส�ำหรับจัดท�ำใบขนสินค้าขาออกโอน
ย้ายเข้าเขตปลอดอากร “ประเภท D” โดยใช้ข้อมูลการสั่งวัตถุดิบล่วงหน้า
10 วัน ในคอลัมน์ Customs Recomend อีกด้วยครับ
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What’s up News
ประชุมหารือการท�ำงานร่วมกัน
ระหว่างกรมศุลกากร และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับกรณีการน�ำเข้า-ส่งออกขยะอุตสาหกรรม
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และคณะ
พร้อมด้วยนายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และคณะ ร่วมประชุมหารือการท�ำงาน
ร่วมกันระหว่างกรมศุลกากร และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับกรณีการน�ำเข้า-ส่งออกขยะอุตสาหกรรมหรือ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจาก
สถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 16 ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์
อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561
ประชุม “The 5th Joint Coordinating Committee Meeting”
นายสรศักดิ์ มีนะโตรี รองอธิบดีกรมศุลกากร
เป็นประธานในการประชุม “The 5th Joint Coordinating
Committee Meeting” เพื่อติดตามผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปี 2561 เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยองค์การความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International
Cooperation Agency: JICA) และกรมศุลกากรได้ลงนาม
ในบันทึกการหารือ (Record of Discustion : R/D) ในความ
ร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการ Project Capacity
Development on Rules of Origin for Efficient Customs
Procedures ซึ่งก�ำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละครั้ง
เพื่อติดตามผลการด�ำเนินงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม
ภาสกรวงศ์ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่
7 มิถุนายน 2561
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What’s up News
กรมศุลกากร ให้การต้อนรับ
New Zealand Customs Counsellor
ประจ�ำประเทศไทย
นายสรศักดิ์ มีนะโตรี รองอธิบดีกรมศุลกากร
ให้การต้อนรับ Mr. Bill Perry, Deputy Comptroller และ
Mr. Daniel Brunt, New Zealand Customs
Counsellor ประจ�ำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยม
คารวะ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561
รองอธิบดีดูงานทางด้าน ICT พร้อมเยี่ยมชมการท�ำงาน
ของศุลกากรจีนที่ Shanghai Yang Shan Port
และการตรวจไปรษณียภัณฑ์
นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี รองอธิบดีกรมศุลกากร
พร้อมด้วยผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานที่ปรึกษาศุลกากร
สาธารณรัฐประชาชนจีน ดูงานทางด้าน ICT อาทิ ระบบ
Risk Management / Big Data / Logistic Monitoring /
e-Commerce Platform / Ai Solution และ Face
Recognition ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่
1 มิถุนายน 2561 ณ China Customs Information
Center / บริษัท Custlink และ บริษัท หัวเว่ยฯ พร้อมทั้ง
ได้เยี่ยมชมการท�ำงานของศุลกากรจีนที่ Shanghai Yang
Shan Port ซึ่งตั้งอยู่ใน China (Shanghai) Pilot Free Trade
Zone และการตรวจไปรษณียภัณฑ์ ที่ Shanghai Pudong
International Airport
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What’s up News
กรมศุลกากร ให้การต้อนรับ
Mr. Kohli, Gur-Prasad
ผู้แทนหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย
นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี รองอธิบดี และ
นายสรศักดิ์ มีนะโตรี รองอธิบดี เป็นผู้แทนอธิบดี
กรมศุลกากร ให้การต้อนรับ Mr. Kohli, Gur-Prasad
ผู ้ แ ทนหอการค้ า ร่ ว มต่ า งประเทศในประเทศไทย
(Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand :
JFCCT) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและร่วม
หารือในประเด็นต่างๆ ณ ห้องภาสกรวงศ์ อาคาร 1
กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

