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Customs Guide

การแก้้ ไขกฎหมายเพื่่�อรองรัับพัันธกรณีี อนุุสััญญา
สหประชาชาติิว่่าด้้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982

What’s New

กรมศุุลกากรจััดกิิจกรรม CSR “ศุุลกากร ส่่งแรงใจ
สู้้�ภััย COVID-19 Customs Care Community”

Customs Learning
การจััดตั้้ง� ทำำ�เนีียบท่่าเรืือและโรงพัักสิินค้้าตามกฎหมายศุุลกากร
ของ บริิษััท ทีี เอส ขนส่่งและโลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด

CUSTOMS SAY HI
สุุขสัันต์์วัันปีีใหม่่ไทย
ห่่างแค่่ตััวแต่่หััวใจใกล้้กััน

CUSTOMS BULLETIN
จุลสารศุลกากร
เจ้้าของ
กรมศุุลกากร
เลขที่่� 1 ถนน สุุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุุงเทพฯ 10110

ที่่�ปรึึกษา
	สวััสดีปีี ใี หม่่ไทยครัับท่่านผู้้�อ่า่ นจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรค COVID-19 ทำำ�ให้้เทศกาลสงกรานต์์ปีนี้้ี � เราไม่่ได้้มีกี ารจััดกิจิ กรรม
หรืือจััดงานรื่่�นเริิงเหมืือนปีีที่่�ผ่่านมา เนื่่�องจากเราต้้องรัักษาระยะห่่าง
ทางสัั ง คม หรืื อ Social Distancing ซึ่่ � ง เราอาจห่่ า งกัั น แค่่ ตัั ว
แต่่หัวั ใจเรายัังคงใกล้้กันั เช่่นเดิิม และขอเป็็นกำำ�ลังั ใจให้้ทุกุ ท่่านผ่่านพ้้นวิิกฤตนี้้�
ไปด้้วยกัันครัับ
กรมศุุ ล กากร นำำ � โดย นายกฤษฎา จีี น ะวิิ จ ารณะ อธิิ บ ดีี
กรมศุุลกากร ได้้ตระหนัักถึึงปััญหาความเดืือดร้้อนของพี่่�น้้องประชาชนใน
สถานการณ์์ดังั กล่่าว จึึงได้้มอบหมายให้้ นายชููชััย อุุดมโภชน์์ หััวหน้้าศููนย์์ฯ
Covid - 19 ของกรมศุุลกากร จััดกิิจกรรม CSR “ศุุลกากร ส่่งแรงใจ สู้้�ภััย
COVID - 19 Customs Care Community” โดยได้้มอบถุุงยัังชีีพ จำำ�นวน
1,200 ถุุง ให้้แก่่ พี่่น้� อ้ งประชาชนในชุุมชนพื้้�นที่่บ� ริิเวณใกล้้เคีียงกรมศุุลกากร
จำำ�นวน 6 ชุุมชน ซึ่่�งถุุงยัังชีีพดัังกล่่าว ได้้บรรจุุสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคที่่�ได้้จาก
การอุุดหนุุนสิินค้้าจากกลุ่่�มวิิสาหกิิจชุมุ ชนต่่าง ๆ กลุ่่�มสหกรณ์์ และผู้้�ค้า้ จาก
ตลาดประชารััฐศุุลกากรเพื่่�อชุุมชน เพื่่�อเป็็นการสนัับสนุุนรายได้้และเป็็น
การกระตุ้้�นเศรษฐกิิจฐานรากในช่่วงสถานการณ์์ดังั กล่่าว โดยได้้เลืือกวััสดุุ
ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมสามารถนำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำำ��ได้้ มาจััดทำำ�เป็็นถุุงยัังชีีพ
ตามมาตรการลด ทดแทน คััดแยกขยะมููลฝอยของรััฐบาล นอกจากนี้้� ศููนย์์ฯ
Covid - 19 ของกรมศุุลกากร ยัังได้้จััดกิิจกรรมต่่าง ๆ อีีกมากมาย ซึ่่�งท่่าน
สามารถติิดตามได้้จากคอลััมน์์ “Customs Message”
	สำำ�หรัับจุุลสารศุุลกากรฉบัับประจำำ�เดืือนเมษายนนี้้� กรมศุุลกากร
ได้้รวบรวมสาระความรู้้�ต่่างๆ ประกอบด้้วย บทความทางวิิชาการ ซึ่่�งท่่าน
สามารถติิดตามได้้ ในคอลััมน์์ “Customs Guide”และ “Customs Learning”
ตลอดจนประกาศกระทรวงการคลััง เรื่่อ� ง การยกเว้้นอากรศุุลกากรสำำ�หรัับ
ของที่่�ใช้้รักั ษา วิินิจฉั
ิ ยั หรืือป้้องกัันโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 ในคอลััมน์์
“What’s New”
	ท่่านสามารถติิดตามอ่่านเรื่่�องราวและสาระดีี ๆ ได้้จากจุุลสาร
ฉบัับนี้้�ครัับ

กรีีชา เกิิดศรีีพัันธุ์์�
บรรณาธิิการบริิหาร

นายกฤษฎา จีีนะวิิจารณะ
อธิิบดีีกรมศุุลกากร

นายชููชััย อุุดมโภชน์์
ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบสิิทธิิประโยชน์์ทางศุุลกากร

นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ
ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบควบคุุมทางศุุลกากร

นายกิิตติิ สุุทธิิสััมพัันธ์์
รองอธิิบดีี รัักษาการในตำำ�แหน่่ง
ที่่�ปรึึกษาด้้านการพััฒนาและบริิหารการจััดเก็็บภาษีี

นายสรศัักดิ์์� มีีนะโตรีี
รองอธิิบดีี

นายพัันธ์์ทอง ลอยกุุลนัันท์์
รองอธิิบดีี

บรรณาธิิการบริิหาร
นายกรีชา เกิดศรีพันธ์ุ

หััวหน้้ากองบรรณาธิิการ

นางสาวนัยรัตน์ พงศ์ศักดินนท์

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

นางสาวภััทราภรณ์์ พงษ์์พัันธ์์

กองบรรณาธิการ
ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ ส่่วนสื่่�อสารองค์์กร
สำำ�นัักงานเลขานุุการกรม กรมศุุลกากร
นางสาวศรปวัันพััสตร์์ บุุญเชิิด นางจารุุณีี อามานนท์์ นายธนวััฒน์์ สิินธุุสุุข
นายประดิิษฐ์์ เพชรดา นางสาวบััณฑิิตา ธาราภููมิิ นางสาวอุุษณีี ชััยรััตน์์
นายศรััณย์์ ศรน้้อย นางชลวรรณ สุุขเมืือง นางสาวอมราวดีี ยอดสุุวรรณ์์
นางสาวศรััณญา จอมสวรรค์์ นายเฉลิิมชััย ศิิริิพงษ์์ นายนริินทร์์ ชีีวตระกููลชััย

ติดตามข่าวสารจาก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่วนสือ่ สารองค์กร ส�ำนักงานเลขานุการกรม 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 Official : @thaicustoms
Youtube Channel : ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ กรมศุุลกากร
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ศููนย์์ฯ COVID-19 กรมศุุลกากร
กรมศุุลกากรส่่งมอบเครื่่�องมืือแพทย์์ และอื่่�นๆ
ให้้แก่่ กระทรวงสาธารณสุุข (เดืือนเมษายน)

