สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท
ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ศุลกากร

จุลสาร

ปีที่ 25 ฉบับที่ 12
กันยายน 2560

“...คนที่มีระเบียบมีวินัยนั้นเป็นผู้ที่เข้มแข็ง เป็นผู้ที่หวังดีต่อตัวเอง เป็นผู้ที่จะมีความส�ำเร็จในอนาคต
อันนี้เป็นระเบียบอย่างหนึ่ง เป็นวินัยอย่างหนึ่ง คือว่าถ้าคนใดมีระเบียบวินัยในร่างกาย
คือหมายถึงการปฏิบัติของตัวในกิริยามารยาท ท�ำให้ไม่มีอุปสรรคต่อการขวนขวายหา จะหาความรู้ก็ได้ หาอะไรก็มีความส�ำเร็จ
คือหาสิ่งที่ตัวก�ำลังมุ่งที่จะปฏิบัติ การปฏิบัติด้วยความมีระเบียบ มีวินัย การปฏิบัตินั้นส�ำเร็จ อันนี้เป็นระเบียบวินัยชนิดหนึ่ง
ระเบียบวินัยอีกชนิดที่กล่าวเมื่อตะกี้ ก็คือระเบียบในใจ ในใจนั้นก็คือการกระท�ำอะไร เราต้องคิด เมื่อมีระเบียบในความคิด
คือมีเหตุผล สิ่งใดที่คิดก็คิดออก สมมุติว่าเราคิดเรื่องหนึ่ง แล้วก็ไปคิดถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง แล้วไปคิดถึงเรื่องที่สาม
เรื่องที่สี่ เรื่องทั้งสามสี่เรื่องนี้ก็ไม่มีความส�ำเร็จแน่นอน เพราะว่ามันฟุ้งซ่าน
ฉะนั้นต้องมีระเบียบในความคิด ที่เรียกว่า ระเบียบในใจหรือวินัยในความคิด...”

พระราชด�ำรัส
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสงขลา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๔

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. ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ
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
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Editor's Letter

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน ในเดือนกันยายนของทุกปี เป็นช่วงเวลาของการเกษียณอายุราชการ
ของพี่ ๆ ชาวศุลกากร เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ในช่วงชีวติ ของการรับราชการ พีๆ่ ทุกท่านได้ปฏิบตั หิ น้าที่
อย่างเต็มความสามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาตินานับประการ ถึงคราวทีเ่ กษียณอายุราชการ
ก็ได้ส่งต่อความรู้และประสบการณ์แก่ข้าราชการรุ่นน้องให้ได้สืบสานงานและความดีต่อไป
ในเดือนนีม้ กี จิ กรรมทีน่ า่ สนใจมากมาย อาทิ เมือ่ วันที่ 7 กันยายน 2560 นายชัยยุทธ ค�ำคุณ
รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ให้การต้อนรับ นายจิรชัย มูลทองโร่ย
ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ในการประชุมติดตามผลการด�ำเนินการตามแนวทาง
การจั ด การไม้ ข องกลางและตรวจติ ด ตามการเก็ บ รั ก ษาไม้ ข องกล า ง ที่ อ ยู ่ ใ นอารั ก ขาของ
กรมศุลกากร และเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เข้า
ตรวจสอบติดตามผลการด�ำเนินงานหน่วยงานต้นแบบของกรมศุลกากร ตามโครงการกระทรวง
การคลัง คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ในฐานะที่ สทบ. เป็นหน่วยงานต้นแบบด�ำเนินโครงการ
“สทบ. ส�ำนักงานคุณธรรม” และปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าด้วยทีม
ติดตามต่อได้ที่คอลัมน์ Customs Snapshot
ส�ำหรับข่าวสารของกรมศุลกากรคอลัมน์ Customs News พบกับภารกิจปกป้องสังคม
ของกรมศุลกากร จากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต ท�ำให้ราคาขายปลีกของบุหรี่และ
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์มมี ลู ค่าสูงขึน้ ท�ำให้เกิดขบวนการลักลอบน�ำเข้าบุหรีแ่ ละเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
มาในประเทศ ในวันที่ 27 กันยายน 2560 อธิบดีกรมศุลกากรได้แถลงข่าวกรมศุลกากรจับกุม
สินค้าแบรนด์เนม บุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลักลอบหนีศุลกากร มูลค่าของกลางรวมทั้งสิ้น
กว่า 15 ล้านบาท

CONTENT
ฉบับนี้มีอะไร

6

Customs Update
ผลกระทบของความริเริม่ แถบเศรษฐกิจและ
เส้นทางของจีน

10
18

Customs Snap Shot
กิจกรรมประจ�ำเดือนกรกฎาคม

Customs Update
การเพิม่ ประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากร
ณ ท่าอากาศยาน

22
26

Customs Update
การจัดท�ำฐานข้อมูลรถยนต์สำ� เร็จรูปของเขตการค้าเสรี
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

Customs News
แถลงข่าวตรวจยึดงาช้าง และสินค้าแบรนด์เนม

30

Customs Update
ท่าเรือบ้านนาเกลือ ประตูการค้าอันดามัน

6 Customs Update

เกริกฤทธิ์ ฉายศิริกุล
นักวิชาการศุลกากรช�ำนาญการ ด่านศุลกากรชุมพร

ความริเริม
่ แถบเศรษฐกิจและเส้นทางของจีน
(China’s Belt and Road Initiative: BRI)

สืบเนื่องจากผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าอบรมหลักสูตร Economic
Corridor Development for Competitive and Inclusive Asia Training
ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development
Bank – ADB) และได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรหลักของหลักสูตรดังกล่าว
ในหัวข้อ Trade and Transport Facilitation Strategy and Experience
of Thailand จึงมีโอกาสได้ทำ� ความรูจ้ กั และสนทนากับผูบ้ ริหาร ผูเ้ ชีย่ วชาญ
และนักวิชาการจากหลายประเทศที่อยู่ในกลุ่มความร่วมมือระเบียง
เศรษฐกิจในทวีปเอเชีย หนึง่ ในหัวข้อทีไ่ ด้รบั ความสนใจและมีการอภิปราย
กันอย่างกว้างขวาง คือ ความริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางของจีน
(China’s Belt and Road Initiative: BRI) ซึง่ ผูเ้ ขียนเห็นว่ามีความส�ำคัญ
และเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการก�ำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต
ส�ำหรับประเทศไทย เราจะรู้จัก BRI กันในนาม “นโยบายเส้นทาง
สายไหมในยุคศตวรรษที่ 21 (One Belt One Road: OBOR)” ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์การสร้างแนวเขตเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมใหม่ที่ริเริ่ม
ขึ้นในปี 2556 โดยประธานาธิบดี สี จิ้นผิง (Xi Jinping) แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพือ่ สร้างความเชือ่ มโยงทางด้านคมนาคมและด้านโลจิสติกส์
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อย่างเต็มรูปแบบ เป็นการสร้างความมั่นคงในเส้นทางการค้าทั้งทางบก
และทางทะเลของจีนกับประเทศเพื่อนบ้านบนเส้นทางความคิดริเริ่ม
ดังกล่าวตั้งอยู่บนรากฐานของผลประโยชน์รว่ มกันระหว่างจีนกับประเทศ
สมาชิก โดย BRI ครอบคลุมประเทศต่างๆ มากกว่า 65 ประเทศ ในเอเชียกลาง
เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันตก อาฟริกาเหนือ และ

ที่มา : http://hornofafrica.de/

ยุโรป ซึ่งมีจ�ำนวนประชากรมากกว่า 4,400 ล้านคน หรือ 63% ของ
ประชากรโลก และปริมาณรวมของเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 21 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐ 29% ของเศรษฐกิจโลก
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีน พยายามน�ำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเชื่อมโยงจีนกับโลกในลักษณะดังกล่าวมานานแล้วตั้งแต่ปี 2544
ด้วยยุทธศาสตร์ออกสู่ตลาดโลก (Going Out Strategy) เพื่อมุ่งผลักดัน
ประเทศจีนเข้ากับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจและเส้นทางการค้าในภูมิภาค
เพิ่มบทบาทของบริ ษั ท จี น ในเวทีสากล และเพิ่ม การเข้าถึงตลาดโลก
ผ่านมาตรการสนับสนุนการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ในตลาดต่างประเทศ
จึงอาจกล่าวได้ว่า BRI เปรียบเสมือนบันไดขั้นที่สองของจีนเพื่อขยาย
อิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทั่วทุกมุมโลกมากขึ้น
ในปัจจุบนั รัฐบาลจีนให้ความส�ำคัญต่อการรวมกลุม่ และการเชือ่ มโยง
เครือข่ายทางด้านการคมนาคมขนส่ง เครือข่ายการผลิต การตลาด และ
การสร้างความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ เพื่อกระจายผลประโยชน์สู่
ส่วนรวมในภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นกรอบการท�ำงานที่ส�ำคัญในการเจรจา
ความตกลงทางการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพหุภาคีของจีนใน
อนาคต ทั้งนี้ BRI ถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์หลักด้านการต่าง
ประเทศของจีนที่เรียกว่า “Two Legs and One Circle Policy” โดย
ใช้ นโยบายเพื่อนบ้านที่ดี (Friendly Neighbor Policy) สร้างวงล้อม
แห่งพันธมิตรที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นโดยรอบประเทศจีน และมีความริเริ่ม
แถบเศรษฐกิจและเส้นทาง (BRI) ร่วมกับ แนวทางความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศมหาอ�ำนาจ (โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น) รูปแบบใหม่
(New Type of Major Power Relations) ที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์
เคารพและมีน�้ำใจให้แก่กัน เป็นสองขาที่มั่นคงเพื่อความเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนของภูมิภาคและของโลกในอนาคต ยุทธศาสตร์ BRI ของจีน
ประกอบด้วย 2 แถบ 6 ระเบียงเศรษฐกิจ คือ แถบเศรษฐกิจเส้นทาง
สายไหมทางบก (Silk Road Economic Belt) และเส้นทางสายไหม
ทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 (The 21st Century Maritime Silk
Route Economic Belt) โดยแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบก
มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมจีนกับยุโรปผ่านทางเอเชียกลางและเอเชีย
ตะวันตก ซึ่งถือเป็นเส้นทางสายไหมเดิม ประกอบด้วย 3 เส้นทาง ได้แก่
เส้นทางที่ 1 เชื่อมโยงจีน เอเชียกลาง รัสเซียและยุโรป เส้นทางที่ 2
เชื่อมโยงจีน อ่าวเปอร์เซีย ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ผ่านทางเอเชียกลางและ
ตะวันออกกลาง และเส้นทางที่ 3 เชื่อมโยงจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียใต้ เน้นการบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมภิ าค ผ่านการพัฒนา
โครงสร้ างพื้ น ฐาน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการขยายโอกาส
ทางการค้าในระดับภูมิภาค รวมถึงให้ความส�ำคัญกับการสร้างระเบียง
เศรษฐกิจเส้นทางยูเรเชียใหม่ (New Eurasian Land Bridge) พัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจจีน-มองโกเลีย-รัสเซีย ระเบียงเศรษฐกิจจีน-เอเชียกลาง-เอเชีย
ตะวันตก และระเบียงเศรษฐกิจจีน-อินโดจีน
ในส่วนของเส้นทางสายไหมทางทะเลรัฐบาลจีนถือเป็นยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ ทางทะเลรู ป แบบใหม่ เ พื่ อ เชื่ อ มโยง

