Customs Guide
การเดินทางไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)
ด้ ว ยการจั ด ท� ำ แผนที่ น� ำ ทางการบริ ห ารจั ด การระบบช� ำ ระเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของกระทรวงการคลัง

What’s New
กรมศุลกากร จับกุมผูต้ อ้ งหาเครือข่ายลักลอบน�ำเข้าโคเคน
จ�ำนวน 2 ราย พร้อมยาเสพติดของกลางกว่า 1 กิโลกรัม

Customs Learning
คอลัมน์นมี้ คี ำ� ตอบ

CUSTOMS SAY HI
“กราบ มารดร ด้วยรักมั่น กตัญ ญุต า”

CUSTOMS BULLETIN
จุลสารศุลกากร
เจ้าของ

กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถนน สุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ที่ปรึกษา

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง ประจ�ำปีพทุ ธศักราช 2562
ในการนี้ อธิ บ ดี ก รมศุ ล กากร พร้ อ มคณะผู ้ บ ริ ห าร ร่ ว มพิ ธี ถ วาย
พระพรชัยมงคล เนื่องในวันส�ำคัญดังกล่าว ณ กรมศุลกากร
ส�ำหรับคอลัมน์ “Customs Guide” ยังมีบทความทางวิชาการ
ทีน่ า่ สนใจเรือ่ ง “การเดินทางไปสูก่ ารเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั (Digital Government)
ด้วยการจัดท�ำแผนทีน่ ำ� ทางการบริหารจัดการระบบช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment) ของกระทรวงการคลั ง ” ทั้ ง นี้ ท ่ า นสามารถติ ด ตาม
ความเคลือ่ นไหวและกิจกรรมต่างๆ ของกรมศุลกากรได้ในคอลัมน์ “What’s New”
โดยในเดือนสิงหาคมนี้ กรมศุลกากรได้จดั พิธลี งนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
การให้บริการรับช�ำระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment)
ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวก
ลดต้นทุน ลดเวลา และค่าใช้จา่ ย ด้วยบริการทุกที่ ทุกเวลา ให้กบั ผูป้ ระกอบการ
มากยิ่งขึ้น และได้พัฒนาระบบการรับช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่าน
ระบบ Bill Payment ซึ่ ง ผู ้ ป ระกอบการสามารถช� ำ ระผ่ า นช่ อ งทาง
การให้บริการของธนาคารได้หลายช่องทาง อาทิ Internet Banking,
Mobile Banking, ATM, การช�ำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร รวมทั้ง
การช�ำระผ่านตัวแทนรับช�ำระ (Non-bank) อีกด้วย ด้านการปกป้องสังคม
กรมศุลกากร จับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายลักลอบน�ำเข้าโคเคนจ�ำนวน 2 ราย
พร้อมยาเสพติดของกลางกว่า 1 กิโลกรัม
จุลสารศุลกากรประจ�ำเดือนสิงหาคมนี้ ยังมีสาระดีๆ ให้ผอู้ า่ นได้
ติดตามอ่านอีกมากมายครับ

อธิบดีกรมศุลกากร

นายชูชัย อุดมโภชน์

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี

นายชัยยุทธ ค�ำคุณ

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร

นายสรศักดิ์ มีนะโตรี
รองอธิบดี

นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์
รองอธิบดี

นายบุญเทียม โชควิวัฒน
รองอธิบดี

นางชลิดา พันธ์กระวี
รองอธิบดี

บรรณาธิการบริหาร
นายกรีชา เกิดศรีพันธ์ุ

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

นางสาวนัยรัตน์ พงศ์ศักดินนท์

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ
นางสาวนันทพร ภาษิต

กองบรรณาธิการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่วนสื่อสารองค์กร
ส�ำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร

นางสาวศรปวันพัสตร์ บุญเชิด นางจารุณี อามานนท์
นายธนวัฒน์ สินธุสุข นายประดิษฐ์ เพชรดา
นางสาวบัณฑิตา ธาราภูมิ นางสาวอุษณี ชัยรัตน์
นายศรัณย์ ศรน้อย นางชลวรรณ สุขเมือง
นางสาวอมราวดี ยอดสุวรรณ์ นางสาวศรัณญา จอมสวรรค์
นายนรินทร์ ชีวตระกูลชัย

ติดตามข่าวสารจาก

กรีชา เกิดศรีพันธุ์
บรรณาธิการบริหาร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่วนสือ่ สารองค์กร ส�ำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร

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

Youtube Channel : www.youtube.com/theprcustoms
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งานแถลงข่าวการจัดงาน
TILOG-LOGISTIX 2019
นายสรศักดิ์ มีนะโตรี รองอธิบดีกรมศุลกากร
และคณะ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน TILOG-LOGISTIX
2019 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562
ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา โดยกรมศุลกากรในฐานะ
กรรมการการจัดงานได้รว่ มจัดนิทรรศการและจัดสัมมนา
ในหัวข้อ “Customs e-Commerce” ณ ห้องบูรฉัตรไชยา
กร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562

กรมศุลกากร ให้การต้อนรับ
Customs Attaché
ประจ�ำสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์
นายชัยยุทธ ค�ำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
ควบคุมทางศุลกากร  ให้การต้อนรับ Mr.  Rick Ligthart
ต�ำแหน่ง Customs Attaché ประจ�ำสถานเอกอัครราชทูต
เนเธอร์ แ ลนด์ ในโอกาสเข้ า เยี่ ย มคารวะผู ้ บ ริ ห าร
กรมศุลกากรเพือ่ กล่าวอ�ำลาต�ำแหน่ง Customs Attaché
พร้อมทั้งน�ำ  Mrs. Guusta Visser ต�ำแหน่ง Customs
Attaché ประจ� ำสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์ แลนด์
คนใหม่มาแนะน�ำตัวกับผู้บริหารกรมศุลกากร รวมถึง
แสดงความขอบคุ ณ ส� ำ หรั บ ความร่ ว มมื อ และความ
สัมพันธ์อันดีที่กรมศุลกากรมีต่อศุลกากรเนเธอร์แลนด์
มาโดยตลอด รวมทั้งพูดคุยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ
ระหว่างสองหน่วยงานต่อไปในอนาคต  ณ ห้องประชุม
3 อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562
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พิธีท�ำบุญตักบาตร
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร
พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตร พิธีถวาย
พระพรชัยมงคล  เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
โดยมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลั ง เป็ น ประธานในพิ ธี พร้ อ มคณะผู ้ บ ริ ห าร
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างกระทรวงการคลัง
ร่วมในพิธีจ�ำนวนมาก ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่
๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร
เป็นประธานในพิธถี วายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วั น เฉลิ พ ระชนมพรรษา สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง
๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  โดยมีคณะผู้บริหาร
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างกรมศุลกากร ร่วมในพิธี
จ�ำนวนมาก ณ บริเวณห้องโถง อาคาร ๑ กรมศุลกากร
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
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“โครงการสัมมนาเผยแพร่ความรู้
ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากากร”
น าย บุ ญเที ย ม โ ชควิ วั ฒน ร อ งอ ธิ บ ดี
ก ร ม ศุ ล ก า ก ร เ ป ็ น ป ร ะ ธ า น เ ป ิ ด ก า ร สั ม ม น า
“โครงการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากากร”แก่ผปู้ ระกอบการ ซึง่ ส�ำนักงานศุลกากร
กรุงเทพ โดยนางกิจจาลักษณ์ ศรีนชุ ศาสตร์ ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานศุลกากรกรุงเทพ และนางชวนพิศ วัฒนศิรธิ รรม
ผู ้ อ� ำ นวยการส่ ว นบริ ก ารศุ ล กากรสมุ ท รปราการ
จั ด ขึ้ น ณ ห ้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ส� ำ นั ก ง า น ก า ร นิ ค ม
อุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ในโอกาสนี้
นางกฤติกา ปัน้ ประเสริฐ ผูอ้ ำ� นวยการกองสิทธิประโยชน์
ทางภาษี อ ากร และคณะ ให้ เ กี ย รติ เ ป็ น วิ ท ยากรใน
การสัมมนาฯ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาจ�ำนวนมาก
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562

