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“...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
รองอธิบดี รักษาการทีป่ รึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร 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
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นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ
นักวิชาการศุลกากรช�ำนาญการพิเศษ
รักษาการในต�ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า
ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

การพัฒนาระบบการตัดบัญชีใบก�ำกับการขนย้ายสินค้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Matching) ผ่านระบบการเชือ่ มโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window : NSW)
จากการที่ธนาคารโลก (World Bank) จัดท�ำดัชนีชี้วัดความยาก
ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา
4 เรือ่ งหลัก ได้แก่ ขัน้ ตอนในการด�ำเนินการทีง่ า่ ย ระยะเวลาในการด�ำเนิน
การที่รวดเร็ว ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการที่ต�่ำ และกฎระเบียบที่เอื้อ
ต่อการด�ำเนินการ
ซึ่งการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบ
ธุรกิจ (Ease of Doing Business) เป็นตัวแปรส�ำคัญอย่างหนึ่งต่อการ
ตัดสินใจในการด�ำเนินธุรกิจในประเทศโดยเฉพาะการอ�ำนวยความสะดวก
ในด้าน “การค้าระหว่างประเทศ” ซึ่งพิจารณาจากจ�ำนวนเอกสาร
ขั้นตอนในการน�ำเข้า ส่งออกสินค้า ระยะเวลาในการด�ำเนินการ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการน�ำเข้า ส่งออกสินค้า โดยธนาคารโลก (World Bank)
ได้ติดตาม (Reform Update) ในหัวข้อ “โครงการรายงานเรือเข้าและ
บัญชีสินค้าส�ำหรับเรือผ่าน National Single Window (NSW) และ
โครงการเชื่อมโยงใบก�ำกับการขนย้ายสินค้าและแบบน�ำตู้สินค้าขาออก
ผ่านท่าเข้าเขตศุลกากรการท่าเรือฯ ผ่านระบบ National Single
Window (NSW) เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกด้านเอกสาร เวลาและค่าใช้จา่ ย”
กรมศุ ล กากรและภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งจึ ง ต้ อ งร่ ว มมื อ กั น ในการ
ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสภาพปัญหา อุปสรรคที่อาจท�ำให้
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ประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการ
ค้าและการบริการด้านโลจิสติกส์
กรมศุลกากร ในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทส�ำคัญ
ในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและ
ข้อมูลทางการค้าระหว่างประเทศ พร้อมทั้งอ�ำนวยความสะดวกทางการ
ค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็วได้ตระหนักถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นในการพัฒนาระบบ
งานศุลกากร และการจัดการกระบวนการส่งออกสินค้าให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเล็งเห็นว่าระบบพิธีการศุลกากร
ส่งออกเป็นกลไกที่ส�ำคัญในระบบการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
การส่งออกสินค้าทางการขนส่งทางทะเล
ซึ่งเป็นรูปแบบการขนส่ง
ที่มีความส�ำคัญ มีการใช้อย่างแพร่หลาย และเป็นที่นิยมมากที่สุดใน
สากล เมื่อเทียบกับรูปแบบการขนส่งอื่นๆ เนื่องจาก ต้นทุนการขนส่ง
ต�่ำและสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมาก ๆ โดยรูปแบบการขนส่งทาง
ทะเลในปัจจุบันเป็นการขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ (Container
System) ผ่านทางท่าเรือส�ำคัญหลักของประเทศ ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง
และท่าเรือกรุงเทพ

สถิติจ�ำนวนตู้สินค้าขาออกผ่านท่าเรือแหลมฉบัง

สถิติจ�ำนวนตู้สินค้าขาออกผ่านท่าเรือกรุงเทพ
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จ�ำนวนตู้สินค้าขาออก (T.E.U.)

2558

3,440,535

2558

650,703

2559

3,457,758

2559

650,549

2560

3,753,493

2560

611,893

ที่มา : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสารเทศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ที่มา : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสารเทศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

กรมศุลกากรและการท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง
คณะท�ำงานร่วมระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยและกรมศุลกากร
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ ตามค�ำสัง่ กรมศุลกากร
ที่ 231/2560 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานร่วม
ระหว่ า งการท่ า เรื อ แห่ ง ประเทศไทยและกรมศุ ล กากรเพื่ อ อ� ำ นวย
ความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ
โดยมีอธิบดีกรมศุลกากร
และผู้อ�ำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นที่ปรึกษาคณะท�ำงาน
นายชูชัย อุดมโภชน์ ต�ำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์
ทางศุลกากร เป็นหัวหน้าคณะท�ำงาน และผูเ้ ขียนในขณะทีด่ ำ� รงต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยส่วนบริการศุลกากร 1 ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
เป็นเลขานุการคณะท�ำงาน

ย้ายสินค้ามอบให้กับพนักงานขับรถที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์บรรจุ
สินค้าส่งออก เพื่อน�ำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ โดยพนักงานขับรถต้องน�ำตู้
คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าส่งออกมาชั่งน�้ำหนัก เจ้าหน้าที่การท่าเรือฯ
จะบันทึกข้อมูลน�้ำหนักที่ชั่งได้ในเอกสารใบ EIR เพื่อให้พนักงานขับรถ
น�ำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากรพร้อมกับใบก�ำกับการขนย้ายสินค้าใน
ขณะผ่านสถานีรับบรรทุก (Sub Gate) เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขความเสี่ยง
(red line/green line) ซึ่งกรมเจ้าท่าต้องการข้อมูลน�้ำหนักตู้บรรจุ
สินค้าส่งออกเช่นกัน เพื่อให้เป็นไปตามที่องค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ออกกฎข้อ
บังคับตามอนุสัญญา SOLAS CHAPTER VI Part A, Regulation 2 –
Cargo Information ที่ก�ำหนดให้ผู้ส่งสินค้าต้องรับผิดชอบในการตรวจ
สอบความถูกต้องของน�้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า
ส่งออก (Verify Gross Mass : VGM) และระบุข้อมูลน�้ำหนักมวลรวม
ของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าส่งออกที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
ในเอกสารการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ (Shipping Document)
ร ะ บ บ ก า ร ตั ด บั ญ ชี ใ บ ก� ำ กั บ ก า ร ข น ย ้ า ย สิ น ค ้ า ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์
(e-matching)
ผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window : NSW)
จึ ง เป็ น การพั ฒ นากระบวนการส่ ง ออกสิ น ค้ า บนพื้ น ฐานแนวคิ ด

แนวทางการพัฒนาระบบการตัดบัญชีใบก�ำกับการขนย้ายสินค้า
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-matching) ผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window : NSW)
จากการที่ผู้เขียนได้ศึกษากระบวนการส่งออกสินค้าทางท่าเรือ
แหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพ พบว่า เมื่อผู้ประกอบการส่งข้อมูลใบขน
สินค้าขาออก ใบก�ำกับการขนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากรแล้ว ผู้ประกอบการจะพิมพ์ใบก�ำกับการขน
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และเป้ า หมายในการลดการยื่ น เอกสารที่ อ ยู ่ ใ นรู ป ของกระดาษ
โดยเฉพาะเอกสารที่ ผู ้ ป ระกอบการได้ มี ก ารส่ ง ข้ อ มู ล ในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เ ข้ าสู ่ ร ะบบคอมพิว เตอร์ของรัฐ แล้ว และมุ ่ ง เน้นการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ เ หลื อ น้ อ ยที่ สุ ด เพื่ อ ให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ ว ในกระบวนการโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง ออกสิ น ค้ า
การเชือ่ มโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window
: NSW) ท�ำให้สามารถยกเลิกเอกสารแบบขอน�ำตู้สินค้าขาออกผ่านท่า
เข้าเขตศุลกากร ทกท. และยกเลิกเอกสารใบก�ำกับการขนย้ายสินค้า
พร้อมกับการยกเลิกขั้นตอนการตัดบัญชีใบก�ำกับการขนย้ายสินค้าโดย
เจ้าหน้าที่ศุลกากร โดยระบบจะประมวลผล แจ้งเงื่อนไขความเสี่ยง
(red line/green line) พร้อมทั้งตัดบัญชีใบก�ำกับการขนย้ายสินค้าโดย
อัตโนมัติ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดที่ว่า ข้อมูลที่ใช้ในการด�ำเนินการ
ทั้งหมดได้มีการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้ว ทั้งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก
ข้อมูลใบก�ำกับการขนย้าย ข้อมูลในแบบขอน�ำตู้สินค้าขาออกผ่านท่าเข้า
เขตศุลกากร ข้อมูลน�้ำหนักจากการที่ได้มีการเชื่อมโยงการรับ-ส่งข้อมูล
ผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National
Single Window : NSW) ซึง่ การน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย
ในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น เป็นการลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่ (Human Error) เพิ่มความถูกต้องในการตรวจสอบ
จากการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มความโปร่งใสในขั้นตอน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการจากการลดระยะเวลา ขั้นตอนการพบปะกับผู้
ประกอบการ และท�ำให้การตรวจปล่อยสินค้าขาออกเป็นแบบ real time
มากขึน้ ปัญหาใบก�ำกับการขนย้ายสินค้าคงค้างสถานะรับบรรทุกทีส่ ะสม
มานานก็จะลดลงไป ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมศุลกากร
สนับสนุนการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า และการพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
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กรมศุลกากรได้มปี ระกาศกรมศุลกากรที่ 135 /2560 เรือ่ ง การตัด
บัญชีใบก�ำกับการขนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Matching)
ผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National
Single Window : NSW) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการส่งออก
สินค้า ทราบถึงแนวทางและขัน้ ตอนการส่งออกสินค้าทางท่าเรือกรุงเทพ
และท่าเรือแหลมฉบังที่มีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และมีการจัด
งานแถลงข่าวพิธีเปิดระบบการตัดบัญชีใบก�ำกับการขนย้ายสินค้าทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Matching) ผ่ า นระบบการเชื่ อ มโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window : NSW) อย่าง
เป็นทางการ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง อ�ำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประโยชน์ของการตัดบัญชีใบก�ำกับการขนย้ายสินค้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Matching) ผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window : NSW)
สรุปได้ดังนี้
(1) ลดต้นทุนทางโลจิสติกส์ให้กับประเทศไทยได้ถึงปีละ 2,500
ล้านบาท เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศไทยในการ
ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศได้ถึง 3,500 ล้านบาท
(2) ลดจ�ำนวนเอกสารใบก�ำกับการขนย้ายสินค้าลงได้รอ้ ยละ 100
(3) ลดระยะเวลาที่ใช้ในการเตรียมเอกสารและยื่นเอกสารลงได้
ประมาณร้อยละ 80 โดยลดระยะเวลาในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่ง
ออกในการติดต่อเจ้าหน้าที่การท่าเรือฯ และเจ้าหน้าที่ศุลกากร จาก
เดิมใช้ระยะเวลาประมาณ 3-6 นาทีต่อตู้ เหลือเพียง 30 วินาทีต่อตู้
(4) ข้อมูลน�้ำหนักตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกสินค้าส่งออกที่ได้จาก
การชั่งน�้ำหนักจริง ของทุกหน่วยงานทั้งกรมศุลกากร การท่าเรือแห่ง

