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       วันนี้ (วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563) เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์แถลงข่าว ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร 
นายชัยยุทธ ค าคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร กล่าวว่า อธิบดีกรม
ศุลกากร มีนโยบายให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน และผู้ที่ มี 
ส่วนเกี่ยวข้องในเชิงนโยบาย โครงการ และประเด็นต่าง ๆ โดยมอบหมายให้คณะโฆษกกรมศุลกากรและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องร่วมด าเนินการ และได้ก าหนดให้มีการแถลงข่าวประจ าทุกเดือน ส าหรับประเด็นที่น่าสนใจ  ในการ
แถลงข่าวประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 ได้แก่ (1) ผลการตรวจพบการกระท าความผิดประจ าเดือนเมษายน 2563  
(2) กรมศุลกากรส่งมอบรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมให้กับสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจ าประเทศไทย 
(3) กรมศุลกากรขยายโครงการให้บริการรับช าระภาษีอากรแก่ผู้ประกอบการที่สุจริตที่ตรวจพบอากรขาดด้วยตนเอง  
(4) กรมศุลกากร ระดมเจ้าหน้าที่ร่วมเก็บข้อมูลของผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์ ตามมาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน” (5) กรมศุลกากรขอ
แจ้งเตือนโปรดอย่าหลงเชื่อกรณีหลอกลวง ซ่ึงมีรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) ผลการตรวจพบการกระท าความผิดประจ าเดือนเมษายน 2563  
ตามที่ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายส าคัญในการเร่งรัดปราบปราม 

การลักลอบและหลีกเลี่ยงน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง เพ่ือความเป็นธรรม 
ในการจัดเก็บภาษี ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดพร้อมหน่วยปฏิบัติการวางแผน
ตรวจค้นจับกุมอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ เพ่ือสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดตาม พ.ร.บ. 
ศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สินค้าเกษตร น้ ามัน ยาเสพติด IPRs และสินค้า
ละเมิดอนุสัญญา CITES โดยสืบสวนหาข่าวและออกลาดตระเวนด้วยรถยนต์ ตรวจค้นรถบรรทุก โกดัง บ้านเรือน 
แหล่งจ าหน่าย สถานที่เก็บรักษาที่เชื่อได้ว่ามีของผิดกฎหมายเก็บซุกซ่อนอยู่ อีกทั้งยังมีแผนการป้องกันและ
ปราบปรามสินค้าดังกล่าวในช่วงเวลาซึ่งมีความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นในการลักลอบ นอกจากนี้ มีการบูรณการ  
กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอ่ืนทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทหาร กอ.รมน. ปปส. บช.ปส.  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สถานทูตต่าง ๆ Interpol DEA เป็นต้น 
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวระหว่างกัน 

ส าหรับเดือนเมษายน 2563 กรมศุลกากรตรวจพบการกระท าผิดตามกฎหมายศุลกากรหรือ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับศุลกากรได้ทั้งสิ้น 1,607 คดี คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 917 ล้านบาท โดยเป็นคดีลักลอบ 
คิดเป็นร้อยละ 85.4 ของมูลค่าทั้งหมด โดยสินค้าที่ตรวจพบการกระท าความผิดที่ส าคัญ ได้แก่ ยาเสพติดให้โทษ
ประเภทเอ็กซ์ตาซี่ บุหรี่ น้ ามันดีเซล หอมหัวใหญ่  
                    ผลงานที่น่าสนใจในช่วงเดือนเมษายน 2563 มีดังนี้ 
  1. ยาเสพติดให้โทษประเภทเอ็กซ์ตาซี ่
                        เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2563 กรมศุลกากรได้ตรวจพบพัสดุต้องสงสัย จึงประสานเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. 
เจ้าหน้าที่ต ารวจและพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ร่วมกันเปิดตรวจพัสดุดังกล่าว จ านวน 1 หีบห่อ ต้นทาง
จากต่างประเทศ  ผลการตรวจสอบพบเม็ดยาสีเหลือง ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (Ecstasy) จ านวนรวม 
21,060 เม็ด น้ าหนักประมาณ 8.14 กก. ซุกซ่อนอยู่ในถุงเมล็ดกาแฟปะปนกับถุงขนมต่าง ๆ มูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 
16.8 ล้านบาท / 2. บุหรี่ปลอม... 
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                    2. บุหรี่ปลอม  

                             เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2563 กรมศุลกากรได้ท าการตรวจสอบสินค้าบุหรี่ จ านวน 20 ล้านมวน 
จากข้อมูลการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ทราบว่า บุหรี่ดังกล่าวมาถึงคลังสินค้าทัณฑ์บนในประเทศไทย ก่อนที่จะถูกทยอย
ส่งไปจ าหน่ายยังประเทศปลายทาง เช่น  อินโดนีเซีย มาเลเซีย และออสเตรเลีย จากการตรวจสอบสินค้าดังกล่าว 
พบเป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า (บุหรี่ปลอม)  มูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 50 ล้านบาท 