แถลงข่าวในประเด็นสถานการณ์
และมาตรการการน�ำเข้า ส่งออก
เศษอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก
นายชัยยุทธ ค�ำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
ควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร และ
คณะ ร่วมแถลงข่าวในประเด็นสถานการณ์และมาตรการ
การน�ำเข้า ส่งออก เศษอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก
และสถิติการจับกุมกระเทียม
พร้อมเตือนประชาชน
กรณี มิ จ ฉาชี พ แอบอ้ า งชื่ อ กรมศุ ล กากรขายสิ น ค้ า
ณ ศูนย์แถลงข่าวกรมศุลกากร ชั้น 2 อาคาร 1
กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561
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What’s up News
หารือกับคณะผู้แทนกรมพาสี สปป. ลาว
นายอวยชัย
กุลทิพย์มนตรี
รองอธิบดี
กรมศุลกากร พร้อมด้วย นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ
ผอ.ศภ.2 นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ ผอ.สผต.
น.ส.ยุพยงค์ บุญอ�ำนวยกิจ รษก.ผอ.สมพ. และคณะ
ร่วมหารือกับคณะผู้แทนกรมพาสี สปป. ลาว ซึ่งน�ำโดย
ท่านสมเพชร สีวงไซ รองอธิบดีกรมพาสี ในเรื่องโครงการ
ข้ามแดนทางบกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Land Border
Crossing Project) ณ ด่านศุลกากรหนองคาย โดยมี
นายนิมิตร แสงอ�ำไพ นายด่านศุลกากรหนองคาย
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561
รับรางวัลเลิศรัฐ
สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร
พร้อมคณะผู้บริหารและคณะท�ำงานโครงการพันธมิตร
ศุลกากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากส�ำนักงาน
ก.พ.ร. เนื่องในโอกาสการตรวจประเมินการเปิดระบบ
ราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ สาขา
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)
: (Customs Alliances :CA) ณ ห้องประชุมอนุมานราชธน
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561
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ชี้แจงกรณีการเอื้อประโยชน์
ให้กับผู้ผลิตอาหารสัตว์
นายชัยยุทธ ค�ำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนา
ระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร
ชี้ แ จงกรณี ก ารเอื้ อ ประโยชน์ ใ ห้ กั บ ผู ้ ผ ลิ ต อาหาร
สั ต ว์ ตามที่ มี ข ่ า วในมติ ช นออนไลน์ ประจ� ำ
วันที่ 17 มิถุนายน 2561 เรื่องการเรียกร้องให้
รัฐบาลใช้มาตรการจัดเก็บภาษีน�ำเข้าข้าวสาลี
27%
จากต่างประเทศตามหลักของ WTO ณ ศูนย์แถลงข่าว
กรมศุลกากร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่
19 มิถุนายน 2561

การตรวจประเมินเพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพ
การบริหารการจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร
พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากส�ำนักงาน
ก.พ.ร. เนื่องในโอกาสการตรวจประเมินเพื่อรับรางวัล
เลิศรัฐ
สาขาคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ
(PMQA) หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และ
การสื่อสารเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ อาคาร 1 กรมศุลกากร
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561
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ศุลกากร จับกุม อายัด พร้อมผลักดันตู้สินค้า
เศษอิเล็กทรอนิกส์ เศษพลาสติก และเศษโลหะ
รวมกว่า 100 ตู้
นายชัยยุทธ ค�ำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนา
ระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร
ร่วมกับนายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม แถลงข่าว จับกุม อายัด พร้อมผลักดันตู้
สินค้าเศษอิเล็กทรอนิกส์ เศษพลาสติก และเศษโลหะ
รวมกว่า 100 ตู้ ของส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
ณ ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร ส�ำนักงาน
ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561
ตามที่นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร
มี น โยบายด้ า นการควบคุ ม ทางศุ ล กากรและปกป้ อ ง
สังคมอย่างเคร่งครัด
จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงาน
เข้ ม งวดเกี่ ย วกั บ งานด้ า นพิ ธี ก ารศุ ล กากรเป็ น พิ เ ศษ

