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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. ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้า
ระหว่างประเทศ
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

EDITOR’S LETTER
สวัสดีครับท่านผูอ้ า่ น พบกันเป็นประจ�ำเช่นเคย ส�ำหรับเดือนนี้
เป็นเดือนทีพ่ เิ ศษส�ำหรับกรมศุลกากร เนือ่ งจากวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 144 ปี นับตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2417
เมือ่ รัชกาลที่ 5 ทรง จัดตัง้ หอรัษฎากรพิพฒั น์ เป็นส�ำนักงานกลาง เพือ่ ท�ำหน้าที่
รวบรวมรายได้ของแผ่นดินและควบคุมดูแลงานด้านศุลกากร ในการจัดเก็บภาษี
ขาเข้าขาออกเป็นรายได้ของรัฐ งานศุลกากรได้เจริญเติบโตขึน้ อย่างรวดเร็ว ไป
พร้อมกับการเปลีย่ นแปลงของบ้านเมืองและสถานการณ์ของโลก ต่อมาจึงได้มี
การสร้างอาคารทีท่ ำ� การใหม่ขนึ้ แทนทีอ่ าคาร “ศุลกสถาน” ซึง่ เดิมตัง้ อยูท่ บี่ างรัก
มาเป็นกรมศุลกากรในปัจจุบนั
เป็นเวลาอันยาวนานทีก่ รมศุลกากรได้ปฏิบตั ิ
หน้าทีจ่ ดั เก็บภาษีอากรจากการน�ำเข้าส่งออก และยังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้
เพือ่ มุง่ มัน่ พัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ยงั่ ยืนและเชือ่ มโยงการค้าโลก
นอกจาก วันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรแล้ว ในเดือนกรกฎาคม
ยังมีวนั ส�ำคัญอีกหนึง่ วันของประชาชนชาวไทย นัน่ ก็คอื วันเฉลิมพระชนมพรรษา
66 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ซึง่ กรมศุลกากร น�ำโดยอธิบดี ได้รว่ ม
ปฏิบตั ติ นเป็นประชาชนจิตอาสา ในโครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชน
จิตอาสา “เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ ศูนย์อำ� นวยการใหญ่ (ศอญ.) ส�ำนัก
พระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร เมือ่ วันที่ 25 กรกฎาคมทีผ่ า่ นมา ทัง้ นี้
กรมศุลกากรได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง
ของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร เนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 อีกด้วย
ส�ำหรับเดือนนีจ้ ะมีกจิ กรรมอะไรพิเศษอีกนัน้
ท่านผูอ้ า่ นสามารถ
ติดตามอ่านได้จาก จุลสารเล่มเดือนกรกฎาคมนีค้ รับ

บรรณาธิการบริหาร
นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์

บรรณาธิการ
นางสาวนัยรัตน์ พงศ์ศักดินนท์

กองบรรณาธิการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวศรปวันพัสตร์ บุญเชิด
นายประดิษฐ์ เพชรดา
นางนันทกา เปรมปรีดา
นายธนวัฒน์ สินธุสุข
นางจารุณี อามานนท์
นางสาวบัณฑิตา ธาราภูมิ
นายจเร อารีรักษ์
นางชลวรรณ สุขเมือง
นายสุระ ยุระเทพ
นายศรัณย์ ศรน้อย
นางสาวอมราวดี ยอดสุวรรณ์
นายนรินทร์ ชีวตระกูลชัย

กรีชา เกิดศรีพันธุ์
บรรณาธิการบริหาร
e-Mail :
prcustoms@gmail.com
โทรศัพท์ / โทรสาร
0-2667-7335, 0-2667-7332
WWW.Facebook.com/
customsdepartment.thai
Read online : www.customs.go.th
Customs Care Center : 1164
Line@ : thaicustoms
Youtube : ประชาสัมพันธ์ กรมศุลกากร
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“อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ
พนักงานราชการ ลูกจ้างกรมศุลกากร ร่วมปฏิบัติตนเป็น
ประชาชนจิตอาสา ในโครงการ หน่วยพระราชทาน และ
ประชาชนจิตอาสา “เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ”
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“พิ ธี ถ วายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณเพื่ อ เป็ น ข้ า ราชการที่ ดีแ ละพลั ง
ข อ ง แผ่ น ดิ น เนื่ อ งในวั น เฉ ลิ ม พระชนม พรรษ า
สมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561”
“คณะผู ้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ และลู ก จ้ า ง
กรมศุ ล กากร ร่ ว มกั น บริ จ าคทุ น ทรั พ ย์ ไ ถ่ ชี วิ ต โค-กระบื อ
จ�ำนวน 45 ตัว เพื่อใช้ในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชด�ำริ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร
ครบรอบ 144 ปี”
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เราท�ำความดี
ด้วยหัวใจ

Customs Bulletin

กรกฎาคม 2561

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดี
กรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหาร และ
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างกรม
ศุลกากร ร่วมปฏิบัติตนเป็นประชาชนจิต
อาสา ในโครงการ หน่วยพระราชทาน และ
ประชาชนจิตอาสา “เราท�ำความ ดี ด้วย
หัวใจ” ณ ศูนย์อ�ำนวยการใหญ่ (ศอญ.) ส�ำนัก
พระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จ�ำนวน 67 รูป
และร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
66 พรรษา
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรม
ศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมท�ำบุญ
ตักบาตรพระสงฆ์ จ�ำนวน 67 รูป และร่วม
ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ กระทรวง
การคลัง ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
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“