นายกฤษฎา จีีนะวิิจารณะ อธิิบดีีกรมศุุลกากร
พร้้ อ มนายชูู ชั ั ย  อุุ ด มโภชน์์ ในฐานะหัั วหน้ ้ า ศูู น ย์์ ฯ
COVID-19 ของกรมศุุลกากร และนายกรีีชา เกิิดศรีีพัันธุ์์� 
เลขานุุการกรม เป็็นผู้แ้� ทน ส่่งมอบเครื่อ�่ งมืือแพทย์์และอื่่น� ๆ
ซึ่่ง� ตกเป็็นของแผ่่นดิินแล้้ว มอบให้้แก่่ กระทรวงสาธารณสุุข
โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
- หน้้ากากอนามััย จำำ�นวน 22,815 ชิ้้�น
- อุุปกรณ์์วัดั ไข้้ จำำ�นวน 1,000 ชิ้้�น
- ถุุงมืือยาง  จำำ�นวน 201,000 ชิ้้�น
- แผ่่นชุุบแอลกอฮอล์์ 70 % จำำ�นวน 195,200 ชิ้้�น
- น้ำำ��ยาดัับกลิ่่�น 720 ชิ้้�น
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ศููนย์์ฯ COVID-19 กรมศุุลกากร
กรมศุุลกากรส่่งมอบเครื่่�องมืือแพทย์์ และอื่่�นๆ
ให้้แก่่ ศููนย์์บริิหารสถานการณ์์โควิิด-19 (ศบค.) (เดืือนเมษายน)

นายชููชััย อุุดมโภชน์์ ในฐานะหััวหน้้าศููนย์์ฯ  
COVID-19 ของกรมศุุ ล กากร มอบหมายให้้
นายกรีี ช า เกิิ ดศรี ี พั ั น ธุ์์�  เลขานุุ ก ารกรม เป็็ น ผู้้� แ ทน
ส่่ ง มอบเครื่่ � อ งมืือแพทย์์ แ ละอื่่ � น ๆ มอบให้้ แ ก่่
ศูู น ย์์ บ ริิ ห ารสถานการณ์์ โ ควิิ ด -19 (ศบค.) โดยมีี
รายละเอีียดดัังนี้้�
- หน้้ากากอนามััย จำำ�นวน 470,000 ชิ้้�น
- อุุปกรณ์์วััดไข้้ จำำ�นวน 500 ชิ้้�น
- ถุุงมืือยาง  จำำ�นวน 200,000 ชิ้้�น
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ศููนย์์ฯ COVID-19 ของกรมศุุลกากร
โฆษกกรมศุุลกากร ร่่วม Live สด รายการพิิเศษบริิหารสถานการณ์์โควิิด-19 (ศบค.)
ณ ตึึกสัันติิไมตรีี ทำำ�เนีียบรััฐบาล
The Customs Spokesman Joins Live Special Program on Covid-19 Situation
Administration (Center for Covid-19 Situation Administration : CCSA)

นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบควบคุุมทางศุุลกากร  ในฐานะโฆษกกรมศุุลกากร ร่่วม Live สด
ในรายการพิิเศษบริิหารสถานการณ์์โควิิด-19 (ศบค.) ณ ตึึกสัันติิไมตรีี ทำำ�เนีียบรััฐบาล เมื่่�อวัันที่่� 3 เมษายน 2563
Mr.Chaiyut Kumkun, Principle Advisor on Customs Control Development as a Customs spokesman
joins Live Special Program on Covid-19 Situation Administration (Center for Covid-19 Situation
Administration : CCSA), at the Santi Maitree Building, Royal Thai Government House. On April 3rd, 2020.
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การแก้ ไขกฎหมายเพื่อรองรับพันธกรณี
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
บทความโดย : นางสาวอััจฉรา เข็็มทองใหญ่่
นิิติิกรชำำ�นาญการพิิเศษ รัักษาการในตำำ�แหน่่ง ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านกฎหมายศุุลกากร

องค์์ ก ารสหประชาชาติิ ไ ด้้ จั ั ดทำ ำ � อนุุ สั ั ญ ญา
สหประชาชาติิ ว่ ่ า ด้้ ว ยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982
(United Nations Convention on the Law of the Sea
1982: UNCLOS) ขึ้้� น ซึ่่ � ง เรีี ย กกัั น โดยทั่่� ว ไปว่่ า
อนุุสััญญากรุุงเจนีีวาว่่าด้้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1958
ซึ่่ง� มีีอนุุสัญ
ั ญาที่่เ� กี่่ย� วข้้อง รวม 4 ฉบัับ คืือ อนุุสัญ
ั ญาว่่าด้้วย
ทะเลอาณาเขตและเขตต่่ อ เนื่่ � อ ง อนุุ สั ั ญ ญาว่่ า ด้้ ว ย
ทะเลหลวง อนุุสััญญาว่่าด้้วยการประมงและการอนุุรัักษ์์
ทรัั พ ยากรมีี ชี ี วิ ิ ต ในทะเลหลวงและอนุุ สั ั ญ ญาว่่ า ด้้ ว ย
ไหล่่ทวีีป  ซึ่่�งได้้มีีการออกประกาศพระบรมราชโองการ
ใช้้อนุุสััญญากรุุงเจนีีวาว่่าด้้วยกฎหมายทะเลในราชกิิจจานุุเบกษา เล่่ม 86 ตอนที่่� 44 ลงวัันที่่� 20 พฤษภาคม
2512 และหลัังจากนั้้�นก็็ได้้มีีการออกประกาศกำำ�หนด
เส้้นฐานตรงและน่่านน้ำำ��ภายในของประเทศ  เขตไหล่่ทวีีป 
และเขตต่่อเนื่่อ� ง ตามลำำ�ดับั ซึ่่ง� อนุุสัญ
ั ญานี้้มี� ผี ลใช้้บังั คัับแล้้ว

ตั้้�งแต่่วัันที่่� 16 พฤศจิิกายน ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537)
ปััจจุุบัันมีีประเทศต่่างๆ ได้้ให้้สััตยาบัันแล้้วเป็็นจำำ�นวน
168 ประเทศ1 และประเทศที่่� มี ี เขตทางทะเลติิ ดต่ ่ อ
กัั บ ประเทศไทยเกืือบทุุ ก ประเทศได้้ เข้้ า เป็็ น ภาคีี แ ล้้ ว 
โดยประเทศไทยได้้ลงนามในอนุุสััญญาสหประชาชาติิ
ว่่าด้้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 แล้้ว  เมื่่�อวัันที่่� 10
ธัันวาคม 2525 แต่่ยัังมิิได้้ให้้สััตยาบััน โดยประเทศไทย
ได้้ เข้้ า เป็็ น ภาคีี ส มาชิิ ก ลำำ �ดั ั บ ที่่� 162 และ UNCLOS
มีี ผ ลบัั ง คัั บ กัั บ ไทยตั้้� ง แต่่ วั ั น ที่่� 14 มิิ ถุ ุ น ายน 2555
เป็็นต้้นไป  ตามมติิคณะรััฐมนตรีีเมื่่�อวัันที่่� 21 ธัันวาคม
2553 เห็็นชอบให้้เข้้าเป็็นภาคีีอนุุสััญญาสหประชาชาติิ
ว่่าด้้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ. 1982 ซึ่่�งเมื่่�อประเทศไทย
ได้้เข้้าเป็็นภาคีีอนุุสัญ
ั ญาฯ แล้้ว จะต้้องเตรีียมการกฎหมาย
ภายในเพื่่�ออนุุวััติิการตามอนุุสััญญาฯ ตามหลัักทฤษฎีี
ว่่าด้้วยความสััมพัันธ์์ระหว่่างกฎหมายระหว่่างประเทศกัับ