เพื่ อ สกั ด กั้ น ป้ อ งกั น และปราบปรามสิ น ค้ า ลั ก ลอบ
หลีกเลี่ยง ข้อห้าม ข้อก�ำกัด เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมในการจัดเก็บภาษี ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม
จึงได้สั่งการให้ นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รองอธิบดี และ
นายบุญมา สิริธรังศรี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานศุลกากร
ท่าเรือกรุงเทพ เข้ามาก�ำกับดูแล อย่างเข้มงวดในการ
สกัดกั้น และปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
การน�ำเข้าส่งออกสินค้าประเภท ขยะอิเล็กทรอนิกส์
เศษพลาสติก และเศษโลหะ
นายชัยยุทธ ค�ำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนา
ระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร
กล่าวว่า ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ได้มี
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การอายัดสินค้าประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส์ จ�ำนวน 4 ตู้
ซึ่งส�ำแดงบัญชีสินค้าส�ำหรับเรือเป็น Metal Scrap
โดยประเทศต้นทางบรรทุกเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา
ทั้งนี้
ผู้ประกอบการไม่มาด�ำเนินการผ่าน
พิ ธี ก ารทางศุ ล กากรภายในระยะเวลาที่ ก� ำ หนด
จึ ง ได้ ด� ำ เนิ น การเปิ ด ตู ้ สิ น ค้ า เพื่ อ ตรวจสอบ
พบขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ป ระเภทหม้ อ แปลงไฟฟ้ า เก่ า
ที่ใช้แล้ว ซึ่งจัดเป็นวัตถุอันตราย ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2556
ตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ประเภท 5.2 ซึ่งต้องมีใบ
อนุญาตในการน�ำเข้าตามอนุสัญญาบาเซล โดยการน�ำ
เข้าการเคลื่อนย้าย จะต้องด�ำเนินการขออนุญาตกับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนการน�ำเข้า
ส� ำ หรั บ สถานการณ์ ก ารน� ำ เข้ า สิ น ค้ า ประเภท
เศษพลาสติก ในเขตท่าเรือกรุงเทพ มีสินค้าที่ส�ำแดง
บัญชีสินค้าส�ำหรับเรือเป็น Plastic Scrap มาจาก
ประเทศต้นทางต่าง ๆ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ญีป่ น่ ุ
อังกฤษ สิงคโปร์ ฮ่องกง และจีน มีรายละเอียดของการ
ด�ำเนินการ ดังนี้ 1.สินค้ามาถึงท�ำเนียบท่าเรือเกินก�ำหนด
ระยะเวลาตามกฎหมาย (30 วัน) กรณีแจ้งตัวแทนเรือ
รอเพื่อให้มาด�ำเนินการผ่านพิธีการ (LIST A) จ�ำนวน 47 ตู้
ส่วนกรณีแจ้งตัวแทนเรือ
แล้วไม่มาด�ำเนินการผ่าน
พิธีการ (LIST F) อยู่ในระหว่างการเปิดตู้ร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ
กรมศุลกากร การท่าเรือกรุงเทพและตัวแทนเรือ จ�ำนวน
42 ตู้ 2. สินค้าอยู่ในเขตท�ำเนียบท่าเรือ ซึ่งอยู่ในระหว่าง
ระยะเวลา 30 วันที่ผู้รับของตามบัญชีสินค้าส�ำหรับ
เรือ จะด�ำเนินการผ่านพิธีการทางศุลกากร จ�ำนวน
339 ตู้ รวมการน�ำเข้าสินค้าประเภท เศษพลาสติก
ในเขตท่าเรือกรุงเทพ ทั้งสิ้นจ�ำนวน 428 ตู้ ทั้งนี้ ในการ
น�ำเข้าเศษพลาสติก ผู้ประกอบการจะต้องมีใบอนุญาต
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ในการน�ำเข้าจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมการ
ค้ า ต่ า งประเทศในส่ ว นของการน� ำ เข้ า สิ น ค้ า ประเภท
เศษโลหะ เช่น เศษทองแดง เศษทองเหลือง เศษอลูมิ
เนียม เศษสแตนเลส ที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตขณะน�ำเข้า
แต่เจ้าหน้าที่พบข้อสงสัยจึงได้ด�ำเนินการอายัดตู้สินค้า
รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 40 ตู้ มีรายละเอียด ดังนี้ กรณีได้
ด�ำเนินการเปิดตู้สินค้าร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แล้ว
และอยู่ในระหว่างรอผลการตรวจสอบจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จ�ำนวน 11 ตู้ ส�ำหรับ
กรณี ที่ อ ยู ่ ร ะหว่ า งการอายั ด และรอการตรวจสอบ
สินค้าร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีจำ� นวน 29 ตู้
ซึง่ การด�ำเนินการในกรณีของสินค้าประเภท ขยะอิเล็กทรอนิกส์
เศษพลาสติก และเศษโลหะ ที่ไม่ตรงตามใบอนุญาต
ผิดเงือ่ นไข หรือ ไม่มใี บอนุญาตของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องนัน้
กรมศุลกากรร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีนโยบายที่
จะผลักดันกลับประเทศต้นทางโดยทันที
ทั้งนี้ กรมศุลกากรและกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ยังคงยืนยันที่จะด�ำเนินการร่วมกันตามมาตรการ ดังนี้
(1) จัดท�ำฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างกรมศุลกากร
และกรมโรงงานอุตสาหกรรม (Big Data) เพื่อท�ำการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล และน�ำมาวิเคราะห์บริหารความเสี่ยง
(Risk Management)
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(2)
กรมศุลกากรจะน�ำระบบควบคุมทาง
ศุลกากร โดยใช้ระบบเอกซเรย์ เข้ า มาตรวจสอบตู ้
สิ น ค้ า ทุ ก ตู ้ ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรและเจ้าหน้าที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะท�ำงานร่วมกันโดยจะท�ำการ
เปิดตรวจตู้สินค้าดังกล่าว ซึ่งหากท่าหรือที่ที่มีการน�ำเข้า
หรือส่งออกสินค้าเศษอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก
ในปริมาณมาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะจัดส่ง
เจ้าหน้าที่ไปประจ�ำ ณ ท่าหรือที่ดังกล่าว (Contact Person/
Contact Point) อาทิ ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
ส�ำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ส�ำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า
ลาดกระบัง เป็นต้น
(3) เมื่อพบการกระท�ำความผิดจะท�ำการผลักดัน
สินค้าเศษอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก ออกไปและ
ให้ผู้น�ำเข้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
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(4) ท�ำการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)
ส�ำหรับบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตในการน�ำเข้า เมื่อผ่าน
พิ ธีก ารศุ ลกากรตรวจปล่ อ ยของออกจากอารั ก ขาของ
ศุลกากรแล้ว กรมศุลกากรจะท�ำการแจ้งไปยังกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมให้ไปท�ำการตรวจสอบ ณ โรงงานต่อไป
(5) ตั้งคณะท�ำงานร่วมกันระหว่างกรมศุลกากร
และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในประเด็นข้อกฎหมาย เพื่อ
ก�ำหนดมาตรการอุดช่องโหว่ ในการน�ำเข้า น�ำส่ง น�ำผ่าน
ไปยังปลายทาง และก�ำหนดมาตรการเพิ่มโทษในกรณีที่มี
การกระท�ำความผิด
(6) กรณีบริษัทกระท�ำความผิด ทางกรมศุลกากร
จะส่ งข้ อมู ลให้ กรมโรงงานอุ ตสาหกรรมเพื่ อ ยกเลิ ก ใบ
อนุญาตต่อไป
*************************************
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เดินทางออกนอกประเทศต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรอย่างไรบ้าง ?