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561

”
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นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรม
ศุลกากร
เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ
แผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28
กรกฎาคม 2561 และลงนามถวายพระพร
โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างกรมศุลกากร ร่วมพิธีฯ
จ�ำนวนมาก ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 1
กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
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คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
กรมศุลกากร ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
จ�ำนวน 45 ตัว เพื่อใช้ในโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกรตามพระราชด�ำริ เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 144 ปี
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างกรมศุลกากร ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ไถ่ชีวิต
โค-กระบือ จ�ำนวน 45 ตัว เป็นเงิน 1,300,000 บาท เพื่อ
ใช้ในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระ
ราชด�ำริ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร
ครบรอบ 144 ปี (4 กรกฎาคม 2561) ณ โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลเมืองปทุมธานี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
หารือเกี่ยวกับการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
กั บ ผู ้ แ ทนสถานเอกอั ค รราชทู ต สหราชอาณาจั ก ร
ประจ�ำประเทศไทย
นายชัยยุทธ ค�ำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนา
ระบบควบคุมทางศุลกากร ให้การต้อนรับ และร่วม
หารื อ เกี่ ย วกั บ การอ� ำ นวยความสะดวกทางการค้ า
กับ Mr. David McNaught ต�ำแหน่ง Project Consultant,
Strategic Directorate, Foreign & Commonwealth
Office’s (FCO) ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจ�ำประเทศไทย ณ ห้องประชุม 6 อาคาร
1 ชั้น 2 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
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หารือเพื่อก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินคดี
ที่เกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์
นายชัยยุทธ ค�ำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
ควบคุมทางศุลกากร เป็นผู้แทนกรมศุลกากร ร่วมหารือ
กับ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
และกรมควบคุมมลพิษ เพื่อก�ำหนดแนวทางการด�ำเนิน
คดีที่เกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกฝ่าย
ด�ำเนินงานในแนวทางเดียวกัน และเพื่อด�ำเนินคดีกับ
ผู้กระท�ำความผิด ได้อย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
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หารือเกี่ยวกับสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
นายชั ย ยุ ท ธ ค� ำ คุ ณ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นพั ฒ นา
ระบบควบคุ ม ทางศุ ล กากร
ให้ ก ารต้ อ นรั บ
นายโคจิ ไซโต๊ะ ประธานฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา
แห่งเอซิคส์ คอร์ปอเรชั่น ในโอกาสเข้าพบหารือเกี่ยวกับ
สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้องรับรอง อาคาร
1 ชั้น 2 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