ภาพที่ 1 นโยบาย Two Legs and One Circle Policy ของจีน
ที่มา: RSIS, 2560

ประเทศจีนเข้ากับทวีปยุโรป ผ่านเส้นทางเดินเรือที่เชื่อมผ่านเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และแอฟริกา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริม
ความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งทางทะเล การค้าระหว่างประเทศ
และความมั่นคงปลอดภัยทางทะเล รวมถึงด้านการลงทุนระหว่างจีนกับ
ประเทศในแถบภูมภิ าคมหาสมุทร ได้แก่ อาเซียน โอเชียเนีย แอฟริกาเหนือ
แปซิ ฟ ิ ก และมหาสมุ ท รอิ น เดี ย รวมถึ ง การสร้ า งระเบียงเศรษฐกิจ
จีน-ปากีสถาน และระเบียงเศรษฐกิจ จีน-บังคลาเทศ-อินเดีย-เมียนมา
สิ่งที่ควรตั้งข้อสังเกต คือ BRI ไม่มีการวางระบบโครงสร้างหรือ
กลไกเชิงสถาบันเข้ามาบริหารหรือประสานโครงการกับกลุ่มประเทศ
สมาชิกโดยตรง แต่เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนโดยรัฐบาล และอยู่ภายใต้

ภาพที่ 2 ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้นโยบาย Belt and Road Initiative
ที่มา: HKTDC Research, 2558
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8 Customs Update
การบริหารและก�ำหนดทิศทางเชิงนโยบายโดยกลุ่มผู้น�ำเพื่อความริเริ่ม
แถบเศรษฐกิจและเส้นทาง (The Leading Team for Belt and
Road Initiative) ซึ่งมีสมาชิกเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลจีนและ
มีนาย จาง เกาลี่ (Zhang Gaoli) รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็นประธานกลุม่ โดยกลุม่ ดังกล่าวด�ำเนินการภายใต้คณะ
กรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน
(The National Development and Reform Commission - NDRC) ซึง่
เป็นหน่วยงานหลักที่ก�ำหนดทิศทางนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ
จีนในปัจจุบัน และผลักดัน BRI ผ่านกลไกความร่วมมือระดับพหุภาคี
และทวิภาคี เช่น การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆ การตั้ง
องค์การความร่วมมือเซีย่ งไฮ้ (Shanghai Cooperation Organization –
SCO) เพือ่ สร้างความสัมพันธ์กบั ประเทศเอเชียกลางและรัสเซีย มีกลุม่ ประเทศ
ที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว (BRICS) ที่เป็นสะพานเชื่อมกับ
อินเดียและรัสเซีย และมีอาเซียน (ASEAN) เป็นจุดเชื่อมโยงความร่วมมือ
ของจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเจรจาท�ำข้อตกลงความร่วมมือ
และการพัฒนาระดับทวิภาคีกับประเทศในพื้นที่บนเส้นทางสายไหม
ในทุกระดับ
ทั้งนี้ BRI มีการขับเคลื่อนผ่าน 3 แผนงาน คือ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระหว่างประเทศ การจัดสรรแหล่งเงินทุน
โดยเฉพาะการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานแห่ง
เอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank - AIIB) และกองทุน
เส้นทางสายไหม (Silk Road Fund) การสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และมีงบประมาณสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในช่วงแรก
มากกว่า 240 billion USD (สองแสนสี่หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ) โดยมี
ความคืบหน้าของความร่วมมืออย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบของการเป็น
ผู้ลงทุนรายใหญ่ในต่างประเทศหรือเข้าร่วมลงทุนบางส่วนในโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ จึงอาจกล่าวได้ว่า BRI ถือเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
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เป็นการขยายอิทธิพลความเป็นมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจของจีนผ่าน
การเชื่อมโยงด้วยเส้นทางสายไหมทั้งทางบกและทางทะเลไปทั่วทุกมุม
โลก และมีเป้าหมายสูงสุด คือ การจัดตั้งประชาคมโลก “Community
of Common Destiny for All Mankind” ซึ่งจะเป็นประชาคมที่ตั้งอยู่
บนพืน้ ฐานของสมาชิกทีอ่ ยูใ่ นประชาคมเดียวกัน มีคา่ นิยมเหมือนกัน และ
มีอัตลักษณ์ร่วมกัน มีความเข้าใจกัน ส่งเสริมความร่วมมือและบูรณาการ
ทางเศรษฐกิจ สมาชิกเคารพซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

Belt and Road Initiative กับโอกาสของประเทศไทย
รัฐบาลจีนให้ความส�ำคัญกับประเทศที่อยู่ในเส้นทาง BRI มาก
โดยในกรณีประเทศไทย แม้วา่ เส้นทางบกและทางทะเลของ BRI จะไม่ผา่ น
ประเทศไทยโดยตรง แต่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ประเทศไทยมีจุดเด่นใน
ด้านภูมิศาสตร์และเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน
เข้าไว้ดว้ ยกัน ดังนัน้ รัฐบาลจีน จึงให้ความส�ำคัญกับประเทศไทยในฐานะ
ที่เป็นภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) หรือดินแดนหัวใจ (Heartland) ของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน
การขนส่งของภูมิภาค มีความส�ำคัญต่อตัวชี้วัดความส�ำเร็จ (Main Silk
Road Score: MSR Indicator) ของ BRI ในระดับสูง นอกจากนี้ รัฐบาลจีน
ได้เชิญ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย เข้าร่วมการ
ประชุม BRICS Summit ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2560
และเชิญรัฐมนตรีจาก 6 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงการคลัง
เข้ า ร่ ว มประชุ ม เวที ข ้ อ ริ เ ริ่ ม เส้ น ทางสายไหมและเส้ น ทางสายไหม
ทางทะเลในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา
รวมถึง การที่รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) ว่าเป็นโครงการ
ทีม่ ศี กั ยภาพเชือ่ มต่อโครงการ BRI ของจีน และพร้อมศึกษาความเป็นไปได้

ภาพที่ 3 มุมมองของรัฐบาลจีนต่อความส�ำเร็จของ BRI ต่อสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ
ที่มา: RSIS, 2560

ในการเข้ามาร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในโครงการ การเสนอ
ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและแหล่งเงินทุนแก่รฐั บาลไทยส�ำหรับ
โครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงมาเสริมแผนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
และเชื่อมโยงการคมนาคมในระดับภูมิภาค และได้ลงนามในบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือพัฒนารถไฟ (2558-2565) เมื่อวันที่
19 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นโอกาสในการเฉลิมฉลองการครบรอบ 40 ปี
ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศ สิ่งเหล่านี้จึงเป็น
ตัวชี้วัดให้เห็นถึงความส�ำคัญของประเทศไทยต่อการเป็นจุดเชื่อมโยง
อาเซียนให้แก่ประเทศจีน
ในขณะที่ รัฐบาลไทย ได้เปิดรับและให้การสนับสนุน BRI ตั้งแต่
ริเริ่มโครงการ พร้อมส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติเพื่อให้ประเทศไทย
เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย 4.0”
ซึ่งปัจจุบันไทยมีความร่วมมือกับจีนอย่างหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น
รัฐบาลไทย โดย คสช. อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เพือ่ เร่งรัด
และเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน
การสนับสนุนความร่วมมือด้านรถไฟและท่าเรือไทย-จีน และระบบ
โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านสังคม วัฒนธรรม
ผ่านการศึกษาและการท่องเที่ยว ฯลฯ

กล่าวโดยสรุป นโยบาย BRI ของจีน ถือเป็นโอกาสส�ำคัญของไทย
ที่จะต้องอาศัยความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์สร้างบทบาทที่ชัดเจนใน
การเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในการสร้างความเชือ่ มโยง (Connectivity)
ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เชื่อมโยงไทยสู่ตลาดโลกและตลาดเกิดใหม่
ตามเส้นทางสายไหม เพิ่มอ�ำนาจการต่อรองทางการเมือง การค้าและ
เศรษฐกิจบนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้ ไทยยังตั้งอยู่บน
แนวระเบียงเศรษฐกิจจีน-อินโดจีน ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ส�ำคัญของ
การเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภูมภิ าค และประเทศไทยจะต้องเป็น
ความหวังใหม่ของจีนในการเป็น “ประตูสู่อาเซียน”