1
United Nations. Chonological lists of ratifications of, accessions and successions to the Convention and the related Agreement as at 3
October 2014. May 13, 2020.   https://www.un.org/depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm
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กฎหมายภายใน กล่่าวคืือจะต้้องนำำ�กฎเกณฑ์์ของกฎหมาย
ระหว่่างประเทศมาแปลงรููป2 เป็็นกฎหมายภายในด้้วยการ
ตราเป็็นพระราชบััญญััติิเสีียก่่อน จึึงจะสามารถใช้้บัังคัับ
ภายในรััฐของตนได้้ ทฤษฎีีดังั กล่่าว เรีียกว่่า ทฤษฎีีทวิินิยิ ม
(Dualism Theory)3 และประเทศไทยจะต้้องผููกพััน
และต้้องปฏิิบััติิตามพัันธกรณีีของอนุุสััญญาฯ ตามหลััก
“pacta sunt servanda” หรืือ “สััญญาต้้องเป็็นสััญญา”
ดัังที่่�บััญญััติิไว้้ในข้้อ 26 แห่่งอนุุสััญญากรุุงเวีียนนา
ว่่าด้้วยกฎหมายสนธิิสัญ
ั ญา (Vienna Convention on the
Law of Treaties) และข้้อ 26 แห่่งอนุุสัญ
ั ญากรุุงเวีียนนา
ว่่าด้้วยกฎหมายสนธิิสัญ
ั ญาระหว่่างรััฐกัับองค์์การระหว่่าง
ประเทศหรืือองค์์การระหว่่างประเทศ (Vienna Convention
on the Law of Treaties between States and
International Organizations or between
International Organization) 4 อย่่ า งไรก็็ ต าม
อนุุสััญญาฯ ข้้ อ 310 ได้้ กำ ำ �ห นดให้้ รั ั ฐ ภาคีี ส ามารถ
อนุุ วั ั ติ ิ ก ารกฎหมายและข้้ อ บัั ง คัั บ ภายในประเทศ
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับบทบััญญััติิของอนุุสััญญาฯ ได้้อย่่าง
ค่่ อ ยเป็็ น ค่่ อ ยไป ประเทศไทยจึึงได้้ ทำ ำ �คำ ำ �ป ระกาศ
ตามข้้อ 310 ของอนุุสััญญาฯ ดัังนี้้�
1. ไทยจะทบทวนกฎหมายและข้้อบัังคัับภายใน
ให้้สอดคล้้องกัับอนุุสััญญาฯ
2. ไทยไม่่ผููกพัันโดยคำำ�ประกาศ หรืือการแสดง
ท่่าทีีที่่มี� วัี ตั ถุุประสงค์์เป็็นการตััดหรืือเปลี่่�ยนแปลงขอบเขต
ทางกฎหมายของบทบััญญััติแิ ห่่งอนุุสัญ
ั ญาฯ และไม่่ผูกู พััน
โดยกฎหมายภายในที่่� ไม่่ สอดคล้้ องกัั บหลัั ก กฎหมาย
ระหว่่างประเทศและอนุุสััญญาฯ

3. การให้้สัตั ยาบัันของไทยไม่่เป็็นการรัับรองหรืือ
ยอมรัับการอ้้างสิิทธิิเหนืือพื้้�นที่่�โดยรััฐภาคีีใดๆ
4. ไทยสงวนสิิทธิิที่่�จะทำำ�คำำ�ประกาศตามข้้อ
287 เกี่่ย� วกัับการเลืือกกลไกการระงัับข้้อพิิพาทที่่เ� กี่่ย� วกัับ
การใช้้และการตีีความอนุุสััญญาฯ เมื่่�อเวลาเหมาะสม
5. การฝึึกหรืือปฏิิบัติั กิ ารทางทหารในเขตเศรษฐกิิจ
จำำ�เพาะ จะต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากรััฐชายฝั่่�ง
ทั้้� ง นี้้� กระทรวงการต่่ า งประเทศของไทยได้้
พยายามเร่่งรััดการดำำ�เนิินการการเข้้าเป็็นภาคีีอนุุสัญ
ั ญาฯ
ตลอดมา เนื่่อ� งจาก อนุุสัญ
ั ญาฯ นี้้�เป็็นอนุุสัญ
ั ญาฯ ที่่�มีคี วาม
เกี่่�ยวข้้องกัับหลายหน่่วยงาน จึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีการตรา
กฎหมายอนุุวัติั กิ ารหลายฉบัับ และในส่่วนของตรากฎหมาย
นั้้�นยัังมีีข้้อที่่�ต้้องพิิจารณาในรายละเอีียดมาก โดยเฉพาะ
รููปแบบของกฎหมายว่่าจะเป็็นแบบใดระหว่่างการปรัับปรุุง
กฎหมายแต่่ละฉบัับให้้สอดคล้้องกัับพัันธกรณีีแต่่ละข้้อของ
อนุุสััญญาฯ หรืือการนำำ�อนุุสััญญาฯ ทั้้�งฉบัับมาเป็็นกฎห
มายกลางฉบัับเดีียว แต่่ต่่อมา กระทรวงการต่่างประเทศ
เห็็นสมควรให้้แก้้ไขกฎหมายในเรื่่�องต่่างๆ ที่่�อนุุสััญญาฯ
กำำ�หนดไว้้เป็็นรายฉบัับ เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดความสัับสนกัับ
หน่่วยงานภาครััฐและผู้้�ถููกบัังคัับใช้้กฎหมาย ซึ่่�งต่่อมา
สำำ �นั ั ก งานสภาความมั่่� น คงแห่่ ง ชาติิ ไ ด้้ เ สนอร่่ า ง
พระราชบััญญััติิการรัักษาผลประโยชน์์ของชาติิทางทะเล
พ.ศ. .... เพื่่�อจััดตั้้�งศููนย์์อำำ�นวยการรัักษาผลประโยชน์์
ของชาติิทางทะเล เรีียกโดยย่่อว่่า “ศรชล.” มีีอำำ�นาจ
หน้้าที่่�และรัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการรัักษาผลประโยชน์์ของ
ชาติิทางทะเล มีีฐานะเป็็นส่่วนราชการรููปแบบเฉพาะขึ้้�น
ตรงต่่อนายกรััฐมนตรีี และมีีหน้้าที่่�วางแผนอำำ�นวยการ

