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การประมููลขายทอดตลาดรถของกลางกรมศุุลกากร
ประจำำ�ปีี 2563 รวมรายได้้เข้้ารััฐทั้้�งสิ้้�น กว่่า 291 ล้้านบาท

คอลััมน์์นี้้�มีีคำำ�ตอบ

CUSTOMS SAY HI
“รัักเอยรัักลููก แม่่จึึงปลููกคุุณธรรมให้้รัักษา
รดความรัักพรวนความดีีมีีเมตตา
ลููกเติิบใหญ่่แทนคุุณค่่าของแผ่่นดิิน”
สมเด็็ จ พระนางเจ้้ า สิิ ริ ิ กิิ ติ์์ � พระบรมราชิิ นีี น าถ
พระบรมราชชนนีี พัั น ปีี ห ลวง ทรงพระกรุุ ณ าโปรดเกล้้ า ฯ
พระราชทานคำำ�ขวััญวัันแม่่แห่่งชาติิ ประจำำ�ปีี 2563
“แม่่” เป็็นคำำ�พููดแรกที่่�ลููกพููดได้้เป็็นคำำ�พููดที่่�ง่่ายและ
มีีความหมายที่่�แสนดีี เมื่่อ� เอ่่ยคำำ�ว่า่ “แม่่” เราจะรู้้�สึกถึ
ึ งึ ความอบอุ่่�น
ความปลอดภััย และความสุุข “แม่่” คืือผู้้� ให้้ ผู้้�คอยคุ้้�มครอง
ผู้้�มอบความอบอุ่่�น และปกป้้องลููก ๆ ให้้อยู่่�อย่่างร่่มเย็็นเป็็นสุุข
ตลอดจนคอยพลัั กดัั น ให้้ ลู ู ก เกิิ ดค วามสำำ � เร็็ จ ในทุุ ก ๆ ด้้ า น
และในขณะเดีียวกััน “แม่่” ยัังเป็็นที่่�ยึึดเหนี่่�ยวจิิตใจของลููก ๆ
อีีกด้ว้ ย ดัังนั้้�นคงไม่่มีใี ครปฏิิเสธถ้้าจะกล่่าวว่่า “แม่่” เป็็นบุุคคลสำำ�คัญ
ั
ที่่�สุุดบนโลกใบนี้้� และด้้วยเหตุุนี้้�ประเทศไทย จึึงได้้ประกาศให้้มีี
“วัันแม่่แห่่งชาติิ” หรืือที่่�คนไทยทั่่�วไปนิิยมเรีียกกัันสั้้�น ๆ ว่่า “วัันแม่่”
ซึ่่ง� วัันสำำ�คัญ
ั นี้้�ตรงกัับวัันเฉลิิมพระชนมพรรษาสมเด็็จพระนางเจ้้า
สิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีี พัันปีีหลวง คืือ
วัันที่่� 12 สิิงหาคม อัันเป็็นวัันคล้้ายวัันพระราชสมภพและถืือว่่า
เป็็น “วัันแม่่ของชาติิ” ด้้วย
ในวโรกาสนี้้� กรมศุุ ล กากรได้้ จัั ดพิ ิ ธีี ล งนามถวาย
พระพรชััยมงคลเบื้้�องหน้้าพระบรมฉายาลัักษณ์์ ณ ห้้องโถง
อาคาร 1 กรมศุุ ล กากร เพื่่� อ แสดงความจงรัั ก ภัั กดีี แ ละ
สำำ �นึ ึ ก ในพระมหากรุุ ณ าธิิ คุุ ณ ของสมเด็็ จ พระนางเจ้้ าสิิ ริ ิ กิิ ติ์์ �
พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีี พัันปีีหลวง เนื่่�องในโอกาส
วัันเฉลิิมพระชนมพรรษา 12 สิิงหาคม 2563
	สำำ�หรัับจุุลสารศุุลกากรฉบัับนี้้� คณะผู้้�จัดทำ
ั �ยั
ำ งั คงมุ่่�งมั่่�น
คััดสรรเรื่่อ� งราวคุุณภาพให้้ทุกท่
ุ า่ นได้้ติดต
ิ ามเช่่นเคย และหวัังเป็็น
อย่่างยิ่่�งว่่าจะเป็็นประโยชน์์แก่่ทุุกท่่าน

กรีีชา เกิิดศรีีพัันธุ์์�
บรรณาธิิการบริิหาร
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จุลสารศุลกากร
เจ้้าของ
กรมศุุลกากร
เลขที่่� 1 ถนน สุุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุุงเทพฯ 10110

ที่่�ปรึึกษา
นายกฤษฎา จีีนะวิิจารณะ
อธิิบดีีกรมศุุลกากร

นายชููชััย อุุดมโภชน์์
ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบสิิทธิิประโยชน์์ทางศุุลกากร

นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ
ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบควบคุุมทางศุุลกากร

นายกิิตติิ สุุทธิิสััมพัันธ์์

รองอธิิบดีี รัักษาการในตำำ�แหน่่ง
ที่่�ปรึึกษาด้้านการพััฒนาและบริิหารการจััดเก็็บภาษีี

นายสรศัักดิ์์� มีีนะโตรีี
รองอธิิบดีี

นายพัันธ์์ทอง ลอยกุุลนัันท์์
รองอธิิบดีี

บรรณาธิิการบริิหาร
นายกรีชา เกิดศรีพันธ์ุ

หััวหน้้ากองบรรณาธิิการ
-

ผู้้�ช่่วยกองบรรณาธิิการ

นางสาวภััทราภรณ์์ พงษ์์พัันธ์์

กองบรรณาธิการ
ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ ส่่วนสื่่�อสารองค์์กร
สำำ�นัักงานเลขานุุการกรม กรมศุุลกากร
นางสาวศรปวัันพััสตร์์ บุุญเชิิด นางจารุุณีี อามานนท์์ นายประดิิษฐ์์ เพชรดา
นางสาวบััณฑิิตา ธาราภููมิิ นางสาวอุุษณีี ชััยรััตน์์ นายศรััณย์์ ศรน้้อย
นางชลวรรณ สุุขเมืือง นางสาวอมราวดีี ยอดสุุวรรณ์์ นางสาวศรััณญา จอมสวรรค์์
นายเฉลิิมชััย ศิิริิพงษ์์ นายนริินทร์์ ชีีวตระกููลชััย

ติดตามข่าวสารจาก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่วนสือ่ สารองค์กร ส�ำนักงานเลขานุการกรม 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 Official : @thaicustoms
Youtube Channel : ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ กรมศุุลกากร
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พิิธีีลงนามถวายพระพรชััยมงคล
สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถพระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง
เนื่่�องในโอกาสวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา 12 สิิงหาคม 2563

นายกฤษฎา จีีนะวิิจารณะ อธิิบดีีกรมศุุลกากร
เป็็นประธาน พิิธีีลงนามถวายพระพรชััยมงคลสมเด็็จ
พระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีี
พัั น ปีี ห ลวง เนื่่ � อ งในโอกาสวัั น เฉลิิ ม พระชนมพรรษา
12 สิิงหาคม 2563 พร้้อมลงนามถวายพระพรชััยมงคล
เบื้้�องหน้้าพระบรมฉายาลัักษณ์์ เพื่่�อแสดงความจงรัักภัักดีี
และสำำ �นึึ ก ในพระมหากรุุ ณ าธิิ คุ ุ ณ โดยมีี ค ณะผู้้ � บ ริิ ห าร
ร่่วมในพิิธีี ณ ห้้องโถง อาคาร 1 กรมศุุลกากร เมื่่�อวัันที่่� 11
สิิงหาคม 2563
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กรมศุุลกากร เข้้าร่่วมพิิธีีถวายพระพรชััยมงคล
สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง

นายกฤษฎา จีีนะวิิจารณะ อธิิบดีีกรมศุุลกากร
ร่่ ว มพิิ ธี ี ล งนามถวายพระพรชัั ย มงคล สมเด็็ จ
พระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์� พ
์ ระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีี
พัันปีีหลวง เนื่่�องในโอกาสวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา 12
สิิงหาคม 2563 โดยมีีนายสัันติิ พร้้อมพััฒน์์ รััฐมนตรีี
ช่่ ว ยว่่ า การกระทรวงการคลัั ง  รัั ก ษาราชการแทน
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลััง เป็็นประธานในพิิธีี ณ
บริิเวณห้้องโถงวายุุภักั ษ์์ ชั้้น� 1 กระทรวงการคลััง เมื่่อ� วัันที่�่
11 สิิงหาคม 2563
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การประชุุมอธิิบดีีศุุลกากร ครั้้�งที่่� 29
ผ่่านระบบการประชุุมทางไกล
นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบ
ควบคุุมทางศุุลกากร พร้้อมด้้วย นางสาวนิิตยา เที่่ย� งตรงภิิญโญ
ผู้้�อำำ�นวยการกองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน และผู้้�แทนจาก
ส่่ ว นความร่่ ว มมืือระหว่่ า งประเทศ  กองยุุ ทธศ าสตร์์
และแผนงาน เป็็นผู้้�แทนกรมศุุลกากรเข้้าร่่วมการประชุุม
อธิิ บ ดีี ศุ ุ ล กากรอาเซีี ย น ครั้้� ง ที่่ � 29 (29th Meeting
of ASEAN Director-Generals of Customs)
ผ่่านระบบการประชุุมทางไกล (Video Conference)
ระหว่่างวัันที่่� 18-19 สิิงหาคม 2563 ณ ห้้องประชุุม 6 ชั้้�น
2 อาคาร 1 กรมศุุลกากร

อธิิบดีี ให้้การต้้อนรัับ คณะทำำ�งานคณะกรรม
การตรวจสอบและประเมิินผลประจำำ�กระทรวงการคลััง

นายกฤษฎา จีีนะวิิจารณะ อธิิบดีีกรมศุุ ลกากร พร้้ อมนายชููชัั ย  อุุดมโภชน์์ ที่่ � ปรึึ กษาด้้ านพัั ฒนาระบบ
สิิทธิิประโยชน์์ทางศุุลกากร ให้้การต้้อนรัับ คณะทำำ�งานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิินผลประจำำ�กระทรวงการคลััง
นำำ�โดยนายรัังสรรค์์ ศรีวี รศาสตร์์ ประธานกรรมการในการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิินผลประจำำ�กระทรวง
การคลััง ครั้้ง� ที่�่ 8/2563 ณ ห้้องประชุุมศููนย์์ประมวลข้้อมููลการข่่าวทางศุุลกากร อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ ชั้้น� 9 กรมศุุลกากร
เมื่่�อวัันที่่� 25 สิิงหาคม 2563
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การประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีี 2563
ของสมาคมชิิปปิ้้�งแห่่งประเทศไทย

พิิธีีปิิดโครงการห้้องปฏิิบััติิการ
นวััตกรรมภาครััฐ

นายพัั น ธ์์ ท อง ลอยกุุ ล นัั น ท์์ รองอธิิ บ ดีี
กรมศุุลกากร ได้้รัับมอบหมายจากอธิิบดีีกรมศุุลกากร
เป็็นประธานเปิิดการประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีี 2563
ของสมาคมชิิปปิ้้�งแห่่งประเทศไทยพร้้อมบรรยายพิิเศษ
ในหััวข้้อ “Digital Transformation ของกรมศุุลกากร”
ณ ห้้อง Grand Ballroom ชั้้น� 3 โรงแรม Hilton Sukhumvit
สุุขุุมวิิท 24 กรุุงเทพฯ เมื่่�อวัันที่่� 26 สิิงหาคม 2563

นายกิิตติิ สุุทธิิสััมพัันธ์์ ที่่�ปรึึกษาด้้านการพััฒนา
และบริิหารการจััดเก็็บภาษีี เข้้าร่่วมพิิธีีปิิดโครงการห้้อง
ปฏิิบัติั กิ ารนวััตกรรมภาครััฐ (Government Innovation
Lab: Gov Lab) ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้้�งนี้้�
โครงการห้้องปฏิิบััติิการฯ ปีี 2563 ได้้นำำ�เสนอผลการ
พัั ฒ นาต้้ น แบบนวัั ต กรรมด้้ า นหน่่ ว ยงานภาครัั ฐ
ทั้้�งสิ้้�น 13 ต้้นแบบ โดยมีีผลงานของกรมศุุลกากร คืือ
“ระบบการตรวจสอบสิิ น ค้้ า ต้้ อ งสำำ � แดง ตรวจสอบ
อััตราภาษีีนำ�ำ เข้้า และชำำ�ระภาษีีออนไลน์์” เข้้าร่่วมนำำ�เสนอ
ณ C ASEAN อาคาร CW TOWER ถนนรััชดาภิิเษก
กรุุงเทพฯ เมื่่�อวัันที่�่ 26 สิิงหาคม 2563
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“ศุุลกากรจิิตอาสา เพื่่�อสัังคมยั่่�งยืืน
โปร่่งใส และเป็็นธรรม”
นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบ
ควบคุุมทางศุุลกากร พร้้อมด้้วยนายชััยฤทธิ์์� แพทย์์สมาน
ผู้้�อำ�ำ นวยการกองตรวจสอบอากร นำำ�เจ้้าหน้้าที่่ก� องตรวจสอบ
อากรร่่วมทำำ�กิจิ กรรม CSR ตามโครงการ “ศุุลกากรจิิตอาสา
เพื่่อ� สัังคมยั่่ง� ยืืน โปร่่งใส และเป็็นธรรม”ประจำำ�ปีงี บประมาณ
พ.ศ. 2563 ณ ศููนย์์ จั ั ด การพื้้� น ที่่ � สี ี เขีี ย วเชิิ ง นิิ เ วศ
นครเขื่่อ� นขัันธ์์ ต.บางกระเจ้้า อ.พระประแดง จ.สมุุทรปราการ
เมื่่�อวัันอาทิิตย์์ที่่� 30 สิิงหาคม 2563
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บทบาทของสำำ�นัักงานศุุลกากรตรวจสิินค้้าท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิ

การอำำ�นวยความสะดวกการนำำ�เข้้าเวชภััณฑ์์ทางการแพทย์์
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019

“

โดย นางกิิจจาลัักษณ์์ ศรีีนุุชศาสตร์์ ผู้้�อำำ�นวยการ สำำ�นัักงานศุุลกากรตรวจสิินค้้าท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิ

บทบาทของสำำ�นัักงานศุุลกากรตรวจสิินค้้าท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิ
(สสภ.) กรมศุุลกากร ในการอำำ�นวยความสะดวกการนำำ�เข้้าเวชภััณฑ์์
ทางการแพทย์์ ซึ่่ง� ถููกจัดส่
ั ง่ ทางเครื่่�องบิินได้้อย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพ
ห้้วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
ในประเทศไทยที่่�ผ่่านมา ถืือว่่าโดดเด่่นเป็็นอย่่างมาก

”