กรมศุลกากร เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง
วางพานพุ่มทองพุ่มเงิน
นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ เลขานุการกรมศุลกากร
เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง วางพานพุ่มทองพุ่มเงิน
อัญเชิญเครื่องราชสักการะ และร่วมจุดเทียนชัยถวาย
พระพรชัยมงคล เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนี พั น ปี ห ลวง ประจ� ำ ปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๒
โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง อาทิ กรมศุลกากร
กรมสรรพากร ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคาร
เพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร โรงงานไพ่
ธนาคารอิ ส ลามแห่ ง ประเทศไทย และส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ร่วมเดินริว้ ขบวนประกอบพิธี ณ มณฑล
พิธที ้องสนามหลวง  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
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พิธีเปิดการฝึกอบรม
ฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX)
ฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล(FTX) ศรชล.

นายชัยยุทธ ค�ำคุณ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
ระบบควบคุมทางศุลกากร ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม
ฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) ฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล
(FTX) ศรชล. ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 ผนวกกับการฝึก
C-MEX 19 โดยมี พลเรื อ เอก ชาติ ช าย ศรี ว รขาน
เลขาธิการ ศรชล. และเสนาธิการทหาร เป็นประธาน
ณ ห้องวิมานทิพย์ (ชั้น 5) โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์
พระราม 3 กรุงเทพมหานคร เมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2562

โฆษกกรมศุลกากร ให้สัมภาษณ์บันทึกเทป
รายการ NEW TALK
ทางสถานีโทรทัศน์ NEW 18
นายชั ย ยุ ท ธ ค� ำ คุ ณ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นพั ฒ นา
ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม ท า ง ศุ ล ก า ก ร ใ น ฐ า น ะ โ ฆ ษ ก
กรมศุ ล กากร ให้ สั ม ภาษณ์ บั น ทึ ก เทปรายการ
NEW TALK ทางสถานีโทรทัศน์ NEW 18 ในประเด็น
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีส�ำหรับการน�ำเข้าของติดตัว
ผู ้ โ ดยสารทางท่ า อากาศยานณ สตู ดิ โ อ NEW 18
ซอยแบริ่ง 19 ถนนสุขุมวิท 107 ต�ำบลส�ำโรงเหนือ
อ� ำ เภอเมื อ งสมุ ท รปราการ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ  
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562
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พิธีปิดการฝึก ศรชล. ผนวกการฝึก
C-MEX 19
นายชัยยุทธ ค�ำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
ควบคุมทางศุลกากร ร่วมพิธีปิดการฝึก ศรชล. ผนวก
การฝึก C-MEX 19 ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 โดยมีพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อ�ำนวยการศูนย์อ�ำนวย
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ผอ.ศรชล.)
เดินทางมาตรวจเยีย่ มการฝึกดังกล่าว ทัง้ นี้ กรมศุลกากร
ได้ร่วมจัดนิทรรศการโดยน�ำเสนอ ระบบ Application
Anti IUU และภารกิจของ ศรชล. และส่งก�ำลังพลเข้าร่วม
การฝึกในครัง้ นีด้ ว้ ย ณ บนเรือหลวงอ่างทอง ท่าเทียบเรือ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

งานสัมมนา Think Thailand :
คิดเพื่อประเทศไทย 4.0
นายชู ชั ย อุ ด มโภชน์ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นพั ฒ นา
ระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร ขึ้นกล่าวปาฐกถา
และร่วมแถลงข่าวในการจัดงานสัมมนา Think Thailand :
คิดเพื่อประเทศไทย 4.0 ซึ่งกรมศุลกากร ร่วมมือกับ
ไอบีเอ็ม น�ำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้เพือ่ พัฒนาการค้า
ระหว่างประเทศของไทย (Tradelens Platform with
Blockchain Technology) โดยกรมศุลกากรเป็นหน่วยงาน
ราชการล�ำดับที่สองในประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ทนี่ ำ� แพลตฟอร์มเทรดเลนส์ของไอบีเอ็มมาใช้ใน
การค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพื่อความรวดเร็ว
ถูกต้องและปลอดภัย โดยมีนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป็นประธานในการเปิดงาน ณ ห้องรอยัล พารากอน
ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน (ชั้น 5) เมื่อวันที่
28 สิงหาคม 2562
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กรมศุลกากร ร่วมจัดสัมมนา
ในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์
(TILOG-LOGISTIX 2019)
กรมศุ ล กากร ภายใต้ ก ารท� ำ งานของคณะ
ท�ำงานพันธมิตรศุลกากร( CA) จัดสัมมนา ในหัวข้อ
Customs e-Commerce  ในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์
(TILOG -LOGISTIX 2019) ซึ่ ง ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บรรยาย
ในหัวข้อ  Customse-Commerceและ  นางวรรณี  ภห่ ู อมเจริญ
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการคื น อากร กองสิ ท ธิ ป ระโยชน์
ทางภาษี อ ากร บรรยายในหั ว ข้ อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์
ทางอากรในพื้นที่  EEC ณ ห้อง  Mamber 3 อาคาร 98
ศู น ย์ นิ ท รรศการและการประชุ ม ไบเทค บางนา
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