2

การแปลงรููป  (Transformation) จากทฤษฎีีของทวิินิิยมที่่�ว่่ากฎหมายระหว่่างประเทศกัับกฎหมายภายในเป็็นกฎหมายคนละระบบ จึึงไม่่อาจนํํากฎหมาย
ระหว่่างประเทศมาใช้้ เป็็นกฎหมายภายในได้้โดยตรง ดัังนั้้น�  หากต้้องการนํํามาใช้้ต้อ้ งทํําการการแปลงรููปให้้กลายเป็็นกฎหมายภายในเสีียก่่อน โดยวิิธีกี ารแปลงรููป
นั้้�นอาจทํําได้้โดยการประกาศใช้้ (Promulgation) อย่่างเป็็นทางการว่่ารัับรู้้�ให้้กฎหมายระหว่่างประเทศอัันใดอัันหนึ่่ง� มีีผลใช้้บังั คัับได้้ภายในประเทศ โดยส่่วนมาก
จะเป็็นการประกาศรัับสนธิิสััญญา (Promulgation of Treaty) และนอกจากการประกาศแล้้ว  การแปลงรููปอาจทํําได้้โดยวิิธีีออกกฎหมาย (Legislative Act)
ซึ่่�งการแปลงรููปนี้้� สํําหรัับพวกทวิินิิยมเคร่่งครััดแล้้วหมายความรวมถึึงการแปลงรููปสิ่่�งที่่�เป็็นหลัักเกณฑ์์แห่่งจารีีตประเพณีีด้้วย
3
ประสิิทธิิ  เอกบุุตร, กฎหมายระหว่่างประเทศ เล่่ม ๑ สนธิิสััญญา, พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 4, (กรุุงเทพมหานคร : วิิญญููชน, 2551), หน้้า 54.
4
https://th.wikipedia.org/wiki/สััญญาต้้องเป็็นสััญญา
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ประสานงานสั่่ง� การ ติิดตาม ตรวจสอบ ประเมิินภััยคุุกคาม
และสนัับสนุุนการปฏิิบััติิของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องใน
ภารกิิจด้า้ นการรัักษาผลประโยชน์์ของชาติิทางทะเล ทั้้�งใน
ภาวะปกติิและไม่่ปกติิ รวมทั้้�งเสริิมสร้้างให้้ประชาชน
ตระหนัั ก รู้้�ถึึงความสำำ �คั ั ญ ของผลประโยชน์์ ข องชาติิ
ทางทะเล เป็็นต้้น ซึ่่ง� ร่่างพระราชบััญญััติดัิ งั กล่่าวได้้ประกาศ
ลงในราชกิิจจานุุเบกษา เมื่่�อวัันที่่� 12 มีีนาคม 2562 มีีผล
บัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันถััดจากประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา
เป็็นต้้นไป  (13 มิิถุุนายน 2562) โดยที่่�พระราชบััญญััติิฯ
มีีเจตนารมณ์์แก้้ไขปััญหาเกี่่�ยวกัับการรัักษาผลประโยชน์์
ของชาติิทางทะเล ทั้้�งภายในและภายนอกราชอาณาจัักร
ซึ่่�งอยู่่�ในเขตทางทะเลอัันมีีลัักษณะหลากหลาย ที่่�จะต้้อง
รัั ก ษาผลประโยชน์์ ข องชาติิ ท างทะเลไว้้ อาทิิ  สิ ิ น ค้้ า
ผิิดกฎหมาย ลัักลอบประมง ก่่อการร้้าย ลัักลอบเข้้าเมืือง
และงานผิิดกฎหมายทำำ�ลายสิ่่�งแวดล้้อม แย่่งชิิงทรััพยากร
รวมทั้้� ง คงสิิ ท ธิิ หน้ ้ า ที่่� อื่ ่ � น ตามหลัั ก กฎหมายระหว่่ า ง
ประเทศ  ตลอดจนพัันธกรณีีจะต้้องปฏิิบััติิตาม ได้้แก่่
ชายฝั่่� ง ทะเล และพื้้� น ที่่� ท างทะเลที่่� ป ระเทศไทย
มีี อำ ำ � นาจอธิิ ป ไตยหรืือสิิ ท ธิิ อ ธิิ ป ไตย หรืือมีี สิ ิ ท ธิิ
หรืือเสรีีภาพในการใช้้ หรืือจะใช้้ หรืือมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบ
ตามกฎหมายระหว่่ า งประเทศ หรืือตามสนธิิ สั ั ญ ญา
หรืือด้้วยประการใดๆ ได้้แก่่ น่า่ นน้ำำ�� ภายในทะเลอาณาเขต
เขตต่่อเนื่่อ� งเขตเศรษฐกิิจจำ�ำ เพาะ ไหล่่ทวีีป และทะเลหลวง
รวมทั้้� ง ทางอากาศเหนืือทะเล พื้้� น ดิิ น ท้้ อ งทะเล
ใต้้ พื้้ � น ดิิ น ท้้ อ งทะเล และพื้้� น ที่่� ท างทะเลอื่่ � น ตามที่่�
คณะกรรมการนโยบายการรัักษาผลประโยชน์์ของชาติิ
ทางทะเลประกาศกำำ �ห นดในราชกิิ จจ านุุ เ บกษาตาม
บทนิิยามของคำำ�ว่่า “เขตทางทะเล” ในมาตรา 3 แห่่ง
พระราชบััญญััติิการรัักษาผลประโยชน์์ฯ ซึ่่�งเป็็นไปตาม
อนุุ สั ั ญ ญาสหประชาชาติิ ว่ ่ า ด้้ ว ยกฎหมายทางทะเล
ค.ศ. 1982 ซึ่่�งประเทศไทยเป็็นภาคีี รวมทั้้�งกำำ�หนดให้้มีี
คณะกรรมการบริิหารศููนย์์อำำ�นวยการรัักษาผลประโยชน์์
ของชาติิทางทะเล เรีียกโดยย่่อว่่า “คณะกรรมการบริิหาร
ศรชล.” โดยมีี ผู้้�บัญ
ั ชาการทหารเรืือ เป็็นประธานกรรมการ
มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่พิ� จิ ารณาให้้ความเห็็นชอบและข้้อเสนอแนะ
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ในการทำำ�แผนงาน งบประมาณ วางระเบีียบการอำำ�นวยการ
การดำำ�เนิินการเพื่่อ� บููรณาการปฏิิบัติั งิ านร่่วมของหน่่วยงาน
รััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงตั้้�งอนุุกรรมการเพื่่�อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ที่่�ได้้รัับมอบหมาย ซึ่่�งจะกำำ�หนดให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในการรัักษาผลประโยชน์์ของชาติิทางทะเลเข้้าร่่วมเป็็น
กรรมการ อาทิิ กรมศุุลกากร กรมเจ้้าท่่า กรมประมง
กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง กรมการจััดหางาน
กรมควบคุุมมลพิิษ กรมสนธิิสััญญาและกฎหมาย เป็็นต้้น
โดยภารกิิจของการรัักษาผลประโยชน์์ของชาติิทางทะเล
มีี 3 ระดัับ ตามมาตรา 27 แห่่งพระราชบััญญััติิการรัักษา
ผลประโยชน์์ฯ ได้้แก่่
1. กรณีีทั่่ว� ไป ให้้เป็็นอำำ�นาจหน้้าที่่� ของหน่่วยงาน
ของรััฐตามขอบเขตของกฎหมายที่่�ให้้อำำ�นาจหน้้าที่่�แต่่ละ
หน่่วยงานของรััฐนั้้�น
2. กรณีีในภาวะปกติิและมีีกรณีีใดที่่�ภารกิิจเกิิน
ขีีดความสามารถของหน่่วยงานทางทะเล หรืือไม่่มีหน่
ี ว่ ยงาน
ของรัั ฐ ใดรัั บ ผิิ ดช อบ หรืือต้้ อ งมีี ก ารบูู ร ณการในการ
ปฏิิบััติิงานหรืือมีีความจำำ�เป็็นอื่่�น ให้้ ศรชล.เป็็นผู้้�กำำ�กัับ
ดููแลการปฏิิบััติิภารกิิจ
3. กรณีีเกิิดภาวะไม่่ปกติิคณะรััฐมนตรีีจะมีีมติิ
มอบหมายให้้ ศรชล. เป็็นผู้้�บัังคัับบััญชาการปฏิิบััติิภารกิิจ
บทบัั ญ ญัั ติ ิ ดั ั ง กล่่ า ว กำำ �ห นดให้้  ศ รชล.
เป็็นผู้้�ควบคุุมบัังคัับบััญชาหน่่วยงานของรััฐเพื่่�อกำำ�กัับดููแล
อำำ � นวยการบูู ร ณาการในการจัั ด การหรืือแก้้ ไขปัั ญ หา
รวมทั้้� ง เพิ่่� ม ขีี ด ความสามารถของหน่่ ว ยงานของรัั ฐ
เข้้าด้้วยกััน ในการป้้องกััน ปราบปราม หรืือแก้้ไขปััญหา
เหตุุ ก ารณ์์ หรืื อการกระทำำ �ผิ ิ ด กฎหมายที่่� ก ระทบหรืือ
อาจส่่ ง ผลกระทบต่่ อ ผลประโยชน์์ ข องชาติิ ท างทะเล
หรืือกิิจกรรมทางทะเลในภาวะปกติิ และในภาวะไม่่ปกติิ
คณะรััฐมนตรีีจะมีีมติิมอบหมายให้้ ศรชล. เป็็นผู้้�ควบคุุม
บัังคัับบััญชาหน่่วยงานของรััฐเพื่่�อกำำ�กัับดููแล ป้้องกััน
ปราบปราม ระงัับ ยัับยั้้�ง จััดการ แก้้ไข หรืือบรรเทา
ปััญหาที่่�กระทบหรืืออาจส่่งผลกระทบต่่อผลประโยชน์์