แล้วเดินทางเข้าต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรอย่างไรบ้าง?

ภาพยนตร์สั้นที่จะตอบทุกข้อสงสัย
คลายทุกปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการเดินทางเข้า/ออกนอกประเทศ รับชมภาพยนตร์สั้น
ดังกล่าวได้ที่ youtube ใน CHANEL ของ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมศุลกากร ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจาก
กรมศุลกากร แล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะ สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับชมภาพยนตร์สั้นได้เลยจ้า
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อย่าหลงเชื่อ
กรณี ที่ มี มิ จ ฉาชี พ โทรศั พ ท์ ม าแอบอ้ า งว่ า มี พั ส ดุ
ส่งมาจากต่างประเทศแต่ติดปัญหาด้านภาษีกับ
กรมศุล กากรและแจ้งให้จ่ายเงินเพื่อด�ำเนิ น การ
ไม่เช่นนั้นจะถูกยึดพัสดุ
กรณี มี ช าวต่ า งชาติ ที่ ไ ด้ มี ก ารท� ำ ความรู ้ จั ก ผ่ า น
ทางสังคมออนไลน์และอ้างว่าได้ส่งของขวัญหรือ
ของมีค่ามาให้และให้รอรับการติดต่อจากบริษัท
ขนส่งสินค้าจากนั้นไม่นานก็จะได้รับการติดต่อจาก
บริษัทขนส่งสินค้าทาง e-mail และโทรศัพท์โดยให้
โอนเงินจ �ำนวนมากไปยังบริษัทขนส่งสินค้าในต่าง
ประเทศเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและค่าภาษีอากร
กรณี บุ ค คลแอบอ้ า งเอกสารใบรั บ รองที่ มี ก าร
ลงนามโดยอธิบดีกรมศุลกากร

หลอก

ลวง

หลอก

ลวง
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อย่าหลงเชื่อ
กรณี ก ารลงเว็ บ ไซต์ ป ระกาศขายสิ น ค้ า ราคาถู ก
และอ้างว่าเป็นสินค้าจากกรมศุลกากรและให้โอน
เงินมัดจ�ำหรือนัดให้ไปช�ำระเงินส่วนที่เหลือเพื่อรับ
สินค้าด้วยวิธีการต่างๆ ที่ไม่ถูกต้อง
กรมศุลกากรขอยืนยันว่าการจ�ำหน่ายสินค้าของ
กลางด้วยวิธีที่ถูกต้องจะเป็นก ารลงประกาศขาย
ทอดตลาดอย่างเป็นทางการเพียงวิธีเดียวและจะ
รับช�ำระเงิน ณ ที่ท�ำการศุลกากรโดยเจ้าหน้าที่
ศุลกากรเท่านั้น
กลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร
เรียกเก็บเงินในการผ่านพิธีการทางศุลกากร

**หากมีข้อสงสัย

หรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับการด�ำเนินการใดๆ ทางกรมศุลกากร สามารถติดต่อสอบถามตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. สอบถามข้อมูลทางศุลกากรได้ที่ Customs Call Center 1164 หรือทาง e-mail : 1164@customs.go.th
2. ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมศุลกากร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กรมศุลกากร
3. แจ้งปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ที่กลุ่มคุ้มครองส่งเสริมจริยธรรม หมายเลข 1332 โทรศัพท์ :
0-2667-7432,0-2667-6891,0-2667-6889 แ ละ e-mail : ctc@customs.go.th
4. แจ้งเบาะแสการลักลอบหลีกเลี่ยงหนีศุลกากร ได้ที่ส�ำนักสืบสวนและปราบปราม (สสป.) โทรศัพท์ :
0-2667-6741-5 โทรสาร : 0-2667-6955,0-2667-6966 หรือ 83000000@customs.go.th หรือติดต่อด้วยตนเอง ณ
ส�ำนักงานหรือด่านศุลกากรใกล้บ้านท่าน ในวันและเวลาราชการ
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นายนิโรจน์ โง้วเจริญสุข
นักวิชาการศุลกากรช�ำนาญการพิเศษ
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