การประชุมสุดยอดผู้น�ำกลุ่ม BRICS ครั้งที่ 9
ที่มา: https://www.brics2017.org

ประชุม BRICS Summit ครั้งที่ 9
ที่มา: http://www.siammanussati.com/
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10 Customs Snap Shot
โครงการจัดตัง้ และพัฒนาห้องปฏิบตั กิ าร และสัง่ การควบคุมทางศุลกากร
(Command Room) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. นายกุลิศ สมบัติศิริ
อธิบดีกรมศุลกากร ให้การต้อนรับ Mr. Jamie Bamford, Group
Manager of Intelligence, Investigations and Enforcement,
New Zealand Customs Service และคณะ ในโอกาสเข้าพบหารือ
“โครงการจั ด ตั้ ง และพั ฒ นาห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและสั่ ง การควบคุ ม ทาง
ศุลกากร (Command Room) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” ณ ห้อง
อนุมานราชธน อาคาร 1 กรมศุลกากร

พิธเี ปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่ (New - entry
Customs Officers) รุ่นที่ 5
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายกุลิศ สมบัติศิริ
อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่ (New - entry Customs Officers)
รุ่นที่ 5 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15
อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

การประชุมติดตามผลการด�ำเนินการตามแนวทางการจัดการไม้
ของกลางและการเก็บรักษาไม้ของกลางทีอ่ ยูใ่ นอารักขาของกรมศุลกากร
เมือ่ วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 15.30 น. นายชัยยุทธ ค�ำคุณ
รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ให้การต้อนรับ
นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ในการประชุม
ติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น การตามแนวทางการจั ด การไม้ ข องกลางและ
ตรวจติดตามการเก็บรักษาไม้ของกลางที่อยู่ในอารักขาของกรมศุลกากร
ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ อาคาร 1 กรมศุลกากร พร้อมลงพื้นที่เพื่อดู
ผลการด�ำเนินการดังกล่าว ณ ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

อธิบดีกรมศุลกากรให้การต้อนรับอธิบดีกรมต่อต้านการลักลอบหนี
ศุลกากร ในสังกัดกระทรวงการศุลกากร สาธารณรัฐประชาชนจีน
เมือ่ วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ
อธิบดีกรมศุลกากร นายชัยยุทธ ค�ำคุณ รักษาการทีป่ รึกษาด้านพัฒนาระบบ
ควบคุมทางศุลกากร พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ Mr. Liu Xiaohui อธิบดี
กรมต่อต้านการลักลอบหนีศลุ กากร (Anti-Smuggling Bureau: ASB)
ในสังกัดกระทรวงการศุลกากร สาธารณรัฐประชาชนจีน (General
Administration of China Customs: GACC) และ Mr. Zhang Xiaohui
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานความร่วมมือด้านการปราบปรามระหว่างประเทศ
(International Cooperation Enforcement Office: ICEO) ในโอกาส
เยี่ยมคารวะอธิบดีกรมศุลกากรและร่วมประชุมกับส�ำนักสืบสวนและ
ปราบปราม ณ ห้องประชุมอนุมานราชธน อาคาร 1 ชัน้ 2 กรมศุลกากร
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ครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญีป่ นุ่
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย
ทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมคณะ ร่วมงาน
“Symposium on Thailand 4.0 towards Connected Industries”
เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย – ญี่ปุ่น
โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
นอกจากนีก้ รมศุลกากรได้รว่ มออกบูทในกิจกรรม “ Business Networking
โซน 5” เพื่อให้ข้อมูลและค�ำปรึกษาแก่คณะนักลงทุนญี่ปุ่นกว่า 500 คน
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแบงค็อก แมริออท ควีนส์ปาร์

พิธเี ปิดงานสัมมนาเพือ่ รับฟังค�ำชีแ้ จงเกีย่ วกับการปฏิบตั พิ ธิ กี ารฯ
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายชูชัย อุดมโภชน์
ทีป่ รึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร เป็นประธานในพิธี
เปิดงานสัมมนาเพื่อรับฟังค�ำชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติพิธีการส�ำหรับน�ำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคาร 120 ปี
กรมศุลกากร

ผอ.สบก. ร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จ�ำนวน 89 รูป เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9
เมือ่ วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 07.00 น. นายกรีชา เกิดศรีพนั ธุ์
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหารกลาง พร้อมคณะ เป็นผูแ้ ทนกรมศุลกากรร่วม
พิธที ำ� บุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จ�ำนวน 89 รูป เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ณ บริเวณถนนด้านหน้า
พระบรมราชานุสาวรียร์ ชั กาลที่ 5 กระทรวงการคลัง

มหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรนิ ทร์
เมือ่ วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิรภิ าจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “มหัศจรรย์
ฟาร์มเกษตรสุรนิ ทร์” โครงการในพระราชด�ำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
อทิตยาทรกิตคิ ณ
ุ ทัง้ นี้ นายกรีชา เกิดศรีพนั ธุ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหารกลาง
พร้อมคณะ เป็นผูแ้ ทนกรมศุลกากร ร่วมรับเสด็จ และเข้ารับของทีร่ ะลึก
ณ ลานกิจกรรม ชัน้ 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จ.นนทบุรี
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พิธเี ปิดระบบ Auto Matching ผ่าน NSW ส�ำหรับท่าเรือเอกชน
แห่งแรกในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษา
ด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร เป็นประธานในการแถลงข่าว
เปิดระบบ Auto Matching ผ่าน NSW ส�ำหรับท่าเรือเอกชนแห่งแรก
ในประเทศไทย ณ ท่าเรือ บริษทั เคอรี่ สยามซีพอร์ต จ�ำกัด อ.ศรีราชา
จ. ชลบุรี

ปลัดกระทรวงการคลัง ตรวจเยีย่ ม หน่วยงานต้นแบบ กระทรวงการคลัง
คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทจุ ริต โครงการ สทบ. ส�ำนักงานคุณธรรม
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวง
การคลัง พร้อมด้วยนายจ�ำเริญ โพธิยอด ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
นายชูชยั อุดมโภชน์ ทีป่ รึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร
และกลุม่ คุม้ ครองและส่งเสริมจริยธรรม กรมศุลกากร เข้าตรวจสอบติดตาม
ผลการด�ำเนินงานหน่วยงานต้นแบบของกรมศุลกากร ตามโครงการ
กระทรวงการคลัง คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ในฐานะที่ ส�ำนักงาน
ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เป็นหน่วยงานต้นแบบ ด�ำเนินโครงการ “สทบ.
ส�ำนักงานคุณธรรม” และปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการตรวจปล่อย
สินค้าด้วยทีม โดยมี นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อ�ำนวยการส่วนฯ
หัวหน้าฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และน�ำเสนอการด�ำเนิน
โครงการส�ำนักงานคุณธรรม ตลอดระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เริ่ม
ประกาศเจตนารมณ์ตามอัตลักษณ์ “รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้”
ณ ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

พิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand
Big Bang 2017”
เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2560 นายสรศักดิ์ มีนะโตรี รองอธิบดี
กรมศุลกากร พร้อมคณะ ร่วมพิธเี ปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ
“Digital Thailand Big Bang 2017” โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดงาน และ
ปาฐกถาพิ เ ศษ เรื่ อ ง “ดิ จิ ทั ล กั บ การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ และสังคม
ประเทศไทย 4.0”
ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อม
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลในภูมิภาคเอเชีย ในการนี้ กรมศุลกากรได้ร่วมจัดบูทนิทรรศการ
น�ำผลงานเกีย่ วกับการควบคุมทางศุลกากร (Customs Control) ด้วย
ระบบเทคโนโลยี CCTV และระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สนิ ค้าด้วย
เครื่องเอกซเรย์ (Container x-ray Inspection System) ระหว่าง
วันที่ 21-24 กันยายน 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ผูแ้ ทนกรมศุลกากร รับผ้าพระกฐินพระราชทานฯ
เมือ่ วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. นายกรีชา เกิดศรีพนั ธุ์
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร ในฐานะผูแ้ ทนกรมศุลกากร
พร้อมคณะเข้ารับผ้าพระกฐินพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ กลุ่มพิธี
กรมการศาสนา อาคารธนาลงกรณ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
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การเปิดงานสัมมนา หัวข้อ “อุตสาหกรรมเหล็กไทย ก้าวไกลอย่างยัง่ ยืน”
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 8.30 น. นายกุลิศ สมบัติศิริ
อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนา หัวข้อ “อุตสาหกรรม
เหล็กไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” พร้อมด้วย นายชัยยุทธ ค�ำคุณ รองอธิบดี
รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร เข้าร่วมงาน
ดังกล่าวฯ ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้จัดโดยกลุ่ม 7 สมาคมผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเหล็กไทยร่วมกับกรมศุลกากร ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่ม 7 สมาคม เกี่ยวกับ
กฎหมายกรมศุลกากรฉบับใหม่ ที่อาจจะมีผลต่อการน�ำเข้าและส่งออก
ในอุตสาหกรรมเหล็ก ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ100 ปี ธงชาติไทย
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายกุลิศ สมบัติศิริ
พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร
ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมกัน เนือ่ งในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย
และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ บริเวณลานน�้ำพุ หน้าเสาธง อาคาร 1
กรมศุลกากร
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นางสาวประภาพรรณ ดวงชัย
นักวิชาการศุลกากรช�ำนาญการพิเศษ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบผู้โดยสาร
ส�ำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากร ณ ท่าอากาศยานด้วยระบบตรวจสอบ
และคัดกรองผูโ้ ดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System : APPS)

ที่มาภาพ : http://www.thai-apps.com

ปัจจุบนั การให้บริการของศุลกากร ณ ท่าอากาศยาน เป็นอีกหนึง่
ภารกิจที่มีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในส่วนของการจัดเก็บภาษี และ
การปกป้องสังคม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยยังคงเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่นิยมในล�ำดับต้นๆ ของโลก ซึ่งส่งผลให้ในแต่ละปีการเดินทาง
เข้าออกประเทศ ณ ท่าอากาศยาน มีปริมาณผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
จากข้อมูลสถิติของการท่าอากาศยานไทยฯ พบว่า ในช่วงระยะเวลา 10 ปี
ที่ผ่านมา มีจ�ำนวนผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานของไทย เพิ่มขึ้นจ�ำนวน
กว่า 100 ล้านคนในปี 2015
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จ�ำนวนผู ้ โ ดยสารที่ เ พิ่ มมากขึ้ น ส่ ง ผลกระทบอย่า งยิ่งต่อการ
บริหารจัดการ ทั้งในด้านการให้บริการ และด้านความมั่นคงปลอดภัย
ของประเทศ ท�ำให้มกี ารน�ำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยาน คือ ระบบตรวจสอบและคัดกรอง
ผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System :
APPS) ซึ่งเริ่มใช้ในปี 2558 โดยบริษัท การท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด
(มหาชน) (ทอท.) ได้พัฒนาระบบดังกล่าว เพื่อใช้ในการรับ–ส่ง และ
แลกเปลีย่ นข้อมูลของผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางเข้า- ออกประเทศ รวมถึงผูโ้ ดยสาร

ที่มา : บริษัท การท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.)