กรมศุลกากร ร่วมเสวนากับ
สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
ในหัวข้อ โลกเปลี่ยน การค้าเปลี่ยน
ธุรกิจโลจิสติกส์เปลี่ยน?
นายพั น ธ์ ท อง ลอยกุ ล นั น ท์ ผู ้ อ� ำ นวยการ
ส� ำ นั ก งานศุ ล กากรตรวจสิ น ค้ า ท่ า อากาศยาน
สุวรรณภูมิ เข้าร่วมงานเสวนา ร่วมกับสมาคมชิปปิ้ง
แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ โลกเปลี่ยน การค้าเปลี่ยน
ธุรกิจโลจิสติกส์เปลี่ยน? ในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์
(TILOG - LOGISTIX 2019) ณ ห้อง Nile3 อาคาร 98
ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมือ่ วันที่
29 สิงหาคม 2562
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การเดินทางไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)
ด้วยการจัดท�ำแผนที่น�ำทางการบริหารจัดการระบบช�ำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของกระทรวงการคลัง
นางชลิดา พันธ์กระวี
รองอธิบดีกรมศุลกากร

เพื่อตอบสนองแผนการปรับเปลี่ยนภาครัฐบาลไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ส�ำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จึงจัดท�ำ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
ขึ้น โดยได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ภายใต้แผนรัฐบาลดิจิทัลไว้ ดังนี้ “ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการ
บูรณาการระหว่างหน่วยงานมีการท�ำงานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลือ่ นให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงได้อย่างแท้จริง”1 ซึง่ วิสยั ทัศน์ขา้ งต้นตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการด�ำเนินการ 4 ประการ ได้แก่ 1) การบูรณาการ
ภาครัฐ (Government Integration) 2) การด�ำเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation) 3) การให้บริการโดยมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Services) และ 4) การสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง
(Driven Transformation)
รั ฐ บาลคาดว่ า ภายหลั ง การปรั บ เปลี่ ย นเป็ น
รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ในอนาคต รัฐบาล
จะสามารถก้าวเข้าสูข่ นั้ ต่อไปคือการเป็นรัฐบาลอัจฉริยะ
(Smart Government) ซึ่ ง ไม่ เ พี ย งหมายถึ ง การน� ำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการด�ำเนินการและการให้บริการ
ของภาครัฐเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการท�ำงานของหน่วย
งานในภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะด้าน
การติดตามตรวจสอบ และการลดโอกาสในการทุจริต
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ของภาครัฐ อันเป็นปัจจัยส�ำคัญในการสร้างสิ่งแวดล้อม
ทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ที่ช่วยเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการใช้
นวัตกรรม
นอกจากนี้ หากภาครัฐเข้าสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลได้เร็ว ก็ย่อมเอื้อให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่
สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) อย่างสมบูรณ์ได้เร็วขึ้น

Customs Guide
อีกด้วย ดังตัวอย่างประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น
สังคมไร้เงินสดประเทศแรกอย่างสวีเดนก็มีจุดเริ่มต้น
มาจากการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง
และรองรับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การออก
มาตรการส่งเสริมการใช้ระบบช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment) โดยไม่กำ� หนดมูลค่าขัน้ ต�ำ่ ในการซือ้ สินค้า
และบริการผ่านเครื่องรับบัตร (EDC) ในร้านค้าและ
ภาคธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application)
“Swish” บนโทรศัพท์มือถือเพื่อช่วยให้การโอนมีผล
ทันที2
               
ปั จ จุ บั น ระบบช� ำ ระเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ น
ส่วนหนึ่งของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
กระทรวงการคลัง เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านีน้ อกจาก
จะเป็นกลไกส�ำคัญที่ก่อให้เกิดการบริหารจัดการช�ำระ
และจัดเก็บภาษีอากรอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็น
เครื่องมือสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงภายในกระทรวง
การคลังทั้ง 4 ระดับ ได้แก่ 1) การปรับเปลี่ยนระบบ
งานเดิมให้เป็นระบบอัตโนมัติ 2) การเปลี่ยนแปลง
กระบวนการปฏิบัติงาน 3) การออกแบบระบบงานใหม่
และ 4) การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์
ดั ง นั้ น นอกจากการด� ำ เนิ น โครงการต่ า ง ๆ
ตามแผนขับเคลือ่ นกระทรวงการคลังสูก่ ารเป็นกระทรวง