Picture by : freepik

สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยในฐานะประเทศ
สมาชิกองค์การค้าโลก (World Trade Organization :WTO)
ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศภายใต้กรอบ
ความตกลงว่าด้วยการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
(Trade Facilitation Agreement : TFA) ซึ่งความตกลงฯ
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปรับปรุงระเบียบปฏิบัติในการ
ลดขั้นตอนพิธีการศุลกากรด้านต่างๆ ให้มีความชัดเจน
โปร่งใส เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดระยะเวลาและต้นทุน
ในการตรวจปล่อยสินค้า ตลอดจนอ�ำนวยความสะดวกให้
กับการน�ำของเข้า – การส่งของออก และการผ่านแดนของ
สินค้า ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ปฏิบัติตามกรอบความตกลงฯ
ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันที่ความ
ตกลงฯ
มีผลบังคับใช้
เป็นผลให้ประเทศไทย
โดยกรมศุ ล กากรซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งภาย
ใต้ ค วามตกลงดั ง กล่ า วได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ และยึ ด ถื อ

ประเด็ น เรื่ อ งการอ�ำ นวยความสะดวกทางการค้ า เป็ น
ประเด็ น ในการขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งานของกรมฯ
นอกเหนื อ จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นแง่ ข องจั ด เก็ บ ภาษี
อากรของน� ำ เข้ า และส่ ง ออกไปนอกราชอาณาจั ก ร
การดูแล ป้องกันและปราบปรามการลักลอบน�ำเข้าสินค้า
เข้ามาในราชอาณาจักร เป็นต้น
จะเห็นได้ว่ากรมศุลกากรได้ให้ความส�ำคัญใน
เรื่องการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า โดยก�ำหนด
เป็นพันธกิจและยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร ถือเป็น
เรื่องหลักเรื่องหนึ่งในการด�ำเนินงานของกรมศุลกากร
เนื่องจากการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพทางการแข่ ง ขั น ของประเทศภายใต้
กรอบการค้าเสรีที่ทุกประเทศในโลกต่างพยายามที่จะ
ส่งเสริมให้การค้าระหว่างประเทศของตนขยายตัวเพิ่ม
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มากขึ้น นอกจากนี้ การอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
ยังเป็นประเด็นส�ำคัญซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจ
และพยายามหาวิธีการ แนวทางและมาตรการต่างๆ
ที่จะท�ำให้การเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตของประเทศ
หนึ่งไปยังผู้บริโภคของอีกประเทศหนึ่งเป็นไปด้วยความ
สะดวก และรวดเร็วมากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้

รูปภาพการสัมมนาพบผู้ประกอบการด้านสิทธิประโยชน์
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560
ณ ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