ที่เดินทางเพื่อเปลี่ยนผ่านอากาศยานในประเทศไทย โดยระบบ APPS
มีการเชือ่ มโยงข้อมูลให้กบั หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิเช่น ส�ำนักงาน
ต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด สภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นต้น ปัจจุบัน
ส�ำนักงานต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง ใช้งานระบบ APPS เพือ่ พิจารณาว่าจะ
อนุญ าตหรื อไม่ อ นุ ญ าตให้ผู้โดยสารเดิน ทางเข้า-ออกประเทศ โดย
ระบบดังกล่าวจะช่วยลดระยะเวลาในการอนุมัติการเดินทางเข้าหรือ
ออกประเทศ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจลงตรา
ของส�ำนักงานต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง ให้มีความสะดวกรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
APPS คืออะไร
ระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance
Passenger Processing System : APPS) คือระบบทีใ่ ช้ในการรับส่งข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้โดยสาร ที่เดินทางระหว่างประเทศทั้งขาเข้าและออก
รวมถึงผู้โดยสารที่เดินทางเพื่อเปลี่ยนผ่านอากาศยาน โดยระบบ APPS
จะเริ่มบันทึกข้อมูลของผู้โดยสารตั้งแต่ขั้นตอนการเช็คอิน (Check In)
ของผู้โดยสาร ณ เคาน์เตอร์ออกบัตรโดยสาร (Boarding Pass) ของ
สายการบิน เมื่อผู้โดยสารท�ำการเช็คอินแล้ว ระบบ APPS จะท�ำการส่ง
ข้อมูลชุดนั้นมาตรวจสอบกับข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของส�ำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง ซึง่ หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผูโ้ ดยสารทีอ่ ยู่ในบัญชี
ผู้โดยสารต้ อ งห้ า ม ระบบ APPS จะแจ้ ง เตื อ นตอบกลั บ ไปทั นที
ในลักษณะ Real Time ว่าไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเดินทางเข้าหรือ
ออกนอกประเทศ และในส่วนของศุลกากร เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถ
ตรวจสอบรายชือ่ ผูโ้ ดยสารทีอ่ ยูใ่ นข่ายเฝ้าระวัง (Watch List) ทีเ่ จ้าหน้าที่
ได้ท�ำการคัดกรองไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเข้าและออกราชอาณาจักร
ตามหลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) จากฐานข้อมูล
ผู้โดยสารของระบบ APPS เพื่ อ ใช้ ข ้ อ มู ล ในการวางแผนการท�ำงาน
ได้ล่วงหน้า และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมทางศุลกากร
ปัจจุบนั ระบบ APPS ได้มกี ารน�ำมาใช้ในประเทศไทย 6 สนามบิน
ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง

APPS กับประโยชน์ในการควบคุมทางศุลกากร
กรมศุลกากรได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการน�ำระบบ APPS
มาใช้ในงานควบคุ มทางศุ ล กากร ณ ท่ า อากาศยาน โดยในปี 2558
ได้มีการแต่งตั้งคณะท�ำงานระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสาร
ล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System : APPS) ขึ้นมา
เพือ่ รองรับในการน�ำระบบดังกล่าวมาใช้ในงานของศุลกากร โดยปัจจุบนั
ทอท. ได้ดำ� เนินการติดตัง้ ระบบตรวจสอบและคัดกรองผูโ้ ดยสารล่วงหน้า
(APPS) ให้แก่หน่วยงานศุลกากร ณ ท่าอากาศยาน ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การก�ำกับ
ดูแลของ ทอท. จ�ำนวน 6 แห่ง โดยระบบ APPS ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของห้องปฏิบตั กิ ารและสัง่ การควบคุมทางศุลกากร (Command Room)
ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคต
ปัจจุบันการใช้งานระบบ APPS ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งาน
ศุลกากรเป็นอย่างมากเนื่องจาก
• เป็นเครือ่ งมือในการควบคุมทางศุลกากรเชิงรุก สามารถวางแผน
ด�ำเนินการได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางเข้าและออกของผู้โดยสารที่อยู่
ในข่ายเฝ้าระวัง
• ใช้อัตราก�ำลังน้อยแต่มีประสิทธิภาพในการท�ำงานสูง
• สอดรับกับหน่วยงานศุลกากรทั่วโลก ที่มีแนวโน้มในการน�ำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการบริหารความเสี่ยง
APPS กับทิศทางในอนาคต
เนือ่ งจากความรวดเร็วในการขนส่งสินค้า และการเดินทางระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนภัยคุกคามในการก่อการร้าย การลักลอบขนส่งสินค้า
ผิดกฎหมายที่ทวีความรุนแรงขึ้น ท�ำให้หน่วยงานศุลกากรจ�ำเป็นต้อง
ปรับกลยุทธ์ในการท�ำงาน ให้สามารถก�ำหนดทิศทาง และวางแผน
การท�ำงานล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้อัตราก�ำลัง
น้อยลง ดังนั้นหน่วยงานศุลกากรในหลายประเทศทั่วโลก อาทิเช่น
ศุลกากรสหรัฐอเมริกา ศุลกากรฝรั่งเศส ศุลกากรออสเตรเลีย ศุลกากร
นิวซีแลนด์ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการรวบรวมข้อมูลตลอดจน
การบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการข้ามแดนให้มีประสิทธิภาพ
ในส่วนของการก�ำกับดูแลการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนั้น หน่วยงาน
ศุลกากรในหลายประเทศจึงได้ปฏิบตั ติ ามแนวทางขององค์การศุลกากรโลก
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(World Customs Organization : WCO) ในการน�ำระบบฐานข้อมูล
ผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Information : API) และ
ระบบข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Name Record :
PNR) ซึ่งเป็นแนวทางที่เกิดจากความตกลงร่วมกันระหว่าง องค์การ
ศุลกากรโลก (World Customs Organization : WCO), สมาคมขนส่ง
ทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association :
IATA) และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil
Aviation Organization : ICAO) มาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานศุลกากร ณ ท่าอากาศยาน โดยระบบ API กับ PNR คือข้อมูลใดๆ
ทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับผู้โดยสารที่จัดเก็บข้อมูลโดยสายการบิน และ
ส่งข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานรัฐ เพือ่ วัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย
หรือการควบคุมการข้ามชายแดน
ระบบ API คือ ข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของบุคคล สร้างขึ้นและ
บันทึกระหว่างขัน้ ตอนการเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน ประกอบด้วย
ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของผู้เดินทาง ระบบ API ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ส�ำหรับการตรวจสอบฐานข้อมูลของผูเ้ ดินทางทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ส่วนระบบ
PNR คือข้อมูลที่เกี่ยวกับการจองการเดินทางของบุคคล เช่น ข้อมูลการ
จองเทีย่ วบิน การเช่ารถ การจองเทีย่ วเรือ เป็นต้น ท�ำให้ทราบว่าผูโ้ ดยสาร
ต้องการเดินทางไปที่ไหน และเมื่อไหร่ ระบบ PNR เก็บรวบรวมโดย
ผู้ให้บริการขนส่งต่างๆ และรูปแบบการรายงานข้อมูลอาจแตกต่างกัน
ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
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ในส่วนของประเทศไทย การใช้งานระบบตรวจสอบและคัดกรอง
ผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) ในระยะแรกนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ใน
การตรวจสอบการอนุญาต การเดินทางเข้าและออกนอกประเทศ ส�ำหรับ
หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นหลัก ท�ำให้มีการจัดส่งข้อมูลพื้นฐาน
เพียง 10 Fields เช่น ชื่อผู้โดยสาร หมายเลขเที่ยวบิน วันที่เดินทาง เป็นต้น
แต่การจัดบริหารความเสีย่ งด้วยข้อมูลเพียง 10 Fields นัน้ ยังคงไม่เพียงพอ
ในการน� ำ มาใช้ ใ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการควบคุ ม ทางศุ ล กากร
ณ ท่าอากาศยาน
กรมศุ ล กากรไทยจึ ง ได้ เ ล็ ง เห็ น ความส� ำ คั ญ ในการน� ำ ระบบ
ตรวจสอบและคั ด กรองผู ้ โ ดยสารล่ ว งหน้ า (Advance Passenger
Processing System : APPS) และระบบข้ อ มู ล การเดินทางของ
ผู้โดยสาร (Passenger Name Record : PNR) ตามแนวทางขององค์การ
ศุลกากรโลก (WCO) มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากร
ด้วยเหตุนี้ กรมศุลกากรจึงผลักดันให้สายการบินส่งข้อมูลดังกล่าวให้
กรมศุลกากร โดยมีค�ำสั่งกรมศุลกากรที่ 172/2559 แต่งตั้งคณะท�ำงาน
ระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger
Processing System : APPS) และน�ำฐานข้อมูลจากระบบข้อมูลการเดินทาง
ของผู้โดยสาร (Passenger Name Record : PNR) มาใช้ (คตฐผ.) ขึ้นมา
รับผิ ด ชอบ ในการประสานงานกั บสายการบิ น และหน่วยงานต่างๆ
ก�ำหนดรูปแบบฐานข้อมูล ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ประกาศ ค�ำสัง่
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดังนั้นในอนาคต ควรมีการผลักดันให้ทุกสายการบินและตัวแทนสายการบิน จัดส่งข้อมูลฐานข้อมูลการเดินทาง
ของผู้โดยสาร (Passenger Name Record : PNR) เข้าสู่ระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance
Passenger Processing System : APPS) และเร่ งการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ลระหว่ า งหน่ วยงานภาครั ฐ ของกรมศุ ล กากร
รวมทั้ง น� ำ เทคโนโลยีด ้านการบริหารจัด การข่าวสารข้ อ มู ล (Information Management Technology) มาใช้
ในการบริหารจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจ�ำแนกกลุ่มเป้าหมายเพื่อการตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าอากาศยาน ให้ดียิ่งขึ้น
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นายสถาพร เนตรมุกดา
นักวิชาการศุลกากรช�ำนาญการพิเศษ
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า ส�ำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง

การจัดท�ำฐานข้อมูลรถยนต์ส�ำเร็จรูป
ของเขตประกอบการค้าเสรีนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

เมื่ อ ครั้ ง ที่ ผู ้ เ ขี ย นได้ ย ้ า ยมาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ อ� ำ นวยการ
ส่วนบริการศุลกากร 2 ส�ำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ช่วงปลายปี
พ.ศ. 2557 ได้พบปัญหาทีส่ ำ� คัญของหน่วยงาน คือ กรณีรถยนต์สำ� เร็จรูป
หายไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน และเขตประกอบการเสรี เป็นจ�ำนวนมาก
ผูเ้ ขียนจึงได้ศกึ ษาปัญหา กฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ และระบบศุลกากร
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร (Thai Customs Electronic System
: TCES) พบว่าผูน้ ำ� ของเข้าหรือผูป้ ระกอบการบางรายอาศัยช่องว่างของ
ระเบียบปฏิบตั แิ ละข้อจ�ำกัดบางประการของระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์
ท� ำ การลั ก ลอบน� ำ รถยนต์ อ อกจากคลั ง โดยไม่ ผ ่ า นพิ ธี ก ารศุ ล กากร
โดยถูกต้อง พิจารณาแล้วเห็นว่ากรมฯ ยังไม่มเี ครือ่ งมือทีใ่ ช้บริหารจัดการ
ข้อมูลรถยนต์เพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงของรถยนต์ที่ผ่านพิธีการ
ทีเ่ ขตประกอบการเสรี ไม่วา่ จะเป็นการน�ำเข้า – ส่งออก โอนย้าย หรือช�ำระ
ภาษีบริโภคภายในประเทศ รวมถึงจ�ำนวนรถยนต์คงคลังในแต่ละคลัง
และรายงานสรุปจ�ำนวนรถยนต์ทเี่ ก็บรักษาและผ่านพิธกี ารทัง้ หมด ทีก่ ล่าวมา
ทัง้ หมด แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรส�ำหรับ
สินค้าประเภทรถยนต์ทจี่ ดั เป็นสินค้าทีม่ คี า่ ภาษีอากรสูงและเป็นรายได้หลัก
หากหน่วยงานไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่ดีย่อมมีความเสี่ยงสูงที่จะ
เกิดความเสียหายแก่ราชการได้ ประกอบกับ ค�ำสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่ 51/2559 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เรือ่ ง การด�ำเนินการ
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กับของที่เก็บในเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรีและของที่ใช้
เป็นยุทธภัณฑ์เพื่อบรรเทาสาธารณภัย ที่เป็นมาตรการในการเร่งรัด
การจัดเก็บภาษี ข้อ 2 และ ข้อ 3 เป็นการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีส�ำหรับ
ของที่น�ำเข้าเก็บในเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรีเกิน 2 ปี
นับแต่วนั ทีน่ ำ� เข้าเก็บ ผูเ้ ขียนจึงเกิดแนวคิดทีจ่ ะหาเครือ่ งมือในการควบคุม
รถยนต์สำ� เร็จรูปทีอ่ ยูใ่ นเขตประกอบการเสรี เพือ่ เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการควบคุมทางศุลกากรและการจัดเก็บภาษีอากรให้ดยี งิ่ ขึน้ จึงได้ออกแบบ
โปรแกรมฐานข้อมูลรถยนต์ส�ำเร็จรูป โดยการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
และใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบ Web Application ซึ่งสามารถ
ให้บริการออนไลน์ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากระบบดังกล่าวเป็นระบบภายในของ
กรมศุลกากร การออนไลน์ หมายถึง การออนไลน์เฉพาะภายในเครือข่าย
ของกรมศุลกากรเท่านั้น และใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลในแบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ RDBMS (Relational Database Management
System) โดยเครื่องมือและทรัพยากรที่จ�ำเป็นต้องใช้งาน มีดังนี้
1) ซอฟต์แวร์ส�ำหรับให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์
2) ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
3) ภาษาคอมพิวเตอร์ส�ำหรับใช้ในการประมวลผล
4) เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับ
เครือข่ายของกรมศุลกากร

ผู้เขียนได้รวมข้อมูลและศึกษารายละเอียดข้อมูลที่จ�ำเป็นต้อง
จัดเก็บ พร้อมทั้งขั้นตอน กระบวนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�ำหนดเป้าหมาย
ของข้อมูล และขัน้ ตอนทีต่ อ้ งพัฒนาในกระบวนงาน ท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และขัน้ ตอนจัดเก็บข้อมูล การออกรายงาน การก�ำหนดกลุม่ ผูใ้ ช้งานและ
ระดับสิทธิ์การใช้งาน ก�ำหนดรูปแบบการแสดงผลหน้าจอหรือ Layout
ของระบบ จากนัน้ จึงท�ำการออกแบบระบบงานและควบคุมการพัฒนาระบบ
ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่วางไว้ โดยในขั้นตอนการจัดท�ำ
ระบบในส่ ว นที่ ต ้ อ งใช้ เ ทคนิ ค ทางคอมพิ ว เตอร์ ได้ รั บ ค� ำ ปรึ ก ษา
จากเจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เพือ่ ให้การ
พัฒนาระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานผ่านเครือข่าย
กรมฯ และสอดคล้องกับมาตรฐานระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมศุลกากร (Thai Customs Electronic System : TCES) ที่อนาคต

อาจมีการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ TCES ได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อท�ำการทดสอบ
โปรแกรมระบบงาน ติดตั้งโปรแกรมระบบงาน จึงเปิดให้เจ้าหน้าที่เข้าใช้
ระบบงาน ท�ำการปรับปรุงแก้ไข โดยในระยะแรกที่ยังไม่เชื่อมต่อกับ
เซิรฟ์ เวอร์ของกรมศุลกากร ผูใ้ ช้งานต้องท�ำการกรอกข้อมูลพืน้ ฐานต่าง ๆ
เข้าสูร่ ะบบเองทัง้ หมด เช่น ยีห่ อ้ รุน่ หมายเลขตัวถัง หมายเลขเครือ่ งยนต์
รหัสทะเบียนสิทธิประโยชน์ (รหัสคลัง) VAT ID รหัสท่า ที่ ตรวจปล่อย เป็นต้น
แต่เมื่อข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ถูกบันทึกไว้แล้ว เมื่อมีข้อมูลซ�้ำ ระบบจะ
แสดงผลโดยที่ผู้ใช้งานไม่จ�ำเป็นต้องกรอกข้อมูลซ�้ำอีก ผู้ใช้งานสามารถ
เรียกใช้งานได้เฉพาะเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทอี่ ยูใ่ นเครือข่ายของกรมศุลกากร
เท่านั้น โดยคู่มือโปรแกรมการใช้งานจะมีลักษณะตัวอย่างบางรายการ
ดังนี้

1. หน้าจอหลักของระบบ

เมนูการท�ำงานหลักของระบบ แต่ละ
กลุม่ ผูใ้ ช้งานจะมีเมนูการใช้งานไม่
เท่ากัน ขึน้ อยูก่ บั กลุม่ ของผูใ้ ช้งาน
2. หน้าจอส�ำหรับบันทึกข้อมูลรายละเอียดเกีย่ วกับรถยนต์เข้าสูร่ ะบบ เพือ่ ใช้ในการค้นหาข้อมูลรถยนต์ยอ้ นหลังและจัดท�ำรายงาน
ตามต้องการ

ช่องค้นหา สามารถหาได้จากหมายเลข
ตัวถัง หมายเลขเครือ่ งยนต์ หรือ
หมายเลขใบขนสินค้าทีเ่ กีย่ วข้อง

ปุม่ “เพิม่ ข้อมูลรถยนต์” ใช้สำ� หรับ
บันทึกข้อมูลรถยนต์เข้าสูร่ ะบบ

แสดงจ�ำนวนใบขนทีเ่ กีย่ วข้อง
แบ่งออกเป็นใบขน D, P, O, B, และ
ใบขน C
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3. หน้าจอรายงานรถยนต์คงคลัง รายงานนีจ้ ะแสดงข้อมูลรถยนต์คงคลัง
ณ เวลาปัจจุบนั โดยแยกออกเป็นรายบริษทั ทีอ่ ยูภ่ ายในคลัง