การประชุมจากประเทศสมาชิกอาเซียน
นายอวยชัย
กุลทิพย์มนตรี
รองอธิบดี
กรมศุลกากร
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศสมาชิกอาเซียน และ
ผู้แทนจากส�ำนักเลขาธิการอาเซียน พร้อมทั้งเปิดการ
ประชุมคณะท�ำงานด้านเทคนิคส�ำหรับ ASEAN Single
Window ครั้งที่ 44 (44th Meeting of the Working Group
on Technical Matters for the ASEAN Single Window : 44th
Meeting of TWG-ASW) ซึ่งมีก�ำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่
23 – 26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม Swissotel
Le Concorde กรุงเทพฯ
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1.สถานการณ์การน�ำเข้า ส่งออก เศษอิเล็กทรอนิกส์
และเศษพลาสติก
2.แจ้งเตือนกรณีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อกรมศุลกากร
ขายสินค้าผ่านทางโซเชียลมีเดีย
3.ช่ อ งทางการเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของ
กรมศุลกากร
นายชัยยุทธ ค�ำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
ควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร กล่าว
ว่า อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายด�ำเนินการงานด้าน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจ
แก่ ป ระชาชนและผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในประเด็ น ต่ า งๆ
ตลอดจนนโยบายและโครงการต่างๆ โดยมอบหมายให้
คณะโฆษกกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
ด�ำเนินการ และได้ก�ำหนดให้มีการแถลงข่าวประจ�ำทุก
สัปดาห์ที่สามของเดือน ส�ำหรับประเด็นที่ประชาชนสนใจ
ในขณะนี้ ได้แก่ ความคืบหน้าสถานการณ์และแนวทาง
การด�ำเนินการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
น�ำเข้า ส่งออก เศษอิเล็กทรอนิกส์ เศษพลาสติก และเศษ
โลหะ รวมถึงแจ้งเตือนประชาชนกรณีมิจฉาชีพแอบอ้าง
ชื่อกรมศุลกากรในขายสินค้าผ่านทางโซเซียลมีเดีย และ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์แถลง
ข่าวกรมศุลกากร ชั้น 2 อาคาร 1 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ได้ให้ข้อมูลจากการประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการท�ำงานร่วมกันระหว่างกรม
ศุลกากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ
และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ โดยนายชัยยุทธฯ ได้กล่าว
ว่า ปัจจุบันสถานการณ์การน�ำเข้าเศษอิเล็กทรอนิกส์ และ
เศษพลาสติก กรมศุลกากรได้ท�ำกาตรวจสอบและตรวจ
ปล่อย พร้อมจัดท�ำ List A และ List F ดังนี้
- สถานการณ์น�ำเข้าเศษอิเล็กทรอนิกส์ และ
เศษพลาสติ ก เศษของเสี ย ประเภทอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เช่น แผงวงจร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
ใช้แล้ว เป็นต้น มีหลายชนิดและประเภท จึงท�ำให้ไม่มี
พิกัดศุลกากรเฉพาะส�ำหรับของประเภทดังกล่าว อย่างไร
ก็ตาม ของที่จัดเป็นเศษอิเล็กทรอนิกส์สามารถจัดอยู่ใน
กลุ่มพิกัดศุลกากรตอนที่ 84 (เครื่องจักร เครื่องกล รวมถึง
คอมพิวเตอร์) และ 85 (เครื่องใช้ไฟฟ้า) โดยมีการก�ำหนด
รหัสสถิติเฉพาะเป็น 800 (ของใช้แล้ว) และ 899 (ของตาม
1 . ส ถ า น ก า ร ณ ์ ก า ร น� ำ เ ข ้ า - ส ่ ง อ อ ก อนุสัญญาบาเซล) เพื่อควบคุมการน�ำเข้าตาม พ.ร.บ.วัตถุ
อันตราย พ.ศ.2535 โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต
เศษอิเล็กทรอนิกส์ และเศษพลาสติก
นายชัยยุทธ ค�ำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ระหว่าง
ควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร และ กรมศุลกากรและกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ข้อมูลสถิติการน�ำเข้าเศษอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม
พิกัดศุลกากรตอนที่ 84 (เครื่องจักร เครื่องกล รวมถึง
คอมพิวเตอร์) และ 85 (เครื่องใช้ไฟฟ้า) โดยมีการ
ก�ำหนดรหัสสถิติเฉพาะเป็น 800 (ของใช้แล้ว) และ 899
(ของตามอนุสัญญาบาเซล) พบว่า ปริมาณการน�ำเข้า
สินค้าดังกล่าว ในปี 2560 มีปริมาณรวม 52,131 ตัน และ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 พฤษภาคม 2561 มีปริมาณ
8,634 ตัน มูลค่าน�ำเข้าในปี 2560 และ 2561 (ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม ถึง 31 พฤษภาคม) คือ 2,050 และ 316 ล้าน
บาทตามล�ำดับ
ข้อมูลสถิติการน�ำเข้าเศษพลาสติก ในปี 2560 มี
ปริมาณการน�ำเข้า (166,802.15 ตัน) และในปี 2561 ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 มีปริมาณ
น�ำเข้า 313,895.38 ตัน โดยมีสินค้าเศษอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งอยู่ในอารักขาศุลกากร จ�ำนวน 85 ตู้ และสินค้าเศษ
พลาสติก จ�ำนวน 2,100 ตู้
- การด�ำเนินการของกรมศุลกากร
มีการด�ำเนินการผลักดันตู้สินค้า โดยใช้มาตรการ
ของตกค้างและแจ้งตัวแทนเรือน�ำกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และมาตรการ RE-EXPORT ข้อมูล ณ วันที่ 20
กรกฎาคม 2561 มีการผลักดันตู้สินค้าไปแล้ว 54 ตู้
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(1) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมีค�ำสั่งพักใช้ใบอนุญาตน�ำเข้าวัตถุอันตราย
จ�ำนวน 5 บริษัท
(2) ประกาศท่ า เรื อ กรุ ง เทพ การท่ า เรื อ แห่ ง
ประเทศไทย เรื่องระงับการขนถ่ายตู้สินค้าขาเข้าประเภท
สินค้าเศษพลาสติก (Plastic Scrap) เศษอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Waste) และของเสียอันตราย (Hazardous Waste)
ผ่านท่าเรือกรุงเทพ ขอระงับการขนถ่ายตู้สินค้าขาเข้า
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ประเภท เศษพลาสติก (Plastic Scrap) เศษอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Waste) และของเสียอันตราย (Hazardous
Waste) ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

2.แจ้ ง เตื อ นกรณี มิ จ ฉาชี พ แอบอ้ า งชื่ อ
กรมศุลกากรขายสินค้าผ่านทางโซเชียลมีเดีย

นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
บริหารกลาง รองโฆษกกรมศุลกากร กล่าวว่า ตามที่ใน
โลกโซเชียลมีเดีย มีการโฆษณาขายสินค้าแบรนด์เนม
และแอบอ้างด้วยการน�ำภาพของผู้บริหารกรมศุลกากร
หรือภาพเหตุการณ์การจับกุม น�ำมาใช้เพื่อการโฆษณา
สินค้าเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือนั้น ซึ่งกรณีดังกล่าวกรม
ศุลกากรได้แจ้งเตือนไปหลายครั้ง และได้รับความร่วม
มือจากสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลการแจ้งเตือน
ของกรมศุลกากรเป็นอย่างดี แต่เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม
2561 ที่ผ่านมา ยังพบมีการแอบอ้างชื่อกรมศุลกากรขาย
สินค้าผ่านทางโซเชียลมีเดียอีก กรมศุลกากรจึงขอแจ้ง
เตือนประชาชนอีกครั้งว่า ในการด�ำเนินการเกี่ยวกับของ
กลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้วจะสามารถจ�ำหน่ายได้
โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้ (1) ขายทอดตลาด (2)
ขายคืนเจ้าของ (3) ขายปันส่วน (4) ส่งมอบส่วนราชการ
(5) ท�ำลาย (6) วิธีการอื่นๆ ตามอนุมัติอธิบดี ทั้งนี้ให้
ด�ำเนินไปตามระเบียบกรมศุลกากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธี
การและเงื่อนไขการจ�ำหน่ายของกลาง พ.ศ. 2560 โดย
กรมศุลกากรจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการและ
จะด�ำเนินการโดยกรมศุลกากรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากกรมศุลกากรเท่านั้น
พร้อมทั้งด�ำเนินการช�ำระ
ภาษีโดยมีเอกสารหลักฐานการช�ำระโดยกรมศุลกากรที่
ชัดเจนตามกฎหมาย ส�ำหรับกรณีดังกล่าว เป็นการแอบ
อ้างหลอกลวงโดยมิจฉาชีพท�ำให้เกิดความเสียหายต่อ
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ประชาชนและกรมศุลกากร ซึ่งในขณะนี้กรมศุลกากร
ส� ำ หรั บ ในวั น นี้ ไ ด้ น� ำ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบการ
ได้ด�ำเนินการรวบรวมเพจต่างๆ ที่ปรากฏบนโซเชียลด�ำ ยกเว้นอากรส�ำหรับของส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน
เนินการตามกฎหมายกับผู้กระท�ำความผิดต่อไป
(Pre-Check Personal/Household effects) ซึ่งท่านสามารถ
3.ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการสื่อสารของ
กรมศุลกากรดังกล่าวข้างต้น หากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจ
กรมศุลกากร
เกี่ยวกับการด�ำเนินการใดๆ ทางกรมศุลกากร สามารถ
กรมศุลกากรมีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล
ติดต่อสอบถามได้ที่ Customs Call Center 1164 หรือทาง
ข่าวสารสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน
e-mail : 1164@customs.go.th
อย่างเป็นทางการและสามารถเชื่อถือได้ โดยมีช่องทาง
ดังนี้
1. website : https://www.Customs.go.th
2. Facebook : https://www.facebook.com/customsdepartment.thai/
3. Youtube : https://www.youtube.com/theprcustoms
4. Line @ :Thaicustoms
สแกนเพื่อรับข่าวสารจากกรมศุลกากร
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“พิธีการศุลกากรใหม่ส�ำหรับเขตปลอดอากร
การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญและผลกระทบผู้ประกอบการ”
น า ย กิ ต ติ สุ ท ธิ สั ม พั น ธ ์ ร อ ง อ ธิ บ ดี
เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาและกล่าวปาฐกถา
พิเศษ ในหัวข้อ “พิธีการศุลกากรใหม่ส�ำหรับเขตปลอด
อากร : การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญและผลกระทบผู้ประกอบ
การ” ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดย คณะกรรมการกฎหมาย
ภาษี และกฎระเบียบ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องอโนมา 2-3 โรงแรม
อโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ
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กรมศุลกากร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 144 ปี
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร
เป็ น ประธานในพิ ธี ท างศาสนาและกิ จ กรรมวั น คล้ า ย
วันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 144 ปี พร้อมมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ รางวัลเชิดชูเกียรติแก่คนดีศรี
ศุลกากร ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ของกรมศุลกากร ประจ�ำปี 2561 และข้าราชการผู้มี
ผลงานดี
ตลอดจนมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดา
ข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร ณ บริเวณห้องโถง
อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
นายกุลิศ สมบัติศิริ กล่าวว่า เนื่องใน
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันคล้ายวัน
สถาปนากรมศุลกากร
ซึ่งปีนี้กรมศุลกากรครบรอบ
144 ปี ในการนี้กรมศุลกากรได้จัดพิธีการทางศาสนา
ถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจ�ำกรศุลกากร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่อง
สังฆทาน จากนั้ น จั ด พิ ธี ม อบเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์
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รางวัลเชิดชูเกียรติแก่คนดีศรีศุลกากร
ผู้มีผลงานดี
ของกรมศุลกากร ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตของกรมศุลกากร ประจ�ำปี 2561 และ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมศุลกากร ประจ�ำปี 2561
ตลอดจนมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาข้าราชการและ
ลูกจ้างกรมศุลกากร นอกจากนี้ได้มีการจัดแสดงผลงาน
ของกรมศุลกากร โดยได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติเข้า
ร่วมแสดงความยินดีกับกรมศุลกากรเป็นจ�ำนวนมาก
นอกจากนี้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
กรมศุลกากร ครบรอบ 144 ปี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ที่
ผ่านมา คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างกรมศุลกากร ได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ไถ่ชีวิต
โค-กระบือ ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานี จ�ำนวน
45 ตัว เป็นเงิน 1,300,000 บาท เพื่อใช้ในโครงการธนาคาร
โค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชด�ำริ
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ซื้อมาใช้เอง ซื้อมาฝากญาติ ไม่ได้เอามาขาย