ของชาติิทางทะเลหรืือกิิจกรรมทางทะเลภายในพื้้�นที่่�
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และระยะเวลาที่่�กำำ�หนด  ซึ่่�งไม่่ได้้กำำ�หนดอำำ�นาจหน้้าที่่�ของหน่่วยงานใดหน่่วยงานหนึ่่�งไว้้เป็็นการเฉพาะ และในปััจจุุบััน
พระราชบััญญััติิศุุลกากร พ.ศ.2560 ไม่่มีีบทบััญญััติิเรื่่�องอำำ�นาจในทางศุุลกากรในเขตทางทะเลเช่่นเดีียวกัับพระราชบััญญััติิการรัักษาผลประโยชน์์ฯ ที่่�ได้้มีีผลบัังคัับใช้้แล้้ว  ได้้แก่่ เขตเศรษฐกิิจจำำ�เพาะ เขตไหล่่ทวีีป  เขตทะเลหลวง
และสิิทธิิไล่่ตามติิดพันั เพื่่อ� รองรัับอำำ�นาจทางศุุลกากรในการปฏิิบัติั งิ านของพนัักงานศุุลกากรตามอนุุสัญ
ั ญาสหประชาชาติิ
ว่่าด้้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ซึ่่ง� ประเทศไทยได้้เข้้าเป็็นภาคีีแล้้ว และพระราชบััญญััติกิ ารรัักษาผลประโยชน์์ฯ มีีอำ�ำ นาจ
ในเขตทางทะเลมากกว่่ากฎหมายศุุลกากรทำำ�ให้้พนัักงานศุุลกากรไม่่มีอำี �ำ นาจตามกฎหมายศุุลกากรโดยตรง และพนัักงาน
ศุุลกากรยัังต้้องปฏิิบััติิตามพระราชบััญญััติิการรัักษาผลประโยชน์์ฯ อีีกด้้วย ดัังนั้้�น กรมศุุลกากรจึึงมีีความจำำ�เป็็นต้้อง
ทำำ�การศึึกษาและพิิจารณาข้้อบทตามอนุุสััญญาสหประชาชาติิว่่าด้้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 อย่่างละเอีียด  รวมทั้้�ง
เปรีียบเทีียบกฎหมายต่่างประเทศ  ตลอดจนของความเห็็นจากหน่่วยงานต่่างๆ ประกอบด้้วย ตามมติิคณะรััฐมนตรีี
เมื่่�อวัันที่่� 4 เมษายน 2560 เกี่่�ยวกัับแนวทางการจััดทำำ�และเสนอร่่างกฎหมาย ตามบทบััญญััติิของรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พ.ศ. 2560 เพื่่�อเสนอแก้้ไขเพิ่่�มเติิมบทบััญญััติิว่่าด้้วยอำำ�นาจทางศุุลกากรในเขตทางทะเลเป็็นร่่างพระราชบััญญััติิแก้้ไขเพิ่่�มเติิมพระราชบััญญััติิศุุลกากร พ.ศ. 2560 ในระยะต่่อไป เพื่่�อปฏิิบััติิตามพัันธกรณีีและรองรัับอำำ�นาจ
ทางศุุลกากรในเขตทางทะเลตามอนุุสััญญาสหประชาชาติิว่่าด้้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 โดยร่่างกฎหมายดัังกล่่าวคว
รต้้องกำำ�หนดไว้้ในกฎหมายศุุลกากรเป็็นการเฉพาะ เนื่่�องจาก เป็็นเรื่่�องเกี่่�ยวกัับการนำำ�เข้้า-ส่่งออก จึึงมีีความจำำ�เป็็นต้้อง
นำำ�มารวมไว้้ด้ว้ ยกัันตามมติิคณะรััฐมนตรีี เมื่่อ� วัันที่่� 8 มีีนาคม 2548 และเป็็นการอำำ�นวยความสะดวกและป้้องกัันการเกิิด
ความสัับสนกัับผู้้�ที่่�อยู่่�ภายใต้้การบัังคัับใช้้กฎหมาย
**************************************************
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กรมศุลกากร ประกาศยกเว้นอากรศุลกากร
ส�ำหรับของที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จากสภาวการณ์์การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ซึ่่�งเป็็นโรคที่่�ติิดต่่อง่่ายและเป็็นอัันตรายอย่่างมาก
ต่่อชีีวิิตผู้้�ได้้รัับเชื้้�อ ประกอบกัับในขณะนี้้�ยัังไม่่มีีวััคซีีนป้้องกัันโรค และไม่่มีียารัักษาโรคโดยตรง ดัังนั้้�น เพื่่�อเป็็นการป้้องกััน
การแพร่่ระบาดของโรคดัังกล่่าว  กระทรวงการคลััง โดยกรมศุุลกากรได้้ออกประกาศกระทรวงการคลััง เรื่่�อง การยกเว้้น
อากรศุุลกากรสำำ�หรับั ของที่่ใ� ช้้รักั ษา วิินิจฉั
ิ ยั  หรืือป้้องกัันโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 ประกาศ ณ วัันที่่� 10 เมษายน 2563
ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 26 มีีนาคม 2563 ถึึงวัันที่่� 30 กัันยายน 2563 และผู้้�นำำ�ของเข้้าต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็น
ไปตามหลัักเกณฑ์์และพิิธีีการตามประกาศกรมศุุลกากรที่่� 76/2563 เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์และพิิธีีการสำำ�หรัับการยกเว้้น
อากรศุุลกากรสำำ�หรัับของที่่�นำำ�เข้้ามาเพื่่�อใช้้รัักษา วิินิิจฉััย หรืือป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ประกาศ  ณ วัันที่่�
10 เมษายน 2563 ทั้้�งนี้้� การยกเว้้นอากรศุุลกากรสำำ�หรัับของดัังกล่่าวเป็็นไปตามรายการที่่�กระทรวงสาธารณสุุข
ประกาศกำำ�หนด  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุุข เรื่อ�่ ง รายการยา และรายการอื่่น� ๆ เพื่่อ� ยกเว้้นอากรศุุลกากรสำำ�หรับั ของที่่�
นำำ�เข้้ามา เพื่่�อใช้้รัักษา วิินิิจฉััย หรืือป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วัันที่่� 20 เมษายน 2563  
ทั้้� ง นี้้�  ท่ ่ า นสามารถสอบถามรายละเอีี ย ดเพิ่่� ม เติิ ม ได้้ ที่่ � ส่่ ว นโครงสร้้ า งอากร กองพิิ กั ั ดอั ั ต ราศุุ ล กากร
หมายเลขโทรศััพท์์ 02-667-6000 หรืือ 02-667-7000 ต่่อ 206476 หรืือสอบถามปััญหาทางศุุลกากร สายด่่วนกรมศุุลกากร
1164 หรืือศููนย์์บริิการศุุลกากร (Customs Care Center) โทรศััพท์์ 02-667-6000 หรืือ 02-667-7000 ต่่อ 205844-8
หรืือ website: ccc.customs.go.th
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กรมศุุลกากร เตืือน!! อย่่าหลงเชื่่�อสื่่�อออนไลน์์
อ้้างชื่่�อหลอกขายเครื่่�องวััดอุุณหภููมิิและหน้้ากากอนามััย
จากกรณีีที่่�มีีสื่่�อออนไลน์์ อ้้างชื่่�อกรมศุุลกากร
โฆษณาชวนเชื่่ � อ ในการจำำ �หน่ ่ า ยเครื่่ � อ งวัั ดอุ ุ ณ หภูู มิ ิ
หน้้ า กากอนามัั ย โดยมีี รู ู ป ภาพและข้้ อ ความที่่� ทำ ำ � ให้้
ประชาชนเข้้าใจผิิดว่่ากรมศุุลกากรเป็็นผู้้�จำ�หน่
ำ ่ายเอง อาทิิ
“ศุุลกากรสนามบิินกรุุงเทพยึึดปืืนวััดอุุณหภููมิิมาตรฐาน
สหภาพยุุโรปจำำ�นวนมาก ซึ่่ง� ตอนนี้้ข� ายต่ำำ�� กว่่าราคาตลาดใน
เวลาจำำ�กััด ถ้้าสั่่�งซื้้�อภายใน 24 ชม. นี้้� ส่่งตรงจากสนามบิิน
เราจะต่่อสู้้�โควิิด 19 ไปด้้วยกััน”
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กรมศุุลกากรขอแจ้้งให้้ทราบว่่า กรมศุุลกากรไม่่มีี
การจำำ�หน่่ายเครื่่�องวััดอุุณหภููมิิ หรืือหน้้ากากอนามััยผ่่าน
สื่่�อออนไลน์์ต่่างๆ แต่่อย่่างใด  เนื่่�องจากสถานการณ์์การ
แพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 รััฐบาลได้้มีนี โยบาย
ให้้กรมศุุลกากรนำำ�ของกลางที่่�เกี่่ย� วกัับการป้้องกัันเชื้้อ� ไวรััส
ดัังกล่่าวส่่งมอบศููนย์์บริิหารสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด-19) หรืือ (ศบค.)
และกรมศุุลกากรได้้ดำำ�เนิินการมา