นางกิิจจาลัักษณ์์ ศรีนุี ชศ
ุ าสตร์์ ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นักั งานศุุลกากรตรวจสิินค้้าท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิ (สสภ.) กล่่าวว่่า
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ที่่�ทุุกภาคส่่วนมีีความต้้องการเวชภััณฑ์์ทางการแพทย์์
การเร่่งผลิิตในประเทศและจััดหาจากต่่างประเทศให้้เพีียงพอกัับความต้้องการเป็็นไปอย่่างมีีข้้อจำำ�กััด  เนื่่�องจากมีีการ
ปิิดประเทศ การยกเลิิกเที่่�ยวบิิน การยกเลิิกการเคลื่่�อนย้้ายข้้ามพรมแดน จึึงเป็็นที่�ม่ าของการดำำ�เนิินการดัังนี้้�
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1. ให้้บริิการแบบ One Stop Service ฝ่่าวิิกฤตโควิิด
ข้้อจำำ�กััดด้้านโลจิิสติิกส์์ระหว่่างประเทศ  สวนทางกัับความต้้องการการนำำ�เข้้าเวชภััณฑ์์ทางการแพทย์์รวมทั้้�ง
วััตถุุดิิบที่่�ใช้้ในการผลิิต มีีผู้้�ที่่�ประสงค์์จะสั่่�งสิินค้้าเหล่่านี้้�เข้้ามาบริิจาคให้้กัับบุุคลากรทางการแพทย์์เป็็นจำำ�นวนมาก
แต่่ส่่วนใหญ่่ไม่่เคยปฏิิบััติิพิิธีีการศุุลกากร ส่่งผลให้้เกิิดการติิดขััดล่่าช้้าทางด้้านเอกสาร เป็็นเหตุุให้้เกิิดข้้อร้้องเรีียน
ผ่่านโซเชีียลมากมาย
ซึ่่�ง สสภ. มีีความคิิดว่่า ทำำ�อย่่างไร ให้้การนำำ�เข้้าเวชภััณฑ์์ทางการแพทย์์ โดยเฉพาะของบริิจาคสามารถ
ทำำ�ได้้อย่่างรวดเร็็ว  ไม่่ต้้องเดิินทางไปติิดต่่อหลายจุุดและสามารถทำำ�ได้้เบ็็ดเสร็็จ  ณ ท่่านำำ�เข้้า จึึงเป็็นที่่�มาของ
การเสนอผู้้�บริิหารมอบให้้สำำ�นัักงานศุุลกากรหรืือด่่านศุุลกากรสามารถพิิจารณาอนุุมััติิยกเว้้นอากรสำำ�หรัับของบริิจาค
ตามพระราชกำำ�หนดพิิกัดอั
ั ตั ราศุุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 11 ได้้ เกิิดบริิการแบบ One Stop Service เต็็มรููปแบบ
สร้้างความสะดวกรวดเร็็วในการดำำ�เนิินพิิธีีการทางศุุลกากรทำำ�ให้้สามารถส่่งมอบอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ถึึงมืือบุุคลากร
ทางการแพทย์์อย่่างรวดเร็็วและทัันต่่อเหตุุการณ์์

ข้้อมููล ณ วัันที่่� 25 มีี.ค- 26 มิิ.ย 2563
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“

ขณะเดีียวกััน สสภ. ได้้จัดั เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ประสานงาน
แก้้ ไ ขปัั ญ หาทั้้� ง ในและนอกเวลาราชการ ตลอดจน
รวบรวมข้้อมููลกฎระเบีียบรวมไปถึึงมาตรการต่่าง ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการนำำ�เข้้า-ส่่งออกสิินค้้าและใบอนุุญาตต่่าง ๆ
ที่่�ออกมาเพื่่อ� รัับมืือกัับโควิิด เผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์ผ่า่ น
เว็็บไซต์์สสภ. http://suvarnabhumicargo.customs.
go.th

”

2. เสนอให้้มีีการออกกฎหมายบรรเทาผลกระทบกัั บ สิ่่� ง ของที่่� ม าตกค้้ า ง
ในประเทศไม่่ต้้องตกเป็็นของแผ่่นดิิน

ศุุ ล กากรต้้ อ งเข้้ า ไปช่่ ว ยจัั ด การแก้้ ไขปัั ญ หา
สิ่่�งของที่่�ไม่่สามารถส่่งผ่่านประเทศหรืือมาต่่อเครื่่�องบิิน
ได้้ทันั ในช่่วงเกิิดการระบาดของโรคและมีีการออกประกาศ
สถานการณ์์ฉุุกเฉิิน ผลกระทบที่่�มีีต่่อการคมนาคมขนส่่ง
การปิิดประเทศ  และการยกเลิิกเที่่�ยวบิิน ทำำ�ให้้ผู้้�นำำ�เข้้า
ไม่่สามารถส่่งของออกไปได้้ทันั ในระยะเวลาตามที่่ก� ฎหมาย
กำำ�หนด ดัังนั้้�น เพื่่�อบรรเทาผลกระทบในด้้านการปฏิิบััติิ
พิิธีกี ารศุุลกากรเกี่่ย� วกัับการนำำ�ของเข้้ามาเพื่่อ� การผ่่านแดน
หรืือการถ่่ายลำำ�ออกไปนอกราชอาณาจัักร สสภ. จึึงได้้เสนอ
ให้้มีีการออกกฎหมาย ที่่�ช่่วยให้้ผู้้�นำำ�ของเข้้ามาผ่่านแดน
หรืือการถ่่ายลำำ�ได้้รัับผ่่อนผัันเรื่่�องระยะเวลาโดยที่่�ของนั้้�น
ไม่่ต้ ้ องตกเป็็ น ของแผ่่ นดิิ น ในช่่ วงตั้้� งแต่่ ก ารประกาศ
สถานการณ์์ฉุุกเฉิิน (26 มีีนาคม พ.ศ. 2563) ถึึงวัันที่�่ 30
กัันยายน พ.ศ. 2563
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ข้้อมููลสนัับสนุุน

2. พััฒนาระบบและกลไกการกัักกัันผู้้�ที่่�เป็็นหรืือผู้้�ที่่�มีี
เหตุุอัันควรสงสััยว่่าเป็็นโรคติิดต่่ออัันตราย

นัับตั้้�งแต่่พบผู้้�ป่่วยโควิิด-19 คนแรกจนมีีผู้้�ป่่วย
สะสมเกิิ น สิิ บ คนในเดืือนมกราคม 2563 กระทรวง
สาธารณสุุขได้้มีีมาตรการการเฝ้้าระวััง เริ่่�มจากมาตรการ
การคัั ด กรองจากผู้้ � โ ดยสารเครื่่ � อ งบิิ น ที่่ � เ ดิิ น ทางมา
จากเมืืองอู่่�ฮั่่�น ประเทศจีีน เมื่่�อจำำ�นวนผู้้�ป่่วยมีีแนวโน้้ม
สููงขึ้้� น มากจากกรณีี ก ารระบาดจากสนามมวยและ
สถานบัันเทิิง เมื่่�อวัันที่่� 12 มีีนาคม 2563 รััฐบาลจึึงมีี
คำำ�สั่่�งตั้้�งศููนย์์บริิหารสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด-19) ต่่อมาวัันที่่� 17
มีีนาคม 2563 คณะรััฐมนตรีีได้้ออกมาตรการ 6 ด้้าน
เพื่่�อลดการแพร่่ระบาดของไวรััส ได้้แก่่

3. ให้้มีีการกำำ�หนดให้้ชาวต่่างประเทศ รวมทั้้�งคนไทย
ที่่�เดิินทางมาจากต่่างประเทศให้้มีีการใช้้แอพพลิิเคชั่่�น
ติิดตามตััว

