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ที่ปรึกษา
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 

อธิบดีกรมศุลกากร
นายชูชัย อุดมโภชน์ 

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร
นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
นายชัยยุทธ ค�าคุณ 

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร
นายสรศักดิ์ มีนะโตรี

รองอธิบดี
นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์

รองอธิบดี
นายบุญเทียม โชควิวัฒน

รองอธิบดี
นางชลิดา พันธ์กระวี 

รองอธิบดี

 บรรณาธิการบริหาร 
นายกรีชา เกิดศรีพันธ์ุ 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางสาวนัยรัตน์ พงศ์ศักดินนท์

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ 
นางสาวนันทพร ภาษิต

กองบรรณาธิการ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่วนสื่อสารองค์กร 
ส�านักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร
นางสาวศรปวันพัสตร์ บุญเชิด นางจารุณี อามานนท์ 

นายธนวัฒน์ สินธุสุข นายประดิษฐ์ เพชรดา 
นางสาวบัณฑิตา ธาราภูมิ นางสาวอุษณี ชัยรัตน์ 

นายศรัณย์ ศรน้อย นางชลวรรณ สุขเมือง 
นางสาวอมราวดี ยอดสุวรรณ์ นางสาวศรัณญา จอมสวรรค์ 

นายนรินทร์ ชีวตระกูลชัย

ติดตามข่าวสารจาก
ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ ส่วนสือ่สารองค์กร ส�านกังานเลขานกุารกรม กรมศุลกากร

e-mail : prcustoms@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2667-7335
Facebook  : กรมศุลกากร : The Customs Department
Read online : www.customs.go.th
Customs Care Center : 1164
Line @ : @thaicustoms
Youtube Channel : www.youtube.com/theprcustoms

C o n t e n t s

กรีชา เกิดศรีพันธุ์
บรรณาธิการบริหาร

 สวัสดีครับท ่านผู ้อ ่านทุกท ่านครับ ในเดือนกันยายนนี้  
กรมศุลกากรได้รับเกียรติจาก ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การคลัง และนายจักรกฤศฏ์ิ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง  
พร้อมคณะ ตรวจเย่ียมและมอบนโยบายการบริหารการจัดเก็บภาษี  
โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหาร
ให้การต้อนรับ และสรุปผลการปฏิบัติงานของกรมศุลกากรที่ผ่านมา

 ส�าหรบัคอลัมน์ “Customs Guide” เราได้น�าเสนอเรือ่งราวเก่ียวกับ 
“Tradelens Platform with Blockchain Technology” ที่กรมศุลกากร 
ได้ร่วมมอืกับ ไอบเีอม็แห่งประเทศไทยและเมอส์ก น�าแพลตฟอร์มเทรดเลนส์ 
ท่ีพัฒนาขึ้นบนเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ ในประเทศไทย ซึ่งกรมศุลกากร 
เป็นหน่วยงานราชการล�าดับที่สองในประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่น�าแพลตฟอร์มเทรดเลนส์มาใช้ ในการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ  
เพือ่ให้การตรวจปล่อยสนิค้าและการตดิตามระบบขนส่งเป็นไปอย่างถูกต้อง
และมปีระสทิธภิาพ พร้อมทัง้ยังสามารถแลกเปล่ียนและแบ่งปันข้อมลูระหว่าง
ผู้ ใช้แพลตฟอร์มระหว่างกันได้ นอกจากนี้เดือนกันยายน เป็นเดือนสุดท้าย
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเป็นเดือนแห่งการอ�าลาชีวิตราชการ 
ของผู้เกษียณอายุราชการอีกด้วย

 ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ 
ของกรมศุลกากรได้ ในคอลัมน์ “Customs Message” นอกจากนี้  
ในคอลมัน์ “What’s New” กรมศุลกากรยงัคงเข้มงวดในการปกป้องสงัคม 
โดยเมือ่วันที ่6 กันยายน ทีผ่่านมา กรมศุลกากร ได้ร่วมกับกรมอทุยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ ์พืช ตรวจยึดผีเสื้อและแมลง ด้วงคีม บึ้ง แมงป่อง  
ด้วงดอกไม้ ซ่ึงเป็นสตัว์ป่าชนดิทีร่ฐัมนตรปีระกาศก�าหนดห้ามน�าเข้า-ส่งออก  
โดยไม่ได้รับอนุญาต 
 จลุสารศุลกากรประจ�าเดอืนกันยายนนี ้ยงัมสีาระดีๆ  ให้ผูอ่้านได้
ติดตามอ่านอีกมากมายครับ

‘โลจิสติกส์หัวใจของการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ’



จุลสารศุลกากร
CUSTOMS BULLETIN C o n t e n t s

จุลสารศุลกากร ปีที่ 27 ฉบับที่ 12 เดือน กันยายน 2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะตรวจเยี่ยม
พร้อมมอบนโยบายให้กรมศุลกากร

กรมศุลกากรจัดงาน HR DAY : Transformation 2019

กรมศลุกากรร่วมกับกรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธุพ์ชื 
ตรวจยดึผเีส้ือและแมลง สตัว์ป่าชนดิทีรั่ฐมนตรีประกาศก�าหนด
ห้ามน�าเข้า ส่งออก โดยไม่ได้รับอนุญาต

โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ
(Authorized Economic Operator: AEO) ของประเทศไทย
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Customs Message

	 นายชัยยุทธ	ค�าคุณ	ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ

ควบคุมทางศุลกากร	 เข้าร่วมงานแถลงข่าวพิธีท�าลาย

ของกลางละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาท่ีคดีถึงท่ีสุดแล้ว	

ณ	ห้องก�าแพงเพชรอัครโยธิน.	 ชั้น	 4	 ส�านักงานปลัด

กระทรวงพาณิชย์	 โดยมีนายวีรศักดิ์	 หวังศุภกิจโกศล	

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน		

เมื่อวันที่	2	กันยายน	2562	

	 ทั้งนี้	พิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่	12	กันยายน	

2562	ณ	 ลานอเนกประสงค์	 กองพันทหารปืนใหญ่

ต่อสู้อากาศยานท่ี	 1	 เขตดอนเมือง	 กรุงเทพฯ	 โดยม	ี

นายจุรินทร์	 ลักษณวิศิษฏ์	 รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน

งานแถลงข่าวพิธีท�าลายของกลางละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว 

