ฉบับที่ 16/2562

วันที่ 26 มกราคม 2562

กรมศุลกากร ชี้แจง กรณีการนาเข้าหน้ากากกันฝุ่น
กรณี ผู้ใช้ช่อื Karuna Buakamsri ลงข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เมื่อวันที่ 25
มกราคม 2562 รายงานความคืบหน้าเรื่องการนาเข้าหน้ากากกันฝุ่ นพิษที่ตดิ อยู่ท่สี นามบินสุวรรณภูมิ
และเกิดการวิพากษ์วจิ ารณ์กนั อย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์
กรมศุลกากร โดยสานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ได้ตรวจสอบแล้ว
ขอเรียนชีแ้ จงข้อเท็จจริงในกรณีดงั กล่าว ดังนี้
กรณี เป็ นการนาเข้า ภายใต้ช่ือ บริ ษัท ALKA Link จำกัด จานวน 2 ใบตราส่ง คือ ใบตราส่ง
เลขที่ 1Z2137YR0427529638 ส ำแดง Kids Anti-Pollution Mask with Activated Carbon N95…
และใบตราส่ ง เลขที่ 1Z6309WA0457397892 ส ำแดง 3M 8511 P B1-A-P S Particulate N95…
น าเข้าทางอากาศยาน Flight 5X015 วัน ที่ 25 มกราคม 2562 โดยใช้ บริษัท UPS Parcel Delivery
Service จากัด เป็ น ตัว แทนออกของและปฏิบ ตั ิพ ธิ ีก ารศุล กากร ณ สานัก งานศุล กากรตรวจสิน ค้า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จากการตรวจสอบ สำนักงำนศุลกำกรตรวจสิ นค้ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรมศุลกำกร
ยังไม่ได้รบั กำรติ ดต่อจำกผูน้ ำเข้ำหรือตัวแทน (บริ ษทั UPS Parcel Delivery Service จำกัด) เพื่อ
ขอปฏิ บตั ิ พิธีกำรทำงศุลกำกรสำหรับสิ นค้ำดังกล่ำวแต่อย่ำงใด ประกอบกับการสาแดงรายละเอียด
สิน ค้า ในใบตราส่ง ข้า งต้น ระบุ ว่า เป็ นหน้ า กากอนามัย N95 เข้า ข่า ยลัก ษณะหน้ า กากอนามัย ทาง
การแพทย์ ภายใต้บญ
ั ชีสนิ ค้าควบคุมเครื่องมือแพทย์ ตามพระราชบัญญัตเิ ครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551
ฉะนั น้ หน้ ำกำกอนำมัย N95 จึ งเป็ นของต้ องก ำกัด 1 ที่ ต้ อ งได้ รบั อนุ ญ ำตจำกด่ ำนสำนั ก งำน
อำหำรและยำก่อนกำรนำเข้ำเท่ำนัน้ ซึ่งเกณฑ์กำรอนุญำตกำรนำเข้ำและกำรผ่อนปรนต่ำงๆ จะ
เป็ นไปตำมที่ คณะกรรมกำรเครื่องมือแพทย์เป็ นผู้ประกำศกำหนด โดยเจ้ำหน้ ำที่ ศุลกำกรมี
หน้ ำที่ปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ภาพอิเล็ก ทรอนิ ก ส์เมลที่ ล งใน Facebook นั น้ เป็ น เมลที่ส่ง จากเจ้าหน้ า ที่ข องบริษัท UPS
Parcel Delivery Service จากัด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากรแต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่ถึงขัน้ ตอน
ของการปฏิบ ตั ิพ ิธ ีก ารทางศุ ล กากร และสิน ค้า ดัง กล่า วยัง ถูก เก็บ รัก ษาในพื้น ที่ค ลัง สิน ค้า ภายใน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
“ของต้ องกำกัด” หมำยควำมว่ ำ ของที่มีกฎหมำยกำหนดว่ ำ หำกจะมีกำรนำเข้ ำมำในหรือ
ส่ งออกไป นอกรำชอำณำจักร หรือนำผ่ ำนรำชอำณำจักร จะต้ องได้ รับอนุญำตหรือปฏิบัตใิ ห้
ครบถ้ วนตำมที่กำหนด ไว้ ในกฎหมำย
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-2เพื่อเป็ นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกีย่ วกับการนาเข้าสินค้าต้องกากัดหรือสินค้าทีอ่ ยู่ภายใต้
การควบคุมการนาเข้าของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผูน้ าเข้าต้องติดต่อลงทะเบียนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิพธิ กี าร
ศุลกากรหรือดาเนินการในกระบวนการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 64/2561
และสามารถมอบอานาจให้ตวั แทนออกของทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตดาเนินการปฏิบตั พิ ธิ กี ารทางศุลกากรแทนได้
รวมถึงการติดต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ใบอนุญาตในการนาเข้าด้วย
ทัง้ นี้ กรมศุลกากรมีความห่วงใยในปั ญหาสุขภาพของประชาชน โดยกรมศุลกากรมีความตัง้ ใจ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อการอานวยความสะดวกในการนาเข้าสินค้าเพื่อสุขภาพของประชาชน และโปรด
ใช้วจิ ารณญาณในการรับฟั งข้อมูลข่าวสาร หากท่านต้องการข้อมูลเพิม่ เติม โปรดประสานที่สายด่วน
บริการศุลกากร 1164
ท่านสามารถติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมศุลกากรที่ถูกต้องตรงประเด็นได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
1. website : https://www.customs.go.th
2. Facebook : https://www.facebook.com/customsdepartment.thai/
3. Youtube : https://www.youtube.com/theprcustoms
4. Line Official Account