กดปุม่ นีเ้ พือ่ พิมพ์รายงาน

สิ่งส�ำคัญของการจัดท�ำฐานข้อมูล คือ การถ่ายโอนข้อมูลรถยนต์
ทีม่ อี ยูเ่ ดิมป้อนเข้าสูร่ ะบบฐานข้อมูลรถยนต์สำ� เร็จรูปทีอ่ อกแบบ ซึง่ ข้อมูล
ที่มีอยู่เดิมอยู่ในรูปของไฟล์ Excel ที่เก็บไว้ช่วงปี พ.ศ.2554 ไฟล์ข้อมูล
ดังกล่าวมีความซ�้ำซ้อน ท�ำให้ระบบการค้นหา การรายงานข้อมูลรถยนต์
แบบเดิมค่อนข้างล่าช้า อย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้เจ้าหน้าทีด่ ำ� เนินการ
ถ่ายโอนข้อมูลเก่าเข้าสู่ระบบใหม่ ส่วนข้อมูลใหม่จะใช้ข้อมูลรถยนต์
ที่ เ จ้ า หน้ าที่ มี ก ารตรวจรับ เข้าเขตประกอบการเสรีหรือตรวจปล่ อ ย
ออกจากอารักขาที่มีสถานะ 0409 เท่านั้น
การน�ำผลงานไปใช้ประโยชน์
ผู้เขียน ได้มีบนั ทึกส่วนบริการศุลกากร 2 ที่ กค 0507(5)/- ลงวันที่
4 สิงหาคม 2559 สั่งการให้ หน.ฝปส. สสล. น�ำโปรแกรมที่ออกแบบไป
ใช้งานจริง โดยให้มเี จ้าหน้าทีด่ แู ลการบันทึกข้อมูล แก้ไข เพิม่ เติมข้อมูล
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ประโยชน์ ใ นด้ า นการควบคุ ม ติ ด ตามรถยนต์ ส� ำ เร็ จ รู ป ที่
ผ่านพิธกี ารศุลกากร ณ ฝ่ายบริการ เขตประกอบการเสรี และยังใช้ข้อมูล
ที่ได้จากการรายงานในระบบ ไปใช้ในการตรวจสอบนับจ�ำนวนรถยนต์
ส�ำเร็จรูปภายในคลังของผู้ประกอบพาณิชยกรรมที่มีความเสี่ยงได้เป็น
อย่างดี นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีหน่วยงานภายนอก เช่น ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสรรพสามิต ฯลฯ มีการ
สอบถามข้อมูลเกีย่ วกับรถยนต์ทมี่ กี ารน�ำเข้า ระบบดังกล่าวจะตอบสนอง
การรายงานข้อมูลให้มคี วามถูกต้องรวดเร็วยิง่ ขึน้ ระบบสามารถออกรายงาน
การผ่านพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น
- การตรวจปล่อยน�ำเข้าเก็บในเขตประกอบการเสรี (ใบขนฯ
รหัส 0)
- การส่งออกนอกราชอาณาจักร (ใบขนฯ รหัส 1)
- การโอนย้ายไปยังเขตปลอดอากรอื่น (ใบขนฯ รหัส D)
- การโอนย้ายไปยังเขตประกอบการเสรีอื่น (ใบขนฯ รหัส D)
- การโอนย้ายจากเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรีอื่น
เข้ามายังเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (ใบขนฯ รหัส D)
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4. หน้าจอรายงานการตรวจปล่อยรถยนต์ โดยรายงานนีส้ ามารถกรอก
ช่วงเวลาทีต่ อ้ งการดูรายงานการตรวจปล่อยได้ ซึง่ รายงานจะเลือกเฉพาะ
ใบขน P ขึน้ มาแสดง