การคลังดิจิทัล (Digital MOF) และแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช�ำระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) อาทิ
โครงการระบบการช�ำระเงินแบบ Any ID โครงการ
การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการช�ำระเงิน
โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโครงการ e-Payment ภาครัฐแล้ว กระทรวงการคลัง
โดยกรมศุลกากรยังอยู่ระหว่างการด�ำเนินการโครงการ
พัฒนาระบบการช�ำระเงินค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation: DTC)
เพื่อพัฒนาระบบการจ่ายเงินชดเชยค่าภาษีอากรตาม
พระราชบัญญัตชิ ดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกทีผ่ ลิต
ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 จากระบบเดิมที่กระท�ำ
ในรูปแบบบัตรภาษี (กระดาษ) ให้การช�ำระค่าอากร
ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นเปลี่ยนเป็นระบบช�ำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ
อนึ่ง โครงการ DTC ยังถือเป็นหนึ่งในความ
ตั้งใจและความพยายามผลักดันกรมศุลกากร ซึ่งเคย
ตกเป็ น จ� ำ เลยในฐานะตั ว การปั ญ หาและอุ ป สรรค
(Obstacle) ทางการค้ า ระหว่ า งประเทศของไทย
ให้เปลี่ยนบทบาทไปสู่การเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก
(Facilitator) การค้าระหว่างประเทศให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การด�ำเนินการเพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา: กรมศุลกากร
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ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงมีความจ�ำเป็นอย่าง
มาก ในการเร่งจัดท�ำ  “แนวทางการจัดท�ำแผนที่น�ำทาง
การบริหารจัดการระบบช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
ภายใต้การก�ำกับของกระทรวงการคลังเพื่อเข้าสู ่ ก าร
เป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)” เพื่อช่วยให้
ผูบ้ ริหารของกระทรวงการคลังสามารถมองเห็นภาพรวม
ขององค์ ก รได้ ชั ด เจนขึ้ น อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ
การด�ำเนินงานและการก�ำหนดทิศทางการขององค์กร
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการช่วยลดความซ�้ำซ้อนของ
การด�ำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
ระบบช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้การก�ำกับของกระทรวง
การคลัง เพื่อเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในกระทรวงการคลัง
ให้มคี วามเข้าใจและรับรูท้ ศิ ทางการพัฒนาระบบช�ำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร ทั้งที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและ
อนาคต
อย่างไรก็ตาม มีการตัง้ ค�ำถามว่า เมือ่ กระทรวง
การคลังยังเคยไม่มีการจัดท�ำแผนที่น�ำทางการบริหาร
จั ด การระบบช� ำ ระเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าก่ อ น จะมี
แนวทางในการจัดท�ำแผนทีน่ ำ� ทางอย่างไร แน่นอนเรือ่ งนี้
ถือเป็นความท้าทายใหม่ที่ส�ำคัญในการเปลี่ยนผ่าน
สู่ยุคกระทรวงการคลังดิจิทัล หากปราศจากความมุ่งมั่น
ในการฝ่าฟันอุปสรรคและความท้าทายเพื่อเป้าหมาย
ในการยกระดับกระทรวงการคลังแล้ว กระทรวงการคลัง
ของไทยก็จะยังคงเป็นเพียงหน่วยงานก�ำกับดูแลระบบ
การเงินการคลังของประเทศ มากกว่าเป็นหน่วยงานทีท่ ำ�
หน้าที่อ�ำนวยการความสะดวกและสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ การจัดท�ำแผนที่น�ำทางการบริหารจัดการ
ระบบช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากจนเกิน
ความสามารถ และไม่ใช่สิ่งใหม่แต่อย่างใด เนื่องจาก
การจัดท�ำแผนที่น�ำทางการบริหารจัดการระบบช�ำระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึง่ ในรูปแบบจัดท�ำแผนทีน่ ำ� ทาง
การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Roadmapping)
ที่ได้รับความนิยมมานานนับสิบปีแล้ว ประกอบด้วย
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเชื่อมกลยุทธ์ทางธุรกิจ
เข้ากับการพัฒนาเทคโนโลยี และการวิเคราะห์ความ
สั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย ทางธุ ร กิ จ ทั้ ง ภายนอกและภายใน
องค์ กร เช่ น ทิ ศ ทางเทคโนโลยีแ ละทรัพ ยากรที่ ช่ วย
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ในการตัดสินใจแผนการลงทุนและพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ขององค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ หรือการวางแผนใช้เทคโนโลยี
ขององค์กร โดยคาดการณ์ทิศทางของเทคโนโลยีที่จะมี
การพัฒนาในอนาคต และมองภาพเส้นทางการพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั้ ง ในมิ ติ ข องการตลาดและเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ในการนี้ ขอน�ำเสนอแนวทางการจัดท�ำแผนที่
น�ำทางการบริหารจัดการระบบช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment) ภายใต้การก�ำกับของกระทรวงการคลัง
เพื่อเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)
ในระดับภาพรวมของกระทรวงการคลัง ไว้เป็นแนวทาง
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ โดยสังเขป ดังนี้
1) จั ด ตั้ ง คณะท� ำ งานจั ด ท� ำ แผนที่ น� ำ ทาง
การบริหารจัดการระบบช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้
การก�ำกับของกระทรวงการคลังเพือ่ เข้าสูก่ ารเป็นรัฐบาล
ดิจทิ ลั มีหน้าทีแ่ ละภารกิจส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบาย
และทิศทางการวิจัยและพัฒนาระบบการช�ำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการคลัง รวมถึงเลือกรูปแบบ
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านของแผนที่ น� ำ ทางเทคโนโลยี
เพือ่ จัดท�ำแผนทีน่ ำ� ทางเทคโนโลยีดา้ นระบบการช�ำระเงิน
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องกระทรวงการคลั ง โดยควร
สอดคล้ อ งกั บ รู ป แบบของแผนที่ น� ำ ทางการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี (Product-Technology roadmaps)
ซึง่ เป็นรูปแบบของแผนทีน่ ำ� ทางเทคโนโลยีทนี่ ยิ มมากที่สุด
เพราะจัดท�ำขึ้นเพื่อใช้วางแผนการพัฒนาภัณฑ์หรือ
บริการระบบการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ รวมทัง้
เป็นเครื่องมือช่วยสื่อสารให้แต่ละฝ่ายในองค์กรเตรียม
ความพร้อมในการน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ผู้ใช้บริการที่
เกีย่ วข้องในแต่ละช่วงเวลา เช่น การวางแผนน�ำโครงการ
DTC ซึง่ เป็นบริการระบบการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบใหม่ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นมาใช้งานในอนาคต
2) คณะท�ำงานฯ ศึกษาวิเคราะห์ Core Technology
ทีม่ อี ยู่ เป้าหมาย (Goal) คือสิง่ ทีต่ อ้ งการจะได้เพื่อให้ระบบ
การท�ำงานสมบูรณ์ เทคโนโลยีหรือวิธกี าร (Technology/
Method) ที่สามารถน�ำมาใช้แก้ไขปัญหาหรือปรับปรุง
ระบบการท�ำงาน และวิเคราะห์หาช่องว่างทางเทคโนโลยี
(Gap of Technology) ที่ได้จากวิเคราะห์ปัญหา เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการท�ำงาน รวมทัง้ สรุปประเด็น
เร่งด่วนหรือที่จะต้องพัฒนาหรือสนับสนุน
3) การจัดประชุม ควรเลือกใช้การประชุมเชิง

Customs Guide
ปฏิบัติการระดมสมอง โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้
- การระดมความคิดเห็นเพื่อก�ำหนดวิสัยทัศน์
- การก�ำหนดทิศทางพัฒนาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์
- การก�ำหนดกลยุทธ์ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการ
- การศึกษาวิเคราะห์ทรัพยากรที่จ�ำเป็นที่ต้อง
ใช้เพื่อยกระดับขีดความสามารถและสอดคล้องกับ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
- จัดท�ำร่างแผนที่น�ำทางการบริหารจัดการ
ระบบช� ำ ระเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ภ ายใต้การก�ำกั บของ
กระทรวงการคลังเพื่อเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลใน
ระดับภาพรวมของกระทรวงการคลัง
- น�ำเสนอแผนทีน่ ำ� ทางการบริหารจัดการระบบ

ช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้การก�ำกับของกระทรวง
การคลังเพือ่ เข้าสูก่ ารเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั ต่อผูบ้ ริหารระดับ
สูงของกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา
         4) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนที่น�ำทาง
การบริหารจัดการระบบช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้
การก�ำกับของกระทรวงการคลังเพือ่ เข้าสูก่ ารเป็นรัฐบาล
ดิจทิ ลั เช่น การจัดสัมมนาในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
5) จัดประชุมชี้แจงและเผยแพร่ผลการด�ำเนิน
งานแผนที่ น� ำ ทางการบริ ห ารจั ด การระบบช� ำ ระเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้การก�ำกับของกระทรวงการคลัง
เพื่อเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลทุก ๆ 6 เดือน พร้อม
ทั้งเปิดโอกาสรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ปรั บ ปรุ ง หรื อ ทบทวนรายละเอี ย ดของแผนที่ น� ำ ทาง
ดังกล่าวจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

แนวทางการจัดท�ำแผนที่น�ำทางการบริหารจัดการระบบช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
ภายใต้การก�ำกับของกระทรวงการคลังเพื่อเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมอง

จัดตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำแผนที่น�ำทางการ
บริหารจัดการระบบช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment) ภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ของ
กระทรวงการคลังเพือ่ เข้าสูก่ ารเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล (Digital Government)