1. มาตรการด้้านสาธารณสุุข
1. ป้้ อ งกัั น และสกัั ด กั้้� น การนำำ�เชื้้� อ เข้้ า สู่่ �
ประเทศไทย คืือ
กำำ�หนดให้้ชาวต่่างชาติิที่่�เดิินทางจาก
ประเทศซึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่เ� ขตติิดโรคติิดต่อ่ อัันตราย ขาเข้้าต้้องมีี
ใบรัับรองแพทย์์อายุุไม่่เกิิน 3 วัันต้้องมีีประกัันสุุขภาพ 
ยิินยอมใช้้แอพพลิิเคชั่่�นติิดตามตััว  มาตรการนี้้�ใช้้กัับการ
เข้้าเมืืองทุุกทาง ทั้้�งทางบก-น้ำำ�� -อากาศ  และใช้้มาตรการ
กัักกัันของรััฐสัังเกตอาการ 14 วััน
กำำ�หนดให้้ชาวต่่างชาติิที่่�เดิินทางมาจา
กประเทศที่่�เป็็นพื้้�นที่่�ระบาดต่่อเนื่่�อง (ยัังไม่่ประกาศเป็็น
เขตติิดโรคติิดต่อ่ อัันตราย) ขาเข้้าต้้องมีีใบรัับรองแพทย์์อายุุ
ไม่่เกิิน 3 วััน ต้้องมีีประกัันสุุขภาพ มีีที่พำ�่ �นั
ำ กั ที่ส�่ ามารถติิดต่อ่
ได้้ ในประเทศไทยยิิ นยอมใช้้ แอพพลิิ เคชั่่� นติิ ดตามตัั ว 
มาตรการนี้้�ใช้้กัับการเข้้าเมืืองทุุกทาง ทั้้�งทางบก-น้ำำ��อากาศ และใช้้มาตรการกัักกัันของรััฐสัังเกตอาการ 14 วััน
ห้้ ามข้้ าราชการพนัั ก งานของรัั ฐ และ
รััฐวิิสาหกิิจ เดิินทางไปต่่างประเทศ ยกเว้้นมีีเหตุุจำ�ำ เป็็น และ
เตืือนประชาชนให้้งดการเดิินทางไปในประเทศ ซึ่่�งเป็็น
พื้้�นที่่�เขตติิดโรคติิดต่่ออัันตรายและพื้้�นที่่�ระบาดต่่อเนื่่�อง

4. จัั ด หาและเพิ่่ � ม บุุ ค ลากรทางการแพทย์์ อุุ ป กรณ์์
เครื่่�องมืื อ ที่่�จำำ� เป็็ น ในปริิ ม าณที่่� เ พีี ย งพอสำำ�หรัั บ
รัับมืือระยะ 3 ได้้แก่่ สถานพยาบาล เตีียง หมอ พยาบาล
บุุ ค ลากรทางการแพทย์์ อาสาสมัั ค ร ยา เวชภัั ณ ฑ์์
เครื่่�องมืือ และชุุดป้้องกัันโรค
5. แนะนำำ�ให้้คนไทยที่่�พำำ�นัักอาศััยในต่่างประเทศชะลอ
การเดิิ น ทางกลัั บ ประเทศไทยจนกว่่ า สถานการณ์์
การระบาดของโรคในประเทศจะดีีขึ้้�น

2. มาตรการด้้านเวชภััณฑ์์ป้้องกััน
เร่่งผลิิตในประเทศและจััดหาจากต่่างประเทศ
ให้้เพีียงพอกัับความต้้องการ เร่่งผลิิตหน้้ากากอนามััย
หน้้ากากอนามััยผ้้า เพื่่�อเป็็นทางเลืือกสำำ�หรัับการป้้องกััน
เจลแอลกอฮอล์์เพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งนี้้� ส่่งเสริิมให้้ประชาชนทั่่�วไป
ใช้้ ห น้้ า กากผ้้ า เมื่่ � อ เดิิ น ทางเข้้ า สถานที่่ � ชุ ุ ม นุุ ม /ชุุ ม ชน
และเร่่งผลิิตหน้้ากากผ้้าให้้เพีียงพอ นำำ�หน้้ากากอนามััย
ของกลางที่่�ยึึดได้้ส่่งศููนย์์ฯ เพื่่�อกระจายต่่อไป สำำ�รวจ
ความต้้องการของเวชภััณฑ์์ที่่�จำำ�เป็็น อาทิิ ชุุดป้้องกััน
สำำ � หรัั บ บุุ ค ลากรทางการแพทย์์ (PPE) หน้้ า กาก
อนามััยแบบ N95 และอุุปกรณ์์อื่่�น ๆ ที่่�จำำ�เป็็น และ
ประสานกัับต่่างประเทศในการจััดหาเพิ่่�มเติิมให้้เพีียงพอ
ตรวจสอบการขายของออนไลน์์ การกัักตุุน และการระบาย
ของสิินค้้า
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3. มาตรการด้้านข้้อมููล
การสื่่อ� สารข้้อมููลต่่าง ๆ ของรััฐบาลมาจาก 2 แหล่่ง
ได้้แก่่ กระทรวงสาธารณสุุข  เป็็นการแถลงเฉพาะด้้าน
ข้้อมููลทางการแพทย์์ การสาธารณสุุขศููนย์์ข้้อมููลโควิิด-19
เป็็นการแถลงภาพรวมในทุุกด้้านที่่�เกี่่�ยวข้้อง

4. มาตรการด้้านต่่างประเทศ
การจััดตั้้�งทีีมงานเพื่่�อดููแลคนไทยในต่่างประเทศ 

5. มาตรการด้้านป้้องกััน
ลดโอกาสการแพร่่ระบาดของโรคในสถานที่ต่�่ า่ ง ๆ
ที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง
1. ปิิดสถานที่่�ที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการแพร่่
ระบาดของโรคเพิ่่�มขึ้้�น
2. ลดความเสี่่ย� งของการแพร่่เชื้้อ� ในสถานที่�่
ที่่�มีีประชาชนใช้้บริิการจำำ�นวนมาก
3. ร้้านค้้า ร้้านอาหาร ให้้มีีมาตรการ
ป้้องกัันการแพร่่เชื้้�อ
4. ยัับยั้้�งการแพร่่ระบาดภายในประทศ 
ได้้แก่่ เลื่่�อนวัันหยุุดสงกรานต์์ออกไป 
5. ลดความเสี่่ย� งของการแพร่่เชื้้อ� ในระบบ
ขนส่่งสาธารณะในประเทศ 
6. งดกิิจกรรมที่มี�่ กี ารเคลื่่อ� นย้้ายคนข้้าม
จัังหวััดของหน่่วยงานที่่�มีีคนจำำ�นวนมาก
7. ให้้ทุุกหน่่วยงานพิิจารณามาตรการ
เหลื่่อ� มเวลาทำำ�งานและการทำำ�งานที่่บ้� า้ น และส่่งเสริิมให้้ใช้้
ระบบอิินเตอร์์เน็็ต  เช่่น ประชุุมทางไกล โดยให้้หน่่วยงาน
ราชการทุุกหน่่วยทำำ�แผนการทำำ�งานจากบ้้านและรายงาน
ผลการปฏิิบััติิต่่อศููนย์์ฯ และ เพิ่่�มกลไกการกำำ�กัับดููแลใน
ระดัับพื้้�นที่่�มากยิ่่�งขึ้้�น
9.ให้้ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด  ผู้้�ว่่าราชการ
กรุุงเทพมหานคร จำำ�กัด ดูู
ั แล การเคลื่่อ� นย้้ายที่จ�่ ะทำำ�ให้้เกิิด
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การแพร่่ระบาดหรืือกำำ�หนดมาตรการที่่�เหมาะสมในการ
จำำ�กัดพื้้
ั �นที่่�เสี่่�ยง
10.ให้้มีหี น่่วยปฏิิบัติั กิ ารควบคุุมโรคในทุุก
อำำ�เภอ เขต  หมู่่�บ้้าน โดยมีีบุุคคลจากภาคเอกชนเข้้าไปมีี
ส่่วนร่่วม