	 นายสรศักดิ์	 มีนะโตรี	 รองอธิบดีกรมศุลกากร	

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมชี้แจงการปฏิบัติพิธีการ

น�าของเข้า	 ส่งของออก	 เพ่ือรองรับการด�าเนินการ	

แลกเปล่ียนสิทธิพิเศษภายใต้ความตกลงยอมรบัร่วมกัน	

(Mutual	Recognition	Arrangement:	MRA)	ส�าหรับ

โครงการผูป้ระกอบการระดบัมาตรฐานเออโีอ	 (Authorized	

Economic	Operator:	AEO)	ซึง่จดัขึน้ระหว่างวันท่ี	3	 และ	

4	กันยายน	2562	จ�านวน	4	รอบ	ณ	ห้องประชุม	ชั้น2	

สโมสรกรมศุลกากร	 โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจ

ร่วมลงทะเบียนสัมมนาฯ	 กว่า	 500	 ราย	 เมื่อวันที่	 3	

กันยายน	2562

โครงการอบรมชี้แจงการปฏิบัติพิธีการ
น�าของเข้า ส่งของออก เพื่อรองรับ

การด�าเนินการแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษ
ภายใต้ความตกลงยอมรับร่วมกัน 
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Customs  Message

	 นายบุญเทียม	โชควิวฒัน	รองอธิบด	ีเป็นผูแ้ทน

กรมศุลกากร	 เข้าร่วมเสวนาและอภิปรายในโครงการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 เพ่ือการเสริมสร้างเครือข่าย

นักทรัพยากรบุคคล	 สังกัดกระทรวงการคลัง	 ประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2562	 ซึ่งจัดข้ึนระหว่างวันที่	 5-7	

กันยายน	 2562	 โดยได้ร่วมพบปะพูดคุยงานด้าน	HR		

กับผูบ้รหิารและนกัทรพัยากรบคุคลของแต่ละหน่วยงาน	

ในสังกัดกระทรวงการคลัง	 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ้

และตอบข้อซักถามให้กับผู ้เข้าร่วมสัมมนา	 โดยม	ี

นายยุทธนา	 หยิมการุณ	 รองปลัดกระทรวงการคลัง		

เป็นประธาน

กรมศุลกากรร่วมเสวนาและอภิปราย
ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อการเสริมสร้างเครือข่าย
นักทรพัยากรบุคคล สังกัดกระทรวงการคลัง 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

	 ดร.อุตตม	สาวนายน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลัง	 นายสันติ	 พร้อมพัฒน์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงการคลัง	 และนายจักรกฤศฏิ์	 พาราพันธกุล		

รองปลัดกระทรวงการคลัง	 พร้อมคณะ	 ตรวจเยี่ยม	

และมอบนโยบายให ้ ก รมศุ ลกากร 	 เ พ่ื อมอบ

น โยบายกา รบ ริ ห า ร ก า ร จั ด เ ก็ บภาษี 	 โ ด ยม	ี

นายกฤษฎา	 จีนะวิจารณะ	 อธิบดีกรมศุลกากร	

พร้อมผู ้บริหารระดับสูง	 ให้การต้อนรับ	 และสรุป

ผลการปฏิบั ติ ง านของกรมศุ ลกากร ท่ีผ ่ านมา		

ณ	 ห้องประชุมภาสกรวงศ์	 อาคาร	 1	 กรมศุลกากร		

เมื่อวันที่	5	กันยายน	2562

รมว.คลัง พร้อมด้วย รมช.คลัง
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กรมศุลกากร 
เพือ่มอบนโยบายการบรหิารการจดัเก็บภาษี
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Customs Message

	 นายชัยยุทธ	 ค�าคุณ	 ที่ปรึกษาด้านพัฒนา

ระบบควบคุมทางศุลกากร	 ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร

แถลงข่าวประจ�าเดอืนกันยายน	2562	 (Monthly	Press	

4/2562)	 โดยมปีระเดน็ดงัน้ี	1.การจดัเก็บรายได้ประจ�า

เดือนสิงหาคม	 2562	 2.ผลการจับกุมประจ�าเดือน

สิงหาคม	 2562	 3.การจัดท�าความตกลงยอมรับร่วม

กัน	 (Mutual	 Recognition	 Arrangement:MRA)		

ของกรมศุลกากร	ณ	ศูนย์แถลงข่าวกรมศุลกากร	อาคาร	

1	ชั้น	2	กรมศุลกากร	เมื่อวันที่	10	กันยายน	2562

แถลงข่าวประจ�าเดอืนกันยายน 2562
(Monthly Press 4/2562)

	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมศุลกากร	

น�าคณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร

ร่วมเป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ		

พลเอก	 เปรม	ติณสูลานนท์	น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.

ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.1,ว.ป.ร.	 1	 อดีตประธานองคมนตรีและ

รัฐบุรุษ	ณ	 พระท่ีน่ังทรงธรรม	 วัดเบญจมบพิตรดุสิต

วนารามราชวรวิหาร	เมื่อวันที่	12	กันยายน	2562

กรมศุลกากรร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ 

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
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	 นายชยัยทุธ	ค�าคณุ	ทีป่รกึษาด้านพัฒนาระบบ

ควบคมุทางศลุกากร	ร่วมพิธีท�าลายของกลางคดลีะเมดิ

ทรพัย์สินทางปัญญาท่ีคดถึีงท่ีสุดแล้ว	ซึง่กรมศลุกากรได้

น�าส่งของกลาง	จ�านวน	9,818,358	ชิน้	มลูค่าของกลาง	

25,954,594.02	บาท	จาก	392	คดี	 โดยมีนายจุรินทร์	

ลักษณวิศิษฏ์	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์	 เป็นประธาน	ณ	ลานอเนกประสงค	์

กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานท่ี	 7	 กรมทหาร

ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานท่ี	1	หน่วยบัญชาการป้องกัน

ภัยทางอากาศกองทัพบก	 แขวงสีกัน	 เขตดอนเมือง	

กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	12	กันยายน	2562

พิธีท�าลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว 

งานสัมมนา “Customs 2019: 
The Next to Beyond” 

