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กรมศุลกากรจัดเสวนา “การชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม รายได้อื่นๆ และ/หรอืเงินประกัน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารและตัวแทนรับชำระ” 

 

               นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่กรมศุลกากรได้มีระบบการชำระ 
ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม รายได้อื่น และ/หรือเงินประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบ e-Payment โดยวิธีตัดบัญชี
ผู้ประกอบการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และพัฒนาระบบการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม โดยสามารถชำระผ่าน
ช่องทางการให้บริการของธนาคารและตัวแทนรับชำระ (Bill Payment) ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 
2562 เป็นต้นมาแล้วนั้น ปัจจุบันกรมศุลกากรได้รับความร่วมมือจากธนาคารและตัวแทนรับชำระเข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 6 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
ซึ่งผู้ประกอบการสามารถชำระผ่านช่องทางการให้บริการของแต่ละธนาคารที่เปิดให้บริการ อาทิ การชำระผ่านระบบ 
Internet Banking  Mobile Banking ATM และเคาน์เตอร์ธนาคาร รวมทั้งการชำระผ่านตัวแทนรับชำระ (หรือ Non-bank) 
จำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 
 เพื่อให้ระบบการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร ประสบผลสำเร็จ และเข้าสู่การเป็นสังคม 
ไร้เงินสดอย่างแท้จรงิตามนโยบายรฐับาล กรมศุลกากรได้รว่มมือกับธนาคารและตัวแทนรบัชำระทัง้ 8 แห่งดังกล่าว
ข้างต้น จัดให้มีการเสวนา เพื่อประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการให้เห็นถึงความสำคัญและ
ประโยชน์ รวมทั้งให้คำแนะนำวิธีการชำระผ่านระบบ Bill Payment นอกจากนั้นแล้ว ได้จัดให้มีช่วงธนาคาร 
พบผู้ประกอบการโดยตรง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการไม่ต้องไปติดต่อสอบถามที่ธนาคารและ
สามารถสมัครขอใช้บริการของธนาคารได้ในคราวเดียวกันเลย โดยกรมศุลกากรได้ดำเนินการจัดเสวนา ครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งการเสวนาในครั้งนั้น มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 400 คน และจากการ
สำรวจข้อมูลพบว่า มีผู ้ประกอบการที ่เข้าร่วมเสวนาได้เปลี ่ยนมาชำระค่าภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 40 บริษัท
โดยประมาณ การเสวนาในครั้งนี้เป็นการจัดเสวนาครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือแบบเข้าถึง
ผู้ประกอบการโดยตรง กรมศุลกากร จึงได้เชิญผู้ประกอบการที่มีการชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้
อื่น ๆ ด้วยแคชเชียร์เช็คในอันดับต้นๆ จำนวน 150 บริษัท มีผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจตอบรับเข้าร่วมงาน
เสวนาครั้งนี้รวมทั้งสิ้นกว่า 400 รายโดยประมาณ                                               

นอกจากนี้ กรมศุลกากร โดยสำนักงานเลขานุการกรม ได้มีแนวทางการดำเนินการต่อยอดเพื่อรองรับในการ
ให้บริการรับชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม รายได้อื่น และ/หรือเงินประกันผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ  
Bill Payment โดยเชิญชวนธนาคารและตัวแทนรับชำระต่างๆ ให้เข้าร่วมโครงการฯ และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง 
(MOU) เพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายให้ธนาคารที่เป็นพันธมิตรกับกรมศุลกากรทั้ง 18 แห่งเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการที่มีการชำระด้วยแคชเชียร์เช็คที่มีปริมาณสูงและได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือถึง
ผู้ประกอบการโดยตรง (Direct Approach to target) และเข้าพบผู้บริหาร ณ สถานประกอบการ เพื่อเชิญชวนให้
ชำระผ่านระบบ Bill Payment เพิ่มมากข้ึน อันเป็นการก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด 100 % อย่างแท้จริง  

/ด้านธนาคาร... 