ประเทศไทย และกรมเจ้าท่า เป็นข้อมูลเดียวกัน
(5) ลดอัตราก�ำลังเจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากร ท�ำให้สามารถวางแผนอัตราก�ำลัง
เพื่อรองรับปริมาณงานของแต่ละงานได้อย่างเหมาะสม เป็นประโยชน์
ในการน�ำข้อมูลไปใช้ในการปรับโครงสร้างอัตราก�ำลังภายใต้กรอบ
การลดขนาดอัตราก�ำลังภาครัฐ
(6) สนับสนุนส่งเสริมการส่งออก รองรับการท�ำงาน 24 ชั่วโมง
อย่างแท้จริง
(7) สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนในการท�ำธุรกิจ หรือธุรกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ
จากรายงานการประกอบธุรกิจประจ�ำปี 2018 (Doing Business
2018) ทีป่ ระเทศไทยได้รบั การจัดอันดับอยูใ่ นอันดับที่ 26 จาก 190 ประเทศ
ของโลก (ปี 2017 ที่อยู่ในล�ำดับที่ 46) ซึ่งถือได้ว่าประเทศไทยได้รับ
การจัดอันดับในภาพรวมดีขึ้นอย่างมาก แต่หากพิจารณาตัวชี้วัดในด้าน
การค้าระหว่างประเทศ ในปี 2018 ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 57
(ปี 2017 จัดอยู่ในล�ำดับที่ 56) ซึ่งมีอันดับลดลงกว่าปีที่ผ่านมา ผู้เขียน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การพัฒนาระบบการตัดบัญชีใบก�ำกับการขนย้าย
สินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Matching) ผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window : NSW) จะ
ช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศผ่านการบูรณาการ

การให้บริ ก ารของภาครั ฐ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จากการน�ำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ และ
ลดขัน้ ตอน ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านลง สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการอ�ำนวยความ
สะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement : TFA) และอนุสญั ญา
เกียวโตฉบับปรับปรุง (Revised Kyoto Convention) จากการสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่ ว ยงานศุ ล กากร ลดการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ ลดต้นทุนของผู้ประกอบการ ลดค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร
ลดขัน้ ตอนการผ่านพิธกี ารศุลกากร เพิม่ ความสะดวก รวดเร็วและความง่าย
ในการประกอบธุรกิจ เสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความเป็นมาตรฐาน
สากล ท�ำให้ภาพลักษณ์ของระบบโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ
ของไทยดีขึ้น อันเป็นการสร้างบรรยากาศการค้า การลงทุนที่ดี ยกระดับ
การยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการศุลกากรด้วยขั้นตอน
ระยะเวลา ต้นทุน กฎ ระเบียบของรัฐที่สนับสนุนการอ�ำนวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะท�ำให้ผลการจัดอันดับความยากง่ายในการ
ประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ในด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ (Trading across borders) ของประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ
ให้อยู่ในอันดับที่ดีขึ้นในปีต่อไป...
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กรมศุลกากร ให้การต้อนรับผูช้ ว่ ยทูตฝ่ายศุลกากรและป้องกันชายแดน
(Customs Attaché), U.S. Customs and Border Protection
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร
ให้การต้อนรับ Mr. Robert Thommen ผู้ช่วยทูตฝ่ายศุลกากรและ
ป้องกันชายแดน (Customs Attaché), U.S. Customs and Border
Protection เข้าแนะน�ำตัวในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุม 3
อาคาร 1 ชั้น 2 กรมศุลกากร

การประชุม “The 4th Joint Coordinating Committee Meeting”
เมือ่ วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายชัยยุทธ ค�ำคุณ รองอธิบดี รักษาการ
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร นายสรศักดิ์ มีนะโตรี
รองอธิบดี และ Mr. Hiroo Tanaka Representative form JICA Thailand ร่วมการประชุม “The 4th Joint Coordinating Committee
Meeting” ตามที่รัฐบาลญี่ปุ่น โดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) และ
กรมศุลกากรได้ลงนามในบันทึกการหารือ (Record of Discussion : R/D)
ในความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการ Project Capacity Development on Rules of Origin for Efficient Customs Procedures
ณ ห้องภาสกรวงศ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมศุลกากร

กรมศุลกากรชีแ้ จงแนวทางการด�ำเนินการพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธเี ปิดงาน “การรับฟังค�ำชีแ้ จง
การด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ. 2560” และรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับกระบวนการและพิธีการทางศุลกากรที่กรมศุลกากรได้จัดท�ำ
อนุบญ
ั ญัตศิ ลุ กากรขึน้ เพือ่ ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ
เป็นไปตามพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ. 2560 โดยกรมศุลกากรได้จดั ให้
กับภาคเอกชนผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตลอดจน
สื่อมวลชน จ�ำนวนกว่า 600 คน เข้าร่วมรับฟัง โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ
อธิบดีกรมศุลกากร และคณะผูบ้ ริหารกรมศุลกากรร่วมชีแ้ จง ณ ห้องมัฆวาน
รังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี)

งาน “GTCC JOINT CHAMBER LUNCHEON”
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมอินเตอร์
คอนอินเนนเทล บางกอก นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ได้รับ
เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในงาน “GTCC JOINT CHAMBER LUNCHEON”
หัวข้อ “Thailand Customs 4.0” จัดโดยหอการค้าไทยเยอรมัน และได้
รับความร่วมมือจาก 13 หอการค้าต่างประเทศ ได้แก่ หอการค้าเยอรมัน
หอการค้าอเมริกัน หอการค้าอังกฤษ หอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบิรก์
หอการค้าแคนาดา หอการค้ายุโรป หอการค้าฝรั่งเศส หอการค้า
ไอร์แลนด์ หอการค้าเนเธอร์แลนด์ หอการค้านิวซีแลนด์ หอการค้าอิตาลี
หอการค้าสิงคโปร์ และหอการค้าสวีเดน
ในการนี้ มร. ดร. โรลันด์ ไวน์ ผู้อ�ำนวยการหอการค้าเยอรมัน-ไทย
เป็นตัวแทนกล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง
จากหอการค้าต่างๆ เป็นจ�ำนวนมากกว่าร้อยคน
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อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในการประชุมชีแ้ จงแนวทางการด�ำเนินงาน
ของกรมศุลกากร ในการพิจารณาประเมินราคารถยนต์
เมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
เป็ น ประธานในการประชุ ม ชี้ แ จงแนวทางการด� ำ เนิ น งานของกรม
ศุลกากร ในการพิจารณาประเมินราคารถยนต์ ตลอดจนรับฟังความเห็น
ในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีนำ� เข้ารถยนต์ ให้แก่ผปู้ ระกอบการรถยนต์
ทีเ่ กีย่ วข้อง ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการศุลกากร ชัน้ 15 อาคาร 120 ปี
กรมศุลกากร

การประชุมทวิภาคีเพื่อหารือเกี่ยวกับเนื้อหาร่างบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและกัมพูชา
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายกุลิศ สมบัติศิริ
อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยนายชัยยุทธ ค�ำคุณ รองอธิบดี รักษาการ
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ให้การต้อนรับ H.E.
Dr. Kun Nhem อธิบดีศุลกากรกัมพูชา พร้อมคณะผู้แทน ในการประชุม
ทวิภาคีเพื่อหารือเกี่ยวกับเนื้อหาร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและกัมพูชาว่าด้วยการผ่านแดน ณ ห้องประชุม
อนุมานราชธน อาคาร 1 กรมศุลกากร