กรอกช่วงเวลาแล้วกดปุม่
“แสดงรายงาน

กดปุม่ นีเ้ พือ่ พิมพ์รายงาน

- การโอนย้ า ยจากเขตประกอบการเสรี นิ ค มอุตสาหกรรม
ลาดกระบังไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป (ใบขนฯ รหัส C)
- การโอนย้ายจากคลังสินค้าทัณฑ์บนทัว่ ไปมายังเขตประกอบการเสรี
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (ใบขนฯ รหัส B)
- การตรวจปล่อยช�ำระภาษีบริโภคภายในประเทศ (ใบขนฯ รหัส P)
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม หากจะให้ มี น� ำ ไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า ง
กว้างขวาง ควรมีการเชื่อมต่อกับระบบ TCES โดยให้ข้อมูลรถยนต์จาก
ใบขนสินค้าที่เกี่ยวข้องถูกดึงเข้าสู่โปรแกรมที่ออกแบบไว้โดยอัตโนมัติ
ซึ่งประกาศกรมศุลกากร ที่ 97/2552 เรื่อง การผ่านพิธีการศุลกากร
น�ำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารว่าด้วยรถยนต์ส�ำเร็จรูป ก�ำหนด
ให้ผู้น�ำของเข้าต้องส�ำแดงรายละเอียดของรถยนต์ในช่องรายการที่
ก�ำหนด ดังนั้น ข้อมูลต่างๆ ของรถยนต์จึงมีอยู่ในระบบ TCES แล้ว
ท�ำให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องคีย์ข้อมูลซ�้ำซ้อนให้เกิดข้อผิดพลาด ดังนั้น ข้อมูล
รถยนต์ที่โอนผ่านจากระบบ TCES เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลที่ออกแบบ
จะเป็นการบริหารจัดการข้อมูลได้เป็นอย่างดี และด้วยมาตรการในการ
ควบคุมการขนย้ายรถยนต์ส�ำเร็จรูปตามแนวทางของ วปส. จะยิ่งเป็น
มาตรการเสริมให้การควบคุมรถยนต์มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ท�ำให้การเร่งรัด
จัดเก็บภาษีตาม ค�ำสั่ง คสช. ที่ 51/2559 มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ผู้เขียนยังมีแนวคิดต่อยอดความคิดเดิมโดยการใช้ประโยชน์จาก QR Code โดยรถยนต์ส�ำเร็จรูปทุกคันที่มีการตรวจปล่อยที่
เขตประกอบการเสรี ให้มีการติด QR Code ไว้ที่กระจกหน้ารถยนต์ในต�ำแหน่งที่เห็นได้ชัด ซึ่ง QR Code จะเก็บคีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้อ้างอิงข้อมูล
บนระบบฐานข้อมูลรถยนต์ส�ำเร็จรูป การอ่าน QR Code จะใช้วิธีอ่านผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือส�ำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น
ซึ่งจะท�ำให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์คันนั้น หากในอนาคตมีการแก้ไขกฎหมายซึ่งมีผลบังคับให้รถยนต์ทุกคันที่ตรวจปล่อยจากอารักขา
ของศุลกากรต้องติด QR Code ประโยชน์ที่ได้รับก็คือ จะท�ำให้ทราบข้อมูลรายละเอียดของรถยนต์คันนั้นได้ตลอดเวลาแม้ว่ารถยนต์จะอยู่นอก
อารักขาของศุลกากรก็ตาม ขอเพียงให้มี Application บนโทรศัพท์มอื ถืออ่าน QR Code ทีก่ ระจกหน้ารถยนต์กจ็ ะทราบข้อมูล เกีย่ วกับรถยนต์คันนั้น
ทันที แนวคิดของผู้เขียนพอสรุปเป็นภาพได้ ดังนี้
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กรมศุลกากร แถลงข่าวตรวจยึดงาช้าง จ�ำนวน 1 กิง่ 28 ท่อน
ลักลอบน�ำเข้าจากเมืองบราซาวีล มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. นายชัยยุทธ ค�ำคุณ
รองอธิบดี รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ ควบคุมทางศุลกากร
พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผูบ้ ญ
ั ชาการส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
นายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
และนายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อ�ำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ร่วมกันท�ำการแถลงข่าวการตรวจยึดงาช้าง
จ�ำนวน 1 กิ่ง 28 ท่อน น�้ำหนัก 40 กิโลกรัม
ตามที่ นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายด้านการ
ควบคุมทางศุลกากรและปกป้องสังคมอย่างเคร่งครัด จึงให้เจ้าหน้าที่
ศุลกากรส�ำนักสืบสวนและปราบปรามประจ�ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และท่าอากาศยานนานาชาติ เข้มงวดเป็นพิเศษในการสกัดกั้นป้องกัน
และปราบปรามขบวนการลักลอบค้าสัตว์ปา่ และซากสัตว์ปา่ สงวนข้ามชาติ
ที่น�ำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือผ่านประเทศไทยทางท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมแิ ละท่าอากาศยานนานาชาติ ซึง่ มีแนวโน้มลักลอบสูงขึน้ จึงได้
สัง่ การให้นายชัยยุทธ ค�ำคุณ รองอธิบดี รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนา
ระบบควบคุ ม ทางศุ ล กากร นายสรศั ก ดิ์ มี น ะโตรี รองอธิ บ ดี
นายวรวุฒิ วิบูลย์ศิริชัย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสืบสวนและปราบปราม
นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสื บ สวนและปราบปราม นายเดชา วิชัยดิษฐ ผู้อ�ำ นวยการ
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เจ้ า หน้ า ที่ ศุ ล กากรส� ำ นั ก สื บ สวนและปราบปรามประจ� ำ คลั ง สิ น ค้ า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีสินค้าทางอากาศยาน
(Manifest) และพบข้อมูลการน�ำเข้าทีม่ คี วามเสีย่ งในการลักลอบค้าสัตว์ปา่
และพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ น�ำเข้ามาทางสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์
(ETHIOPIAN AIRLINES) เที่ยวบินที่ ET861 ต้นทางจากเมืองบราซาวีล
(Brazzaville) สาธารณรัฐคองโก และเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ ET628 ที่
เมืองอาดดิสอาบาบา (Addis Ababa) ประเทศเอธิโอเปีย ปลายทางยัง
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ส�ำแดงชนิดสินค้าเป็นอุปกรณ์เฟอร์นเิ จอร์
(Furniture Fitt) เจ้าหน้าทีจ่ งึ ได้อายัดสินค้าและน�ำไปเอกซเรย์ ผลปรากฏ
พบภาพวัตถุคล้ายงาช้าง เจ้าหน้าที่จึงรอผู้รับตราส่งมาปฏิบัติพิธีการ
ทางศุลกากรเพื่อเตรียมท�ำการจับกุม แต่ก็ไม่มีผู้ใดมาแจ้งขอด�ำเนิน
พิธีการทางศุลกากรแต่อย่างใด ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้ส่งชุดปฏิบัติการ
ไปยังที่อยู่ที่ปรากฏในบัญชีสินค้าทางอากาศยาน (Manifest) เพื่อเตรียม
การขยายผลการจับกุมไปยังกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย จนกระทั่งวันที่
18 กันยายน 2560 ไม่ปรากฏผู้มาแสดงตนผ่านพิธีการทางศุลกากร
เจ้าหน้าที่ศุลกากรจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดตรวจสินค้า ซึ่งพบ
งาช้าง จ�ำนวน 1 กิง่ 28 ท่อน น�ำ้ หนักรวม 40 กิโลกรัม ซุกซ่อนมาในกล่อง
กระดาษสีน�้ำตาลมีเทปกาวพันมาโดยรอบและหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีด�ำ
อีกชั้นหนึ่ง ภายในกล่องบรรจุงาช้างซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยฟองน�้ำกันกระแทก
และกระดาษฟอยล์ กรณีเป็นการลักลอบน�ำงาช้างซึ่งเป็นซากสัตว์ป่า
คุ้มครอง น�ำเข้าหรือน�ำผ่านซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งการกระท�ำดังกล่าว
เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 พระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ได้ยึดงาช้างทั้งหมดไว้
เป็นของกลาง และน�ำส่งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
เก็บรักษา ส่วนส�ำนวนคดีส่งพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม
การกระท�ำความผิดเกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (บก.ปทส.)
เพื่อด�ำเนินการตามกฎหมายและด�ำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
สถิติการตรวจยึดสินค้าละเมิดอนุสัญญาไซเตส (CITES) ในปี
งบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงปัจจุบัน กรมศุลกากร
สามารถจับกุมการลอบน�ำเข้า-ส่งออก-น�ำผ่าน สัตว์ป่าและพืชป่า
ส่วนสืบสวนปราบปราม 3 และนายเชาวน์ ตะกรุดเงิน ผู้อ�ำนวยการ ที่ใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งประเทศ ได้ทั้งสิ้น จ�ำนวน 43 คดี มูลค่าของ
ส่วนควบคุมทางศุลกากร ด�ำเนินการวางแผนจับกุมกลุม่ ขบวนการลักลอบ กลางประมาณ 300,000,000 บาท
ค้าสัตว์ปา่ และซากสัตว์ปา่ สงวนข้ามชาติ ด้วยการบูรณาการกับหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย นั้น
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของเจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากร พบว่า ขบวนการค้า
งาช้างจะลักลอบงาช้างเข้ามาในประเทศไทยในเที่ยวบินที่มาจากหรือ
ผ่านประเทศในทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่ความเสี่ยงสูงที่เครือข่าย
ลักลอบค้าสัตว์ปา่ และพืชป่าใกล้สญ
ู พันธุ์ และใช้วธิ กี ารส�ำแดงชนิดสินค้า
เป็นเท็จ เพือ่ หลบเลีย่ งการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าทีจ่ งึ เฝ้าระวัง
สินค้าที่มีต้นทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง โดยเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560
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กรมศุลกากรจับกุมสินค้าแบรนด์เนม และบุหรี่ สุรา ไวน์
ลักลอบหนีศุลกากร มูลค่ากว่า 15 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ สนามฟุตซอล
กรมศุลกากร นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวกรมศุลกากร
จับกุมสินค้าแบรนด์เนม บุหรี่ และเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ลกั ลอบหนีศลุ กากร
มูลค่าของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า 15 ล้านบาท
ตามที่กรมศุลกากรได้มีนโยบายในการปกป้องสังคม และสร้าง
ความเป็นธรรมทางการค้าและการจัดเก็บภาษีอากร รวมทัง้ ขจัดอิทธิพล
กลุม่ ขบวนการลักลอบค้าของเถือ่ น นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
จึงได้สงั่ การให้ นายชัยยุทธ ค�ำคุณ รองอธิบดี รักษาการทีป่ รึกษาด้าน
พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร มอบหมายให้ นายวรวุฒิ วิบลู ย์ศริ ชิ ยั
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักสืบสวนและปราบปราม เข้มงวดในการตรวจสอบสินค้า
ลักลอบหนีศุลกากร รวมถึงแหล่งรับซื้อ เพื่อปราบปรามขบวนการ
ลักลอบน�ำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึง่ ท�ำผิดกฎหมายศุลกากรและกฎหมาย
อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง จึงได้ด�ำเนินการวางแผนจับกุมสินค้าแบรนด์เนมและบุหรี่
สุรา ไวน์ลักลอบหนีศุลกากรในครั้งนี้
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เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 01.30 น. เจ้าหน้าที่
ศุลกากรชุดสืบสวนและปราบปรามพิเศษ ส�ำนักสืบสวนและปราบปราม
(สสป.) น�ำโดย นายชนินทร์ ศุภรินทร์ ได้เข้าท�ำการตรวจค้นรถกระบะ
บรรทุก ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน 1ฒพ1610 กทม. จากการ
สืบสวนหาข้อมูลทางการข่าว ทราบว่ามีขบวนการลักลอบน�ำเข้าสินค้า
แบรนด์เนม ใช้วิธีการตบตาเจ้าหน้าที่โดยการท�ำใบขนสินค้าถ่ายล�ำ
มัดลวดตีตราจากต้นทางส�ำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เพื่อขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่ประเทศกัมพูชา แต่กลับ
ขับออกนอกเส้นทาง จากการตรวจค้นรถกระบะดังกล่าวเจ้าหน้าทีพ่ บสินค้า
แบรนด์เนม ประเภทเสือ้ ผ้า กระเป๋า รองเท้า และอืน่ ๆ จ�ำนวนมาก ไม่ปรากฏ
หลักฐานการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรโดยถูกต้อง และในวันเดียวกัน
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ได้ ข ยายผลการจั บ กุ ม โดยท� ำ การขอหมายค้ น จากศาลอาญาธนบุ รี
เพื่อเข้าตรวจค้นบ้านที่เก็บสินค้าย่านแสมด�ำ จากการตรวจค้นพบสินค้า
แบรนด์เนมประเภทเสือ้ ผ้า กระเป๋า รองเท้า และอืน่ ๆ ลักลอบหนีศลุ กากร
จ�ำนวนมากอยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงท�ำการยึดสินค้า
ที่ตรวจพบทั้งหมดส่งกรมศุลกากร เพื่อด�ำเนินการตามกฎหมายต่อไป
รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 2,500,000 บาท
และจากการที่กรมสรรพสามิตได้ปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใหม่ส่งผลให้ราคาขายปลีกภายในประเทศปรับ
ราคาสูงขึ้น ประกอบกับข้อมูลทางการข่าวท�ำให้ทราบว่ามีขบวนการ
ลักลอบน�ำสินค้าบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากประเทศมาเลเซีย
เข้ามาจ�ำหน่ายในประเทศไทยนั้น เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา
ประมาณ 12.00 น. เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและปราบปรามพิเศษ สสป.
ร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนปราบปรามสงขลา สสป. เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร ศภ.4 สนธิก�ำลังกับ
เจ้าหน้าที่ทหาร บก.ควบคุม มทบ.42 เข้าตรวจค้นโกดังจ�ำนวน 2 แห่ง
ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผลการตรวจค้นพบ บุหรี่จ�ำนวน 600 หีบ
(6,000,000 มวน) และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิ สุรา ไวน์ เบียร์
จ�ำนวน 3,902 ขวด รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 12,745,000 บาท
กรณีดังกล่าวข้างต้นเป็นความผิดตามกฎหมายศุลกากรฐาน
ลักลอบหรือรับซื้อหรือรับไว้ด้วยประการใด ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของ
ที่น�ำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่เสียภาษี ของต้องห้าม ต้องก�ำกัด หรือ
ของทีไ่ ม่ผา่ นศุลกากรโดยถูกต้อง อันมีเจตนา ฉ้อภาษีของรัฐ อันเป็นความผิด
ตามนัย มาตรา 27 , 27 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2496
ประกอบกับมาตรา 16, 17 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9)
พ.ศ.2482 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ ง กรมศุ ล กากรมี ส ถิ ติ ก ารจั บ กุ ม สิ น ค้ า ลั ก ลอบศุ ล กากร
ประเภทสุรา ไวน์ต่างประเทศ ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 59 – ปัจจุบัน จ�ำนวน
332 ราย ปริมาณ 26,997 ขวด รวมมูลค่า 19,176,095 บาท และบุหรี่
จ�ำนวน 679 ราย ปริมาณ 38,349,863 มวน มูลค่า 154,774,062 บาท
การปฏิ บั ติ ก ารตรวจค้ น จั บ กุ ม สิ น ค้ า ลั ก ลอบตามพระราชบั ญ ญั ติ
ศุลกากรและกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยมีการปฏิบตั กิ ารอย่างต่อเนือ่ ง
และเข้มข้นตามนโยบายของกรมศุลกากร และยังเป็นการให้ความคุม้ ครอง
กั บ กลุ ่ ม ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ สุ จ ริ ต และประกอบอาชี พ อย่ า งถู ก ต้ อ ง
ตามกฎหมายอีกด้วย
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นายสุรจักร กางกรณ์
นักวิชาการศุลกากรช�ำนาญการพิเศษ
รักษาการในต�ำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมทางศุลกากรพื้นที่ภาคที่ 4