ความคิดเห็นเพื่อ
กําหนดวิสัยทัศน์

การก�ำหนด
ทิศทางพัฒนา
เพื่อมุ่งสู่เป้า
หมายตาม
วิสัยทัศน์

ก�ำหนดกลยุทธ์
ของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และ
บริการ

วิเคราะห์
ทรัพยากรที่
จ�ำเป็น

ร่างแผนที่น�ำทางการบริหารจัดการระบบ
ช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
ภายใต้การก�ำกับกระทรวงการคลังเพื่อเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
(Digital Government)

น�ำเสนอผู้บริหารกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาต่อไป
Customs Bulletin
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นอกจากแนวทางที่ได้เสนอไปข้างต้นแล้ว ยังมี
กรอบการพัฒนาแผนที่น�ำทางฯ และข้อเสนอแนะเพิ่ม
เติมที่น่าสนใจจากหนังสือ “การจัดท�ำแผนที่น�ำทางการ
พัฒนาเทคโนโลยี” โดย ดร. ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี3 อันสามารถ
น�ำมาประยุกต์ใช้เพือ่ ประโยชน์ในการจัดท�ำแผนทีน่ ำ� ทาง
การบริหารจัดการระบบช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้
การก�ำกับกระทรวงการคลังเพื่อเข้าสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล ดังนี้
การจั ด ท� ำ แผนที่ น� ำ ทางเทคโนโลยี มี อ งค์
ประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่
1) บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบ
ด้วยบุคคลากร 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในการท�ำแผนที่น�ำทางเทคโนโลยี (Idea Champion
Team) กลุ่มผู้บริหารจัดการโครงการจัดท�ำแผนที่น�ำ
ทางฯ(Project Owner) และกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการท�ำแผนที่น�ำทางฯ (A group of participant)
2) กระบวนการ (Process) เริม่ จากการ
สร้างกระบวนการในการจัดท�ำแผนทีน่ ำ� ทางฯ ทีม่ กี ารน�ำ
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของกระทรวง
การคลัง (Customized Technology Roadmapping
Process) มาใช้ การให้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับแผนที่
น�ำทางฯ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการท�ำแผนที่น�ำทางฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ
                      3) ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง (Data) ได้แก่ การเตรียม
และรวบรวมข้อมูลเชิงกลยุทธ์ เช่น แผนยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบการช� ำ ระเงิ น
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment)
แผนกลยุทธ์ระบบการช�ำระเงิน ฉบับที  ่ 4  พ.ศ. 2562 – 2564  
ของธนาคารแห่งประเทศไทย แผนขับเคลื่อนกระทรวง
การคลังสูก่ ารเป็นกระทรวงการคลังดิจทิ ลั (Digital MOF)  
และโครงการพัฒนาระบบการช�ำระเงินค่าภาษีอากรด้วย
บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation:
DTC)  เป็นต้น
ปัจจัยหลักๆ ที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำ
แผนที่น�ำทางฯ ไปประยุกต์ใช้จริงในกระทรวงการคลัง
ซึ่งควรค�ำนึงถึง มีดังต่อไปนี้ 1) แผนที่น�ำทางฯ ต้องสร้าง
มาจากความต้องการและเป้าหมายขององค์กรอย่าง
แท้จริง 2) การได้รบั การสนับสนุนและเปิดใจยอมรับจาก
ผูบ้ ริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง 3) การจัดหาบุคลากร
ทีเ่ หมาะสมในการจัดท�ำแผนทีน่ ำ� ทางฯ  4) การพัฒนาและ
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ปรับปรุงแผนทีน่ ำ� ทางฯ ตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม และ
5) การปรับวัฒนธรรมและนโยบายองค์กรของกระทรวง
การคลังและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับการน�ำแผนที่น�ำทางฯ ไปสู่การปฏิบัติจริง
การวางแผนน�ำแผนที่น�ำทางฯ ไปประยุกต์ใช้
หรือปฏิบัติสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ
เริ่มต้น (Initiation Stage) ระยะพัฒนา (Development)
และ ระยะบูรณาการ (Integration Stage) ภาครัฐ
สามารถด�ำเนินการในระยะต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับทฤษฎี
ทั้ง 3 ระยะได้ ดังนี้
1) ระยะเริ่ ม ต้ น : เป็ น ระยะของการ
สร้างความเข้าใจและการยอมรับ ควรจัดตัง้ คณะท�ำงาน
วิ เ คราะห์ แ ละจั ด ท� ำ แผนที่ น� ำ ทางการบริ ห ารจั ด การ
ระบบช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ภายใต้การ
ก�ำกับกระทรวงการคลังเพื่อเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
(Digital Government) ขึน้ เพือ่ ท�ำหน้าทีห่ ลักในการสร้าง
แผนที่น�ำทางฯ เรียกว่า Technology Roadmapping
operation team (TRM operation team)  ควบคู่กับ
การจัดตั้ง Idea Champion Team ที่ประกอบด้วยกลุ่ม
ผู้บริหาร หรือตัวแทนของแต่ละกรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วม
กับ TRM operation team ท�ำหน้าที่สื่อสารภายในกรม
หรือหน่วยงานทีต่ นรับผิดชอบ ให้ทกุ ฝ่ายเกิดความเข้าใจ
ทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับแผนทีน่ ำ� ทางดังกล่าว รวมทัง้ การสร้าง
การยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2) ระยะพั ฒ นา: เป็ น ระยะของการ
วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลกระทบ รวมทั้งพิจารณา
โอกาสและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ แล้วหรือจะเกิดขึน้ ในอนาคต
ด�ำเนินการโดยกลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้องจ�ำนวน 4 กลุม่ ได้แก่ Idea
Champion (ผูน้ ำ� ทางความคิดของกระทรวงการคลัง เช่น
ที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ) Idea Champion Team
(กลุม่ ผูบ้ ริหารและผูแ้ ทนแต่ละหน่วยงานในกระทรวงการ
คลัง) TRM operation team (กลุม่ ผูส้ ร้างแผนทีน่ ำ� ทางฯ)
และ TRM support team (กลุม่ ผูอ้ ำ� นวยการความสะดวก
และประสานงาน)
3) ระยะบูรณาการ (Integration Stag
e):เน้นการทบทวนและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
กระบวนการจัดท�ำและน�ำแผนที่น�ำทางฯ เข้าเป็นส่วน
หนึง่ ของยุทธศาสตร์และแผนงานทีเ่ กีย่ วข้องของกระทรวง
การคลังได้ โดยทั้ง 4 กลุ่มที่มีบทบาทส�ำคัญในระยะ
พัฒนาย่อมมีบทบาทส�ำคัญในระยะบูรณาการเช่นกัน
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         สุดท้ายนี้ ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีทางเศรษฐกิจและการอ�ำนวยความสะดวก
ทางการค้าของประเทศไทย กระทรวงการคลังจ�ำเป็นต้องผันตัวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ทุกหน่วยงานในสังกัด
จึงควรให้ความส�ำคัญกับการบริการจัดสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ และเริม่ จัดท�ำแผนทีน่ ำ� ทางเทคโนโลยีเพือ่ น�ำมาใช้กำ� หนด
ทิศทางและสนับสนุนการท�ำงานขององค์กรในอนาคตอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ ทัง้ นี้ ควรค�ำนึงเสมอว่าการพัฒนา
แผนที่นำ� ทางฯ จนส�ำเร็จ ไม่ได้หมายถึงพันธกิจทีเ่ สร็จสิน้ ลง เพราะแผนทีน่ ำ� ทางฯ ทีด่ ีตอ้ งมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
อย่างสม�ำ่ เสมอเมือ่ มีเหตุทสี่ มควรปรับปรุง เช่น แนวโน้มของนโยบายเศรษฐกิจดิจทิ ลั ของรัฐบาล แนวโน้มการเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ และการเปลี่ยนแปลงของนโยบายหรือเหตุการณ์ทางการค้าและการลงทุน การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
การตลาดและติดตามเทคโนโลยีใหม่อยูต่ ลอดจึงเป็นสิง่ ทีก่ ระทรวงการคลังพึงกระท�ำอยูเ่ สมอ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของ
การพัฒนาองค์กรและประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เอกสารอ้างอิง
1

ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
พ.ศ. 2560-2564, กรุงเทพฯ: โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย), พิมพ์ครั้งที่ 1 (กุมภาพันธ์ 2560).
2
ชลิตพันธ์ บุญมีสุวรรณ , สังคมไร้เงินสด (Cashless Society), วารสาร ธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 10
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561), หน้า 235-246.
3
ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี, การจัดท�ำแผนที่น�ำทางการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Roadmapping),
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
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ศุลกากรจับมือ 2 ธนาคาร และตัวแทนรับช�ำระ
ขยายการให้บริการช�ำระค่าภาษีอากรผ่านระบบ Bill Payment
เพิ่มความสะดวก ลดต้นทุน ลดเวลา และค่าใช้จ่าย
ด้วยบริการทุกที่ ทุกเวลา ทั่วไทย

กรมศุ ล กากร จั ด พิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
(MOU) การให้ บ ริ ก ารรั บ ช� ำ ระค่ า ภาษี อ ากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment) ร่วมกับ ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั บิก๊ ซี ซู
เปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ณ ห้องโถง ชัน้ 1 อาคาร 1
กรมศุลกากร  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการ
อ�ำนวยความสะดวกเพิม่ ความสะดวก ลดต้นทุน ลดเวลา
และค่าใช้จา่ ย ด้วยบริการทุกที่ ทุกเวลา ให้กบั ผูป้ ระกอบการ
มากยิง่ ขึน้ กรมศุลกากรจึงพัฒนาระบบการรับช�ำระเงิน
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยผ่ า นระบบ Bill Payment
ซึง่ ผูป้ ระกอบการสามารถช�ำระผ่านช่องทางการให้บริการ
ของธนาคารได้หลายช่องทาง อาทิ Internet Banking,
Mobile Banking, ATM, การช�ำระผ่านเคาน์เตอร์ของ
ธนาคาร รวมทัง้ การช�ำระผ่านตัวแทนรับช�ำระ (Non-bank)
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร
กล่ า วว่ า ด้ ว ยรั ฐ บาลมี น โยบายในการขั บ เคลื่ อ นให้
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสด  (Cashless Society)
ทั้งในด้านการเบิกจ่าย และการรับช�ำระเงิน อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ และปรับปรุงแก้ไขระบบกฎหมายเกี่ยว
กับการเงินการคลังภาครัฐเพื่อให้รองรับการรับช�ำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ  e-payment  ตาม ข้อ 78 ของระเบียบ
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กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน�ำเงินส่งคลัง
พ.ศ. 2562 โดยประกาศลงในหนังสือราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
       ส�ำหรับกรมศุลกากรได้มีประกาศกรมศุลกากร
ที่ 9/2562 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 เปิดใช้ระบบการ
รับช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคารหรือตัวแทนรับ
ช�ำระ หรือ “ระบบ Bill Payment” โดยมีธนาคารเข้าร่วม
โครงการในระยะแรก 4 ธนาคาร ได้แก่  ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์
และมี ตั ว แทนรั บ ช� ำ ระที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ คื อ
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ำกัด (7-eleven) และในวันนี้
กรมศุลกากรมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โครงการของ
เราได้ รั บ ความสนใจจากธนาคารออมสิ น ธนาคาร
กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา จ� ำ กั ด (มหาชน) และบริ ษั ท บิ๊ ก ซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)  ที่จะร่วมสร้างสังคม
ไร้เงินสดและมอบความสะดวกสบายให้ ผู้ประกอบการ
สามารถช�ำระเงินค่าภาษีอากรผ่านช่องทางต่างๆ ของ
ธนาคารและตั ว แทนรั บ ช� ำ ระที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการกั บ
กรมศุลกากรได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วไทย โดยผู้ช�ำระอากร
สามารถใช้ใบขนสินค้า ที่มี QR Code Barcode หรือ
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เลขที่อ้างอิง ไปช�ำระผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร
ได้แก่ Internet Banking, Mobile Banking, ATM,
การช�ำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร รวมทั้งการช�ำระ
ผ่านตัวแทนรับช�ำระ (Non-bank)
     นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการยังสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
ได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ e-Tracking   ซึ่งจะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการใช้เช็คธนาคาร และการเดินทางเพื่อ
มาติดต่อราชการกับกรมศุลกากร ได้ถึง 334.37 บาท
ต่อ 1 ใบขนสินค้า หรือปีละ 286 ล้านบาท และจากสถิติ
การใช้ระบบ Bill Payment ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา
มีผู้ประกอบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยตนเอง เป็น
จ� ำ นวน 1,373,988 ฉบั บ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ   99.91  
ของจ� ำ นวนใบเสร็ จ รั บ เงิ น ที่ รั บ ช� ำ ระด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