อธิบดีกรมศุลกากร น�ำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างกรมศุลกากร ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง
เมือ่ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
น�ำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมศุลกากร
ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส�ำนึกใน
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ เป็ น ล้ น พ้ น อั น หาที่ สุ ด มิ ไ ด้ ข องพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าเสาธง
กรมศุลกากร

การประชุมอธิบดีศลุ กากรเอเชียยุโรป ครัง้ ที่ 12
ระหว่างวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2560 นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรม
ศุลกากร และคณะเดินทางเข้าร่วมการประชุมอธิบดีศุลกากรเอเชียยุโรป
ครัง้ ที่ 12 (12th ASEM Customs Directors-General/Commissioners’
Meeting) ที่ Ministry of Finance ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารหารือทวิภาคีรว่ มกับศุลกากรเยอรมนี และศุลกากร
ญี่ปุ่น ระหว่างการประชุมดังกล่าวด้วย
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ส่งมอบของกลางวิทยุสอื่ สารพร้อมอุปกรณ์ ให้กบั มณฑลทหารบกที่ 11
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 นายสรศักดิ์ มีนะโตรี รองอธิบดี
เป็นผูแ้ ทนกรมศุลกากรส่งมอบของกลาง วิทยุสอื่ สารพร้อมอุปกรณ์ จ�ำนวน
30 เครือ่ ง จากส�ำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 ให้กบั พลตรีปยิ พงศ์ กลิน่ พันธุ์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ณ ศูนย์แถลงข่าว ชั้น 2 อาคาร 1
กรมศุลกากร

อธิบดีกรมศุลกากรเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เมือ่ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
และคณะผูบ้ ริหารกรมศุลกากร เข้าร่วมพิธถี วายดอกไม้จนั ทน์ภาคประชาชน
ในงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานชัน้ 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
นอกจากนี้ชมรมจิตอาสากรมศุลกากรได้ร่วมกันทอดเต้าหู้และ
หัวไชเท้า(เจ) เพื่อเป็นอาหารว่างไว้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมงานดัง
กล่าวอีกด้วย

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศุลกากร ประจ�ำปี 2560
ตามทีส่ มเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้
กรมศุ ล กากร น� ำ ไปทอดถวายพระสงฆ์ จ� ำ พรรษากาลถ้ วนไตรมาส
ณ วัดทองนพคุณ เขตคลองสานกรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม
พ.ศ. 2560 ตรงกับวันขึน้ 11 ค�ำ่ เดือน 12 เวลา 14.00 น.
ในการนีน้ ายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธี
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีคณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างกรมศุลกากร รวมทัง้ ประชาชนผูม้ จี ติ ศรัทธาเข้าร่วมพิธี ทัง้ นีม้ ยี อด
บริจาคปัจจัยจ�ำนวน 1,696,401 บาท

อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในการประชุมหารือเพือ่ หาแนวทางแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคระหว่าง สมอ. และ กรมการขนส่งทางบก
เมือ่ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
เป็ น ประธานในการประชุ ม หารื อ เพื่ อ หาแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาและ
อุปสรรค ระหว่างส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ
กรมการขนส่งทางบก ณ ห้องประชุมอนุมานราชธน อาคาร 1 ชั้น 2
กรมศุลกากรอาคาร 1 กรมศุลกากร
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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

วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 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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เกริกฤทธิ์ ฉายศิริกุล นักวิชาการศุลกากรช�ำนาญการ
ด่านศุลกากรชุมพร

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2568 และก้าวต่อไป
(AEC 2025 and Beyond)

ปัจจุบนั เป็นทีท่ ราบกันดีอยูแ่ ล้วว่า ประเทศไทยได้เข้าสูก่ ารเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) โดยมีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หรือประมาณ 1 ปี 10 เดือน (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) ท่านผู้อ่าน
หลายท่านอาจยังคงมีคำ� ถามว่า AEC ประสบความส�ำเร็จเสร็จสมบูรณ์
แล้วหรือไม่ เมื่อเข้าสู่ AEC แล้ว วิถีชีวิตของเราๆ ท่านๆ ทั้งหลาย
มีความเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมหรือไม่อย่างไร หรืออาจมีคำ� ถามต่อมาว่า
เมือ่ เราเป็น AEC แล้วจะเดินหน้ากันอย่างไรกันต่อไปส�ำหรับประเทศไทย
ผู ้ เ ขี ย นจึ ง ขอขั น อาสาในการศึ ก ษาหาข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม และได้ ส รุ ป
อย่างง่ายให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจมากขึ้น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กล่าวได้ว่าเป็นพัฒนาการจากการ
รวมกลุ่มทางการค้าในระดับภูมิภาค (Regional bloc) และมีต้นก�ำเนิด
จากการจัดตัง้ เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Agreement
:AFTA) ในปี 2536 หรือ ระยะเวลา 26 ปี ภายหลังจากการจัดตั้ง สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast
Asian Nations: ASEAN) เมื่อปี 2510 และมีพัฒนาการของความร่วมมือ
และการเปิดเสรีการค้าโดยล�ำดับ โดยในปี 2546 ในการประชุมสุดยอด
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อาเซียนทีเ่ กาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้มขี อ้ ตกลงร่วมกันจัดตัง้ ประชาคม
อาเซียน 2563 (ASEAN Community 2020) ประกอบด้วย ประชาคม
ความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community: ASC) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และ
ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community:
ASCC) อย่างไรก็ตาม ได้มีมติเห็นชอบร่วมกันของเหล่าผู้น�ำอาเซียนให้มี
การเลื่อนระยะเวลาให้เร็วขึ้นเป็นปี 2558 ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการ
สร้างความได้เปรียบทางการค้าและเพิ่มอ�ำนาจการต่อรองทางเศรษฐกิจ
ในตลาดโลกให้แก่กลุ่มอาเซียน หรือที่เราท่านเข้าใจกันในภาษาชาว
บ้านว่า มาก่อน ได้ก่อน (First Come, First Served) ท�ำก่อนก็ย่อม
ได้ผลประโยชน์กลับคืนมาก่อนเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นผลจากการเร่งรัดให้
AEC มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและเปิดเสรีการค้าอย่างเต็มรูปแบบ
ด้วยแนวคิดการมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า
บริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) เป็นที่รู้จักและพูดถึงในวงกว้าง ด้วยเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่มีการเจริญ
เติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยเฉลี่ย 5.3% ต่อปี มี GDP รวมสูงเป็นอันดับ 6

ของโลกและอันดับ 3 ของเอเชีย และมีมูลค่าการค้าใหญ่เป็นอันดับ 4
ของโลก จากรายงานของ ASEAN Business Outlook Survey 2017
ระบุว่า AEC จะเป็นหนึ่งในตลาดการค้าที่มีความส�ำคัญที่สุดของโลก
ในอีก 2 ปีข้างหน้านี้ ด้วยปัจจัยหลัก 3 ด้าน คือ การเติบโตของเศรษฐกิจ
ที่รวดเร็ว การมีจ�ำนวนประชากรอายุต�่ำกว่า 30 ปี และเป็นชนชั้นกลาง
มากกว่าครึ่งของประชากรรวม และการเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันมากขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียน นอกจากนี้
รายงานเรือ่ ง A Blueprint for Growth ASEAN Economic Community
2015 : Progress and Achievements เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2558 ได้กล่าว
ถึงความก้าวหน้าของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและสรุปได้ว่า อาเซียน
ใช้ AEC Scorecard เป็นตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานและรายงานความคืบ
หน้าการรวมตัวเป็น AEC ทั้งนี้ จากภาพรวมของการด�ำเนินงาน พบว่า
การรวมตัวตาม AEC Blueprint 2015 ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก
โดยสามารถด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน 486 มาตรการ จาก 611
มาตรการ หรือ คิดเป็น 79.54% ของเป้าหมายที่ก�ำหนด ทั้งนี้ ในส่วนของ
มาตรการที่มีความส�ำคัญระดับสูง (High Priority Measures: HPMs)
อาเซียนสามารถด�ำเนินการบรรลุเป้าหมายแล้วจ�ำนวน 469 มาตรการ
จาก 506 มาตรการ คิดเป็น 92.68% หรือคงเหลือเพียง 37 มาตรการ
หรือ 7.32% ที่ยังคงต้องด�ำเนินการต่อเนื่องให้แล้วเสร็จ โดยเป็น HPMs
ในเสาที่หนึ่ง คือ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single
Market and Production Base) และเสาที่สอง ซึ่งมุ่งมั่นในการเป็น
ภูมภิ าคทีม่ ขี ดี ความสามารถในการแข่งขันสูง (Competitive Economic
Region) ในขณะที่มาตรการในเสาที่สาม ในเรื่องของการเป็นภูมิภาคที่
มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน (Equitable Economic Development) และเสาที่สี่ ด้านการเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับ

เศรษฐกิจโลก (Integration into the Global Economy) ได้ด�ำเนิน
การเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเป็นที่คาดหมายว่าอาเซียนในอีก
10 ปีข้างหน้า จะเป็นภูมิภาคที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างแท้จริงทั้งใน
ด้านเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน (Hard Infrastructure) และโครงข่าย
ด้านข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร (Soft Infrastructure Networks)
ส� ำ หรั บ การสื บ ค้ น และเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ทั้ ง ภายในประเทศสมาชิ ก และ
ระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน รวมทั้งยังประเมินว่าจะมีการร่วมมือ
ระหว่างภาคธุรกิจมากขึน้ และมีการพัฒนาเข้าสูก่ ารเป็น Digital Economy
อีกด้วย
รายงานฉบับเดียวกันยังได้กล่าวถึง ผลของการเข้าสู่ AEC ซึ่ง
เป็นปัจจัยส�ำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมโยงตลาด
ภายในภูมิภาคได้เป็นอย่างดี โดย สมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ
ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และบรูไน
มีอัตราภาษี 0% ในสัดส่วน 99.20% ของรายการสินค้าที่มีทั้งหมด และ
กลุ่ม CLMV มีอัตราภาษี 0% ในสัดส่วน 95.99% ซึ่งสนับสนุนให้เกิดการ
ค้าระหว่างกันได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณา GDP ของ
อาเซียน พบว่าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวภายหลังการเข้าสู่ AEC จาก 1.33 ล้าน
ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2550 เพิ่มขึ้นเป็น 2.54 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
ในปี 2557 และมูลค่าการค้าระหว่างประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้นมาก
จาก 1.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2550 เพิ่มขึ้นเป็น 2.5 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐ ในปี 2557 และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ปัจจัยของความส�ำเร็จที่ส�ำคัญมาจากมาตรการเปิดเสรีทางการค้า
และการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งส่งผลให้ภาคธุรกิจเกิดความ
คล่องตัว สามารถลดระยะเวลา ลดเอกสารและต้นทุนทางการค้าที่ไม่
จ�ำเป็นออกจากระบบการน�ำเข้า-ส่งออก รวมถึงการค้าชายแดนและ
การค้าระหว่างประเทศได้มาก

ตารางที่ 1 : ความคืบหน้าการรวมตัวเป็น AEC 2015

ที่มา: ASEAN Secretariat, 2558
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ตัวอย่างที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและมีผลกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน กล่าวคือ ท่านผู้อ่านในฐานะผู้บริโภค มีตัวเลือก
ส�ำหรับการบริโภคสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายมากขึ้น ในขณะที่ราคาจ�ำหน่ายถูกลง เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเลือก
ซื้อขายสินค้าและบริการด้วยรูปแบบธุรกรรมออนไลน์อย่างครบวงจรเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อจนถึงการช�ำระเงิน การเดินทางที่สะดวกสบายใครๆ ก็
บินได้ มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์ต่างๆ มากขึ้นและตัดสินใจได้ดีขึ้นด้วยฐานข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้ประชาชน
อาเซียนในภาพรวมมีมาตรฐานในการด�ำรงชีวิตที่ดี (Standard of Living) มีความกินดีอยู่ดี (Well-Being) และมีความสุข (Happiness) ส�ำหรับ
ตัวอย่าง กลุ่มธุรกิจจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาลงทุนในไทย เช่น กลุ่ม Lazada Group ประเทศสิงคโปร์ เปิดบริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็ป
ไซด์ในหลายประเทศ กลุ่มบริษัท Agoda ประเทศสิงคโปร์ เปิดบริการจองที่พักออนไลน์ผ่านเว็ปไซด์ กลุ่มบริษัท Super Group ประเทศสิงคโปร์
เข้ามาตั้งส�ำนักงานขายและจ�ำหน่ายผลิตภัณท์กาแฟยี่ห้อ Super Coffee กลุ่มบริษัทดาวเฮือง ประเทศ สปป. ลาว เข้ามาลงทุนเปิดสาขาร้านกาแฟ
Dao Coffee ในหลายจังหวัดทางภาคเหนือและภาคอีสานของไทย กลุ่มบริษัท MBI Group ประเทศมาเลเซีย ลงทุนประกอบกิจการโรงแรมและ
สวนสนุกครบวงจรในพื้นที่อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา หรือกรณีกลุ่มทุนไทยเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ ทั้งในกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภค
บริโภค ค้าปลีก ท่องเที่ยวโรงแรม โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ พลังงาน ก่อสร้าง การเงินการธนาคาร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยกตัวอย่างเช่น
บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ Amazon Coffee ของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ขยายกิจการไปยังประเทศเพื่อนบ้านใน
หลายประเทศ รวมถึงปรากฎการณ์สายการบินต้นทุนต�่ำ เช่น สายการบินแอร์เอเชียจากประเทศมาเลเซีย สายการบินไทยไลออน์แอร์จากประเทศ
อินโดนีเซีย สายการบินนกแอร์จากประเทศไทย ที่นอกจากจะให้บริการด้านการบินภายใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว ยังให้บริการด้านการบิน
ไปยังประเทศนอกอาเซียนอีกด้วย เช่น ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ ฮ่องกง เป็นต้น

ภาพที่ 1: กลุ่มทุนจากประเทศไทยขยายการลงทุนในอาเซียน

ที่มา: กรมธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ, 2556
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ส�ำหรับประเทศไทย จากรายงานเรื่อง พัฒนาการของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ของกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อเดือน
เมษายน 2560 พบว่า ประเทศไทยสามารถด�ำเนินมาตรการตาม AEC
Blueprint 2015 ณ เดือน ธันวาคม 2558 ได้ถึง 96.00% โดยมีผล
การด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ เช่น จัดตัง้ ระบบการเชือ่ มโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(National Single Window: NSW) และได้น�ำร่องทดสอบการเชื่อมโยง
ข้อมูล ATIGA Form D กับประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และ
เวียดนาม ผ่านระบบการเชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
(ASEAN Single Window: ASW) โครงการน�ำร่องการรับรองถิ่นก�ำเนิด
สินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification) และเตรียมความพร้อมในการเริ่ม
ใช้งานระบบ ASEAN Self-Certification Scheme โครงการน�ำร่อง
ระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System:
ACTS) โครงการคลังข้อมูลทางการค้า (National Trade Repository)
เพื่อเชื่อมโยงกับการจัดตั้งคลังข้อมูลทางการค้าอาเซียน (ASEAN Trade
Repository) เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผปู้ ระกอบการระหว่างประเทศ
โครงการความร่ ว มมื อด้านพลังงานและพลังงานหมุน เวียนกั บกลุ ่ ม
ประเทศอาเซียน การเป็นผู้ประสานงานการเจรจาความตกลง/พิธีสาร
ยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน และความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-ฮ่องกง ฯลฯ
จากข้อมูลข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปัจจุบนั นัน้ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์หรือเสร็จสิน้ แบบร้อยเปอร์เซนต์
ยังคงมีพันธกิจและมาตรการที่ต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องจากปี 2015
ต่อไปอีกในอนาคต รวมถึง AEC เป็นกระบวนการเปิดเสรีทางการค้าและ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่มีพลวัต จึงเปรียบได้กับการรวมกลุ่มของ
สหภาพยุโรป (European Union: EU) ที่พัฒนาไปสู่สหภาพเศรษฐกิจ
(Economic Union) ตั้งแต่ปี 2535 ซึ่งถือเป็นขั้นสูงสุดของการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจ และในปัจจุบัน EU ยังคงมีพัฒนาการด้านการเปิดเสรี
ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง
เมื่ อ อาเซี ย นมองเห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการเจริ ญ เติ บ โต
อย่างยั่งยืนร่วมกัน จึงน�ำไปสู่การมองภาพอนาคตในอีก 10 ปีข้างหน้า

เพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งต่อไป จึงได้ก�ำหนด
วิสัยทัศน์อาเซียน 2568 (ASEAN COMMUNITY VISION 2025) ขึ้น
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2558
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยประเทศสมาชิกอาเซียนได้กำ� หนด
วิสยั ทัศน์หลักของอาเซียน คือ การปรับปรุงประชาคมอาเซียนให้มบี รู ณาการ
ในเชิ ง ลึ ก มากขึ้ น ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ทั้ ง ในเชิ ง ลึ ก และใน
เชิงกว้าง การท�ำให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
และการท�ำให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางของสถาปัตยกรรมในภูมภิ าค และได้
ร่วมกันประกาศปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน 2568: มุ่งหน้า
ไปด้วยกัน (Kuala Lumpur Declaration on the ASEAN 2025: Forging
Ahead Together) ซึง่ ถือเป็นการประกาศรับรองวิสยั ทัศน์อาเซียน 2568
และแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2568 (AEC Blueprint 2025)
โดยแผนงานดังกล่าวได้ก�ำหนดทิศทางการรวมตัวทางเศรษฐกิจของ
อาเซียนในระยะ 10 ปีขา้ งหน้า (2559-2568) มุง่ เน้นการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของมาตรการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีแนวทางการรับมือต่อ
ประเด็นความท้าทายใหม่ๆ และสามารถน�ำอาเซียนเข้าไปเป็นส่วนส�ำคัญ
ของห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chains : GVCs) หรือที่รู้จักกันใน
นามเครือข่ายห่วงโซ่การผลิตของโลก (Global Production Networks)
ซึ่งเป็นแนวโน้มรูปแบบการค้าระหว่างประเทศยุคใหม่
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ AEC Blueprint 2025 กับ AEC Blueprint
2015 พบว่า มีการจัดกลุ่มองค์ประกอบใหม่เพื่อให้แผนงาน AEC มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น มีการพัฒนาและสานต่อแผนงานฉบับเดิม โดยปรับ
จาก 4 เสาหลัก เป็นองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน และมีที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ คือ
การขยายความร่วมมือและการรวมตัวรายสาขา และมี AEC Blueprint
2025 Monitoring & Evaluation (M&E) Framework เป็นแนวทาง
ใหม่ ใ นการประเมิ น ความก้ า วหน้ า และผลส� ำ เร็ จ ของโครงการอย่ า ง
เป็นระบบ ด้วยการเพิ่มศักยภาพการติดตามผลผลิตที่ได้ (Output) และ
การได้ผลประโยชน์ (Outcome) จากการด�ำเนินโครงการ รวมถึงการประเมิน
ผลกระทบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้การด�ำเนินการโครงการต่างๆ ของ
AEC มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ตารางที่ 2: เปรียบเทียบ AEC 2015 (2008-2015) กับ AEC 2025 (2016-2025)
AEC 2015