6. มาตรการช่่วยเหลืือเยีียวยา
1.กลุ่่�มธุุรกิิจ โรงงาน สถานประกอบการ โรงแรม
และธุุ รกิิ จ เกี่่� ย วเนื่่ � องด้้ านการท่่ องเที่่ � ย ว  ให้้ กระทรวง
การท่่องเที่่ �ยวและกีีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์
กระทรวงการคลััง กระทรวงพาณิิชย์์ กระทรวงแรงงาน
กระทรวงอุุตสาหกรรม และหน่่วยงานที่เ�่ กี่่ย� วข้้อง พิิจารณา
หามาตรการรองรัับเพื่่�อช่่วยเหลืือธุุรกิิจที่่�ได้้รัับผลกระทบ
2.กลุ่่�มประชาชนได้้รัับผลกระทบทางเศรษฐกิิจ 
ให้้กระทรวงมหาดไทย และหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง พิิจารณา
มาตรการในการให้้ความช่่วยเหลืือประชาชนที่่�ได้้รัับผล
กระทบทางเศรษฐกิิจ และมีีภาระในการผ่่อนชำำ�ระ
3.ให้้รัฐั มนตรีีว่า่ การกระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจ
และสัั ง คม กระทรวงยุุ ติ ิ ธ รรม กระทรวงพาณิิ ชย์ ์
และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดำำ�เนิินการดููแลอย่่างเข้้มงวด
ในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับผลกระทบที่่�เกิิดจากสถานการณ์์ไวรััส
โควิิด  เช่่น หนี้้�นอกระบบ การบัังคัับคดีี การขายฝาก
เป็็นต้้น
4. สร้้างขวััญและกำำ�ลัังใจให้้กัับกลุ่่�มบุุคลากร
ทางการแพทย์์
	ต่่อมา รััฐบาลออกพระราชกำำ�หนดการบริิหาร
ราชการในสถานการณ์์ฉุกุ เฉิินฯ เพื่่อ� ควบคุุมสถานการณ์์
การระบาดของโรคติิดต่อ่ อัันตรายร้้ายแรงในทุุกเขตท้้องที่่�
ทั่่�วราชอาณาจัักร ตั้้�งแต่่วัันที่่� 26 มีี.ค.2563 จนถึึงวัันที่่�
30 เม.ย. 2563 และขยายถึึงปััจจุุบััน
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กรมศุุลกากรแถลงข่่าวจัับกุุมไวน์์ต่่างประเทศ
ลัักลอบหนีีศุุลกากรเข้้ามาในราชอาณาจัักร มููลค่่ากว่่า 18 ล้้านบาท

นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบ
ควบคุุมทางศุุลกากร นายธาดา  ชุุมไชโย   ผู้้�อำำ�นวยการ
กองสืืบสวนและปราบปราม และนายกฤษฎา ทองธรรมชาติิ
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานศุุลกากรกรุุงเทพ ร่่วมกัันแถลงข่่าว
การจัับกุุมไวน์์ต่่างประเทศ ลัักลอบหนีีศุุลกากรเข้้ามา
ในราชอาณาจัักร จำำ�นวน 980 ลััง มููลค่่ากว่่า 18 ล้้านบาท 
ณ อาคาร 7 ส่่วนของกลาง กองสืืบสวนเเละปราบปราม
กรมศุุลกากร กรุุงเทพมหานคร เมื่่�อวัันจัันทร์์ที่่� 3 สิิงหาคม
2563
ตามนโยบายกรมศุุลกากรที่่ไ� ด้้มุ่่�งเน้้นการปราบปราม
ลัักลอบนำำ�เข้้าสิินค้้าที่่�ผิิดกฎหมายศุุลกากรและกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ของต้้องห้้าม ต้้องกำำ�กััด  มาโดยตลอดนั้้�น
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นายกฤษฎา   จีี น ะวิิ จ ารณะ   อธิิ บ ดีี ก รมศุุ ล กากร
นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบควบคุุม
ทางศุุลกากร นายธาดา  ชุุมไชโย  ผู้้�อำ�ำ นวยการกองสืืบสวน
และปราบปราม และนายกฤษฎา ทองธรรมชาติิ ผู้้�อำ�ำ นวยการ
สำำ�นัักงานศุุลกากรกรุุงเทพ จึึงได้้สั่่�งการให้้ชุุดสืืบสวนและ
ปราบปรามพิิเศษ  พร้้อมหน่่วยสืืบสวนปราบปรามในสัังกััด
เข้้ ม งวดเป็็ น พิิ เ ศษในการป้้ อ งกัั น และปราบปรามการ
กระทำำ�ความผิิดตามกฎหมายศุุลกากรและกฎหมายที่่�
เกี่่�ยวข้้องอย่่างต่่อเนื่่�อง  
                 นายชััยยุุทธ คำ�คุ
ำ ุณ ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนา
ระบบควบคุุมทางศุุลกากร กล่่าวว่่า  กรมศุุลกากรได้้ให้้ความ
สำำ�คััญการปราบปรามลัักลอบนำำ�เข้้าสิินค้้าที่่�ผิิดกฎหมาย
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ศุุลกากรและกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ของต้้องห้้าม ต้้องกำำ�กัด 
ั
มาอย่่ า งต่่ อ เนื่่ � อ ง และกำำ � ชัั บ ให้้ ทุ ุ ก ฝ่่ า ยที่ ่ � เ กี่่� ย วข้้ อ ง
เข้้มงวดเป็็นพิิเศษในการตรวจตรา หาสิ่่�งผิิดกฎหมายที่่�
ลัักลอบเข้้าประเทศในทุุกเส้้นทาง ทั้้�งทางบก ทางเรืือ
และทางอากาศ  โดยเมื่่�อวัันที่่ � 30 กรกฎาคม 2563
เจ้้าหน้้าที่่�ศุุลกากร ชุุดสืืบสวนและปราบปรามพิิเศษ
กองสืืบสวนและปราบปราม ร่่ ว มกัั บ หน่่ ว ยสืืบสวน
ปราบปรามเคลื่่�อนที่่�เร็็ว และ สำำ�นัักงานศุุลกากรกรุุงเทพ  
ได้้ตรวจค้้นรถกระบะจำำ�นวน 2 คััน คัันที่่� 1 บริิเวณ
ริิ ม ถนนผดุุ ง พัั น ธ์์ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก
กรุุงเทพมหานคร คัันที่่� 2 บริิเวณริิมถนนสัังฆสัันติิสุุข 
แขวงกระทุ่่�มราย เขตหนองจอก กรุุ ง เทพมหานคร
และโกดัังแห่่งหนึ่่ง� บริิเวณเขตหนองจอก กรุุงเทพมหานคร
ผลการตรวจค้้นพบสิินค้้าประเภทไวน์์เมืืองกำำ�เนิิด
ต่่างประเทศหลายชนิิด จำ�ำ นวน 980 ลััง ไม่่มีอี ากรแสตมป์์
ที่่�แสดงถึึงหลัักฐานการเสีียภาษีีอย่่างถููกต้้องติิดอยู่่�ที่่�

ตััวสินิ ค้้า และไม่่มีเี อกสารการผ่่านพิิธีกี ารศุุลกากรมาแสดง
ขณะตรวจค้้นแต่่อย่่างใด จึึงได้้แจ้้งแก่่ผู้้�ควบคุุมรถและ
ผู้้�ดููแลสถานที่่�ดัังกล่่าวว่่า ไวน์์ทั้้�งหมดเป็็นของลัักลอบหนีี
ศุุลกากรเข้้ามาในราชอาณาจัักร โดยมิิได้้ผ่่านพิิธีีการ
ศุุลกากร ถืือเป็็นสิ่่�งอัันพึึงต้้องริิบอัันเป็็นความผิิดตาม
มาตรา 242 – 247 แห่่ง พ.ร.บ.ศุุลกากร พ.ศ.2560
จึึงได้้ยึึดไวน์์ทั้้�งหมดเป็็นของกลาง นำำ�ส่่งกรมศุุลกากร
คลองเตย เพื่่�อดำำ�เนิินการตามกฎหมายต่่อไป ราคาสิินค้้า
รวมภาษีีโดยประมาณ 18,000,000  บาท  
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การประมููลขายทอดตลาดรถของกลางกรมศุุลกากร ประจำำ�ปีี 2563
รวมรายได้้เข้้ารััฐทั้้�งสิ้้�น กว่่า 291 ล้้านบาท
กรมศุุลกากรจััดงานประมููลรถของกลาง ประจำำ�ปีี
2563 โดยวิิธีีการประมููลด้้วยวาจา (ยกป้้ายหน้้าลาน)
และระบบประมููลออนไลน์์  จำ ำ � นวน 201 คัั น โดยมีี
นายกฤษฎา จีีนะวิิจารณะ อธิิบดีีกรมศุุลกากร เป็็นประธาน
ในพิิ ธี ี เ ปิิ ด การประมููลรถของกลาง ประจำำ �ปี ี 2563
ณ ลานจอดรถหน้้าส่่วนของกลางกองสืืบสวนและปราบปราม
กรมศุุลกากร คลองเตย เมื่่�อวัันเสาร์์ที่่� 8 สิิงหาคม 2563
นายกฤษฎา จีีนะวิิจารณะ อธิิบดีีกรมศุุลกากร
เปิิดเผยว่่า กรมศุุลกากรได้้มอบหมายให้้บริิษัท 
ั สยามอิินเตอร์์
การประมููล จำำ �กั ั ด  (SIA) เป็็ น ผู้้ �ดำ ำ � เนิิ น การจัั ด งาน
ประมููลรถของกลาง ประจำำ�ปีี 2563 โดยวิิธีีการประมููล
ด้้วยวาจา (ยกป้้ายหน้้าลาน) และระบบประมููลออนไลน์์
ซึ่่ง� การประมููลในปีีนี้้จ� ะมีีความพิิเศษ ด้้วยการเพิ่่�มระบบการ
ประมููลแบบออนไลน์์เข้้ามา ซึ่่ง� จะตอบโจทย์์สำ�ำ หรัับผู้้�ต้อ้ งการ
ความสะดวกในการประมููลที่ ่ � ไ ม่่ ต้ ้ อ งเดิิ น ทางมาที่ ่ �
กรมศุุ ล กากร อยู่่�ที่่ � ไ หนก็็ ส ามารถประมููลรถได้้  ทั้้ � ง นี้้�
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กรมศุุลกากรได้้เปิิดให้้ผู้้�ที่่�สนใจเข้้าชมสภาพภายนอก
รถยนต์์ของกลางตั้้ง� แต่่วันั ที่�่ 5-7 สิิงหาคม 2563 ที่ผ่�่ า่ นมา และ
ได้้รัับความสนใจจากประชาชนจำำ�นวนมาก กรมศุุลกากร
ซึ่่ง� มีีหน้้าที่่เ� ก็็บรัักษาและจำำ�หน่่ายรถยนต์์ของกลาง ได้้จัดั การ
ขายทอดตลาดด้้วยวิิธีีการประมููลด้้วยวาจาและประมููล
ด้้วยระบบออนไลน์์ เพื่่อ� นำำ�เงิินส่่งเข้้าเป็็นรายได้้ของรััฐอย่่าง
โปร่่งใส และเป็็นธรรม ตามที่่�กระทรวงการคลัังได้้กำำ�หนด
หลัั กเกณฑ์์ วิิ ธีี การ และเงื่่ � อนไขการจำำ �หน่่ ายรถยนต์์
ของกลาง ประกอบระเบีียบปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับการขายของกลาง
รวมถึึงกำำ�หนดกระบวนการดำำ�เนิินงานประมููลขายทอดตลาด
ไว้้อย่่างรััดกุุม
สำำ�หรัับการขายทอดตลาดในครั้้�งนี้้� มีีรถยนต์์และ
รถจัักรยานยนต์์ยี่่ห้� อ้ ต่่าง ๆ นำำ�มาร่่วมประมููล จำำ�นวน 201 คััน
โดยรถยนต์์ที่่�ประชาชนให้้ความสนใจ  ได้้แก่่ รถยนต์์ยี่่�ห้้อ
FERRARI รุ่่�น CALIFORNIA T ปีี 2015 ราคาเปิิดประมููล
10.31 ล้้านบาท Nissan GTR (R35) ปีี 2008 ราคาเปิิด

What’s new

ประมููล 2.5 ล้้านบาท และ Porsche PanameraTurbo
ปีี 2010 ราคาเปิิดประมููล 1.95 ล้้านบาท   สำำ�หรัับรถที่่ร� าคา
ไม่่สููงมากและเป็็นที่น่�่ า่ สนใจ ได้้แก่่ Nissan Cube  ปีี 2003
ทั้้�งนี้้� การประมููลครั้้�งนี้้�ประสบความสำำ�เร็็จไปได้้
ด้้ ว ยดีี โดยกรมศุุลกากรสามารถขายทอดตลาดรถ
ของกลางได้้จำำ�นวน 165 คััน จากจำำ�นวนรถทั้้�งหมด
201 คััน รวมรายได้้เข้้ารััฐทั้้�งสิ้้�น 291,015,000 บาท
ในส่่วนของรถที่่ไ� ม่่สามารถจำำ�หน่่ายได้้ในครั้้ง� นี้้� กรมศุุลกากร
จะเก็็บรัักษาไว้้เพื่่อ� ทำำ�การประมููลในครั้้ง� ต่่อไป สำำ�หรัับรถยนต์์
ของกลางที่�มี่ ีผู้้�ประมููลในราคาสููงสุุด 3 ลำำ�ดัับแรก ได้้แก่่
1. รถยนต์์ยี่่�ห้้อ FERRARI รุ่่�น CALIFORNIA T
ปีี 2015 สีีแดง เปิิดประมููลในราคา 10.31 ล้้านบาท 
สามารถจำำ�หน่่ายได้้ในราคา 12.7 ล้้านบาท  
2. รถยนต์์ยี่่�ห้้อ FERRARI รุ่่�น TESTAROSSA
ปีี 1994 สีีแดง เปิิดประมููลในราคา 1.95 ล้้านบาท 
สามารถจำำ�หน่่ายได้้ในราคา  11 ล้้านบาท 
3. รถยนต์์ยี่่�ห้้อ BENTLEY รุ่่�น CONTINENTAL
GT ปีี 2013 สีีเทา เปิิดประมููลในราคา 5.39 ล้้านบาท 
สามารถจำำ�หน่่ายได้้ในราคา 9 ล้้านบาท  