ธนาคารออมสิ น มี ค วามยิ น ดี ที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการ
ให้ บ ริ ก ารรั บ ช� ำ ระภาษี อ ากรทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Bill Payment) ที่จะสนับสนุนกับนโยบายรัฐบาลที่ให้
ทุกภาคส่วนก้าวสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society)
ซึ่งสอดรับกับธนาคารออมสินมีนโยบายมุ่งสู่การเป็น
“GSB NEW Century : Digi-Thai Banking - Digital
for All Thais” และยังเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่
ผูป้ ระกอบการในการช�ำระภาษีอากร อาทิ ค่าใบขนสินค้า
ค่าใบแจ้งหนี้ และค่าใบเก็บสินค้า ซึ่งเป็นการรับช�ำระ
แบบ Online Real Time ที่จะช่วยให้สามารถตรวจ
สอบผลการรั บ ช� ำ ระได้ ทั น ที    ทั้ ง นี้ ผู ้ ป ระกอบการ
สามารถเริ่ ม ช� ำ ระภาษี อ ากรทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ผ่านระบบรับช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment)
ในช่ อ งทางบริ ก าร Mobile Banking (MyMo)
ของธนาคารได้ภายในไตรมาส 4 ปี 2562 นี้

      ด้านธนาคารออมสิน โดยนายอนุรกั ษ์ เสงีย่ มจิตร
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารธุรกิจ
ลูกค้าบุคคล กลุม่ ลูกค้าบุคคล ธนาคารออมสิน กล่าวว่า

นอกจากนี้ ทุกธุรกรรมบน Mobile Banking
(MyMo) ของคุณมีค่ามากขึ้น แลกส่วนลดและสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ กับ GSB Money! เช่น ช�ำระค่าสินค้า
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และบริการ ได้รับ GSB Money 2 Points ทั้งนี้ การได้รับ
Point เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารก�ำหนด สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ MyMo
Call Center โทร. 1143 สะสมแต้ม สะสมความสุข
GSB Money ยิ่งใช้ยิ่งคุ้ม
ส�ำหรับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
นางยิง่ ลักษณ์ คงคาสัย ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกรรมการเงิน ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กรุงศรีมีความ
ยินดีที่ได้ร่วมกับกรมศุลกากรในการให้บริการรับช�ำระ
ค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment Online)
เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกและเพิ่ ม ความคล่ อ งตั ว ให้
แก่ ผู ้ ป ระกอบการ โดยสามารถช� ำ ระค่ า ภาษี อ ากร
ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ตามใบขนส่งสินค้า และ
ใบสั่งเก็บเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Internet Banking,
Mobile Banking, เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือช่องทางอื่นๆ
ของธนาคาร ความร่วมมือครัง้ นีแ้ สดงถึงความมุง่ มัน่ ของ
กรุงศรีในการพัฒนาระบบช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายรั ฐ บาล
ทีใ่ ห้ทกุ ภาคส่วนทัง้ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ก้าวสู่
สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ตามแผนยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบการช� ำ ระเงิ น
แห่งชาติ (National e-Payment) เพื่อร่วมขับเคลื่อนการ
เติบโตของเศรษฐกิจไทย
ส่วน บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า
มี ค วามยิ น ดี เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ไ ด้ ร ่ ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ ใน
โครงการนี้ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการขยายช่อง
ทางรับช�ำระเงิน ส�ำหรับการจับจ่ายใช้สอยที่คล่องตัว
ของลูกค้า โดย ดร.ปิยะวรรณ ปิยะพงษ์ รองประธาน
ฝ่ายธุรกิจบริการและพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ บริษทั บิก๊ ซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุม่ บีเจซี
กล่าวว่า “บิก๊ ซี จะเริม่ เปิดให้บริการรับช�ำระค่าภาษีอากร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน  2562
เป็ น ต้ น ไป ผ่ า นทางบริ ก าร BIG C BIG Service
(บิ๊กซี   บิ๊กเซอร์วิส) ได้ทุกเคาน์เตอร์แคชเชียร์ บิ๊กซี
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กว่า 1,200 สาขา ที่จะสามารถรองรับความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ พร้อมกันนี้ยัง
มีบริการจ่ายบิลค่าน�้ำ  ค่าไฟ ค่าบัตรเครดิต ค่าสินเชื่อ
และอื่นๆ อีกกว่า 200 รายการ บริการฝากเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร บริการส่งพัสดุด่วนทั่วไทย บริการโอนเงินข้าม
ประเทศ บริการเติมเงินเกม-มือถือ บริการซื้อตั๋วเดิน
ทางเครื่องบินและรถทัวร์   ตั๋วการแสดงต่างๆ รวมทั้ง
ตั๋วคอนเสิร์ตจากต่างประเทศอีกด้วย มาที่บิ๊กซีที่เดียว
ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิต”  
     พิเศษสุด เฉพาะสมาชิกบัตรบิ๊กการ์ด รับคะแนน
บิ๊ ก การ์ ด 5 คะแนนต่ อ ใบเสร็ จ เมื่ อ ช� ำ ระบิ ล ที่ บิ๊ ก ซี
ทุกสาขา สะสมคะแนนครบตามเงื่อนไข สามารถแลก
เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า และส่วนลดค่าบริการต่างๆ
แลกคะแนนเริ่มต้น 2,000 คะแนน พร้อมค่าธรรมเนียม
จ่ายบิลเพียง 5 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562
****************

What’s new

กรมศุลกากร จับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายลักลอบน�ำเข้าโคเคน
จ�ำนวน 2 ราย พร้อมยาเสพติดของกลางกว่า 1 กิโลกรัม
เมื่ อ วั น ที่ 19 สิ ง หาคม 2562 ที่ ผ ่ า นมา
ก ร ม ศุ ล ก า ก ร ภ า ย ใ ต ้ ก า ร อ� ำ น ว ย ก า ร ข อ ง
นายกฤษฎา จี น ะวิ จ ารณะ อธิ บ ดี ก รมศุ ล กากร
นายชั ย ยุ ท ธ ค� ำ คุ ณ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นพั ฒ นาระบบ
ควบคุมทางศุลกากร นายสรศักดิ์ มีนะโตรี รองอธิบดี
นายธาดา ชุ ม ไชโย ผู ้ อ� ำ นวยการกองสื บ สวน
และปราบปราม นายวรพัฒน์ เชาววิศิษฐ ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ นายไชยทัต นิวาศะบุตร รักษาราชการ
ในต�ำแหน่งผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสืบสวนและปราบปราม
และนายเดชา วิ ชั ย ดิ ษ ฐ ผู ้ อ� ำ นวยการส่ ว นสื บ สวน
ปราบปราม 3
เจ้าหน้าที่ศุลกากรฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่ 1
ส่วนสืบสวนปราบปราม 3 กองสืบสวนและปราบปราม
พร้อมด้วยก�ำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยปฏิบัติการสกัดกั้น
ยาเสพติดทางอากาศยาน (Airport Interdiction Task
Force : AITF) ได้ท�ำการตรวจสอบผู้โดยสารสัญชาติ
เคนย่าอายุ 43 ปี ทีเ่ ดินทางมากับสายการบิน เอธิโอเปีย
(ETHIOPIAN AIRLINES) เที่ยวบินที่ ET 608 จาก
กรุงอาดิสอาบาบา ประเทศเอธิโอเปีย ปลายทางท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ
จากการตรวจสอบผลการเอ็ ก ซเรย์ ร ่ า งกาย
ชายชาวเคนย่าผูต้ อ้ งสงสัย เจ้าหน้าทีพ่ บสิง่ แปลกปลอม
เป็นรูปวัตถุทรงรีอยู่ในช่องท้องจ�ำนวนมาก เมื่อต่อมา
ชายชาวเคนย่าคนดังกล่าวได้ขับถ่ายวัตถุแปลกปลอม
ออกมาจ�ำนวน 15 ก้อน เจ้าหน้าที่จึงได้น�ำวัตถุดังกล่าว
ไปตรวจสอบด้วยเครือ่ งมือทางเทคนิค ผลการตรวจสอบ
พบเป็นโคเคน ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2
จากการสอบปากค�ำเบื้องต้นผู้ถูกจับได้ให้การ
ซัดทอดถึงผู้เกี่ยวข้องอีกรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่จะมารับ