What’s new
อย่่างต่่อเนื่่�อง สำำ�หรัับสื่่�อออนไลน์์ดัังกล่่าวไม่่ได้้เป็็นสื่่�อ
ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของกรมศุุลกากรและมีีการนำำ�ตรา
สััญลัักษณ์์ (โลโก้้) ของโครงการที่่อ� ยู่่�ภายใต้้การดำำ�เนิินงาน
ของกรมศุุลกากรไปใช้้เพื่่�อสร้้างความน่่าเชื่่�อถืือและหา
ผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจซึ่่ง� ถืือเป็็นการหลอกลวงประชาชน
ทั้้�งนี้้� การกล่่าวอ้้างชื่่�อหรืือนำำ�ตราสััญลัักษณ์์ (โลโก้้) ของ
หน่่วยงานราชการมาเผยแพร่่เพื่่อ� หาผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจ
หรืือเพื่่�อการอื่่�นใดโดยมิิได้้รัับอนุุญาตจากหน่่วยงานนั้้�นๆ
ถืือเป็็นความผิิดทางกฎหมาย  จึึงขอแจ้้งเตืือนให้้ประชาชน
ทราบและโปรดอย่่าหลงเชื่่�อ
หากท่่ า นมีี ข้ ้ อ สงสัั ย ท่่ า นสามารถสอบถาม
เพิ่่� ม เติิ ม ได้้ ที่่ �  ส ายด่่ ว นกรมศุุ ล กากร 1164 หรืือ
ศููนย์์บริิการศุุลกากร (Customs Care Center) โทรศััพท์์
02-667-6000,02-667-7000 ต่่ อ 205844-8 หรืือ
http://ccc.customs.go.th/                
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กรมศุลกากรจัดกิจกรรม CSR
“ศุลกากร ส่งแรงใจ สู้ภัย COVID-19 Customs Care Community”