AEC 2025

การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว

เศรษฐกิจที่มีการรวมตัวและเชื่อมโยงในระดับสูง

การสร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขัน

มีความสามารถในการแข่งขัน มีนวัตกรรมและมีพลวัต
การขยายความร่วมมือและการรวมตัวรายสาขา

การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค

ความสามารถในการปรับตัว ครอบคลุมทุกภาคส่วน
และมีประชาคมเป็นศูนย์กลาง

การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

การเป็นส่วนส�ำคัญของประชาคมโลก

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2559
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เมื่อ AEC Blueprint 2025 ก�ำหนดว่า AEC จะต้องเป็นภูมิภาคที่มี
การรวมตัวและเชื่อมโยงในระดับสูง จึงสามารถคาดการณ์ได้ว่า อาเซียน
จะเป็ น ภู มิ ภ าคที่ มี ก ารเปิ ด เสรี ก ารค้ า และบริ ก ารอย่ า งเต็ ม รู ป แบบ
ทุ ก ภาคส่ ว นให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การอ� ำ นวยความสะดวกทางการค้ า
ยกเลิก/ลดมาตรการที่มิใช่ภาษี ปรับปรุงกระบวนการน�ำเข้า-ส่งออก
และพิธีการศุลกากร ปรับประสานมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กัน ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมสภาพ
แวดล้อมด้านการลงทุน การเปิดเสรีด้านการเงิน การพัฒนาและรวมตัว
ของตลาดทุน การอ�ำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือ ผู้
เชี่ยวชาญและนักธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิก
อาเซียนในห่วงโซมูลค่าโลก
ในส่วนของมาตรการด้านการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรมศุลกากร พบว่า มีแนวโน้มการด�ำเนินการที่เข้มข้น
อย่างต่อเนื่องตลอดแผนงาน AEC Blueprint 2025 โดยผลักดันผ่าน
โครงการต่างๆ เช่น ASEAN Single Window, ASEAN-wide SelfCertification, Tariff Finder, ASEAN Customs Transit System
และ ASEAN Trade Repository รวมถึง สร้างกลไกและมาตรการ
ในการบริหารจัดการกับการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการภาษี
(Non-tariff barriers : NTBs) หรือผลจากการกีดกันของมาตรการ
NTBs ซึ่งจะส่งผลให้ภาคธุรกิจเกิดความสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น
เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม ทุกภาคส่วนสามารถได้รับประโยชน์จาก
การเข้าสู่ AEC 2025 ได้เป็นอย่างดี

ทัง้ นี้ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการ การประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และอดีตผู้อ�ำนวยการใหญ่
องค์การการค้าโลก (WTO) ได้ให้ขอ้ คิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจจากการบรรยาย
ในหัวข้อ “ประเทศไทยกับทศวรรษใหม่แห่งการพลิกโฉมเศรษฐกิจ ภายใต้
ความร่วมมือ AEC” ในงานสัมมนาธนาคารกรุงเทพ ประจ�ำปี 2559
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา สรุปได้ว่า สิ่งส�ำคัญที่สุดในการพัฒนา
ของอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้า คือ “ส�ำนึกความเป็นอาเซียน”
ส�ำคัญที่สุดต้องสร้างให้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็น
ตลาดเดี ย วที่ มี พั ฒ นาการในรู ป แบบที่ ก ้ า วไปพร้ อ มกั น และสร้ า ง
บทบาทอาเซียนในเวทีโลกให้ได้ นอกจากนี้ กระบวนการที่จะพลิกโฉม
ประชาคมอาเซียนได้นั้น มีอยู่ด้วยกัน 5 ประการ ได้แก่
1. Digitization ในปัจจุบันนั้นไม่สามารถเลี่ยงดิจิทัลได้ ซึ่งแม้จะ
มีข้อดีอยู่มาก แต่ต้องพึงระวังในเรื่อง ความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
และเทคโนโลยีในอาเซียนทีย่ ังไม่ทัดเทียมกัน และหากไม่มีการรองรับทีด่ ี
อาจกลายเป็นความเสี่ยงได้เช่นเดียวกัน
2. Connectivity รัฐบาลประเทศอาเซียนควรมีนโยบายก�ำหนด
ส่งเสริมความเชื่อมโยงของภูมิภาค ซึ่งจะช่วยเอื้อต่อการเคลื่อนไหวของ
สินค้า เงินทุน และแรงงาน ดังเช่นวิสัยทัศน์ของอาเซียน
3. Productivity การสร้างผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ จะต้องเน้น
การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการศึกษา นอกจากนี้ยังต้อง
สนับสนุนประเทศ CLMV เพราะการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศเหล่านี้ ทีจ่ ะเชือ่ มโยงต่อไปยังจีน จะเป็นประโยชน์กบั ประเทศไทย

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการ ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด (UNCTAD)
และอดีตผู้อ�ำนวยการใหญ่ องค์การการค้าโลก (WTO)
ที่มา: https://thaipublica.org
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4. Global Integration การบูรณาการเข้ากับโลก ประเทศสมาชิก
ไม่ควรที่จะแข่งขันกันเอง หรือไม่แบ่งกรอบการเจรจาการค้าออกเป็น
หลายกรอบ โดยความร่วมมือระหว่างกันจะช่วยสร้างอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ
“Power of Economies” ให้กับภูมิภาคอาเซียน
5. Currency Regime ควรมีข้อตกลง หรือ Code of Conduct
ป้องกันการเปลี่ยนแปลงค่าเงินมากเกินไปปัจจุบันจะเห็นการแข่งขันกัน
ลดค่าเงิน ลดอัตราดอกเบี้ย หรือมีนโยบายดอกเบี้ยติดลบ ซึ่งกระทบต่อ
เศรษฐกิจโลก
กล่าวโดยสรุป การรวมกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC
เมือ่ ปลายปี 2015 ถือเป็นจุดเริม่ ต้นของการเดินทางระยะไกลในการรวม
ตัวกันของทุกประเทศในอาเซียน ผูเ้ ขียนมีความเห็นว่า ท่ามกลางการ
เปลีย่ นแปลงทีก่ ำ� ลังเกิดขึน้ และด�ำเนินไปอย่างต่อเนือ่ ง ประเทศไทยจะ
ต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาประเทศด้วยมุมมองและทิศทางการ
พัฒนาทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการมุง่ สูต่ ะวันออก (Look East, Act East) มาก
ขึน้ โดยเฉพาะกลุม่ CLMV ได้แก่ กัมพูชา (Cambodia) สปป.ลาว (Laos
PDR) เมียนมา (Myanmar) และเวียดนาม (Vietnam) ทีถ่ อื เป็นขุมทรัพย์
ของอาเซียน เนือ่ งจากมีอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนือ่ ง
มีทรัพยากรธรรมชาติอดุ มสมบูรณ์ ค่าแรงต�ำ่ รัฐบาลมีนโยบายเปิดเสรี
การค้า ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากประเทศพัฒนาแล้ว (GSP) และมี
ความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ไทยเป็นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว การให้ความส�ำคัญกับภาพรวม
ในการเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของ AEC มากขึน้ ทัง้ ในเรือ่ งของการค้าชายแดน

การอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนในภูมภิ าคการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้เป็นหนึง่ เดียวกัน มุง่ มัน่ พัฒนาเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์
การส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละเข้าใจภาษาและวัฒธรรมของประเทศเพือ่ นบ้าน
รวมถึงใช้ศักยภาพในความเป็นภูมิรัฐศาสตร์ของไทยพัฒนาศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจไปสูร่ ะดับโลก และสามารถก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปาน
กลาง กับดักความเหลือ่ มล�ำ้ ของความมัง่ คัง่ และกับดักความไม่สมดุลใน
การพัฒนา พร้อมกับเปลีย่ นผ่านประเทศไทยไปสูป่ ระเทศพัฒนาแล้วทีม่ ี
ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ในบริบทของการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมยุคที่ 4
หรือ ประเทศไทย 4.0 ด้วยระบบเศรษฐกิจใหม่ทขี่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม
(Value–Based Economy) นัน้ เอง
*************************************************
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ประทีป อุดมพัฒนากร
นักวิชาการศุลกากรช�ำนาญการพิเศษ
รักษาการในต�ำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและพิธีการศุลกากร

“เงินเพิม
่ และเบี้ยปรับ

ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560”

พระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ.2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก�ำหนด
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
คือ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ดังนัน้ การด�ำเนินการในส่วนของการ
เรียกเก็บเงินเพิม่ และเบีย้ ปรับ กรณีทผี่ นู้ ำ� ของเข้าหรือผูส้ ง่ ของออกไม่เสีย
อากรหรือเสียอากรไม่ครบถ้วนภายหลังวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 จึงต้อง
ด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ. 2560
เนื้อหาสาระส�ำคัญเกี่ยวกับเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามพระราช
บัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ. 2560 เป็นไปตามมาตรา 22 “ในกรณีทผี่ นู้ ำ� ของเข้า
หรือผู้ส่งของออกไม่เสียอากรหรือเสียอากรไม่ครบถ้วน ให้เรียกเก็บเงิน
เพิ่มในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนของอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่ม โดย
ไม่คิดทบต้น นับแต่วันที่น�ำของออกไปจากอารักขาของศุลกากรหรือส่ง
ของออกไปนอกราชอาณาจักร จนถึงวันที่น�ำเงินมาช�ำระ เศษของเดือน
ให้นับเป็นหนึ่งเดือน โดยเงินเพิ่มที่เรียกเก็บนี้ ต้องไม่เกินอากรที่ต้อง
เสียหรือเสียเพิ่ม
ในกรณี ที่ ผู ้ น� ำ ของเข้ า หรื อ ผู ้ ส ่ ง ของออกไม่ เ สี ย อากรภายใน
ก�ำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมินอากร ตาม
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มาตรา 20 ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละยี่สิบของอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่ม
เงินเพิ่มหรือเบี้ยปรับให้ถือเป็นเงินอากร
เงินเพิ่มอาจลดลงได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ส�ำหรับเบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงได้ตามระเบียบที่อธิบดีก�ำหนดโดย
อนุมัติของรัฐมนตรี”
จากบทบัญญัติดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่า เงินเพิ่มและเบี้ยปรับถือ
เป็นโทษทางแพ่งส�ำหรับผู้ค้างค่าอากร กล่าวคือ ผู้มีหน้าที่เสียอากรไม่
ได้เสียอากรให้ครบถ้วนถูกต้องตามเวลาที่กฎหมายก�ำหนด โดยเงินเพิ่ม
ตามกฎหมายศุลกากร จะเก็บในกรณีที่ผู้น�ำของเข้าหรือผู้ส่งของออกไม่
เสียอากรหรือเสียอากรไม่ครบถ้วน ก่อนจะรับมอบของไปจากอารักขา
ของศุลกากรหรือก่อนส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา
51 ที่ก�ำหนดว่า ก่อนจะรับมอบของไปจากอารักขาของศุลกากรหรือ
ก่อนจะส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร ผู้น�ำของเข้าหรือผู้ส่งของ
ออกต้องช�ำระอากรให้ครบถ้วนเสียก่อน จึงจะน�ำออกจากอารักขาของ
ศุลกากร หรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรได้ หากมาเสียอากร
ภายหลังน�ำออกจากอารักขาของศุลกากรหรือภายหลังการส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร ถือว่าเป็นการผิดนัดช�ำระหนี้ จะต้องมีการเรียก

เก็บเงินเพิ่มในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือน โดยไม่คิดทบต้น นับแต่วันที่
น�ำของออกจากอารักขาของศุลกากรหรือวันที่ส่งของออกไปนอกราช
อาณาจักร
เงินเพิม่ ร้อยละหนึง่ ต่อเดือนนี้ เศษของเดือนให้นบั เป็นหนึง่ เดือน
และเงินเพิม่ ตามมาตรานีเ้ ก็บได้ไม่เกินต้นเงินค่าอากรทีต่ อ้ งช�ำระ โดยปกติ
หากค้างค่าอากรเกิน 8 ปี 4 เดือน ก็จะเกินเงินต้น กฎหมายให้คดิ เงินเพิม่ ได้
ไม่เกินเงินต้น คือ 8 ปี 4 เดือน เท่านั้น
เงินเพิ่มที่ต้องเสียอาจลดลงได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในกฎ
กระทรวงการคลัง ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 25601 ดังนี้
(1) ถ้าช�ำระอากรภายในหนึง่ ปี นับแต่วนั ทีน่ ำ� ของออกไปจากอารักขา
ของศุลกากรหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร เงินเพิ่มที่ต้องเสียให้
ลดลงเหลือร้อยละศูนย์จุดสองห้าต่อเดือนของอากรที่ต้องเสียหรือเสีย
เพิ่ม นับแต่วันที่น�ำของออกไปจากอารักขาของศุลกากรหรือส่งของออก
ไปนอกราชอาณาจักร จนถึงวันที่ช�ำระ
(2) ถ้าช�ำระอากรเกินหนึง่ ปี แต่ไม่เกินสองปี นับแต่วนั ทีน่ ำ� ของออก
ไปจากอารักขาของศุลกากร หรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร เงิน
เพิ่มที่ต้องเสียให้ลดลงเหลือร้อยละศูนย์จุดห้าต่อเดือนของอากรที่ต้อง
เสียหรือเสียเพิ่ม นับแต่วันที่น�ำของออกไปจากอารักขาของศุลกากร
หรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร จนถึงวันที่ช�ำระ
(3) ถ้าช�ำระอากรเกินสองปี แต่ไม่เกินสามปี นับแต่วันที่น�ำของ
ออกไปจากอารักขาของศุลกากรหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร
เงินเพิ่มที่ต้องเสียให้ลดลงเหลือร้อยละศูนย์จุดเจ็ดห้าต่อเดือนของ
อากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่ม นับแต่วันที่น�ำของออกไปจากอารักขาของ
ศุลกากรหรือส่งของออกไป นอกราชอาณาจักร จนถึงวันที่ช�ำระ

1
2

เบี้ยปรับตามกฎหมายศุลกากร ถือเป็นโทษทางแพ่ง กรณีผู้น�ำ
ของเข้าหรือผูส้ ง่ ของออกทีไ่ ด้รบั แบบแจ้งการประเมินอากร ตามมาตรา 20
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 แล้วไม่มาช�ำระเงินอากรตาม
จ�ำนวนที่ถูกเรียกเก็บเพิ่มภายในก�ำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบ
แจ้งการประเมิน จะถูกเรียกเก็บเบี้ยปรับร้อยละ 20 ของอากรที่ต้อง
เสียหรือเสียเพิ่ม
ส�ำหรับเบี้ยปรับที่จัดเก็บนี้อาจงดหรือลดลงได้ตามระเบียบที่
อธิบดีก�ำหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในปัจจุบัน
เป็นไปตามระเบียบกรมศุลกากรว่าด้วยการงดหรือลดเบีย้ ปรับ พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 25602 มีรายละเอียดดังนี้
(1) กรณีน�ำเงินอากรมาช�ำระภายในสิบห้าวัน นับแต่วันพ้น
ก�ำหนดเวลาการช�ำระอากร ตามแบบแจ้งการประเมิน ให้งดเบี้ยปรับ
(2) กรณี น� ำ เงิ น อากรมาช� ำ ระภายหลั ง สิ บห้ า วั น แต่ไม่เกิน
สามสิบวัน นับแต่วนั พ้นก�ำหนดเวลาการช�ำระอากรตามแบบแจ้งการประเมิน
ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละห้าของอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่ม
(3) กรณีน�ำเงินอากรมาช�ำระภายหลังสามสิบวัน แต่ไม่เกิน
หกสิบวัน นับแต่วันพ้นก�ำหนดเวลาการช�ำระอากรตามแบบแจ้งการ
ประเมิน ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละสิบของอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่ม
(4) กรณี น� ำ เงิ น อากรมาช� ำ ระภายหลั ง หกสิ บวั น แต่ไม่เกิน
เก้าสิบวัน นับแต่วันพ้นก�ำหนดเวลาการช�ำระอากรตามแบบแจ้งการ
ประเมิน ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละสิบห้าของอากรที่ต้องเสียหรือ เสียเพิ่ม
(5) กรณีน�ำเงินอากรมาช�ำระภายหลังเก้าสิบวันขึ้นไป นับแต่
วันพ้นก�ำหนดเวลาการช�ำระอากรตามแบบแจ้งการประเมิน ให้เสียเบี้ย
ปรับร้อยละยี่สิบของอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่ม

ดู กฎกระทรวง ก�ำหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
ดู ระเบียบกรมศุลกากร ว่าด้วยการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
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ข้อแตกต่างเกีย่ วกับเงินเพิม่ และเบีย้ ปรับ
ตามพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ. 2469 และพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