จากประเด็นข้างต้น ผู้เขียนมีความสนใจในเรื่อง
ดังกล่าว และได้ปฏิบัติงานโดยให้ความส�ำคัญกับประเด็น
เรื่องการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าซึ่งสอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเกี่ยวกับนโยบายของกรมฯ ครั้นเมื่อผู้
เขียนได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้อ�ำนวย
การส่วน ๓ ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.)
ผู้เขียนมีโอกาสได้ท�ำงานร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่
เขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรีนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบังอย่างใกล้ชิด
และได้พบว่าการด�ำเนินงาน
ในเรื่องการโอนย้ายสินค้าเข้ามาในเขตปลอดอากรรวม
ถึงการส่งออกสินค้าจากเขตปลอดอากรไปยังพื้นที่อื่น
ยั ง ประสบปั ญ หาความล่ า ช้ า และไม่ ส อดคล้ อ งในการ
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ปฏิบัติตามพิธีการทางศุลกากรกับการด�ำเนินธุรกิจของ
ผู ้ ป ระกอบการในพื้ น ที่ เ ขตปลอดอากร/เขตประกอบ
การเสรีดังกล่าว
ผู้เขียนจึงได้ท�ำการศึกษาวิเคราะห์
และรวบรวมประเด็ น ปั ญ หาดั ง กล่ า วเพื่ อ หาแนวทาง
แก้ไขซึ่งผู้เขียนได้จัดการสัมมนาพบผู้ประกอบการด้าน
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กันยายน
2560 ณ ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.)
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น /ข้ อ
เสนอแนะ ร่วมแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนสร้าง
ความเข้าใจร่วมกับผู้ประกอบการฯ ซึ่งจากการสัมมนาฯ
ผู ้ เ ขี ย นพบว่ า มี ป ระเด็ น ที่ ผู ้ เ ขี ย นให้ ค วามสนใจมี
ความตั้ งใจในการแก้ ไ ขปั ญ หา คื อ เรื่ อ งการ
จั ดท�ำใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากร
“ประเภท D” ซึ่งตามระเบียบกรมฯ ก�ำหนดไว้ว่าหาก
ผู้ประกอบการน�ำของเข้าเขตปลอดอากรจะต้องจัดท�ำ
ใบขนสินค้าขณะที่น�ำของโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากร
โดยให้ใช้สภาพแห่งของ ราคาศุลกากร และพิกัดอัตรา
ศุลกากร ในวันที่จัดท�ำใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้า
เขตปลอดอากร และให้ถือว่าของที่โอนย้ายเข้าเขตปลอด
อากรได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในขณะที่น�ำของ
นั้นเข้าเขตปลอดอากร และให้ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่
ศุลกากรเพื่อท�ำการตรวจปล่อยต่อไป ซึ่งการด�ำเนินการ
ดั ง กล่ า วนั้ น ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ กระบวนการผลิ ต ที่
ใช้ ใ นการจั ดส่ ง วั ต ถุ ดิบ หรื อ ชิ้ น ส่ ว นตามแผนการ
ผ ลิ ต ทุ ก วั น ข อ ง บ ริ ษั ท ผู ้ ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ใ น
เขตปลอดอากร ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การด� ำ เนิ น การ
ต า ม ก ร อ บ ค ว า ม ต ก ล ง ว ่ า ด ้ ว ย ก า ร อ� ำ น ว ย
ความสะดวกทางการค้ารวมถึงพันธกิจและยุทธศาสตร์
ของกรมฯ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกผู้ประกอบการในการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรและสอดคล้อง
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กับกระบวนการผลิตของบริษัทที่ใช้วิธีการจัดส่งวัตถุดิบ
หรือชิ้นส่วนตามแผนการผลิตทุกวัน ตามจ�ำนวนเที่ยว
และเวลาที่ก�ำหนด (Just in time) และเพื่อลดขั้นตอน
และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท� ำ งานด้ า นเอกสารที่ ใ ช้
ในการผ่านพิธีการศุลกากร ผู้เขียนจึงได้ผลักดันบริษัท
ที่ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร และที่อยู่ภายใต้
การควบคุ ม ของส� ำ นั ก งานศุ ล กากรท่ า เรื อ แหลมฉบั ง
(สทบ.) ให้มีการจัดท�ำการขออนุมัติหลักการจัดท�ำใบขน
สินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากร “ประเภท D”
โดยใช้ข้อมูลการสั่งวัตถุดิบล่วงหน้า 10 วัน (10 days)
อาทิ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด บริษัท
มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และบริษัท เอส
เอไอซี มอเตอร์ ซีพี จ�ำกัด เป็นต้น ซึ่งหลักการ 10
days คือ การใช้ข้อมูลการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนจาก

ผู้ประกอบการในประเทศล่วงหน้า 10 วัน เป็นข้อมูล
เพื่อส�ำแดงรายการในใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขต
ปลอดอากร “ประเภท D” จ�ำนวน 1 ฉบับต่อการน�ำของ
เข้าไปในเขตปลอดอากรในช่วงเวลา 10 วัน โดยแบ่งเป็น
3 ช่วงเวลาของเดือน คือ วันที่ 1– 10 วันที่ 11 – 20
และวันที่ 21 – สิ้นเดือน โดยมีการผ่อนผันในภายหลัง
เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจปล่อยสินค้าดังกล่าว
จะเข้าไปในเขตปลอดอากรในลักษณะบางส่วน (Partly)
และให้ ถื อ ว่ า ของนั้ น ได้ ส ่ ง ออกส� ำ เร็ จ ในวั น และเวลา
สุดท้ายที่น�ำของเข้าไปยังเขตปลอดอากร ผู้เขียนจะขอ
ยกกรณีศึกษาของ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จ�ำกัด
ซึ่ ง บริ ษั ท ดั ง กล่ า วผลิ ต และประกอบรถยนต์ ส� ำ เร็ จ รู ป
ภายในเขตปลอดอากร โดยมีการใช้วัตถุดิบที่น�ำเข้าจาก
ต่างประเทศและใช้วัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศร่วมกัน