ท�ำไมต้องเสียภาษีด้วย

เดินทางไปต่างประเทศเข้าออกทางสนามบิน

ต้องรู้พิธีการอะไรบ้างเกี่ยวกับศุลกากร
หลายคนสงสัยว่า เวลาเดินทางไปต่างประเทศ
โดยเครื่องบินโดยสาร แล้วซื้อของกลับมา ไม่ว่าจะเป็น
ของกินของใช้ ของฝาก ของขวัญ เมื่อผ่านขั้นตอน
การตรวจคนเข้าเมืองแล้ว มารอรับกระเป๋าเดินทางที่
สายพานรับกระเป๋า และน�ำมาผ่านขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
ศุลกากร เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะสอบถามว่าของนั้นซื้อมา
ราคาเท่าไร มีหลักฐานใบเสร็จแสดงหรือไม่ และจะต้อง
เสียภาษีอากร ส่วนผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
ก็โต้แย้งและสงสัยว่า เหตุใดจึงต้องเสียภาษีอากรด้วย
ทั้งๆ ที่เป็นของตนเอง ซื้อมาใช้เองบ้าง น�ำมาเป็นของ
ขวัญ ของฝากบ้าง ไม่ได้เอาขายหรือจ�ำหน่าย เจ้าหน้าที่
ศุลกากรก็ไม่ควรที่จะเรียกเก็บภาษีอากร
เหตุการณ์
ดังกล่าวมักจะเกิดข้อโต้แย้งขึ้นเป็นประจ�ำและเป็นข้อ
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สงสัยของผู้เดินทาง นักท่องเที่ยวและลูกเรือที่เดินทาง
กลับจากต่างประเทศ บางครั้งเกิดเป็นข้อขัดแย้งและ
ความไม่พอใจ น�ำไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ว่าไม่
ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ความจริงของหรือสินค้าทุกอย่างที่น�ำเข้ามาใน
ประเทศต้องมีค่าภาระภาษีอากรทั้งสิ้น ถึงแม้ว่าจะเป็น
ของที่ซื้อมาใช้เอง ของขวัญ ของฝาก ของได้มาโดยให้
เปล่า หรือของที่ไม่มีราคาค่างวดใดๆ (แต่ข้อเท็จจริงถึง
แม้จะได้มาโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อ ตัวของสินค้าเองหรือ
ของที่ได้มาก็มีมูลค่าในตัวมันเอง เพราะมีวัตถุดิบและ
ขั้นตอนในการจัดท�ำ ท�ำให้มีมูลค่าก�ำหนดเป็นราคาได้)
เว้นแต่มีข้อกฎหมายก�ำหนดให้ยกเว้นหรือลดหย่อนค่า
ภาษีอากร เช่น ของที่น�ำเข้าทางไปรษณีย์ ถ้ามีมูลค่าไม่
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เกิน 1,500 บาท ให้ได้รับการยกเว้นอากร (ซึ่งเป็นไปตาม
ภาค 4 ประเภทที่ 12 พระราชก�ำหนดพิกัดอัตราศุลกากร
พ.ศ.2530) หรือตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่าง
และไม่มีราคาในทางการค้า ให้ได้รับการยกเว้นอากร
(ซึ่งเป็นไปตามภาค 4 ประเภทที่ 14 พระราชก�ำหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ.2530) หรือของที่น�ำเข้ามาส�ำหรับ
คนพิการใช้โดยเฉพาะ ให้ได้รับการยกเว้นอากร (ซึ่งเป็น
ไปตามภาค 4 ประเภทที่ 16 พระราชก�ำหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ.2530) เป็นต้น
ส่ ว นของที่ ผู ้ เ ดิ น ทางน� ำ ติ ดตั ว เข้ า มาใน
ประเทศผ่านทางท่าอากาศยาน ไม่ว่าจะเป็นของฝาก
ของขวัญ ของเก่าของใหม่ หรือของที่ซื้อมาใช้เอง จะได้
รับการยกเว้นภาษีอากรต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
ก�ำหนด ตามภาค 4 ประเภทที่ 5 พระราชก�ำหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ที่ระบุไว้ว่า “ของส่วนตัวที่
เจ้าของน�ำเข้ามาพร้อมกับตน ส�ำหรับใช้เองหรือใช้ใน
วิชาชีพ และมีจ�ำนวนพอสมควรแก่ฐานะ .....” จะได้
รับการยกเว้นภาษีอากร
และเพื่อให้การพิจารณาว่า
ของส่วนตัวอย่างไร มีจ�ำนวนเท่าไรจึงถือว่าพอสมควร
แก่ฐานะ หรือมีมูลค่าเท่าไร จึงจะอยู่ในหลักเกณฑ์การ
ยกเว้นภาษีอากรตามบทบัญญัติของกฎหมาย รวมทั้ง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
และเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสนามบิน ป้องกันไม่ให้
เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตีความหรือเลือกปฏิบัติแก่
ผู้เดินทางอย่างไม่เป็นธรรม กรมศุลกากรจึงประกาศ
ก�ำหนดให้ของส่วนตัวที่เจ้าของน�ำเข้ามาพร้อมกับตน
มีมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท ถือเป็นของส่วนตัวตามภาค 4
ประเภทที่ 5 พระราชก�ำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530
จึงอยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นภาษีอากรตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายนี้ ส่วนที่มีมูลค่าเกินกว่านี้จะต้องมีค่าภาระ
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ในการเสียภาษีอากร
แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ
นโยบายของกรมศุลกากร จะให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความยืดหยุ่นตามความเหมาะสม ดูเจตนาน�ำมาใช้
เองและเป็นของส่วนตัวจริงๆ หรือเป็นของที่ใช้ในวิชาชีพ
ไม่ใช่น�ำมาเพื่อจ�ำหน่าย และมีมูลค่าของของอยู่ในเกณฑ์
ตามที่กฎหมายก�ำหนด รวมทั้งดูเหตุผลและข้อเท็จจริง
ของผู้เดินทางภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบ ค�ำนึงถึง
ใจเขาใจเรา มิได้มุ่งเน้นจะจัดเก็บภาษีอากรจากผู้เดินทาง
เป็นหลัก เพราะในอีกทางหนึ่งกรมศุลกากรต้องปกป้อง
ผู้ประกอบการที่สุจริตน�ำสินค้าเข้ามาโดยช�ำระภาษีอากร
โดยถูกต้อง ซึ่งหากผู้ประกอบการน�ำสินค้าเข้ามาแล้วมา