1. เรียกเงินเพิ่มร้อยละหนึ่งต่อเดือน ตามมาตรา 112 จัตวา กรณีผู้น�ำของ 1. เรียกเก็บเงินเพิ่มร้อยละหนึ่งต่อเดือน ตามมาตรา 22 กรณีผู้น�ำของ
เข้าหรือส่งออกได้น�ำสินค้าออกไปจากอารักขาของศุลกากรแล้วและไม่ได้ เข้าหรือผู้ส่งของออกไม่เสียอากรหรือเสียอากรไม่ครบถ้วน
ช�ำระเงินค่าภาษีอากรให้ครบถ้วน หรือไม่ได้วางประกันค่าภาษีอากรเป็น
เงินสดให้คุ้มค่าภาษีอากร
2. เรียกเก็บเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบ ตามมาตรา 112 ตรี กรณีดังนี้
ก. ผู้น�ำเข้าหรือส่งออกมิได้ช�ำระอากรให้ครบถ้วน
ข. การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด ตามมาตรา 40
ค. การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก�ำหนด ตามมาตรา 45

2. เรียกเก็บเบี้ยปรับร้อยละยี่สิบของอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่ม ตาม
มาตรา 22 กรณีผู้น�ำของเข้าหรือ ผู้ส่งของออกไม่เสียอากรภายใน
ก�ำหนดสามสิบวัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แบบแจ้งการประเมินอากรตามมาตรา 20
และสามารถงดหรื อ ลดเบี้ ย ปรั บ ได้ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดไว้
ในระเบียบกรมศุลกากรว่าด้วยการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2560 ลง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

3. กรณีได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละหนึ่ง ต่อเดือน ตามมาตรา 3. ไม่มีกรณียกเว้นเงินเพิ่มร้อยละหนึ่งต่อเดือน ที่เรียกเก็บตามมาตรา
112 จัตวา วรรคแรก ตอนท้าย ที่ว่า “แต่มิให้เรียกเก็บเงินเพิ่มดังกล่าวใน 22 มีเฉพาะการลดเงินเพิ่มตามกฎกระทรวง ก�ำหนดหลักเกณฑ์การลด
กรณีที่มี การช�ำระอากรเพิ่มตามมาตรา 102 ตรี อนุมาตรา 3” (กรณีมีการ เงินเพิม่ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น
ตรวจเก็บอากรขาดและเจ้าหน้าที่ผู้ส�ำรวจเงินอากรตรวจพบ เป็นผลให้เรียก
อากรเพิ่มเติมได้)
4. การลดหย่อนเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบ
- ภายในสิบห้าวัน เรียกเก็บเงินเพิ่ม ร้อยละ 2
- ภายในหนึ่งเดือน เรียกเก็บเงินเพิ่ม ร้อยละ 5
- ภายในสองเดือน เรียกเก็บเงินเพิ่ม ร้อยละ 10
- ภายในสามเดือน เรียกเก็บเงินเพิ่ม ร้อยละ 15
- เกินสามเดือน เรียกเก็บเงินเพิ่ม ร้อยละ 20

4. การงดหรือลดเบี้ยปรับร้อยละยี่สิบ
- ภายในสิบห้าวัน ให้งดเบี้ยปรับ
- หลังสิบห้าวัน แต่ไม่เกินสามสิบวัน เบี้ยปรับ ร้อยละ 5
- หลังสามสิบวัน แต่ไม่เกินหกสิบวัน เบี้ยปรับ ร้อยละ 10
- หลังหกสิบวัน แต่ไม่เกินเก้าสิบวัน เบี้ยปรับ ร้อยละ 15
- หลังเก้าสิบวันขึ้นไป เบี้ยปรับ ร้อยละ 20

5. การเรียกเก็บเงินเพิ่มร้อยละหนึ่งต่อเดือน ตามมาตรา 112 จัตวา ไม่
ก�ำหนดอัตราสูงสุดของ เงินเพิ่มที่เรียกเก็บ

5. การเรียกเก็บเงินเพิม่ ร้อยละหนึง่ ต่อเดือน ตามมาตรา 22 ก�ำหนดว่า
ต้องไม่เกินอาการที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่ม

บทสรุป เกีย่ วกับเงินเพิม่ และเบีย้ ปรับ ตามมาตรา 22 พระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2560
1) ในกรณีที่ผู้น�ำของเข้าหรือผู้ส่งของออกไม่เสียอากรหรือเสีย
อากรไม่ครบถ้วน ให้เรียกเก็บเงินเพิ่มอีก ในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือน
ของอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่ม โดยไม่คิดทบต้น นับแต่วันที่น�ำของ
ออกไปจากอารักขาของศุลกากรหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร
จนถึงวันที่น�ำเงินมาช�ำระ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน โดยเงิน
เพิ่มที่เรียกเก็บนี้ ต้องไม่เกินอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่ม
2) ในกรณีที่ผู้น�ำของเข้าหรือผู้ส่งของออกไม่เสียอากรภายใน
ก�ำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมินตามมาตรา 20
ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละยี่สิบของอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่ม
3) เงินเพิ่มและเบี้ยปรับให้ถือเป็นเงินอากร
4) เงินเพิ่มอาจลดลงได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ส�ำหรับเบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงได้ ตามระเบียบที่อธิบดีก�ำหนดโดย
อนุมัติรัฐมนตรี
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5) อากร หมายความว่า อากรศุลกากรที่จัดเก็บกับของที่น�ำเข้า
มาในหรื อ ส่ ง ออกไปนอกราชอาณาจั ก รตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละ
กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่ก�ำหนดให้เป็น
อากรศุลกากร
6) ผูน้ ำ� ของเข้า ให้หมายความรวมถึง เจ้าของ ผูค้ รอบครอง หรือผู้
มีส่วนได้เสียในของใดๆ นับแต่เวลาที่ของนั้นเข้ามาในราชอาณาจักร ถึง
เวลาที่พนักงานศุลกากรได้ส่งมอบให้ไปโดยถูกต้อง พ้นจากอารักขาของ
พนักงานศุลกากร
7) ผู้ส่งของออก ให้หมายความรวมถึง เจ้าของ ผู้ครอบครอง
หรือผู้มีส่วนได้เสียในของใดๆ นับแต่เวลาที่น�ำของนั้นเข้ามาในอารักขา
ของพนักงานศุลกากร จนถึงเวลาที่ได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ผู้เขียนหวังว่าบทความเกี่ยวกับเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ศุ ล กากร พ.ศ. 2560 จะเป็ น ข้ อ มู ล ส่ ว นหนึ่ ง
ที่ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งน� ำ ไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว อันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

ปฏิญญาวายุภักษ์

ช่องทางสายด่วนสายตรงถึงผู้บริหาร
1. สายด่วน Hotline 1689
2. Email : whistle4change@mof.go.th
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กรมศุลกากรแถลงนโยบาย ปีงบประมาณ 2561
พร้อมประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ของกรมศุลกากร