ยาเสพติด เจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนในการสืบสวนขยาย
ผลไปยังโรงแรมในย่านลาดพร้าวโดยต่อมาเมื่อเวลา
ประมาณ 20.00 น. ของวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้พบกับ
ชายชาวไนจีเรียรายหนึ่ง เดินทางมาที่พักของชายชาว
เคนย่าผู้ถูกจับเพื่อขอรับยาเสพติดของกลาง เจ้าหน้าที่
จึงได้แสดงตนเข้าท�ำการจับกุม
เจ้าหน้าทีไ่ ด้ควบคุมตัวผูต้ อ้ งหาทัง้ 2 ราย พร้อม
ยาเสพติดที่ชายชาวเคนย่าผู้ต้องหาที่ 1 ได้ขับถ่ายออก
มาจากร่างกายจนหมด เมือ่ วันที  ่ 22 สิงหาคม ซึง่ มีนำ�้ หนัก
รวมทั้งสิ้น 1,210 กรัม และคิดเป็นมูลค่าในท้องตลาด
ประมาณ 3.63 ล้านบาท ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อ
ด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
อนึง่ การจับกุม 2 ผูต้ อ้ งหาเครือข่ายค้ายาเสพติด
ข้ามชาติในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวกรองความเสีย่ ง ตลอดจนการสืบสวน และเฝ้าระวัง
สถานการณ์การลักลอบยาเสพติดอย่างต่อเนือ่ งของกอง
สืบสวนและปราบปราม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่
อธิบดีกรมศุลกากรได้มอบไว้
****************
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คอลั ม น์นี้มีค�ำตอบ
e-Customs คืออะไร?
ค�ำตอบ : เป็นกระบวนการทางศุลกากรที่ให้

บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร ทัง้ ส�ำหรับ
การน�ำเข้า (e-Import) การส่งออก (e-Export) การรับ
ช�ำระเงินผ่านธนาคาร (e-Payment) และการโอนย้าย
ภายในประเทศระหว่างผูป้ ระกอบการทีใ่ ช้สทิ ธิประโยชน์
ทางภาษีอากร โดยผูป้ ระกอบการทีก่ รมศุลกากรก�ำหนด
มีหน้าที่ในการจัดท�ำเอกสารการผ่านพิธีการในรูปของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และมีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การรับส่งข้อมูลกับกรมศุลกากร
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ขั้นตอนการด�ำเนินการในกรณีที่นิติบุคคล
ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ e-Tracking ได้
ค�ำตอบ : 1.

กรณีลืมรหัสผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน

แต่มีข้อมูล email
1.1 คลิกที่เมนู “ลืมรหัสผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน”

Customs Learning

1.2 จะเข้าสูห่ น้าจอกรอกข้อมูลนิตบิ คุ คลเพือ่ ใช้
ในการขอรหัสผูใ้ ช้งาน/รหัสผ่านใหม่ เมือ่ กรอกข้อมูลเสร็จ

2. กรณีลืมทั้งหมด
2.1 ทดลองสมัครใหม่ ตามวิธีการที่แนะน�ำใน
ระบบ ถ้าระบบตรวจสอบว่านิติบุคคลนี้มีรหัสผู้ใช้งาน
ไม่เกิน 2 รหัสผู้ใช้งาน ระบบจะก�ำหนดให้รหัสผู้ใช้งาน
ที่นิติบุคคลลงทะเบียนไว้สามารถใช้งานระบบได้
2.2 แต่หากระบบตรวจสอบว่ามีรหัสผู้ใช้งาน
2 รหัสผู้ใช้งานแล้ว ระบบจะไม่อนุญาตให้นิติบุคคลลง
ทะเบียนเพิม่ เติมได้ กรณีนใี้ ห้นติ บิ คุ คลด�ำเนินการ ดังนี้
-  จัดท�ำเอกสารแสดงเหตุผลของการ
ขอยกเลิกรหัสผูใ้ ช้งานเดิม โดยหนังสือนีต้ อ้ งแจ้งชือ่ และ
เลขทะเบียนนิตบิ คุ คลทีไ่ ด้ลงทะเบียนไว้เดิม และหนังสือ
ต้องลงนามโดยผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการของนิติบุคคลนั้น
ส่งมาทาง email : etsadmin@customs.go.th
-  กรมศุลกากรจะแจ้งผลให้นิติบุคคล
ผ่านทาง email

ในกรณีสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศทาง
Internet เช่น อุปกรณ์กอล์ฟ เครื่องใช้
ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ตุ๊กตา ฯลฯ เพื่อใช้เอง
ส่วนตัวและให้จัดส่งโดยทางพัสดุไปรษณีย์
จะต้องเสียภาษีหรือไม่ และอัตราเท่าใด
ค�ำตอบ : การสัง่ ซือ้ สินค้าทาง Internet และ

ให้ผู้ขายจัดส่งโดยทางไปรษณีย์หรือใช้บริการบริษัท
ขนส่งสินค้าเร่งด่วน เช่น DHL, FedEx, UPS, TNT ฯลฯ
ถือเป็นการน�ำเข้าแม้จะน�ำมาใช้เองเป็นการส่วนตัว
ผูน้ ำ� เข้าก็ตอ้ งช�ำระค่าภาษี อากรและปฏิบตั ติ ามข้อห้าม
ข้ อ ก� ำ กั ด และระเบี ย บการน� ำ เข้ า ให้ ค รบถ้ ว นตามที่
กฎหมายก�ำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม หากของทีน่ ำ� เข้านัน้ มี
มูลค่าไม่เกิน 1,500  บาท จะได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งช�ำระ
อากรขาเข้า  ส�ำหรับอัตราภาษีทตี่ อ้ งช�ำระส�ำหรับสินค้า
แต่ละชนิด สามารถสืบค้นได้ที่ www.customs.go.th
หัวข้อ “ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากร”

ข้อมูลจาก ศูนย์บริการศุลกากร
Customs Care Center 1164
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