แผนภาพขั้นตอนการด�ำเนินการโอนย้ายสินค้าหรือวัตถุดิบเข้าเขตปลอดอากรภายใต้หลักการ 10 days
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จากแผนภาพข้างต้น สามารถอธิบายได้ดังนี้
1. บริษัทฯ ได้จัดท�ำแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือ
ชิ้นส่วนภายในประเทศเพื่อผลิตสินค้าจากผู้ประกอบการ
ภายในประเทศ (supplier) โดยค�ำนวณวัตถุดิบที่จะใช้
ล่วงหน้า 10 วัน และเมื่อ supplier ได้รับใบสั่งซื้อวัตถุดิบ
แล้วจึงจัดท�ำรายงานการส่งออกวัตถุดิบให้กับตัวแทน
ออกของ (shipping broker) และส่งข้อมูลใบขนสินค้าขา
ออกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร (e-paperless)
และระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบกลับเลขที่
ใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ตัวแทนออก
ของ เพื่อให้ตัวแทนออกของใช้เป็นเอกสารในการผ่าน
พิธีการศุลกากร
2. ภายหลังจากที่ supplier ได้ส่งวัตถุดิบหรือ
ชิ้นส่วนดังกล่าวเข้าไปยังเขตปลอดอากร
บริษัทฯ
จะบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และจั ด ท� ำ รายงานการขนย้ า ย
วัตถุดิบในแต่ละวัน
หากได้รับวัตถุดิบหรือชิ้นส่วน
ไม่ ค รบถ้ ว นตามรายการในใบขนสิ น ค้ า ขาออกฯ
(shortship declaration) ตัวแทนออกของจะเป็น
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ผู ้ ส ่ ง ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ข้ า สู ่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์
ของกรมศุลกากรเพื่อแก้ไขข้อมูลรายการสินค้าให้ถูก
ต้องตามความเป็นจริง
โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะ
พิจารณา จากเอกสารที่เกี่ยวข้องและอนุมัติการตรวจ
ปล่อยสินค้า ณ วันสิ้นงวด 10 วัน สถานะ 0409
ทั้ ง นี้ ผู ้ เ ขี ย นได้ ส นั บ สนุ น ให้ ผู ้ ป ระกอบการ
ใช้ โ ปรแกรมฐานข้ อ มู ล ประยุ ก ต์ ข องบริ ษั ท เพื่ อ
ควบคุ ม การโอนย้ า ยสิ น ค้ า ดั ง กล่ า วในการสั่ ง ซื้ อ
วัตถุดิบให้ถูกต้องตามแผนการผลิตที่วางไว้ โดยให้
เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบได้โดยง่าย ซึ่งในอนาคต
ผู้เขียนมีความประสงค์จะพัฒนาการด�ำเนินการดังกล่าว
โดยสามารถใช้ ฐ านข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วร่ ว มกั บ แอพพลิ เคชั่น (application) ในโทรศัพท์มือถือ (smartphone)
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ได้รับมอบหมายให้ก�ำกับ
และปฏิ บั ติ ง านในเขตปลอดอากร/เขตประกอบการ
เสรีนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง สามารถด�ำเนินการ
ตรวจสอบสินค้าได้โดยสะดวก รวดเร็วและถูกต้องเป็น
ไปตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

รูปภาพ “การประยุกต์ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลส�ำหรับจัดท�ำใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้า
เขตปลอดอากร “ประเภท D” โดยใช้ข้อมูลการสั่งวัตถุดิบล่วงหน้า 10 วัน
Customs Bulletin
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