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องภาสกรวงศ์
กรมศุลกากร นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ประชุมมอบ
นโยบายแนวทางการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่
ผู้บริหารกรมศุลกากร หัวหน้าส่วนราชการระดับส�ำนัก กลุ่ม ด่านศุลกากร
และผู ้ เ ชี่ ย วชาญ พร้ อ มกั บ ประกาศเปิ ด ตั ว คุ ณ ธรรมอั ต ลั ก ษณ์ของ
กรมศุลกากร คือ รับผิดชอบ (Accountability) สุจริต (Integrity) จิตบริการ
(Service mind)
นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า ปัจจุบนั กรมศุลกากร
ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรในหลายมิติ อาทิ กฎหมาย
(พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2560 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560)
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร ตลอดจน
โครงการต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบงานของกรมศุลกากร ส�ำหรับ
การจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา กรมศุลกากรสามารถ
จัดเก็บรายได้จ�ำนวน 104,785 ล้านบาท ซึ่งต�่ำกว่าประมาณการที่ได้รับ
จ�ำนวน 15,715 ล้านบาท แต่สูงกว่าคาดการณ์ที่กรมศุลกากรได้รับให้
จัดเก็บในช่วงปลายปีงบประมาณ 2560 จ�ำนวน 785 ล้านบาท และใน
ปีงบประมาณ 2561 นี้กรมศุลกากรได้รับจัดสรรประมาณการจัดเก็บ
รายได้ จ�ำนวน 111,000 ล้านบาท ดังนั้น กรมศุลกากรจึงได้มีมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ในหลายมิติ ได้แก่ 1) พัฒนารูปแบบ
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การจัดเก็บภาษีสินค้า e-commerce (เข้มงวดในการจัดเก็บภาษีสินค้า
e-commerce จัดท�ำฐานข้อมูลสินค้ากลุ่มเสี่ยง และเชื่อมโยงข้อมูล
กับต่างประเทศเพื่อการตรวจสอบ) 2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้า ได้แก่ ด้านราคา (ท�ำฐานข้อมูล
สินค้าน�ำเข้า ฐานข้อมูลสถิติราคาเฉลี่ย และพัฒนาระบบตรวจสอบและ
มีการแจ้งเตือน) ด้านสิทธิประโยชน์ (จัดท�ำ KM การตรวจสอบการใช้
สิทธิ ป ระโยชน์ แ ละพั ฒนาฐานข้อมูลถิ่น ก�ำเนิด ในรูป แบบ Mobile
Application) ด้านพิกัดอัตราศุลกากร (พัฒนาฐานข้อมูลพิกัดสินค้า
ค�ำวินจิ ฉัยพิกดั ในรูปแบบ Mobile Application) ด้านป้องกันและปราบปราม
สิ น ค้ า ละเมิ ด เครื่ อ งหมายการค้ า และทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
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(พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล IPR ในรู ป แบบ Mobile Application)
3) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (เข้มงวดในการ
ตรวจสอบการส�ำแดงราคา พิกัด ปริมาณ ค่าระวาง สิทธิประโยชน์ต่างๆ
การตรวจสินค้าแบบทีม และการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยส�ำหรับ
ใบขนสินค้า (Green Line) 4) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการข่าวศุลกากร
Customs Intelligence Center (CIC) จัดท�ำข้อมูลความเสี่ยงจาก
การประมวลผลข้อมูลจากระบบ Big Data ท�ำข้อมูลการข่าวเพือ่ บริหาร
ความเสีย่ ง และบูรณาการการตรวจสอบข้อมูลราคา 3 กรมภาษี (กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร) 5) เชื่อมโยงข้อมูลการจัดเก็บรายได้
3 กรมภาษี (การตรวจสอบค่าสิทธิ์ การตรวจสอบราคาขายปลีก และ
การตรวจสอบบริษัทที่มีความเสี่ยง) 6) การใช้ระบบเทคโนโลยีในการ
ควบคุมทางศุลกากร (X-Ray CCTV e-Lock)
นอกจากนี้ กรมศุลกากร มีเจตจ�ำนงแน่วแน่และนโยบายที่ชัดเจน
ในการบริหารและด�ำเนินงานด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต มีคณ
ุ ธรรม โปร่งใส
พร้อมรับผิด และส่งเสริมให้มีการเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม
จริยธรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร มีการด�ำเนินการเพื่อพัฒนา
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมถึง การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรอย่างจริงจังและ
เป็นรูปธรรม ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบติดตามการ
ด�ำเนินงานของกรมศุลกากร อีกทั้งได้สร้างภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วม
จากภาคเอกชนเพื่อเฝ้าระวังป้องกันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในทางราชการ อันเป็นการสอดรับตามด�ำริของนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
ไปสู่การเป็นกระทรวงแห่งคุณธรรม โดยมีเป้าหมายให้กระทรวงการคลัง
เป็นกระทรวงที่ปลอดจากการทุจริต
และได้ด�ำเนินการโครงการ
“กระทรวงการคลัง : คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต” เพื่อให้บุคลากรในสังกัด
มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ค�ำนึงถึงประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าส่วนตน และได้มอบหมายให้กรมศุลกากร
เป็นหน่วยงานน�ำร่อง “ศุลกากรคุณธรรม” ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นต้นแบบของ
การสร้างหน่วยงานที่มีความโปร่งใสและไร้ทุจริตในการปฏิบัติงาน ในปี
งบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา กรมศุลกากรได้เริ่มด�ำเนินการโครงการ
“ศุลกากรคุณธรรม” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การสร้างมาตรฐานการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรทุกคนในทุกระดับ เสริมสร้างทัศนคติให้
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส รักษาวินัยและความถูกต้อง
ยกระดับการยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและภาคประชาสังคม และ
เพื่อปฏิรูปกรมศุลกากรให้เป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาล ตามแนวทาง
การสร้างองค์กรคุณธรรมของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนในทุกส่วนราชการได้รับทราบนโยบายและ
ร่วมกันด�ำเนินการโครงการมาครบ 1 ปี แล้ว และจากความร่วมมือ
ร่วมใจของทุกคนในองค์กร จึงได้ร่วมกันก�ำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์
ของกรมศุลกากร คือ “รับผิดชอบ สุจริต จิตบริการ” กล่าวคือ
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1) รับผิดชอบ (Accountability) คือ การตรงต่อเวลาและไม่เบียด
บังเวลาราชการ ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบ
ความส�ำเร็จเป็นไปตามมาตรฐาน ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความโปร่งใส เป็นธรรม
และตรวจสอบได้ 2) สุจริต (Integrity) คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีผล
ประโยชน์ทับซ้อน และ 3) จิตบริการ (Service mind) คือ การบริการ
รวดเร็วด้วยความเต็มใจไม่เลือกปฏิบัติ ใช้วาจาสุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส
และเป็นมิตรต่อผูร้ บั บริการ เพือ่ เป็นแนวทางในการเสริมสร้างจริยปฏิบตั ิ
ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม ปีงบประมาณ 2560 ทีผ่ า่ นมา กรมศุลกากรได้จดั ท�ำ
โครงการ “พันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)” ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ช่องทางในการสือ่ สารระหว่างภาคเอกชนกับกรมศุลกากร ในการ
ให้คำ� แนะน�ำติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหาและสร้างความชัดเจน ลดข้อ
โต้ แ ย้ ง ที่ จะเกิ ด ขึ้ น ในด้ านต่างๆ ทั้งปัญ หาเชิงนโยบายและปั ญหา
หน้างานปกติ อาทิ พิธีการศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร ราคา ถิ่นก�ำเนิด
กฎหมายศุลกากร สิทธิประโยชน์ และปัญหาอืน่ ๆ โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่
ศุลกากรจากส่วนกลาง (Account Officer Center : AOC) ท�ำหน้าที่
ติดต่อประสานกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านของแต่ละพื้นที่ (Account
Officer Expert) เพื่อแก้ปัญหาและ ให้ค�ำปรึกษาอย่างรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน ประหยัดเวลา
และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการด�ำเนินพิธีการทางศุลกากร
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ตลอดจนได้น�ำ 12 มาตรการส�ำคัญมาเป็นปัจจัยหลักในการด�ำเนินงาน
อันเป็นการสร้างความโปร่งใสและความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการ
ซึ่งกรมศุลกากรได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากภาคเอกชน ปัจจุบันมี
ภาคเอกชนร่วมลงทะเบียนเป็นสมาชิกโครงการพันธมิตรศุลกากรแล้ว
ทั้งสิ้น 325 ราย ส�ำหรับปีงบประมาณ 2561 นี้ กรมศุลกากรจะยังคง
ด�ำเนินการโครงการพันธมิตรอย่างต่อเนื่องและจะน�ำผลการประเมิน
มาปรับปรุง แก้ไข พัฒนาต่อไป และจะเปิดรับสมาชิกใหม่ในระยะที่ 2
เร็วๆ นี้ การด�ำเนินการทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น กรมศุลกากรให้ความ
ส�ำคัญมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงานภาครัฐ อ�ำนวยความสะดวกทางการค้า ปกป้องสังคม และ
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังวิสยั ทัศน์กรมศุลกากร
ที่ว่า “องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของเศรษฐกิจไทยและเชือ่ มโยงการค้าโลก” อันเป็นการสอดรับกับคุณธรรม
อัตลักษณ์กรมศุลกากร ที่ว่า “รับผิดชอบ สุจริต จิตบริการ” อันเป็น
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กรมศุลกากรต่อไป
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ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาทีส
่ ุดมิได้
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ส�ำนักพระราชวังออกประกาศ เรื่อง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต หลังจาก
เสด็จพระราชด�ำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาล
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 ตามที่ส�ำนักพระราชวังแถลงให้ทราบเป็น
ระยะแล้วนั้น แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความ
สามารถ แต่พระอาการประชวรหาคลายไม่ ได้ทรุดหนักลงตามล�ำดับ
ถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. เสด็จสวรรต ณ โรงพยาบาล
ศิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชย์
สมบัติได้ 70 ปี พสกนิกรไทยสูญเสียครั้งใหญ่หลวง ร�่ำไห้ทั่วทั้งแผ่นดิน
บรรดาผูน้ ำ� ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกส่งสาร ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจ
อย่างสุดซึ้ง
กรมศุลกากรน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
พร้อมถวายความจงรักภักดีและร่วมการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมคณะผูบ้ ริหารเข้าร่วมในพระพิธธี รรมสวดพระ
อภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศ
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมคณะผู้บริหารและ
ข้าราชการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ พระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมจัดข้าราชการไปเฝ้าฯ
ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559
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อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมผูบ้ ริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างกรมศุลกากร ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมผูบ้ ริหาร ข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมศุลกากร ร่วมลงนามถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ หาทีส่ ดุ มิได้ ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559

กรมศุลกากรร่วมพิธบี ำ� เพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ปณ
ั รสมวาร (15วัน)
นายไพศาล ชื่นจิตร รองอธิบดี รักษาการในต�ำแหน่งที่ปรึกษา
ด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร และคณะ เป็นผู้แทนกรมศุลกากร
ร่วมพิธบี ำ� เพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ปณ
ั รสมวาร (15วัน) ถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารมหาเจษฎา
บดินทร์ ชั้น 3 วัดยานนาวา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559

ติดตามฉบับหน้า...
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ประมวลภาพงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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บรรณาธิการบริหาร
นายกรีชา เกิดศรีพันธ์ุ
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางปุณณภา ตอสุวพรรณ
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ
นางสาวนัยรัตน์ พงศ์ศักดินนท์