เมื่่อ� วัันที่่� 24 เมษายน 2563 ณ บริิเวณห้้องโถง อาคาร 1 กรมศุุลกากร นายกฤษฎา จีีนะวิิจารณะ อธิิบดีีกรมศุุลกากร
เป็็นประธานจััดกิจิ กรรม CSR  “ศุุลกากร ส่่งแรงใจ สู้้�ภััย COVID - 19 Customs Care Community” พร้้อมคณะผู้้�บริิหาร
เพื่่�อมอบถุุงยัังชีีพให้้แก่่ พี่่�น้้องประชาชนในชุุมชนในพื้้�นที่่�บริิเวณใกล้้เคีียงกรมศุุลกากร จำำ �นวน 6 ชุุมชน ได้้แก่่
ชุุมชนน้้องใหม่่ ชุุมชนร่่มเกล้้า ชุุมชนวััดคลองเตยใน 1 ชุุมชนวััดคลองเตยใน 2 ชุุมชนวััดคลองเตยใน 3 ชุุมชนหััวโค้้ง และ
กลุ่่�มลููกจ้้างของกรมศุุลกากรที่่�อาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�ชุุมชนต่่างๆ รวมจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 2,100 ครััวเรืือน และได้้จััดซื้้�อข้้าวสาร
น้ำำ��มัันพืืช น้ำำ��ตาล น้ำำ��ปลา  น้ำำ��มัันหอย ไข่่ไก่่ น้ำำ��ตาลทราย น้ำำ��ยาล้้างจาน และน้ำำ��ดื่่�ม สนัับสนุุนให้้แก่่กลุ่่�มรวมพลััง
ชาวคลองเตยต้้านโควิิท 19 นำำ�ไปปรุุงอาหารมอบให้้แก่่ประชาชนในพื้้�นที่่�เขตคลองเตย เพื่่�อบรรเทาความเดืือดร้้อนที่่�ได้้
รัับผกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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โดยกรมฯ เล็็งเห็็นถึึงปััญหาความเดืือดร้้อน
ของประชาชน ได้้ ใ ห้้ ค วามสำำ �คั ั ญ คุุ ณ ภาพชีี วิ ิ ต และ
สิ่่�งแวดล้้อม จึึงได้้มอบหมายให้้นายชูู ชััย อุุดมโภชน์์
ในฐานะหััวหน้้า ศููนย์์ฯ Covid - 19 ของกรมศุุลกากร
ดำำ�เนิินการจััดทำำ�ถุุงยัังชีีพบรรจุุสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคซึ่่�งได้้
สนัับสนุุนอุุดหนุุนซื้้�อสิินค้้าจากกลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนต่่างๆ
กลุ่่�มสหกรณ์์ และผู้้�ค้้าจากตลาดประชารััฐศุุลกากรเพื่่�อ
ชุุ ม ชน อัั น เป็็ น การสร้้ า งรายได้้ แ ละเป็็ น การกระตุ้้�น
เศรษฐกิิจฐานรากอย่่างแท้้จริิง สำำ�หรัับถุุงยัังชีีพได้้เลืือก
วัั สดุ ุ ที่่ � เป็็ น มิิ ต รกัั บสิ่่� งแวดล้้ อมนำำ �มาจัั ดทำำ �เป็็ น ถุุ ง ผ้้ า
สามารถนำำ � กลัั บ มาใช้้ ซ้ำ ำ � � ได้้ อี ี ก เป็็ น ไปตามมาตรการ
ลด ทดแทน คััดแยกขยะมููลฝอยของรััฐบาลกำำ�หนด
สำำ�หรัับการจััดกิิจกรรมในวัันนี้้� กรมฯ ได้้คำำ�นึึง
ถึึงสุุ ข อนามัั ย และความปลอดภัั ย จึึงได้้ ดำ ำ � เนิิ น การ
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุุ ข Social
Distancing และมาตรการ ของกรุุงเทพมหานครเพื่่�อ
ความเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อยในการแจกสิ่่�งของ กรมฯ
ได้้ประสานกัับสำำ�นักั งานเขตคลองเตย โดยสำำ�นักั งานเขตฯ
ได้้ส่่งเจ้้าหน้้าที่่�พััฒนาชุุมชนลงพื้้�นที่่�ไปกัับกรมศุุลกากร
ในการส่่งมอบของให้้แก่่ชุุมชนต่่าง ๆ ด้้วย
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การจััดตั้้�งทำำ�เนีียบท่่าเรืือและโรงพัักสิินค้้าตามกฎหมายศุุลกากร
ของ บริิษััท ทีี เอส ขนส่่งและโลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด
โดย นางชนััยพร พููนน้้อย
นัักวิิชาการศุุลกากรชำำ�นาญการพิิเศษ รัักษาการในตำำ�แหน่่ง
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านเทคนิิคการตรวจสอบสิินค้้า สำำ�นัักงานศุุลกากรตรวจสิินค้้าลาดกระบััง
ในปััจจุุบััน “โลจิิสติิกส์์ (Logistics)” ได้้เข้้ามา
เป็็ นสิ่่� ง สำำ �คัั ญในระบบการบริิ หารจัั ด การเพื่่� อลำำ �เลีี ย ง
สิินค้้า ข้้อมููล และทรััพยากรอย่่างอื่่�น ๆ จากจุุดหนึ่่�ง
ไปยัังอีีกจุุดหนึ่่�งด้้วยขั้้�นตอนและวิิธีีการต่่างๆหรืือจาก
ผู้้�ผลิิ ต ไปยัั ง ผู้้� บ ริิ โ ภค ซึ่่ � ง ผลการสำำ � รวจความคิิ ด เห็็ น
เกี่่� ย วกัั บ ขีี ด ความสามารถของการบริิ ก ารโลจิิ สติ ิ ก ส์์
ในประเทศต่่าง ๆ จากผู้้�ใช้้บริิการโลจิิสติิกส์์ ที่่�จััดทำำ�โดย
ธนาคารโลก (World Bank) พบว่่าดััชนีีชี้้�วััดขีีดความ
สามารถทางด้้านโลจิิสติิกส์์ (Logistics Performance
Index : LPI) ของไทยอยู่่�ในระดัั บ คงที่่� ที่่ � 30-35
เป็็ น อัั น ดัั บ 2 ของอาเซีี ย นรองจากสิิ ง คโปร์์ เ ท่่ า นั้้� น
ซึ่่�งประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินการด้้านศุุลกากรเป็็นหนึ่่�ง
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ตััวแปรสำำ�คัญ
ั ที่่มี� ส่ี ว่ นช่่วยให้้เกิิดการพััฒนาระบบโลจิิสติกิ ส์์
ของประเทศ  ฉะนั้้�น กรมศุุลกากรถืือเป็็นหน่่วยงานหนึ่่�ง
ที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อการพััฒนาระบบโลจิิสติิกส์์
ของประเทศด้้ ว ยมาตรการต่่ า ง ๆ โดยภารกิิ จสำ ำ �คั ั ญ
ที่่� ผู้ ้� เขีี ย นเล็็ ง เห็็ น ว่่ า จะเป็็ น ส่่ ว นหนึ่่ � ง ที่่� จ ะช่่ ว ยเพิ่่� ม
ประสิิ ท ธิิ ภ าพทางด้้ า นโลจิิ สติ ิ ก ส์์ ข องประเทศก็็ คืื อ
การจััดตั้้�งทำำ�เนีียบท่่าเรืือ ท่่าเรืือบก หรืือโรงพัักสิินค้้า
เพื่่�อลดความแออััดทางด้้านการจราจร ในการเคลื่่�อนย้้าย
สิินค้้าไปมาระหว่่างท่่าเรืือแหลมฉบััง ท่่าเรืือกรุุงเทพ
(คลองเตย) ทำำ�เนีียบท่่าเรืือเอกชนที่่มี� อี ยู่่�เดิิม กัับ ICD แห่่งอื่่น� ๆ
หรืือสนามบิิน และเพื่่�อเป็็นการกระจายการสร้้างงาน
สู่่�ชานเมืือง อาทิิ เขตลาดกระบััง หรืือจัังหวััดสมุทุ รปราการ

Customs Learning
และพื้้น� ที่่ใ� นเขตปริิมณฑล ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับแผนยุุทธศาสตร์์
การพััฒนาระบบโลจิิสติิกส์์ของประเทศไทย ฉบัับที่่� 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีีวััตถุุประสงค์์ในการยกระดัับ
ระบบโลจิิสติกิ ส์์ของประเทศ สนัับสนุุนการเป็็นศููนย์์กลาง
ทางการค้้า การบริิการ การลงทุุนในภููมิิภาคอาเซีียนและ
เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันทางด้้านการขนส่่ง
สิินค้้าระหว่่างประเทศ
เมื่่�อบริิษััท ทีี เอส  ขนส่่งและโลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด 
ได้้ยื่่�นคำำ�ร้้องขออนุุมััติิจััดตั้้�งทำำ�เนีียบท่่าเรืือและโรงพััก
สิินค้้าตามกฎหมายศุุลกากร ณ ท่่าเรืือหมายเลข 16C
เลขที่่� 90 หมู่่� 1 ถนนปู่่�เจ้้าสมิิงพราย อำำ�เภอพระประแดง
จัังหวััดสมุุทรปราการ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อรองรัับการ
ขยายตััวทางเศรษฐกิิจในการนำำ�เข้้าและส่่งออกสิินค้้าภาค
เกษตรและอุุตสาหกรรมเบา สิินค้้าอุุปโภคบริิโภค รวมทั้้�ง
ลดความแออััดของทำำ�เนีียบท่่าเรืือที่่�มีอี ยู่่�เดิิม และเป็็นการ
กระจายการสร้้างงานไปสู่่�ชานเมืืองเพิ่่ม� มากขึ้้น� ผู้้�อำ�ำ นวยการ
สำำ�นักั งานศุุลกากรกรุุงเทพ มอบหมายให้้ผู้เ้� ขีียนพิิจารณา
การขออนุุมััติิจััดตั้้�งทำำ�เนีียบท่่าเรืือและโรงพัักสิินค้้าตาม
กฎหมายศุุลกากร รายบริิษััทดัังกล่่าวตามเขตพื้้�นที่่�ความ
รัับผิิดชอบ โดยเห็็นว่่า การจััดตั้้�งทำำ�เนีียบท่่าเรืือและ
โรงพัักสิินค้้าตามกฎหมายศุุลกากร จะเป็็นประโยชน์์
ต่่อผู้้�ประกอบการและเป็็นการอำำ�นวยความสะดวกแก่่
การนำำ�เข้้า-ส่่งออกสิินค้้าระหว่่างประเทศ  เมื่่�อตรวจสอบ
ข้้อมููลของบริิษััท ทีี เอส  ขนส่่งและโลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด 
พบว่่าเป็็นบริิษััทในเครืือของบริิษััท ไทยชููการ์์ เทอร์์มิินััล
จำำ�กััด  (มหาชน) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทที่่�ให้้บริิการการขนส่่ง
สิินค้้านำำ�เข้้าส่่งออกขนาดใหญ่่ มีท่ี า่ เทีียบเรืือจำำ�นวน 3 ท่่า
ได้้ แ ก่่  ท่ ่ า เทีี ย บเรืือหมายเลข 16A 16B และ 16C
เพื่่�อขนถ่่ายทั้้�งสิินค้้าทั่่�วไปและตู้้�คอนเทนเนอร์์เป็็นระยะ
เวลา 15 ปีี สามารถเทีียบเรืือเดิินสมุุทรขนาด  12,000
ตััน ได้้พร้้อมกัันถึึงสองลำำ�  ซึ่่�งบริิษััทมีีโครงการปรัับปรุุง
พื้้�นที่่�บริิเวณท่่าเทีียบเรืือหมายเลข 16C เพื่่�อขยายธุุรกิิจ
ในการจััดตั้้�งท่่าเทีียบเรืือและโรงพัักสิินค้้าตามกฎหมาย
ศุุลกากร และให้้บริิษััท ทีี เอส ขนส่่งและโลจิิสติิกส์์ จำ�กั
ำ ด 
ั