 

 

                                                 -2- 

ด้านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กรมศุลกากรให้ความไว้วางใจธนาคารกรุงไทย ในการ
ให้บริการรับชำระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางของธนาคาร โดยร่วมกันพัฒนาระบบและเช่ือมโยง
ข้อมูลการรับชำระเงินแบบ Real time ทั ้งสาขา เครื ่องเอทีเอ็ม บริการ Krungthai NEXT และ Krungthai 
Corporate Online ซึ่งก่อนหน้านี้ ธนาคารได้ออกบัตร Krungthai Logistics Card ซึ่งเป็นบัตรเดียวในไทย ที่สามารถ
ชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ ทั ้งการนำเข้าและส่งออก ครอบคลุมทุกประเภทการจ่าย  
ของหน่วยงานกรมศุลกากร รองรับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ 

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่กรมศุลกากร และธนาคารกรุงไทย ร่วมกันส่งเสริม
ระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานระบบการชำระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของภาครัฐ (National e-Payment Master Plan) โดยนำเทคโนโลยีมาให้บริการ 
กับลูกค้าและผู้ประกอบการ เพื่อลดธุรกรรมด้านเงินสดและเช็ค อันจะนำไปสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless society) 
เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการและผู้ชำระภาษี ไม่ต้องนำเงินสดหรือเช็คไปชำระที่หน่วยงาน
ศุลกากร ในส่วนของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ก็ไม่ต้องมีภาระในการนับเงินและนำเงินไปฝากที่ธนาคาร อีกทั้ง  
ยังสามารถตรวจสอบรายงานการรับชำระเงินที่บริการ Krungthai Corporate Online ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  

ในส่วนของธนาคารออมสิน สนับสนุนนโยบาย Digital Customer ของกรมศุลกากร ด้วยการเพิ่มช่องทาง 
การรับชำระค่าภาษีใบสัง่เก็บ ใบขนสินค้า และใบแจ้งหนี้ของกรมศุลกากร ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้บรกิารชำระภาษี
ดังกล่าวผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo) และบริการ GSB Corporate Internet Banking ซึ่งระบบจะเชื่อมต่อ
ข้อมูลกับกรมศุลกากร เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องในการชำระเงิน อันเป็นการสร้างความมั่นใจในการ
ชำระเงินให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และประหยัดเวลาในการชำระภาษี ทำให้
ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง เป็นการร่วมผลักดันนโยบายของรัฐบาลในการ
ขับเคลื่อนสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) อย่างยั่งยืนต่อไป 

ด้านนายพิพัฒน์ อัสสมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ ผลิตภัณฑ์ Cash Management และ
พาณิชย์บริการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารมีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนระบบการชำระ 
ค่าภาษีอากรผ่านระบบ e-Payment ของกรมศุลกากรมาอย่างต่อเนื่อง โดยลูกค้าสามารถชำระภาษีใบสั่งเก็บ  
ใบขนสินค้า และใบแจ้งหนี ้ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั ้งเคาน์เตอร์สาขาธนาคาร ตู ้ ATM และ Bualuang 
mBanking ซึ่งระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการชำระเงินแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยลดความผิดพลาด 
ที่อาจจะเกิดขึ ้น นอกจากนี้ ยังมีบริการ Customs Paperless e-Payment หรือบริการชำระภาษีศุลกากร
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง จึงช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดเวลา ลดปริมาณเอกสารและ
ข้ันตอนการทำงาน ขณะเดียวกันยังช่วยให้สามารถบริหารจัดการสภาพคล่องได้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

ทั้งนี ้ ธนาคารได้ส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการเปลี ่ยนมาใช้วิธีชำระค่าภาษีอากรผ่านระบบ e-Payment  
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานและขั ้นตอนการทำธุรกรรม โดยเฉพาะการแนะนำ
ผู้ประกอบการเข้ารว่มการเสวนาซึ่งจดัโดยกรมศุลกากร ซึ่งได้การตอบรบัและมีผูส้มคัรใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และ
ยังเช่ือมั่นว่า ความร่วมมือที่ดีระหว่างธนาคารและกรมศุลกากรในการพฒันาระบบการชำระเงนิดังกลา่ว จะช่วยลด
ระยะเวลาการทำธุรกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเสริมศักยภาพการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทย
เติบโตสู่ระบบการค้าระหว่างประเทศไทยอย่างแข็งแกร่ง /ธนาคาร... 
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ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นางยิ่งลักษณ์ คงคาสัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธาน
คณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกรรมการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารกรุงศรีฯ มีความ
ยินดีที่ได้ร่วมกับกรมศุลกากรในการให้บริการรับชำระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร โดยระบบ 
ของธนาคารสามารถรับชำระได้ตลอด 24 ชั ่วโมง เพื ่ออำนวยความสะดวกและเพิ ่มความคล่องตัวให้แก่
ผู้ประกอบการในการชำระภาษีอากร ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบสถานะ การชำระเงินได้ทันที นอกจากนี้ 
ยังสามารถเลือกชำระผ่านสาขาของธนาคารกรุงศรีฯ ได้ทั่วประเทศ ความร่วมมือในครั้งนี้แสดงถึงความมุ่งมั่น 
ของทางธนาคารกรุงศรีฯ ในการพัฒนาระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลที่ให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ก้าวสู ่สังคมไร้เงินสด ( Cashless Society)  
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแห่งชาติ (National e-Payment) เพื่อร่วม
ขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย 