ในส่่วนของรถจัักรยานยนต์์ของกลางที่มี�่ ผู้ี �ป้ ระมููล
ในราคาสููงสุุด 3 ลำำ�ดัับแรก ได้้แก่่
1. รถจัักรยานยนต์์ยี่่�ห้้อ BMW รุ่่�น R69 S ปีี
1968 สีีดำ� 
ำ เปิิดประมููลในราคา 250,000 บาท สามารถ
จำำ�หน่่ายได้้ในราคา 1.5 ล้้านบาท 
2. รถจัั ก รยานยนต์์ ยี่่ � ห้ ้ อ LAMBRETTA
สีีขาว-แดง เปิิดประมููลในราคา 80,000 บาท  สามารถ
จำำ�หน่่ายได้้ในราคา 910,000 บาท 
3. รถจัั ก รยานยนต์์ ยี่่ � ห้ ้ อ LAMBRETTA
สีี เ ทา เปิิ ดป ระมููลในราคา 50,000 บาท  สามารถ
จำำ�หน่่ายได้้ในราคา 810,000 บาท
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กรมศุลกากรเปิดที่ท�ำการด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่
เพื่อรองรับการขยายตัวการค้าชายแดน
นายกฤษฎา จีีนะวิิจารณะ อธิิบดีีกรมศุุลกากร
มอบหมายให้้ นายชููชััย อุุดมโภชน์์ ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนา
ระบบสิิทธิิประโยชน์์ทางศุุลกากร เป็็นประธานในพิิ ธีี
เปิิ ด อาคารที่่ � ทำ ำ � การด่่ า นศุุ ล กากรเชีี ย งแสนแห่่ ง ใหม่่
เพื่่�อรองรัับการขยายตััวของการค้้าชายแดนในจัังหวััด
เชีียงราย และเพิ่่�มศัักยภาพในการขนส่่งสิินค้้าข้้ามแดน
ร่่วมด้้วย และนายกิิตติ สุ
ิ ุทธิิสััมพัันธ์์ รองอธิิบดีี รัักษาการ
ในตำำ�แหน่่ง ที่่ปรึ
� กึ ษาด้้านการพััฒนาและบริิหารการจััดเก็็บ
ภาษีี ทั้้�งนี้้� ได้้รัับเกีียรติิจากนายประจญ ปรััชญ์์สกุุล
ผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััดเชีียงราย และหััวหน้้าส่่วนราชการในพื้้น� ที่่�
เข้้าร่่วมงานฯ  สำำ�หรัับภายในงานประกอบด้้วยพิิธีีสงฆ์์
และกิิจกรรมเพื่่อ� สัังคม (CSR)  มอบทุุนการศึึกษาแก่่โรงเรีียน
ในพื้้�นที่�อำ่ �ำ เภอเชีียงแสน จำำ�นวน 6 ทุุน ณ ที่่�ทำำ�การด่่าน
ศุุลกากรเชีียงแสนแห่่งใหม่่ ตำ�ำ บลบ้้านแซว อำำ�เภอเชีียงแสน
จัังหวััดเชีียงราย เมื่่�อวัันที่่� วัันที่่� 17 สิิงหาคม 2563
นายชููชััย อุุดมโภชน์์ ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบ
สิิทธิิประโยชน์์ทางศุุลกากร กล่่าวว่่า โครงการก่่อสร้้าง
อาคารที่่�ทำำ�การด่่านศุุลกากรเชีียงแสนแห่่งใหม่่ เป็็นด่่าน
ศุุ ล กากรในสัั ง กัั ดสำ ำ �นั ั ก งานศุุ ล กากรภาคที่ ่ � 3
ปััจจุุ บัั น มีี นายธวััช  เพ่่ งพิินิ ิ จ  ผู้้ �อำำ �นวยการสำำ �นั ั ก งาน
ศุุลกากรภาคที่่� 3 และนายนิิโรจน์์ โง้้วเจริิญสุุข  นายด่่าน
ศุุลกากรเชีียงแสน เป็็นผู้้�กำำ�กัับดููแล ซึ่่�งโครงการดัังกล่่าว 
เป็็นโครงการที่จั�่ ดตั้้
ั ง� ขึ้้น� เพื่่อ� รองรัับการขยายตััวของการค้้า
ชายแดนในจัังหวััดเชีียงราย และเพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพใน
การขนส่่งสิินค้้าข้้ามแดน อีีกทั้้ง� ยัังเป็็นการเพิ่่ม� ประสิิทธิิภาพ
ด้้านการควบคุุมตรวจสอบการขนส่่งสิินค้้าภายใต้้นโยบาย
เขตพััฒนาเศรษฐกิิจพิิเศษระยะที่่� 2 อีีกด้้วย ด่่านศุุลกากร
เชีี ย งแสนเป็็ น ด่่ า นศุุ ล กากรทางบกที่่ � อ ยู่่�ติิ ด เขตแดน
สาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรััฐ
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แห่่งสหภาพเมีียนมา โดยมีีแม่่ น้ำำ��โขงกั้้�นเป็็นเขตแดน
มีีเขตพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบ 5 อำำ�เภอในจัังหวััดเชีียงราย ได้้แก่่
อำำ�เภอเชีียงแสน อำำ�เภอดอยหลวง อำำ�เภอเวีียงเชีียงรุ้้�ง
อำำ�เภอพญาเม็็งราย และอำำ�เภอเวีียงชััย มีีด่่านพรมแดน
4 จุุด จุุดผ่่านแดนถาวร 2 จุุด  และจุุดผ่่อนปรน 1 จุุด 
ถืือเป็็นด่่านศุุลกากรที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อการค้้าชายแดน
และเป็็นประตููทางการค้้าระหว่่างประเทศสาธารณรััฐ
ประชาธิิปไตยประชาชนลาว สาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมา
และสาธารณรััฐประชาชนจีีน โดยมีีมููลค่่าการค้้าชายแดน
ในปีีงบประมาณ 2562 อยู่่�ที่ป�่ ระมาณ 18,463.73 ล้้านบาท 
สำำ�หรัับโครงการดัังกล่่าวตั้้�งอยู่่�บริิเวณพื้้�นที่่�ท่่าเรืือพาณิิชย์์
เชีียงแสน ตำำ�บลบ้้านแซว อำำ�เภอเชีียงแสน จัังหวััดเชีียงราย  
โดยมีีเนื้้�อที่ป�่ ระมาณ 13.5 ไร่่ ซึ่่ง� ประกอบด้้วยสิ่่ง� ปลููกสร้้าง
ได้้แก่่ อาคารที่่�ทำำ�การด่่านศุุลกากรเชีียงแสนแห่่งใหม่่
อาคารคลัังของกลางและอาคารบ้้านพัักข้้าราชการ โดย
โครงการดัังกล่่าวได้้ดำ�ำ เนิินการก่่อสร้้างเมื่่อ� วัันที่่� 11 มีีนาคม
2560 และก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จในเดืือนมกราคม 2563
ใช้้งบก่่อสร้้างรวมทั้้�งสิ้้�น 203,382,218 บาท  
ทั้้�งนี้้�กรมศุุลกากรยัังคงยึึดมั่่น� ในการปกป้้องสัังคม
ให้้ปลอดภััยด้้วยระบบควบคุุมทางศุุลกากรเพื่่อ� ให้้มีกี ารจััดเก็็บ
ภาษีีอย่่างเป็็นธรรม โปร่่งใส และมีีประสิิทธิิภาพและพร้้อม
เป็็นองค์์กรที่มุ่่��่ งมั่่น� ให้้บริิการศุุลกากรเป็็นเลิิศ เพื่่อ� การพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืนของเศรษฐกิิจไทยและเชื่่�อมโยงการค้้าโลก
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คำำ�ถาม : การนำำ�เข้้ายากำำ�พร้้าได้้รัับยกเว้้น