    3. น้ ามันดีเซล 
                             เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2563 กรมศุลกากรได้ท าการตรวจสอบ รถบรรทุกน้ ามัน จ านวน 1 คัน  
บริเวณริมถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพ ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พบน้ ามันดีเซล มีเมืองก าเนิด
ต่างประเทศที่ไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรมาแสดงขณะตรวจค้น ปริมาณ 15 ,000 ลิตร มูลค่าทั้งสิ้น
ประมาณ 3.3 แสนบาท  
                        4. หอมหัวใหญ่ 
                           เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2563 กรมศุลกากรได้ท าการตรวจสอบรถบรรทุกสิบล้อจ านวน 2 คัน 
บริเวณริมถนน. ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบหอมหัวใหญ่ลักลอบหนีศุลกากร จ านวนรวม 
2,600 กระสอบ ๆ ละประมาณ 10 กก. มูลค่าทั้งสิ้นประมาณ  6 แสนบาท 

                       (2) กรมศุลกากรส่งมอบรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมให้กับสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร
ประจ าประเทศไทย 

 สืบเนื่องจากกรมศุลกากร ได้ตรวจยึดรถยนต์ยี่ห้อ MCLAREN และรถยนต์ยี่ห้อ RANGE ROVER 
ซึ่งน าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา และจากการประสาน
ความร่วมมือระหว่างกรมศุลกากรกับหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติ (National Crime Agency) 
แห่งสหราชอาณาจักร ท าให้ทราบว่ารถยนต์ทั้งสองคันเป็นรถที่ถูกโจรกรรมจากสหราชอาณาจักร ต่อมา  
สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจ าประเทศไทย ได้ประสานผ่านกระทรวงการต่างประเทศขอความ
อนุเคราะห์กรมศุลกากรพิจารณาส่งยานพาหนะกลับคืนให้เจ้าของที่ถูกต้องในสหราชอาณาจักร  ทั้งนี้ เพ่ือ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ กรมศุลกากรจึงได้ ด าเนินการส่งมอบรถยนต์ดังกล่าวซึ่งคดีสิ้นสุดและ 
ตกเป็นของแผ่นดินแล้วให้กับสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจ าประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 
2563                    

                   

 (3) กรมศุลกากรขยายโครงการให้บริการรับช าระภาษีอากรแก่ผู้ประกอบการที่สุจริต  
ที่ตรวจพบอากรขาดด้วยตนเอง 

 โครงการรับช าระค่าภาษีอากรเพ่ิม ณ จุดเดียว เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์และช่วยอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่ภายหลังตนเองพบว่าอากรและภาษีอ่ืน ๆ ที่เสียไว้นั้นไม่ครบถ้วน  
จึงประสงค์จะช าระค่าอากรและค่าภาษีอ่ืน ๆ ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย  
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จากประโยชน์ดังกล่าว ประกอบกับเป็นโครงการฯ ที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ  

กรมศุลกากรจึงได้พิจารณาขยายระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ต่อไปเป็นปีที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2564 ผู้ประกอบการที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ สามารถช าระค่าอากรและค่าภาษีอ่ืน ๆ  
ให้ครบถ้วนได้ที่กองตรวจสอบอากร กรมศุลกากร โดยไม่ต้องไปด าเนินพิธีการตามท่าหรือที่ต่าง ๆ และจะได้รับ 
การพิจารณาผ่อนผันการปรับ ได้รับการลดเงินเพ่ิมอากรตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงฯ และไม่ต้องเสีย
เบี้ยปรับค่าอากร แต่ยังคงต้องเสียเงินเพ่ิมและเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพ่ิมตามกฎหมาย โดยผลการด าเนินโครงการฯ  
ในปีที่ผ่านมา (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 71 ราย ยอดจัดเก็บรายได้เข้ารัฐ ทั้งสิ้น 152,186,293.00 บาท  

ส าหรับผู้ประกอบการที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ นี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการที่น าสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรโดยลักลอบหนีศุลกากร หรือมีเจตนาทุจริตปรากฏพยานหลักฐานชัดเจนในการหลีกเลี่ยงอากร หรือ
น าเข้าสินค้าเป็นของต้องห้ามต้องก ากัด หรือสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรืออยู่ระหว่างการด าเนินการ
ตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ตรวจค้น หรือถูกด าเนินคดีในความผิดทางศุลกากร  โดยหน่วยงานอ่ืน เช่น  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือกองบังคับการปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ 
กองตรวจสอบอากร กรมศุลกากร ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมโครงการฯ  ในกรณียื่นเอกสาร 
ไม่ครบถ้วน ไม่ให้ความร่วมมือกับพนักงานศุลกากร ไม่มาช าระค่าอากรและค่าภาษีอ่ืน ๆ ที่ขาดให้ครบถ้วน หรือกรณี
อ่ืนใดที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีเจตนาที่ไม่สุจริต  

ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารขอเข้าร่วมโครงการฯ 
และอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่ http://postaudit.customs.go.th พร้อมส่งเอกสารประกอบการพิจารณาทาง
ไปรษณีย์หรือยื่นด้วยตนเอง ที่กองตรวจสอบอากร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนน
สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-6680 และ 02-667-6667 
 

(4) กรมศุลกากร ระดมเจา้หนา้ที่ร่วมเก็บข้อมูลของผู้ย่ืนทบทวนสิทธิ์ ตามมาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน” 
 กรมศุลกากรระดมเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์ 

จ านวนกว่า 1,000 คน ท าการลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากส านักงานเศรษฐกิจ
การคลัง โดยได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้วจ านวนกว่า 31,000 ราย คิดเป็น 80 % ในการนี้ อธิบดีกรม
ศุลกากรได้ก าชับให้เจ้าหน้าที่ในทุกพ้ืนที่ เร่งปฏิบัติภารกิจให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
 

  (5) กรมศุลกากรขอแจ้งเตือนโปรดอย่าหลงเชื่อกรณีหลอกลวง 
  กรมศุลกากรขอแจ้งเตือนประชาชน เนื่องจากปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อกรมศุลกากร  
ท าการลอกลวงผู้เสียหายในหลายกรณี อาทิ                                    
                    1. กรณีที่ชาวต่างชาติหรือบุคคลที่ท าความรู้จักกับผู้ เสียหายผ่านทางสื่อออนไลน์ แจ้งว่า 
ได้ส่งของขวัญหรือของมีค่าต่าง ๆ โดยขอให้ผู้เสียหายโอนเงิน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายและค่าภาษีอากรส าหรับสิ่งของ
ดังกล่าว หรือมีมิจฉาชีพแจ้งแก่ผู้เสียหายว่า มีพัสดุไปรษณีย์มาจากต่างประเทศแต่ติดปัญหาด้านภาษีกับ 
กรมศุลกากร และให้ผู้เสียหายช าระเงินไม่เช่นนั้นจะถูกเจ้าหน้าที่ยึดพัสดุดังกล่าว กรมศุลกากรจึงขอเตือนให้ท่าน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แน่ใจก่อนการโอนเงิน 
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             2. กรณีการลงเว็บไซต์ขายสินค้า อ้างว่าเป็นสินค้าจากกรมศุลกากร และให้โอนเงินมัดจ าหรือนัด
ให้ไปช าระเงินส่วนที่เหลือเพ่ือรับสินค้า กรมศุลกากรขอยืนยันว่า การจ าหน่ายสินค้าของกลางกรมศุลกากร  
โดยวิธีที่ถูกต้อง จะเป็นการลงประกาศขายทอดตลาดอย่างเป็นทางการ และจะรับช าระเงิน ณ ที่ท าการศุลกากร 
โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรเท่านั้น ไม่มีการเสนอขายทางระบบอินเตอร์เน็ต หรือผ่านบุคคลที่แอบอ้าง และไม่มีการ 
ให้โอนเงินค่าสินค้า หรือโอนเงินมัดจ าเข้าบัญชีผู้ใดทั้งสิ้น 
                     3 . กรณีที่มีผู้ที่ อ้างเป็นสื่อหนังสือพิมพ์ เ พ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าโฆษณา  
เพ่ือจัดท าหนังสือ รายงาน วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของกรมศุลกากร พร้อมทั้งมีข้อความที่ท าให้
ผู้ประกอบการเข้าใจผิดว่า กรมศุลกากรมีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการเหล่านั้น  กรมศุลกากรขอยืนยันว่าไม่มี
นโยบายขอรับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการในลักษณะดังกล่าว แต่อย่างใด 
  ทั้งนี้ หากท่านเกิดข้อสงสัยท่านสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ สายด่วนกรมศุลกากร 1164 หรือ
ศูนย์บริการศุลกากร (Customs Care Center) โทรศัพท์ 02-667-6000,02-667-7000 ต่อ 205844-8 หรือ 
website: ccc.customs.go.th หรือติดต่อด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์สอบถามไปยัง ส านักงานหรือด่านศุลกากร 
ทุกแห่ง ในวันและเวลาราชการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

รับรู้ข่าวสารได้หลากหลายช่องทางจากกรมศุลกากรเพียงสแกน QR code ด้านล่าง 
เพ่ือเป็นเพ่ือนกับเราใน Line official 