ในพื้นที่ส�านักงานศุลกากรภาคที่ 3

	 นางชลิดา	 พันธ์กระวี	 รองอธิบดีกรมศุลกากร	

เป็นประธานในการเปิดงานสมัมนา	ในหัวข้อ	 “Customs	

2019	:	The	Next	 to	Beyond”	ภายใต้โครงการพันธมิตร

ศุลกากรเชิงรุกไปสู ่ ภูมิภาค	 ส�านักงานศุลกากร

ภาคที่	 3	 พร้อมแถลงข่าวเพ่ือน�าเสนอเก่ียวกับการ

ปฏิบัติพิธีการศุลกากรส�าหรับการน�าของเข้าทางบก	

หลายเท่ียวยานพาหนะและตรวจปล่อยของเป็นบางส่วน	

(Partly)	เพ่ือสร้างความรู	้ความเข้าใจในเรือ่ง	การด�าเนนิ

พิธีการศุลกากร	 และบริการใหม่ๆ	 เพ่ืออ�านวยความ

สะดวก	และสร้างความสมัพันธ์อนัดใีห้แก่ผูป้ระกอบการ

ทีค่อยสนับสนุนการท�างานร่วมกัน	ภายใต้หลกัคณุธรรม

และความโปร่งใส	ณ	โรงแรมสยามไทร	แองเกิ้ล	จังหวัด

เชียงราย	เมื่อวันศุกร์ที่	13	กันยายน	2562
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กรมศุลกากรร่วมพิธีมอบรางวัล
คบจ. ดีเด่น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

	 นายสันติ	 พร้อมพัฒน์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงการคลัง	 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคณะ

ผู้บริหารการคลังประจ�าจังหวัด	 (คบจ.)	 ดีเด่น	ประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.2562	 ในการนี้	 นายด่านศุลกากร

จนัทบรุ	ีนายด่านศลุกากรคลองใหญ่	และนายด่านศลุกากร

ประจวบคีรีขันธ์	 ร่วมรับรางวัลในระดับดีเลิศ	 ส�าหรับ

นายด่านศุลกากรเชียงคาน	 และนายด่านศุลกากร	

แม่กลอง	ร่วมรับรางวัลในระดับดีเด่น	ในส่วนของรางวัล

ระดบัด	ีมนีายด่านศลุกากรมาบตาพุด	นายด่านศลุกากร

อรญัประเทศ	นายด่านศลุกากรทุ่งช้าง	นายด่านศลุกากร

ชมุพร	นายด่านศลุกากรแม่สะเรยีง	และนายด่านศลุกากร	

ท่าอากาศยานภูเก็ต	 และนายด่านศุลกากรกระบี	่	

ร่วมรับรางวัลในระดับชมเชย		ณ	โรงแรม	วินเซอร์	สวีทส์	

แอนด์	คอนเวนชัน่	กรงุเทพฯ	เมือ่วันท่ี	19	กันยายน	2562

โฆษกกรมศุลกากร ให้สัมภาษณ์
ส�านักข่าวเดอะนิวยอร์กไทม์

	 นายชัยยุทธ	 ค�าคุณ	 ที่ปรึกษาด้านพัฒนา

ระบบควบคุมทางศุลกากร	 ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร		

ให้สัมภาษณ์ส�านักข่าวเดอะนิวยอร์กไทม์	 ในประเด็น

การน�าเข้าและส่งออกขยะอเิลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทย	

ณ	อาคาร	1	กรมศุลกากร	เมื่อวันที่	19	กันยายน	2562
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	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมศุลกากร	

ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืการด�าเนินการ

โครงการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน	(Blockchain)	เพื่อยก

ระดบัโครงสร้างพ้ืนฐานสถาปัตยกรรมเพ่ือรองรบัภารกิจ

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังและธนาคาร

กรงุไทย	จ�ากัด	(มหาชน)และร่วมงาน	MOF	Digital	Plat-

form	is	Now...น�าดจิทิลัสร้างเศรษฐกิจสูช่มุชนกระทรวง

การคลัง	 โดยมี	 ดร.	 อุตตม	สาวนายน	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง	ให้เกยีรตเิป็นประธาน	พร้อมท่านปลดั

กระทรวงการคลัง	ท่านผูบ้รหิารระดบัสงู	และหน่วยงาน

ทีเ่ก่ียวข้อง	ณ	ห้องประชมุวายุภักษ์	4	กระทรวงการคลงั	

เมื่อวันที่	27	กันยายน	2562

อธิบดีกรมศุลกากร ร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด�าเนนิการ

โครงการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน
 (Blockchain) 
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Tradelens Platform with Blockchain Technology
อีกก้าวของพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ ”

“
 ในช่วงเวลาหลายทศวรรษท่ีผ่านมา มนุษย์ได้ท�าการคดิค้นและพฒันาเทคโนโลยีต่างๆ เพือ่อ�านวยความสะดวกในการ
ด�ารงชีวิตไว้มากมาย เทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า โลกไร้พรมแดน ในขณะที่เทคโนโลยีนั้น สามารถ
ย่อโลกให้เล็กลง แต่กลบัมีส่วนช่วยในการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด นอกจากนี ้การเปิดเสรทีางการ
ค้าท�าให้การแข่งขนัทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศสูงขึน้ แต่ละประเทศจงึเล็งเห็นถงึความส�าคญัในการพฒันาระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ ให้สามารถแข่งขนับนเวทโีลกได้ ระบบโลจสิติกส์จงึถอืเป็นหัวใจส�าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ โดยกว่าร้อยละ 80 ของ
การขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศเป็นการขนส่งทางทะเล ด้วยเงือ่นไขด้านต้นทุนทีต่�า่และยังสามารถขนส่งสนิค้าได้ปรมิาณครัง้ละ
มากๆ แต่ด้วยขัน้ตอนทางเอกสารต่างๆ สร้างความยุ่งยากให้ระบบขนส่งท่ัวโลก ท้ังยงัสร้างความไม่แน่นอน ความไม่ถกูต้องของ
ข้อมูล ความล่าช้าหรอืการหยุดชะงกัในขัน้ตอนการเชค็สินค้าและกรอกข้อมลูด้วยมือ ขาดการประเมินความเสีย่ง การส่ือสารท่ี
ไร้ประสิทธิภาพและมีต้นทุนสูงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และยังมีความไม่โปร่งใสอีกด้วย