อ้างต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรว่า ไม่ได้น�ำเข้ามาขาย แต่น�ำมา
แจกพนักงาน น�ำมาฝากญาติ หรือเป็นของที่ได้มาเปล่า
หรือเป็นของแถมได้มาโดยไม่ต้องซื้อ เอามาใช้เอง และไม่
ยอมช�ำระภาษีอากร กรมศุลกากรจะเรียกเก็บภาษีอากร
จากใคร แล้วรายได้ส่วนไหนจะน�ำไปเป็นงบประมาณของ
แผ่นดินในการพัฒนาประเทศ หากทุกคนอ้างว่าซื้อมาใช้
เอง ซื้อมาฝากญาติ ไม่ได้เอามาขาย ดังนั้นของส่วนตัว
ที่ผู้เดินทางซื้อมาหรือได้มาจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
ของเก่าหรือของใหม่มีมูลค่าเกินกว่า 20,000 บาท ต้องมี
ค่าภาระภาษีอากร
ส่ ว นมู ล ค่ า ของส่ ว นตั ว ที่ น� ำ เข้ า มาจากต่ า ง
ประเทศที่อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นภาษีอากร ท�ำไม
ก�ำหนดไว้เพียงแค่ไม่เกิน 20,000 บาทเท่านั้น ในความ
รู้สึกของผู้เดินทาง หรือนักท่องเที่ยวดูจะน้อยมากเมื่อ
เทียบกับสินค้าหรือของที่จะไปซื้อหาจากต่างประเทศ
บางรายเปรียบเปรยว่า มูลค่า 20,000 บาท ยังซื้อ
โทรศัพท์มือถือไม่ได้เลย กรมศุลกากรเอาฐานข้อมูลอะไร
มาเป็นตัวก�ำหนด ควรจะยกเว้นภาษีอากรให้มากกว่านี้
เพราะสินค้าแต่ละชิ้นแต่ละอย่างที่ซื้อจากต่างประเทศมี
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มูลค่าสูงทั้งสิ้น ในเรื่องนี้ผู้เดินทางหรือผู้โดยสารที่เป็น
ชาวไทยจะไม่ค่อยเข้าใจว่า ท�ำไมต้องก�ำหนดด้วยและ
ก�ำหนดให้เพียงแค่ไม่เกิน 20,000 บาท ในเรื่องนี้ความ
จริงแล้วการก�ำหนดข้อยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร
มาจากนโยบายของรัฐ
รัฐจะต้องค�ำนึงถึงผลกระทบ
ต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม นโยบายการจัดเก็บ
รายได้ของรัฐ การส่งเสริมและปกป้องผู้ประกอบการที่
สุจริต และสภาพแวดล้อมของการก�ำหนดข้อยกเว้นภาษี
อากรของแต่ละประเทศ น�ำมาพิจารณาประกอบ เพราะ
กรมศุ ล กากรของไทยเป็ น ภาคี อ งค์ ก ารศุ ล กากรโลก
(World Customs Organization: WCO) และการยกเว้น
ภาษีอากรมากน้อยเพิ่มขึ้นแต่ละครั้งจะกระทบต่อราย
ได้การจัดเก็บภาษี และกระทบต่อผู้ประกอบการที่น�ำ
สินค้าเข้ามาจ�ำหน่ายและช�ำระภาษีอากรอย่างถูกต้อง
เช่นเดียวกัน ส�ำหรับประเทศไทยการก�ำหนดมูลค่าของ
ส่วนตัวที่ได้รับการยกเว้นภาษีอากรแก่ผู้เดินทางมาจาก
ต่างประเทศทางสนามบิน กรมศุลกากร มีการพิจารณา
ถึงความเหมาะสมอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของผู้เดินทาง
เข้าออกในการน�ำของส่วนตัวที่ซื้อจากต่างประเทศหรือได้
มาจากต่างประเทศ แล้วน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรตาม
เกณฑ์ปกติวิสัยของผู้เดินทางส่วนใหญ่ และความเป็น
ไปได้ในลักษณะเป็นของส่วนตัว ที่มีปริมาณพอสมควร
กับการเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเป็นของใช้ใน
ระหว่างการเดินทาง สอดคล้องกับฐานะในการน�ำมาใช้
เองหรือใช้ในวิชาชีพของตน และจากฐานข้อมูลเปรียบ
เทียบจากประเทศต่างๆ ทั้งในแถบยุโรปและเอเชีย ตลอด
จนประเทศเพื่อนบ้านเรา ซึ่งพบว่าอยู่ระดับมูลค่าในการ
ให้สิทธิ์ยกเว้นภาษีอากรแก่ผู้เดินทางใกล้เคียงกัน เช่น
ประเทศสหรัฐอเมริกา ชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาใน
สหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 72 ชั่วโมง จะได้รับการยกเว้น
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ภาษีหากของนั้นมูลค่าไม่เกิน 100 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ
ชาวสหรั ฐ อเมริ ก าเองที่ เ ดิ น ทางกลั บ จากต่ า งประเทศ
จะได้รับการยกเว้นภาษีหากมูลค่าสินคาไม่เกิน
800
ดอลลาร์สหรัฐ และยังมีเงื่อนไขอื่นๆ อีกมากมาย
บางประเทศยังมีเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีอากรส�ำหรับ
การเดินทางมาจากต่างประเทศ เช่น ผู้เดินทางต้องมีอายุ
ไม่ต�่ำกว่า 18 ปี , ต้องเดินทางออกและกลับเข้ามาเกินกว่า
48 ชั่งโมง หรือได้ก�ำหนดชนิดของใช้ส่วนตัวว่ามีประเภท
ใด จ�ำนวนเท่าไรจึงจะได้รับการยกเว้นภาษีอากรในฐานะ
ของส่วนตัว ฯลฯ
บางท่านมีความเข้าใจว่า ของเก่าใช้แล้วน�ำเข้ามา
จากต่างประเทศท�ำไมต้องเสียภาษีด้วย ของเก่าใช้แล้ว
หรือสินค้ามือสอง ของเก่าที่อนุรักษ์ไว้เป็นของที่ระลึกของ
โบราณ ( Antique ) ล้วนมีคุณค่าและมีราคาในทางการ
ค้า ซึ่งบางชนิดมีราคาสูงกว่าของใหม่หลายเท่า หาก
เป็นของที่เก็บสะสมและมีคุณค่าในด้านจิตใจ ด้านการ
อนุรักษ์ เช่น ภาพถ่ายศิลปะโบราณ นาฬิกาเก่า กระเป๋า
แบรนด์เนม เหรียญตรา แสตมป์ เครื่องประดับหรือของที่
เก็บไว้นานยิ่งมีมูลค่าสูง ฯลฯ หรือตัวอย่างเช่นในปัจจุบัน
มีการน�ำเข้าสินค้ากระเป๋าแบรนด์เนมมือสอง น�ำเข้ามา
จากต่างประเทศ เพื่อน�ำมาปรับสภาพฟื้นฟู (สปา) แล้วมา
จ�ำหน่าย ซึ่งถือเป็นของเก่าที่มีมูลค่าในทางการค้าและมี
ค่าภาระภาษีอากรในการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักร
สินค้าอะไรต้องเสียภาษีเท่าไร