 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมให้บริการรับชำระเงินแก่ธุรกิจที ่ต้องการชำระเงินให้แก่  
กรมศุลกากร สำหรับลูกค้าธุรกิจทุกกลุ่ม ตลอดจนกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการหรือเอสเอ็มอี ด้วยนวัตกรรมทาง
การเงินอิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิภาพสูงที่ครอบคลุมการชำระค่าบริการของกรมศุลกากร เช่น ค่าพิธีการศุลกากร 
ใบสั่งเก็บเงิน และค่าธรรมเนียม ผ่านระบบ e-Bill Payment ของธนาคาร 

ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยมุ่งมั่นพัฒนาช่องทางการรับชำระเงินที่แตกต่างเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอี ด้วยบริการ K-Cash Connect Plus เพื่อหนุนการดำเนินงานแก่ธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งการ
ส่งเสริมความสะดวกสบายและรวดเร็ว ด้วยระบบที่รองรับการสั่งจ่ายเงินของผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยในเรื่องการ
อนุมัติการสั่งจ่ายตรงตามเงื่อนไขที่ต้องการ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ด้วยระบบ OTP ผ่าน Secure Pass 
ตลอดจนวงเงินการชำระที่สามารถกำหนดได้โดยไม่จำกัดวงเงินในแต่ละครั้ง 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นส่งเสริมให้สังคมไทยปรับเปลี่ยนรูปแบบการชำระ
ภาษีอากรมาสู่การใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์เนื่องจากช่วยเพิ่มทั้งความสะดวกรวดเร็ว เสริมความคล่องตัว และช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ถือเป็นต้นทุนสำคัญของผู้ประกอบการ ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ
ในภาพรวม โดยธนาคารฯ ได้พัฒนาช่องทางการชำระภาษีอากรที ่เช ื ่อมระบบข้อมูลกับกรมศุลกากร  
อย่างถูกต้องแม่นยำ ด้วยช่องทางที่หลากหลายพร้อมรองรับความต้องการใช้บริการของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยลูกค้า
ธุรกิจสามารถชำระภาษีผ่านแพลตฟอร์ม SCB Business Net และ SCB Business Anywhere ที ่ม ีขั ้นตอน 
การสร้างรายการ และอนุมัติรายการ อย่างสะดวกและรวดเร็ว สำหรับลูกค้าบุคคลสามารถชำระภาษีผ่าน SCB 
Easy App ได้ตลอด 24 ชม. ทั้งนี้การชำระภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์นับเป็นกลไกหนึ่งที่เราสามารถร่วมมือกัน
ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสังคมไร้เงินสดอย่างสมบูรณ์แบบ 

ด้านบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เปิดเผยว่า สำหรับการเปิดให้บริการรับชำระภาษีอากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment) เป็นการเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ของกรมศุลกากร ในการ
ให้บริการรับชำระภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ค่าใบขนสินค้า ค่าใบสั่งเก็บและค่าธรรมเนียมกรมศุลกากร 
ผ่านจุดให้บริการรับชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั้งในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง 
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และตัวแทนจุดให้บริการรับชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิสอื่น  ๆ ทั้งในห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่างๆ รวมกว่า 
13,000 สาขา ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้คล่องตัวมาก
ยิ่งขึ้น และเรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้ใช้บริการทุกท่านต่อไป 
 

 ด้าน บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า โดย ดร.ปิยะวรรณ ปิยะพงษ์ รองประธาน 
ฝ่ายธุรกิจบริการและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า บิ๊กซีให้บริการรับชำระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Payment) ของกรมศุลกากร ด้วยใบขนสินค้า และใบสั ่งเก็บ เพื ่อช่วยเพิ ่มความสะดวกในการชำระภาษี 
ให้เป็นเรื่องง่าย โดยสามารถนำใบชำระเงิน ทั้ง  2 รายการ มาชำระผ่านบริการ BIG C BIG Service (บิ๊กซี บิ๊ก
เซอร์วิส)ได้ทุกเคาน์เตอร์แคชเชียร์ที่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, บิ๊กซี มาร์เก็ต, มินิบิ๊กซี และร้านขายยาเพรียว โดยมี
สาขารวมทั้งสิ้นกว่า 1,300 สาขาทั่วประเทศ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รับรู้ข่าวสารจากกรมศุลกากรได้หลากหลายช่องทางเพียงสแกน QR code ด้านลา่ง 
เพื่อเป็นเพื่อนกับเราใน Line official 

 
 