 กรมศลุกากรได้เล็งเห็นถงึความส�าคญัของปัญหาดงักล่าว จงึได้ร่วมมือกับ ไอบีเอม็แห่งประเทศไทยและเมอส์ก ประกาศ
น�าแพลตฟอร์มเทรดเลนส์ ท่ีพฒันาขึน้บนเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในประเทศไทย เพือ่การตดิตามระบบขนส่งอย่างถกูต้องและ
มีประสิทธภิาพ และยงัสามารถแลกเปล่ียนและแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้ใช้แพลตฟอร์มระหว่างกัน ซึง่ระบบดงักล่าวพฒันาขึน้โดย
ความร่วมมือของบริษัทขนส่ง เอ.พี.มอลเลอร์-เมอส์กและไอบีเอ็ม ท่ีเปล่ียนกระบวนการขนส่งแบบเก่าท่ีต้องใช้เอกสารมาเป็น
ระบบดิจิตอล ที่จะช่วยเสริมให้ระบบขนส่งครบวงจรมีความรวดเร็วและถูกต้องแม่นย�า โดยกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานราชการ
ล�าดบัท่ีสองในประเทศกลุ่มเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ท่ีน�าแพลตฟอร์มเทรดเลนส์มาใช้ในการค้าท้ังภายในและระหว่างประเทศ เพือ่
ให้การตรวจปล่อยสินค้าของกรมศลุกากร ท�าได้อย่างสะดวก รวดเรว็ และโปร่งใส เทคโนโลย ี‘Tradelens Blockchain’ จงึถอืเป็น
กุญแจส�าคญั ทีจ่ะสามารถเพ่ิมประสิทธภิาพให้กับระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
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Tradelens คืออะไร?
	

	 เทรดเลนส์	คอื	แพลตฟอร์มระบบดิจติอลท่ีใช้ใน
การค้าระหว่างประเทศ	เพือ่การติดตามระบบขนส่งอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	และยังสามารถแลกเปลี่ยน
และแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้ใช้แพลตฟอร์มระหว่างกัน	

ทั้งนี้ความร ่วมมือระหว ่างกรมศุลกากรกับ	 IBM		

เร่ืองการเชื่อมโยงข้อมูลบนเทรดเลนส์แพลตฟอร์ม	

ท�าให ้กรมศุลกากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข ้องกับ	

การขนส่งทางเรือระหว่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูล

ทางการค้าระหว่างประเทศบนแพลตฟอร์มเดียวกันได้

แบบเรียลไทม์	กล่าวคือ	กรมศุลกากร	ผู้ส่งสินค้า	บรษิัท

ชิปปิ้ง	บริษัทขนส่งสินค้าทางเรือ	การท่าเรือฯ	ตลอดจน	

โบรคเกอร์	 หรือหน่วยงานต่างๆ	 สามารถแลกเปลี่ยน

ข้อมูลต่างๆ	 กันระหว่างสมาชิกของเครือข่ายได้แบบ	

เรียลไทม์	 อาทิ	Manifest	 ของเรือ	 Bill	 of	 Landing		

ข้อมูลชิปปิ้ง	 รายงานเรือเข้า-ออก	 หรือแม้แต่ข้อมูล

สินค้าท่ีต้องควบคุมอุณหภูมิจากระบบ	 Internet	 of	

Things	(IoT)	และยังสามารถตรวจปล่อยสนิค้าล่วงหน้า

จากข้อมูลบนแพลตฟอร์มเทรดเลนส์ของกรมศุลกากร	

ได้อีกด้วย	

การพัฒนาด้านเทคโนโลยขีองกรมศลุกากร

	 เมือ่ปี	พ.ศ.	2540	กรมศลุกากรได้น�าเทคโนโลยี	

Electronic	Data	 Interchange	หรือ	 EDI	 มาใช้เพ่ือ

ทดแทนระบบ	Manual	 แบบเดิมท่ีต้องย่ืนใบขนสินค้า

แบบกระดาษ	ต่อมาในปี	2550	ปรมิาณสนิค้าการขนส่ง

สินค้าระหว่างประเทศท่ีมีจ�านวนมากขึ้น	 กรมศุลกากร

ได้พัฒนาระบบ	 e–Import	 และ	 e-	 Export	 เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการตรวจปล่อยสินค้าให้มีความทัน

สมยั		สะดวก	รวดเรว็	และตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2560	เป็นต้นมา		

กรมศุลกากรยังคงพัฒนาต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง

 ในปัจจบุนักรมศลุกากรได้พฒันาระบบ e-Transit 
และ e-Transhipment   รวมถงึการน�าระบบ National Single 
 Window หรอื NSW มาใช้ในการเชือ่มโยงระบบการอนมุติั/
อนุญาตของหน่วยงานต่างๆ จ�านวน 36 หน่วยงาน ผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงได้ทั้งแบบ G to G และ B 
to G และในอนาคต กรมศุลกากรมีเป้าหมายในการพัฒนา
ระบบ NSW ไปสู่ ‘Asean Single Window หรือ ASW’ โดย
เริ่มน�าร่องเชื่อมโยง Form D กับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
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ประโยชน์ที่จะได้รับ

	 แพลตฟอร์มเทรดเลนส์ช่วยเปลี่ยนกระบวนการขนส่งจากเดิมท่ีต้องใช้เอกสารมาเป็นระบบดิจิตอล	

ซึ่งจะท�าให้กรมศุลกากรมีเครื่องมือในการติดตามแบบอัตโนมัติและแม่นย�า	 ส่งผลให้การท�างานมีความปลอดภัย	

โปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายของทางระบบ	

โดยเจ้าหน้าท่ีกรมศุลกากรจะสามารถทราบข้อมูลการส่งสินค้าเกือบจะในทันทีท่ีตู้สินค้าออกจากท่าเรือต้นทาง	

	ซึง่จะท�าให้เจ้าหน้าทีม่เีวลาในการเตรยีมรบัสนิค้าท่ีก�าลังจะมาถึง	และท�าให้การตรวจสอบสินค้าผิดกฎหมายและสนิค้า

หลีกเลีย่งการเสียภาษอีากรมปีระสทิธิภาพดข้ึีนจากเดมิ	นอกจากน้ียงัช่วยให้การเก็บภาษแีละค่าธรรมเนยีมเป็นไปอย่าง

สม�า่เสมอและโปร่งใส	โดยแพลตฟอร์มเทรดเลนส์	จะช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพด้านบรหิารความเสีย่ง	(Risk	Management)		

ในการควบคมุทางศลุกากร	สามารถลดระยะเวลาในการผ่านพิธีการศลุกากร	ลดค่าใช้จ่าย	และลดการใช้ดุลยพินจิของ	

เจ้าหน้าที	่สร้างความโปร่งใส	ความพึงพอใจต่อผูใ้ช้บรกิาร	ซึง่จะสามารถตอบรบั	Ease	of	doing	business	ภายใต้พันธกิจ	