ของที่น�ำเข้ามาจากต่างประเทศทุกชนิด จะเสีย
ภาษีเท่าไร จะน�ำเข้ามาได้ทั่วไปหรือต้องมีเงื่อนไขใน
การน�ำเข้า เช่น ต้องมีใบอนุญาตน�ำเข้าจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรขณะน�ำเข้า หรือ
ไม่ ทั้งหลายเหล่านี้จะมีก�ำหนดไว้ในกฎหมายของแต่ละ
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หน่วยงาน ในส่วนเกี่ยวกับของที่น�ำเข้ามาที่ต้องได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เรียกว่าเป็น “ของ
ต้องก�ำกัด” หรือมีความหมายอีกนัยหนึ่งว่า เป็นของที่มี
ข้อจ�ำกัดในการน�ำเข้า ไม่สามารถน�ำเข้ามาได้โดยพลการ
เช่น อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน พระพุทธรูป อาหาร
เครื่องส�ำอาง ยารักษาโรค สัตว์เลี้ยง ฯลฯ ผู้น�ำเข้าก็จะ
ต้องด�ำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
เรียบร้อยก่อนที่จะปฏิบัติพิธีการศุลกากรและช�ำระภาษี
ส่วนสินค้าใดหรือของใด เสียภาษีเท่าไรตามกฎหมาย
ได้ ก� ำ หนดไว้ ใ นพระราชก� ำ หนดพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากร
พ.ศ.2530 ได้ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าของหรือสินค้า
อะไรจะต้องเสียภาษีในอัตราเท่าไร อาจจะก�ำหนดไว้
เป็นอัตราตามสภาพ เป็นชิ้นเป็นอัน หรืออัตราตามราคา
คิดเป็นร้อยละก็ได้ เช่น กระเป๋าแบรนด์เนม เสียอากร
ศุลกากร 20 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , นาฬิกา เสียอากร
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ศุลกากร 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , เสื้อผ้า รองเท้า เครื่อง
ส�ำอาง อาหารของบริโภค หรือของเบ็ดเตล็ดทั่วไป เสีย
อากรศุลกากร 30% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ฯลฯ		
เดินทางไปต่างประเทศเข้าออกทางสนามบิน
ต้องรู้พิธีการอะไรบ้างเกี่ยวกับศุลกากร

การเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการ
เดินทางไปท่องเที่ยวส่วนตัว หรือไปท�ำธุรกิจ ในการเดิน
ทาง เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเดินทาง นอกจากผู้เดิน
ทางหรือผู้โดยสารต้องศึกษากฎระเบียบและข้อกฎหมาย
ในการเดินทางผ่านเข้าออกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างประเทศแล้ว ต้องศึกษากฎระเบียบในส่วนของ
ศุลกากร ซึ่งควบคุมก�ำกับดูแลการน�ำเข้าส่งออกของหรือ
สินค้าที่ผู้เดินทางหรือผู้โดยสารน�ำติดตัวผ่านเข้าออกทาง
ท่าอากาศยาน ซึ่งพอจะสรุปได้ ดังนี้
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พิธีการศุลกากรส�ำหรับผู้โดยสารขาเข้าทางท่าอากาศยาน
ผู ้ โ ดยสารที่ เ ดิ น ทางเข้ า มาในราชอาณาจั ก ร
น�ำของติดตัวเข้ามาพร้อมกับตน ซึ่งไม่มีของดังต่อไปนี้
(1) ของต้องเสียอากร
(2) ของต้องห้าม (ของที่มีกฎหมายก�ำหนดห้าม
มิให้น�ำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือ
น�ำผ่านราชอาณาจักร เช่น ยาเสพติด วัตถุลามก สินค้า
ละเมิดเครื่องหมายการค้า ฯลฯ )
(3) ของต้องก�ำกัด (ของที่มีกฎหมายก�ำหนด
ว่ า หากจะมี ก ารน� ำ เข้ า มาในหรื อ ส่ ง ออกไปนอกราชอาณาจักร หรือน�ำผ่านราชอาณาจักร จะต้องได้
รั บ อนุ ญ าตหรื อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ ค รบถ้ ว นตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ น
กฎหมาย เช่น อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน พระพุทธรูป
อาหาร เครื่องส�ำอาง ยารักษาโรค ฯลฯ )
ให้ผ่านการตรวจที่ช่องเขียว ซึ่งมีป้ายสีเขียวและ
มีตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า “NOTHING TO DECLARE” ภาษา
ไทยว่า “ไม่มีของต้องส�ำแดง” ทั้งนี้ พนักงานศุลกากร
จะใช้ ห ลั ก บริ ห ารความเสี่ ย งในการสุ ่ ม ตรวจหี บ ห่ อ
สัมภาระของผู้โดยสาร หรือสุ่มตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์
( X–ray ) เมื่อผู้โดยสารน�ำหีบห่อสัมภาระผ่านเครื่อง
เอกซเรย์ ( X–ray ) แล้ว กรณีมีเหตุอันควรสงสัย พนักงาน
ศุลกากรจะท�ำการเปิดหีบห่อสัมภาระเพื่อตรวจสอบโดย
ละเอียด หรือตรวจค้นตัวผู้โดยสาร หากตรวจพบของ
ต้องเสียอากร ของต้องห้าม หรือของต้องก�ำกัดในการ
น�ำเข้า ถือเป็นความผิดทางศุลกากร พนักงานศุลกากรจะ
ด�ำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผู ้ โ ดยสารที่ เ ดิ น ทางเข้ า มาในราชอาณาจั ก ร
น� ำ ของติ ด ตั ว เข้ า มาพร้ อ มกั บ ตน ซึ่ ง มี ข องต้ อ ง
เสียอากร หรือของต้องก�ำกัด ให้ผ่านการตรวจที่ช่องแดง
ซึ่ ง มี ป ้ า ยสี แ ดงและมี ตั ว อั ก ษรภาษาอั ง กฤษว่ า
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“

ผู ้ โ ด ย ส า ร ที่ เ ดิ น ท า ง เ ข ้ า ม า ใ น
ราชอาณาจักร น�ำของติดตัวเข้ามาพร้อม
กับตน ซึ่งมีของต้องเสียอากร หรือของ
ต้องก�ำกัด ให้ผ่านการตรวจที่ช่องแดง
ซึ่ ง มี ป ้ า ยสี แ ดงและมี ตั ว อั ก ษรภาษา
อังกฤษว่า “GOODS TO DECLARE”
ภาษาไทยว่า “มีของต้องส�ำแดง”

”

“GOODS TO DECLARE” ภาษาไทยว่า “มีของต้องส�ำแดง”
หากตรวจพบหีบห่อสัมภาระผู้โดยสารที่น�ำเข้ามาพร้อม
กับตนเป็นของที่ต้องเสียภาษีอากร ผู้โดยสารสามารถ
ช�ำระค่าภาษีอากร (อากรปากระวาง) ได้ทันที
ของส่วนตัวที่ได้รับยกเว้นอากร
ของส่วนตัวที่เจ้าของน�ำเข้ามาพร้อมกับตนทาง
ท่าอากาศยาน ได้รับยกเว้นอากร ตามภาค 4 ประเภท
5 แห่งพระราชก�ำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
กรมศุลกากรได้ก�ำหนดไว้ ดังนี้
(1)
ของส่วนตัวที่เจ้าของที่น�ำเข้ามาพร้อม
กับตน (Personal effects and accompanied with the
owner) ส�ำหรับใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพและมีจ�ำนวนพอ
สมควร มีราคารวมกันไม่เกินสองหมื่นบาท
(2) สุรา หรือบุหรี่ หรือซิการ์ หรือยาเส้น ซึ่งเป็น
ของส่วนตัวที่เจ้าของน�ำเข้ามา พร้อมกับตน ให้ได้รับ
ยกเว้นอากรต่อเมื่อไม่เกินปริมาณ ดังต่อไปนี้
		
(2.1) บุหรี่สองร้อยมวน หรือซิการ์ หรือ
ยาเส้น อย่างละสองร้อยห้าสิบกรัม หรือหลายชนิดรวม
กันมีน�้ำหนักทั้งหมดสองร้อยห้าสิบกรัม แต่ทั้งนี้บุหรี่ต้อง
ไม่เกินสองร้อยมวน
		
(2.2) สุราหนึ่งลิตร
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การน�ำเงินตราไทย เงินตราต่างประเทศ
ออกไปนอก และเข้ามาในราชอาณาจักร
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การน�ำเงินตรา เงินตราต่างประเทศและตราสารเปลี่ยนมือ ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งหรือน�ำเงินตรา เงินตรา
ต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือ ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ และประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องการ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ดังนี้

บุญมี บูรณะภักดี
ผู้อ�ำนวยการส่วนบริการผู้โดยสาร
ส�ำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร
5 กรกฎาคม 2561
* บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากรแต่ประการใด *
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