อากรหรืือไม่่

คำำ�ตอบ : ยากำำ�พร้า้ ในประเทศไทย หมายถึึง ยา

ที่มี�่ คี วามจำำ�เป็็นต้้องใช้้เพื่่อ� วิินิจฉั
ิ ยั บรรเทา บำำ�บัด ป้
ั อ้ งกััน
หรืือรัักษาโรคที่่พ� บได้้น้อ้ ย หรืือโรคที่่เ� ป็็นอัันตรายร้้ายแรง
หรืือโรคที่ ่ � ก่ ่ อ ให้้ เ กิิ ด ความทุุ พพ ลภาพอย่่ า งต่่ อ เนื่่ � อ ง
หรืือยาที่่�มีีอััตราการใช้้ต่ำำ��  โดยไม่่มีียาอื่่�นมาใช้้ทดแทนได้้
และมีีปััญหาการขาดแคลน
สถานการณ์์ ก ารขาดแคลนยาจำำ � เป็็ น หรืือ
ยากำำ �พร้ ้ า  ทำำ � ให้้ ครม. ได้้ อ นุุ มั ั ติ ิ ย กเว้้ น ภาษีี นำ ำ � เข้้ า
ยาประเภทนี้้� เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ผู้้�ประกอบการจััดหายา
และสร้้ า งความมั่่� น คงให้้ ร ะบบยาของประเทศ 
โดยออกประกาศกระทรวงการคลััง เรื่่�อง การลดอััตรา

อากรและยกเว้้นอากรศุุลกากร ตามมาตรา 12 แห่่ง
พระราชกำำ � หนดพิิ กั ั ดอั ั ต ราศุุ ล กากร พ.ศ. 2530
(ฉบัับที่่� 2) กำำ�หนดให้้เพิ่่�มข้้อความ (51) ในข้้อ 3 ของ
ประกาศกระทรวงการคลััง เรื่่�อง การลดอััตราอากรและ
ยกเว้้นอากรศุุลกากร ตามมาตรา 12 แห่่งพระราชกำำ�หนด
พิิกัดอั
ั ตั ราศุุลกากร พ.ศ. 2530 โดยมีีใจความว่่า ให้้ยกเว้้น
อากรสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ยารัักษาหรืือป้้องกัันโรคในตอนที่่�
30 เฉพาะที่่�ได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนตำำ�รัับยาจากสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุุ ข 
และระบุุ (P) ต่่อท้้ายในเลขทะเบีียนตำำ�รัับยา เว้้นแต่่ยา
กำำ �พร้ ้ า ที่่ � ส ามารถผลิิ ต และหาได้้ ใ นประเทศไทย
11 รายการ ดัังต่่อไปนี้้�ที่่�ไม่่ได้้รัับยกเว้้นอากร
1. เบนซาโทรพีีนเมซิิเลต Benzatropine mesilate
2. ไฮโดรคอร์์ทิิโซน Hydrocortisone
3. ไอเวอร์์เม็็กทิิน Ivermectin
4. เมทิิลีีนบลูู Methylene blue
5. เพอร์์เมทริิน Permethrin
6.  โซเดีียมแคลเซีียมเอดีีเตท Sodium calcium
edetate
7. โซเดีียมไนไตรท์์ Sodium nitrite
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8. โซเดีียมไทโอซััลเฟต ร้้อยละ 25 Sodium
thiosulfate 25%
9. เซรุ่่�มแก้้พิิษงูู Antivenom sera
- เซรุ่่�มแก้้พิิษงููกะปะ   Malayan Pit
Viper antivenin
- เซรุ่่�มแก้้พิษิ งููสามเหลี่่ย� ม Banded Krait
antivenin
- เซรุ่่�มแก้้พิิษงููเห่่า Cobra antivenin
-เซรุ่่�มแก้้ พิ ิ ษ งููจงอาง King Cobra
antivenin
-เซรุ่่�มแก้้พิิษงููแมวเซา Russell’s Viper
antivenin
- เซรุ่่�มแก้้พิิษงููเขีียวหางไหม้้ Green Pit
Viper antivenin
- เซรุ่่�มแก้้พิิษงููทัับสมิิงคลา Malayan
Krait antivenin
10. เซรุ่่�มแก้้ พิ ิ ษ งููระบบโลหิิ ต  Polyvalent
antivenom for hemato
11. เซรุ่่�มแก้้พิิษงููระบบประสาท  Polyvalent
antivenom for neurotoxin
ดัังนั้้�น หากมีีการนำำ�เข้้ายารัักษาหรืือป้้องกัันโรค
ในตอนที่่� 30 เฉพาะที่่�ขึ้้�นทะเบีียนตำำ�รัับยาจากสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาสาธารณสุุขและระบุุ (P)
ต่่อท้้ายในเลขทะเบีียนตำำ�รัับยาก็็จะได้้รัับยกเว้้นอากร
ศุุลกากร ยกเว้้นยา 11 รายการที่่�ระบุุไม่่ให้้ได้้รัับสิิทธิิ
ยกเว้้นอากร
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ทั้้�งนี้้�แม้้จะได้้รัับยกเว้้นอากรศุุลกากรแต่่ยัังมีี
ค่่าภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม (VAT) และต้้องขอใบอนุุญาตนำำ�เข้้าก่่อน
การนำำ�เข้้าจากสำำ�นักั งานคณะกรรมการอาหารและยาด้้วย
คำำ�ถาม :อยากทราบว่่าบริิษััทสามารถเก็็บ
“สำำ�เนา” เอกสารการนำำ�เข้้าส่่งออกในรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ได้้หรืือไม่่
คำำ�ตอบ: ประกาศกรมศุุลกากรที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับกรณีีนี้้คืื� อ ประกาศกรมศุุลกากร ที่�่ 36/2561 ในเบื้้อ� งต้้น
ประกาศฉบัับดัังกล่่าวกล่่าวเพีียงว่่าบุุคคล ตามประกาศฯ
ต้้ อ งเก็็ บ เอกสารที่ ่ � เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การนำำ � เข้้ า ส่่ ง ออก
ซึ่่�งสามารถเก็็บได้้สองลัักษณะ คืือ เอกสารที่่�เป็็นรููปแบบ
กระดาษและแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ จะเก็็บที่ใ�่ ดของบริิษัทก็
ั ไ็ ด้้
หรืือหากเก็็บไว้้ที่่�อื่่�นนอกบริิษััทต้้องแจ้้งกรมศุุลกากรก่่อน
โดยต้้องเก็็บเอกสารไว้้ไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีีนัับแต่่วัันนำำ�เข้้า
หรืือส่่งออก และเก็็บเป็็นสััดส่่วนเพื่่�อให้้พนัักงานเข้้าไป
ตรวจสอบได้้โดยง่่าย
กรณีีที่จำ�่ �ำ เป็็นต้้องเก็็บต้้นฉบัับไว้้ที่ฝ่�่ า่ ยใดฝ่่ายหนึ่่�ง
เช่่ น ฝ่่ ายบัั ญชีี และจะจัั ดทำำ �สำำ�เนาเก็็ บแยกต่่ างหาก
หากเจ้้าหน้้าที่่ศุ� ลุ กากรขอตรวจสอบเอกสารซึ่่ง� เป็็นรููปแบบ
กระดาษ บริิษัทต้
ั ้องจััดหาให้้ตามที่�ร้่ ้องขอ

ข้้อมููลจาก ศููนย์์บริิการศุุลกากร
Customs Care Center : CCC
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