ด้านอ�านวยความสะดวกทางการค้า	ด้านสังคม	และความมั่นคงของประเทศต่อไป
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะตรวจเยี่ยม
พร้อมมอบนโยบายให้กรมศุลกากร

	 ดร.อุตตม	สาวนายน	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลัง	 นายสันติ	 พร้อมพัฒน์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงการคลัง	 และนายจักรกฤศฏ์ิ	 พาราพันธกุล		

รองปลัดกระทรวงการคลัง	พร้อมคณะ	ตรวจเย่ียมและ

มอบนโยบายให้กรมศุลกากร	 เพ่ือมอบนโยบายการ

บริหารการจัดเก็บภาษี	 โดยนายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	

อธิบดีกรมศุลกากร	 พร้อมผู ้บริหารระดับสูงให้การ

ต้อนรับ	 และสรุปผลการปฏิบัติงานของกรมฯ	 ท่ีผ่านมา		

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี	 5	 กันยายน	 2562	 เวลา	 09.00	น.		

ณ	ห้องประชุมภาสกรวงศ์		กรมศุลกากร

	 อธิบดกีรมศลุกากร	เปิดเผยว่า	ได้รายงานผลการ

จัดเก็บภาษีและผลการด�าเนินงานท่ีผ่านมาให้รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลังทราบ	ในช่วง	11	เดือนที่ผ่านมา	

(ตุลาคม	2561	–	สิงหาคม	2562)	กรมศุลกากรสามารถ

จัดเก็บรายได้	 100,312	 ล้านบาท	 สูงกว่าประมาณ

การ	7,731	ล้านบาท	(ร้อยละ8.4)	และสูงกว่าปีก่อนถึง		

342	ล้านบาท	(ร้อยละ	0.3)

	 นอกจากน้ี	 กรมศุลกากรมุ ่ ง เน ้นปรับปรุง

ประสิทธิภาพการบริการของกรมศุลกากรและยกระดับ
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คุณภาพการให้บริการประชาชน	 โดยใช้นวัตกรรม	

(Innovation)	 และเทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนาระบบ

กระบวนงานของกรมศุลกากร	ท�าให้ลดค่าใช้จ่ายของ

ภาคเอกชนในการตดิต่อธุรกรรมกับกรมศลุกากร	อกีท้ัง

ยังให้การบริการประชาชนมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น	โดยจัด

ท�าแผนปฏบิตักิารเร่งรดั	(Quick	Win)	จ�านวน	4	โครงการ	

ได้แก่	 (1)	 TradeLens	 Platform	with	 Blockchain	

Technology	(2)	ระบบ	NSW	e-Tracking	on	Mobile	

(3)	Customs	Chatbot	 :	 นายอากร	 และ	 (4)	 ระบบ	

e-Drawback	 รวมถึงกรมศุลกากรยังได้พัฒนาระบบ	

e-Bill	 Payment	 และได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง

ตามนโยบายรัฐบาล	 Thailand	 4.0	 โดยพัฒนาระบบ	

รับช�าระเงินให้ได ้มาตรฐานสากล	 เชื่อมโยงและ	

บูรณาการฐานข ้อมูลระหว ่างหน ่วยงานของรัฐ	

เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ผู ้ประกอบการ	 ปัจจุบัน

ผู ้ประกอบการสามารถช�าระค่าภาษีอากรผ่านช่อง

ทางการให้บรกิารของธนาคารและตวัแทนรบัช�าระ	ได้แก่	

ธนาคารกรุงไทย	 ธนาคารกรุงเทพ	 ธนาคารกสิกรไทย	

ธนาคารไทยพาณิชย์	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 ธนาคาร

ออมสิน	Big	C	และเคาน์เตอร์เซอร์วิส	(7-11)	

	 อธิบดีกรมศุลกากร	กล่าวเพิ่มเติมว่า	รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลังได้มอบนโยบาย	โดยเน้นย�้าให้

กรมศุลกากรใช ้ระบบดิจิ ทัลเข ้ามาใช ้ 	 เ พ่ือเ พ่ิม

ประสิทธิภาพในการท�างาน	โดยสั่งการให้กรมศุลกากร

จัดท�าระบบ	 National	 Single	 Window	 (NSW)		

ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ	 ภายใน

ประเทศให้แล้วเสร็จภายใน	3	 เดือน	ส่วนการเชื่อมโยง

กับประเทศสมาชิกอาเซียนให้ครบทั้ง	 10	ประเทศน้ัน

ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี	2562	

	 นอกจากน้ัน	 ได้เร่งให้กรมศุลกากรด�าเนินการ

ระบบ	e-customs	ทัง้ระบบการช�าระอากรแบบออนไลน์	

การใช้ระบบ	 e-Tracking	 Application	 เพ่ืออ�านวย

ความสะดวกให้กับผู ้ประกอบการสามารถติดตาม

สถานะได้แบบเรียลไทม์	 ส่วนในด้านการป้องกันและ

ปราบปรามน้ัน	 ได้ก�าชับให้กรมศุลกากรน�าเทคโนโลยี

เข้ามาใช้ในการติดตามและตรวจสอบอย่างเข้มงวด

โดยเฉพาะสินค้าเกษตร	น�้ามันปาล์ม	น�้ามันเชื้อเพลิง	

และยาเสพติด	 พร้อมกันน้ีได้สั่งการให้กรมศุลกากร

เร่งประชาสัมพันธ์ท�าความเข้าใจให้กับประชาชนและ

ผู้ประกอบการ	 ถึงระบบท่ีทางศุลกากรด�าเนินการอยู	่

เพ่ือรองรับการใช้งานในยุคดิจิทัลให้ประชาชนและ	

ผู้ประกอบการได้เข้าใจและใช้งานมากย่ิงขึ้นขณะที	่

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	 ได้สั่งการ	 ให้มี

การใช้เทคโนโลยีต่างๆ	อย่างมปีระสทิธิภาพ	ทัง้เพ่ือการ

อ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน	การด�าเนินงานของ

กรมศลุกากร	และการเชือ่มโยงข้อมลู	Big	Data	ระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมศุลกากร

เป็นประธานในพิธีเปิดงาน	HR	DAY	:	Transformation	

2019	 ซึ่งภายในงานดังกล่าว	 ได้มีพิธีมอบรางวัลและ

ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่ได ้รับรางวัล		

Service	Mind	 และมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือก

เป็น	Customs	Coach	ของแต่ละหน่วยงาน	ซึ่งภายใน

งานมีการจัดนิทรรศการต่าง	ๆ	อาทิ	e-Learning,	HRIS,	

e-Leave	และ		HR	Chatbot	ณ	ห้องโถง	อาคาร	1	

กรมศุลกากร	เมื่อวันที่	5	กันยายน	2562

	 กรมศุลกากรได้ตระหนักถึงความส�าคัญใน

การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการปรับตัว

ให้ทันต่อเทคโนโลยีในยุคดจิทิลัจงึได้พัฒนาและปรับปรงุ

กระบวนงานโดยการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน	

การบรหิารทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุด	 โดยมุ ่งหวังเพ่ือให้เจ้าหน้าที่

กรมศุลกากรสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการบริหาร

งานทรัพยากรบุคคลได้อย่างถูกต้อง	 รวดเร็ว	 ทุกที่	 ทุก

เวลา	 ซึ่งพิธีดังกล่าวประกอบด้วยพ้ืนที่จัดแสดงข้อมูล		

และกิจกรรมสาธิตการใช้งานระบบ	 HR	 Services		

ทั้ง	4	ระบบ	ได้แก่

	 1. โครงการ HR Chatbot	เป็นการน�าเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาช่วยในการตอบค�าถามและให้ข้อมูลเก่ียว

กับการบริหารงานบุคคลในด้านต่างๆ	ตลอด	24	ชั่วโมง	

เช่น	 การเกษียณอายุราชการ	 การบริหารงานบุคคล		

การฝึกอบรม	รวมถึงด้านวินัยและจริยธรรม	เพื่อช่วยให้

งานบริการด้านการตอบค�าถามเกิดประสิทธิภาพและ

กรมศุลกากรจัดงาน HR DAY : Transformation 2019
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ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

 2. Customs Professional e–Learning  

Platform เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู ้ด้าน
ศลุกากรในลกัษณะ	Web	based	Training	ผ่านเครือข่าย	

อินเทอร ์เน็ตที่สามารถใช ้งานบนอุปกรณ์สื่อสาร

ต่างๆ	 และรองรับผู้ร้องเรียนได้จ�านวนมากพร้อมกัน		

รวมท้ังมีระบบบันทึกผลการเรียนและทดสอบเพ่ือ

ติดตามความก้าวหน้าในการเรยีนรู	้ช่วยให้เจ้าหน้าท่ีของ	

กรมศุลกากรสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา	ทุกสถานที่	โดย

ไม่มีข้อจ�ากัด

	 3. ระบบ HRIS	เป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนา
ขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผน

อัตราก�าลัง	การสรรหา	บรรจุ	และแต่งตั้ง	การพัฒนา	

และฝึกอบรม	การบรหิารค่าตอบแทน	และสทิธิประโยชน์	

การด�าเนินการทางวินัย	และการส่งเสริมจริยธรรม	

	 4. ระบบ e-Leave	 เป็นระบบสารสนเทศที่
ออกแบบมาเพื่อช่วยบริหารจัดการเกี่ยวกับการบันทึก	

การขออนุญาต	 การอนุมัติการลาประเภทต่างๆ	 ของ

เจ้าหน้าที่ให้รวดเร็วโดยไร้กระดาษ	 และช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

	 นอกจากนี้	 ในพิธีดังกล่าวยังได้มีพิธีมอบ

ประกาศเกียรติบัตรให ้แก ่หน ่วยงานภายในของ	

กรมศุลกากรที่ชนะการประกวดแนวคิดเพ่ือพัฒนาการ

ให้บริการศุลกากรด้วยใจ	 (Customs	 Service	Mind	

Model)	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2562	 พร้อมมอบประกาศ

เกียรติบัตรรางวัล	Customs	Coach	 ให้แก่ผู้สอนงาน

ของแต่ละหน่วยงานของกรมศุลกากรที่ได้รับคัดเลือก

ประจ�าปี	2562	กรมศลุกากรเชือ่มัน่ว่าการพัฒนาระบบ

การให้บริการ	HR	Services	และการจัดงาน	HR	DAY	

:	 Transformation	2019	 ในวันนี้จะช่วยสนับสนุนและ

ส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร

ให้ก้าวไปสู่	 HR	Digital	 ตามแนวทาง	Smart	HR	 for	

Smart	Customs	 ท้ังน้ี	 กรมศุลกากรได้พัฒนาต่อยอด	

HR	Chatbot	มาเป็นโครงการ	“Customs	Chatbot	for	

Citizen	Happiness:	Any	Time	Any	Where	&	Any	

Device”	ผ่าน	Chatbot		ที่มีชื่อว่า ‘นายอากร’	ซึ่งเป็น
ตัวแทนของกรมศุลกากร	 โดย	Chatbot	 ดังกล่าวถูก

สร้างขึ้นเพ่ืออ�านวยความสะดวกในการช่วยตอบแชท	

ข้อความ	ค�าถามท่ีพบบ่อย	 ในรูปแบบอัตโนมัติ	 ซึ่งจะ

สามารถเพ่ิมช่องทางในการให้บริการของกรมศุลกากร	

ซึ่งจะเปิดให้บริการได้ในเร็วๆนี้
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	 กรมศุลกากร	 โดยส�านักงานศุลกากรกรุงเทพ	

ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	ตรวจ

ยึดผีเสื้อและแมลง	ด้วงคีม	บึ้ง	แมงป่อง	ด้วงดอกไม้	ซึ่ง

เป็นสัตว์ป่าชนิดท่ีรัฐมนตรีประกาศก�าหนดห้ามน�าเข้า-

ส่งออก	 โดยไม่ได้รับอนุญาต	จ�านวน	24	ตัว	 	 เมื่อวันท่ี	

6	 กันยายน	 2562	ณ	 	 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย	์

แจ้งวัฒนะ	กรุงเทพฯ										

	 นางกิจจาลักษณ์	 ศรีนุชศาสตร์	 ผู้อ�านวยการ

ส�านกังานศลุกากรกรงุเทพ	กล่าวว่า	เมือ่วนัท่ี	6	กันยายน	

2562	เวลาประมาณ	11.00	น.	คณะเจ้าหน้าท่ีประกอบด้วย	

ส่วนบรกิารศลุกากรไปรษณีย์	ส�านกังานศลุกากรกรุงเทพ	

กลุ่มงานวิจัยกีฎวิทยาและจุลวิทยาป่าไม้	 ส�านักวิจัย

การอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชส่วนด่านตรวจสัตว์ป่า		

กองคุ ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา		

ด่านตรวจสัตวป่าท่าอากาศยานดอนเมือง	 ชุดปฏิบัติ

การพิเศษ	 1362	 ส�านักงานสนับสนุนการป้องกันและ

ปราบปรามที่	 1	 (ภาคกลาง)	 ชุดปฏิบัติการปราบปราม	

การกระท�าความผดิด้านสตัว์ป่าและพืชป่า	(ชดุเหย่ียวดง)		

และเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 บก.ปทส.	 ได้ร ่วมกันไปเปิด

ตรวจและตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์	 ณ	 ส่วนบริการ

ศุลกากรไปรษณีย์	 เลขท่ี	 111	 ซอยแจ้งวัฒนะ	 5		

ถนนแจ ้ ง วัฒนะ	 แขวง ทุ ่ งสองห ้อง 	 เขตหลักสี่	

กรุงเทพมหานคร	 จ�านวน	 7	 หีบห่อ	 ที่ถูกส่งตีกลับมา

จากประเทศสหรัฐอเมริกา	 	 โดยต้นทางส่งจากที่ท�าการ

ไปรษณีย์จังหวัดพะเยา	 ไม่ทราบชื่อผู ้ส ่ง	 และผู ้รับ		

แต่พัสดถูุกตกีลบัคนืถึง	29	M.1	T.dongjen	A.phukamyao,	

Phayao	56000	Thailand

										ผลการตรวจสอบพบเป็นผเีสือ้	ด้วงคมี	บึง้	แมงป่อง	

ด้วงดอกไม้	 ซึ่งเป็นสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศ

ก�าหนดห้ามน�าเข้า-ส่งออก	โดยไม่ได้รับอนุญาต	จ�านวน	

24	ตัว														

	 	 	 	 	 	 คณะเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว	

พบว่าเป็นการกระท�าผิด	ดังนี้

										1.	เป็นความผิดตาม	พ.ร.บ.	สงวนและคุ้มครอง

สัตว์ป่า	พ.ศ.	2535	ตามมาตรา	23	ภายใต้บังคับมาตรา	

24	 ฐานน�าเข้าสัตว์ป่าชนิดท่ีรัฐมนตรีประกาศก�าหนด

ห้ามน�าเข้า	ส่งออก	โดยไม่ได้รับอนุญาต	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 2.	 เป็นความผิดตาม	พ.ร.บ.	 ศุลกากร	พ.ศ.	

2560	 มาตรา	 61	 มาตรา	 244,	 ประกอบมาตรา166	

มาตรา	๑๖๗	และมาตรา	๒๕๒	ฐานน�าของเข้ามาใน	

ราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงข้อจ�ากัดหรือข้อห้าม

										คณะเจ้าหน้าทีไ่ด้ยึดสตัว์ป่าดงักล่าว	และมอบหมายให้	

นายสธน	คงเงนิ	หวัหน้าด่านตรวจสตัว์ป่าท่าอากาศยาน

ดอนเมอืง	เป็นผูร้้องทกุข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

ที่กองบังคับการปราบปรามการกระท�าผิดเก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และขอให้พนักงาน

สอบสวนติดตามหาผู้ที่ส่งออกแมลงของกลางดังกล่าว

มาด�าเนินคดีต่อไป	

กรมศุลกากรร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ตรวจยึดผีเสื้อและแมลง 



19Customs Bulletin

What’s  new



20 Customs Bulletin

Customs Learning

 องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
ส�าคัญในการขับเคลื่อนแนวทางการด�าเนินงานทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะใน
เรื่องของการจัดเก็บภาษีอากรเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงการปกป้องสังคม 
การบริหารจัดการตามแนวชายแดน การรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน และการอ�านวย 
ความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

จุดเปลี่ยนส�าคัญของบทบาทศุลกากร
	 ภายหลังเหตุการณ์	 9/11	 หรือเหตุการณ์	

เมือ่วันที	่11	กันยายน	2544	ท�าให้	WCO	ตระหนกัถึงความ

ส�าคัญของการรักษาความปลอดภัยของกระบวนการ

ขนส่งสินค้าในห่วงโซ่อุปทานการค้าระหว่างประเทศ		

จงึได้ก�าหนดกรอบมาตรฐานในการรกัษาความปลอดภัย

และการอ�านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ	

เรยีกว่า	SAFE	Framework	of	Standards	to	Secure	and	

Facilitate	Global	Trade	 (WCO	SAFE	 Framework)		

เพ่ือกระตุ้นให้ศุลกากร	 และภาคเอกชน	 ตระหนักถึง	

ความปลอดภัยในเรื่องดังกล่าว	 โดยมี	 Authorized		

Economic	Operator(AEO)	เป็นกลไกส�าคัญท่ีช่วยให้เกิด

ความร่วมมอืระหว่างศลุกากรกบัภาคเอกชนในการร่วมกัน

รกัษาความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน	ผ่านกระบวนการ

ตรวจสอบสถานประกอบการของผูป้ระกอบการท่ีเข้าร่วม

โครงการ	AEO	โดยศุลกากร	และเมื่อผ่านการพิจารณา

และรับรองสถานภาพจากศุลกากรแล้ว	 ผู้ประกอบการ	

จะได้รับสิทธิพิเศษจากศุลกากรในด้านต่าง	 ๆ	 เพ่ือ

เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนในการร่วมเป็น

ส่วนหน่ึงในการรักษาความปลอดภัยของการขนส่งสนิค้า

ตั้งแต่ต้นทาง

โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ
(Authorized Economic Operator: AEO) ของประเทศไทย
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AEO คืออะไร? 
	 องค์การศลุกากรโลกได้ให้ค�านยิามไว้ว่า	“AEO	

is	a	party	involved	in	the	international	movement	

of	 goods	 in	 whatever	 function	 that	 has	 been	

approved	by	or	on	behalf	of	a	national	Customs		

Administrat ions	 as	 complying	 with	 WCO		

or	 equivalent	 supply	 chain	 security	 standards”	