ท่าเรือบ้านนาเกลือ ประตูการค้าฝั่งอันดามัน

ที่มาภาพ : https://www.prachachat.net

ประวัตด
ิ า่ นศุลกากรกันตัง
ด่านศุลกากรกันตัง เป็นด่านศุลกากรทางทะเล ตั้งอยู่ชายฝั่ง
มหาสมุทรอินเดียด้านทะเลอันดามัน เดิมเป็น “ด่านเก็บภาษี” สังกัด
กรมสรรพากร กระทรวงมหาดไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2458 ได้มีการแยก
กรมสรรพากร ออกจากกระทรวงมหาดไทย และแยกกรมสรรพากรใน
ส่วนของกระทรวงนครบาล มาขึ้นอยู่กับกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
และรวมกันเป็นกรมสรรพากร “ด่านเก็บภาษีกันตัง” จึงสังกัดกรม
สรรพากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ จนกระทั่งปี พ.ศ.2461 ได้มีการ
โอนมาสังกัดกรมศุลกากร และตัง้ ขึน้ เป็นด่านกันตัง กรมศุลกากรได้แต่งตัง้
เจ้าหน้าที่ศุลกากรไปปฏิบัติหน้าที่นายด่านศุลกากรกันตัง ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2468 เป็นต้นมา ต่อมาได้ก�ำหนดให้ด่านศุลกากรกันตังขึ้นอยู่กับ
มณฑลภูเก็ต ตามกฎเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ลงวันที่
26 มีนาคม พ.ศ.2469 นายด่านศุลกากรคนแรกประจ�ำศุลกากรกันตัง
คือ หลวงพิสุทธิธนารักษ์ ได้ก่อสร้างอาคารที่ท�ำการเป็น ศุลกสถาน เมื่อปี
พ.ศ.2479
จากนั้นวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ได้เริ่มก่อสร้างอาคารที่ท�ำการ
ด่านศุลกากรกันตัง ที่บริเวณแม่น�้ำตรัง ห่างจากท่าเรือเทศบาลกันตัง
ประมาณ 300 เมตร ซึ่งลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว
ยาว 27 เมตร กว้าง 15 เมตร มีกระจกโดยรอบและใช้เป็นที่ท�ำการ
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มาจนถึง วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ต่อมาได้มกี ารสร้างอาคารหลังใหม่
โดยได้รบั เกียรติจาก ดร.สถิตย์ ลิม่ พงศ์พนั ธ์ อธิบดีกรมศุลกากรในขณะนัน้
มาวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างอาคารใหม่ เมื่อปี พ.ศ 2549 และได้ย้าย
ที่ท�ำการมาที่อาคารหลังใหม่ เลขที่ 179 ถนนตรังคภูมิ ต�ำบลกันตัง
อ�ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง และใช้มาจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับงบประมาณ
บูรณาการของจังหวัดตรัง และจากกรมศุลกากร

เขตท่าของด่านศุลกากรกันตังใหม่
ในปี พ.ศ. 2558 ได้มีค�ำร้องขอเปิดท�ำเนียบท่าเรือบ้านนาเกลือ
โดยการบริหารงานของ อบจ. ตรัง ด่านศุลกากรกันตังจึงได้เสนอข้อยกร่าง
กฎกระทรวงก�ำหนดท่าหรือที่ เพือ่ ขยายเขตศุลกากรท่าเรือกันตังให้ครอบคลุม
ถึงทีต่ งั้ ของท่าเรือพาณิชย์บริเวณฝัง่ แม่นำ�้ กันตัง ตามกฎกระทรวงการคลัง
ก�ำหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดนและด่าน
ศุลกากร (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2558 ก�ำหนดเขตศุลกากร บริเวณแม่น�้ำ
กันตังภายในเขตดังนี้ ทิศเหนือ จากปลายเหนือสุดของเกาะเป็นเส้นตรง
ไปทางทิศตะวันออกจนจรดฝั่งทิศตะวันออก และเป็นเส้นตรงไปทาง
ทิศตะวันตกจรดจนฝั่งตะวันตกของแม่น�้ำ ด้านใต้ จากฝั่งตะวันตกหน้า
ด่านตรวจศุลกากรหาดทรายขาวเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกจรด
ฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำ
ลักษณะการทีใ่ ห้กระท�ำ
1. น�ำของเข้าของทุกประเภท
2. ส่งของออกของทุกประเภท
3. ส่งออกซึง่ ของทีข่ อคืนอากรขาเข้าหรือของทีม่ ที ณ
ั ฑ์บน
ความส�ำคัญของเขตท่า
การเก็บภาษีศลุ กากรตลอดจนการตรวจตราป้องกันการลักลอบ
หนีศุลกากร จะด� ำ เนิ น ไปโดยมีป ระสิทธิภ าพจ�ำเป็นต้องมีกฎหมาย
ก�ำหนดขอบเขตและสถานทีท่ จี่ ะน�ำเข้าส่งออกขึน้ ไว้เป็นพิเศษ การตัง้ ด่าน
เพื่อจัดเก็บภาษีแม้จะเลือกชัยภูมิได้เหมาะเจาะสักเพียงใดก็ตาม ถ้าไม่มี
กฎหมายบังคับว่าทุกคนต้องแวะทีด่ า่ นเสียก่อนจึงจะผ่านไปได้ เชือ่ แน่วา่
ทุกคนก็ตอ้ งหลบหนีกนั หมด

ที่มาภาพ : ส�ำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
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การระบุเขตศุลกากรของท่า ที่ หรือสนามบินศุลกากร เมื่อมี
การจัดตัง้ ท่า ที่ หรือสนามบินเพือ่ การน�ำเข้าส่งออกแล้ว จะมีกฎกระทรวง
ก�ำหนดเขตศุลกากรด้วย เขตศุลกากรนี้มีความส�ำคัญต่อกิจการศุลกากร
เป็นอันมาก เมื่อเกิดมีปัญหาขึ้นว่าการน�ำของเข้าหรือการส่งของออก
เป็นอันส�ำเร็จเมื่อไร ก็ต้องพิสูจน์จากข้อเท็จจริงว่า เรือซึ่งบรรทุกของนั้น
ได้เข้ามาถึงเขตศุลกากรแล้วหรือไม่ กฎหมายศุลกากรใช้ค�ำว่า “เขตท่า”
ซึ่งหมายถึงท่าเพื่อการน�ำเข้า – ส่งออก สิ่งที่เห็นชัดได้แก่ความรับผิด
ในอันทีจ่ ะต้องเสียค่าภาษีสำ� หรับของทีน่ ำ� เข้าเกิดขึน้ ในเวลาทีน่ ำ� ของเข้า
ส�ำเร็จ (มาตรา 10 ทวิ. แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469)

ที่มาภาพ : http://www.skyscrapercity.com

ท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ
ประกาศกรมศุลกากรที่ 78/2560
จากทีก่ รมศุลกากรได้อนุมตั แิ ละประกาศเปิดท�ำเนียบท่าเรือ โรงพัก
สินค้าอนุมัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (ท่าเรือบ้านนาเกลือ)
เป็นเขตท�ำเนียบท่าเรือและโรงพักสินค้าอนุมัติตามกฎหมาย ส�ำหรับ
บรรทุกของลงและขนของขึ้น เป็นที่ส�ำหรับตรวจและเก็บสินค้า รวมทั้ง
เก็บสินค้าที่ยังมิได้ตรวจสอบ ซึ่งจะท�ำให้เกิดประโยชน์ดังนี้
1. ด้านเศรษฐกิจของประเทศ
สินค้าทางการเกษตรทีส่ ำ� คัญของจังหวัดตรัง ได้แก่ ยางพารา ปาล์ม
น�้ำมัน และสัตว์ทะเล จังหวัดตรัง จึงเป็นฐานสินค้าภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเกีย่ วเนือ่ งกับการเกษตร เห็นได้จากการจัดตัง้ อุตสาหกรรม
จังหวัดตรัง และศูนย์ขนถ่ายสินค้าเพื่อการส่งออกบริเวณท่าเรือกันตัง
ซึ่ ง เป็ น ระบบขนส่ ง ที่ ท� ำ ให้ ต ้ น ทุ น การขนส่ ง โดยรวมไม่ สู ง มากนั ก
ประกอบกับประเทศไทยท�ำการค้ากับประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มเอเชีย
โดยเฉพาะมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ซึ่งต้องมีการขนส่งสินค้า
ทางทะเล ทัง้ สินค้าเข้าและออก ท่าเรือชายฝัง่ จึงมีความจ�ำเป็นต้องพัฒนา
ท่าเรือชายฝั่ง โดยเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือชายฝั่งในจังหวัดตรัง
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ที่มาภาพ : http://www.marinerthai.net/

ที่มาภาพ : ส�ำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ที่มาภาพ :http://www.chukai.co.th/port.html

ให้สามารถรองรับความต้องการในการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยสามารถเชื่อมโยงการ
ขนส่งทั้งชายฝั่งตะวันออก (แหลมฉบัง) ชายฝั่งอ่าวไทย ชายฝั่งอันดามัน
ตลอดจนบริเวณอื่นๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้า
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม และเพือ่ เป็นการรองรับการพัฒนาตามโครงการ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่าย คือ ไทย - มาเลเซีย – อินโดนีเซีย หรือ
IMP-GT อันจะเป็นการส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
และเกื้อหนุนอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และแผนการกระจายความเจริญ
สู่ทอ้ งถิน่ และภูมภิ าค ซึง่ เป็นการพัฒนาจังหวัดตรังและประเทศชาติโดยรวม

ที่มาภาพ : http://www.marinerthai.net/

2. ด้านผู้ประกอบการน�ำของเข้า – ส่งของออกและผู้ที่
เกี่ยวข้อง
ผูป้ ระกอบการน�ำของเข้า – ส่งของออกและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง จะได้รบั
ความสะดวกในการปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรแบบเบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดียว (One Stop Service) ทีก่ ำ� หนดให้ปฏิบตั พิ ธิ กี ารน�ำเข้า – ส่งออก
สุดท้าย First Port/Last Port ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 116/2549
และระเบียบกรมศุลกากร ที่ 41/2549 เรื่อง การผ่านพิธีการศุลกากร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549
ที่มาภาพ : ส�ำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
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ช่องทางสายด่วนสายตรงถึงผู้บริหาร
1. สายด่วน Hotline 1689
2. Email : whistle4change@mof.go.th
CustomsกันBul
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บรรณาธิการบริหาร
นายกรีชา เกิดศรีพันธ์ุ
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางปุณณภา ตอสุวพรรณ
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ
นางสาวนัยรัตน์ พงศ์ศักดินนท์