โดยที่	 AEO	 ไม่จ�ากัดเฉพาะผู้น�าของเข้า	 ผู้ส่งของออก

เท่านั้น	แต่ยังหมายรวมไปถึงทุกกลุ่มคณะ	องค์กร	หรือ	

ผู ้ประกอบการท่ีมีการติดต่อกับศุลกากรและมีส่วน

เกีย่วข้องกับห่วงโซ่อปุทานการค้าระหว่างประเทศทัง้หมด

 ส�าหรับประเทศไทย 
	 ประเทศไทยในฐานะสมาชกิ	WCO	กรมศลุกากร

ได้มหีนังสอื	Letter	of	Intent		ลงวันวันท่ี	9	พฤษภาคม	2549	

แสดงเจตนารมณ์ในการน�า	WCO	SAFE	Framework	

มาปฏิบัติ	โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ศุลกากรและ

ภาคเอกชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการขนส่ง

สินค้าระหว่างประเทศ	ภายหลังการแสดงเจตนารมณ์

ดงักล่าว	กรมศลุกากรจงึได้จดัตัง้คณะท�างานเพ่ือศึกษา

และเตรยีมการส�าหรบัการด�าเนินโครงการผูป้ระกอบการ	

ระดับมาตรฐานเออี โอในประเทศไทย	 จากน้ัน	

ในปี	 พ.ศ.	 2554	 กรมศุลกากรได้เริ่มด�าเนินโครงการ	

ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโออย่างเต็มรูปแบบ	

และในปี	พ.ศ.	 2557	กรมศุลกากรได้จัดตั้งหน่วยงาน	

เพ่ือท�าหน้าที่รับผิดชอบการด�าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับ

โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอโดยตรง		

คือ	ส่วนมาตรฐานเออีโอ	(สมอ.)	สังกัด	กองมาตรฐาน

พิธีการและราคาศุลกากร	(กมพ.)	ตั้งอยู่ที่	ชั้น	2	อาคาร	

120	ปี	กรมศุลกากร

 How to become AEO?
	 	 ผู ้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ	 คือ	

ผูป้ระกอบการทีม่คีณุสมบตัคิรบถ้วนตามทีก่รมศุลกากร

ก�าหนด	 ซึ่งผ ่านการตรวจสอบและตรวจประเมิน		

ณ	 สถานประกอบการ	 และได้รับการรับรองจาก	

กรมศลุกากรว่า	เป็นผูป้ระกอบการทีม่มีาตรฐานการรกัษา	

ความปลอดภัยในห่วงโซ ่อุปทานการค้าระหว่าง

ประเทศ	ซึง่ผู้ประกอบการจะต้องจดัท�ามาตรฐานรกัษา	

ความปลอดภัย	8	ด้าน	ดงัต่อไปนี	้

	 1.	ความปลอดภยัในการเข้า-ออกอาคารสถานท่ี	

	 2.	ความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงาน

	 3.	ความปลอดภัยในส่วนของพันธมติรทางธุรกิจ	

	 4.	ความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้า

	 5.	ความปลอดภัยส�าหรับยานพาหนะขนส่งสนิค้า

	 6.	 ความปลอดภัยทางด้านข้อมูล	 และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน

	 7.	 ระบบการตรวจสอบและสืบสวนเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้น

	 8.	 ระบบการจัดการเมื่อเกิดวิกฤตการณ	์

และแนวทางด�าเนินการแก้ไข

	 ส�าหรับสิทธิพิ เศษท่ีผู ้ประกอบการระดับ
มาตรฐานเออีโอจะได้รับ	อาทิ	
	 >พิธีการศุลกากรน�าของเข้าในการยกเว้น	
การตรวจ	 เว ้นแต่กรณีท่ีมีระเบียบพิธีการเฉพาะ	

เรื่องก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น	หรือมีเหตุอันควรสงสัย	

	 >พิธีการศุลกากรส่งของออกในการยกเว้น	
การชักตัวอย่างสินค้าที่ส่งออก	 เว้นแต่กฎหมายหรือ

ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องก�าหนดให้ชักตัวอย่าง	

	 >พิธีการศุลกากรสินค้าถ่ายล�า/ผ ่านแดน	
โดยการใช้หลักประกันในการเป็นผู้ประกอบการระดับ

มาตรฐานเออีโอแทนการวางเงินหรือหลักประกันของ

ผู้ถ่ายล�าตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีกรมศุลกากร

ก�าหนด	

	 ปัจจุบัน	 ประเทศไทยมีผู ้ประกอบการระดับ

มาตรฐานเออีโอ	จ�านวน	360	ราย	แบ่งเป็นผู้น�าของเข้า	

ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ	 จ�านวน	 190	 ราย	

และตวัแทนออกของระดับมาตรฐานเออโีอ	จ�านวน	183	ราย	

(ข้อมลู	ณ	วันที	่30	กันยายน	2562)

>>อ่านต่อฉบับถัดไปนะคะ>>



ร้อยรัก	ร้อยดวงใจ
สานสายใยศุลกากร

	 เมื่อวันที่	 20	 กันยายน	 2562	 	 นายกฤษฎา	 	 จีนะวิจารณะ	อธิบดีกรมศุลกากร	มอบโล่ตราสัญลักษณ	์

กรมศุลกากรให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ	และเป็นผู้แทนกล่าว	แสดงกตเวทิตาจิต	เนื่องในงานเกษียณอายุราชการ	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	โดยมผีูเ้กษยีณฯ	ทัง้สิน้	202	คน	แบ่งเป็นข้าราชการ	จ�านวน	165	คน	ลกูจ้างประจ�า	

พนักงานราชการ	ลูกจ้างชั่วคราว	จ�านวน	37	คน

	 ต่อมาวันท่ี	30	กันยายน	2562	นายบญุเทียม	โชควิวัฒน	รองอธิบดกีรมศุลกากร	นายวจิกัษณ์			อภิรกัษ์นนัท์ชยั	

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี	 และนางชลิดา	 พันธ์กระวี	 รองอธิบดีกรมศุลกากร		

สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ�ากรมศุลกากร	 เน่ืองในโอกาสนายบุญเทียม	 โชควิวัฒน	 รองอธิบดีกรมศุลกากร		

เกษียณอายุราชการ	นายวิจักษณ์	 อภิรักษ์นันท์ชัย	ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี	 ได้รับการ

แต่งตั้งให้ไปด�ารงต�าแหน่ง	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง	 และนางชลิดา	 พันธ์กระวี	 รองอธิบดีกรมศุลกากร		

ได้รับการแต่งต้ังให้รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษาการคลัง	 ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง	 กระทรวงการคลัง		

ตามล�าดับ	 ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในกรมศุลกากรเป็นวันสุดท้าย	 โดยมี	 คณะผู้บริหาร	 พร้อมข้าราชการ	 ลูกจ้าง	

กรมศุลกากร	พร้อมใจกันมาส่ง