เข้้ามาดำำ�เนิินการ โดยมีีกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายหลัักของ
การส่่งออก คืือ โรงงานน้ำำ��ตาลนอกกลุ่่�มและโรงงาน
น้ำำ � � ตาลอิิสระ ซึ่่�งโรงงานน้ำำ��ตาลที่่�อยู่่�ในภาคกลางแถบ
จัังหวััดราชบุุรีี กาญจนบุุรีี จะทำำ�การขนส่่งสิินค้้าทางถนน
วงแหวนอุุตสาหกรรมมายัังพื้้�นที่่ที่่� ข� อจััดตั้้ง� บริิเวณท่่าเทีียบ
เรืือหมายเลข 16C เมื่่�อการคมนาคมขนส่่งมีีความสะดวก
รวดเร็็วและประหยััดค่่าใช้้จ่่าย ทำำ�ให้้สินิ ค้้าที่่�มาใช้้บริิการ
ไม่่เฉพาะแต่่เพีียงน้ำำ��ตาลเท่่านั้้�น ยัังมีีพืืชผลการเกษตร
อื่่�นที่่�จะได้้รัับความสะดวกในการขนส่่งสิินค้้าสำำ�หรัับ
การคมนาคมดัั ง กล่่ า วเช่่ น เดีี ย วกัั น ด้้ ว ย นอกจากนี้้�
ศัั ก ยภาพของการจัั ดตั้้ � ง ทำำ � เนีี ย บท่่ า เรืือและโรงพัั ก
สิินค้้าตามกฎหมายศุุลกากรของบริิษััท ทีีเอส  ขนส่่ง
และโลจิิ สติ ิ ก ส์์  จำ ำ �กั ั ด ยั ั ง สามารถที่่� จ ะแข่่ ง ขัั น กัั บ
ธุุรกิิจการค้้าการขนส่่งบริิเวณใกล้้เคีียงได้้โดยมีีปััจจััย
สำำ�คัญ
ั ของทำำ�เลที่่ตั้้� ง� เนื่่อ� งจากบริิษัทั มีีคลัังสิินค้้าที่่ตั้้� ง� อยู่่�ติดิ
ริิมแม่่น้ำ��ำ เจ้้าพระยา ทำำ�ให้้การขนถ่่ายสิินค้้ามีีความสะดวก
โดยไม่่ต้้องเสีียค่่าใช้้จ่่ายในการเคลื่่�อนย้้ายสิินค้้าหลาย
ทอด มีีการบำำ�รุุงดููแลสถานที่่�เก็็บสิินค้้าเพื่่�อรัักษาคุุณภาพ
ของสิินค้้าให้้อยู่่�ในสภาพดีี ตั้้�งแต่่นำำ�เข้้าจนถึึงเวลาส่่งมอบ
สิินค้้า ตลอดจนมีีอุุปกรณ์์ เครื่่�องจัักรที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
สามารถทำำ�งานได้้อย่่างรวดเร็็วและทัันกำำ�หนดระยะเวลา
นอกจากนี้้�ยัังสามารถเชื่่�อมโยงโหมดการขนส่่งสิินค้้าด้้วย
ระบบคอนเทนเนอร์์ โดยสามารถปฏิิบัติั พิิ ธีิ กี ารศุุลกากรขอ
ขนย้้ายของขาเข้้า-ขาออก ที่่�ขนส่่งโดยระบบคอนเทนเนอร์์
ไปมาระหว่่างท่่าเรืือกัับ ICD ลาดกระบััง ซึ่่�งอยู่่�ภายใต้้การ
กำำ�กับั ดููแของสำำ�นักั งานศุุลกากรตรวจสิินค้้าลาดกระบััง หรืือ
ICD แห่่งอื่่น� ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้การกระจายสิินค้้าไปยัังพื้้�นที่่�รอบ
กรุุงเทพฯ และปริิมณฑล มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
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ผู้เ้� ขีียนเห็็นว่่า การจััดตั้้ง� ทำำ�เนีียบท่่าเรืือและโรงพัักสิินค้้าของบริิษัทั  ทีี เอส ขนส่่งและโลจิิสติกิ ส์์ จำ�กั
ำ ัด จะสามารถ
เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันทางการค้้าของประเทศไทย ตลอดจนพััฒนาระบบการนำำ�เข้้า-ส่่งออกทางเรืือและ
การบริิการโลจิิสติิกส์์ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ดัังนั้้�น ผู้้�เขีียนจึึงดำำ�เนิินการรวบรวมข้้อมููล เอกสารหลัักฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
อย่่างละเอีียด ให้้ข้้อเสนอแนะกัับทางบริิษััทฯ ในการจััดเตรีียมเอกสารหลัักฐาน การเตรีียมความพร้้อมในเรื่่�องของสถานที่่�
เครื่่�องไม้้เครื่่�องมืือในการดำำ�เนิินการ เพื่่�อพิิจารณาให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ในการขอจััดตั้้�งทำำ�เนีียบท่่าเรืือ และผู้้�เขีียน
ได้้ดำำ�เนิินการสรุุปสำำ�นวนเสนอคณะกรรมการพิิจารณาและตรวจสอบการขอจััดตั้้�งทำำ�เนีียบท่่าเรืือ โรงพัักสิินค้้าที่่�มั่่�งคง
โรงพัักสิินค้้าเพื่่�อตรวจปล่่อยของขาเข้้าและบรรจุุของขาออกที่่�ขนส่่งโดยระบบคอนเทนเนอร์์นอกเขตทำำ�เนีียบท่่าเรืือ
(รพท.) สถานที่่�ตรวจและบรรจุุสิินค้้าเข้้าคอนเทนเนอร์์เพื่่�อการส่่งออก (สตส.) และการดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับคลัังสิินค้้า
ทัันฑ์์บน เพื่่�อให้้ความเห็็นชอบนำำ�เสนอผู้้�มีีอำำ�นาจในการอนุุมััติิจััดตั้้�งทำำ�เนีียบท่่าเรืือตามกฎหมายศุุลกากรของบริิษััท
ทีี เอส  ขนส่่งและโลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด ทั้้�งนี้้�ตามประกาศกรมศุุลกากรที่่� 94/2559 ลงวัันที่่� 5 สิิงหาคม 2559 ภายใต้้การ
อนุุมััติิให้้จััดตั้้�งทำำ�เนีียบท่่าเรืือโดยอาศััยอำำ�นาจตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่่งพระราชบััญญััติิศุุลกากร พระพุุทธศัักราช 
2469 และประกาศกรมศุุ ล กากรที่่� 111/2559 ลงวัั น ที่่� 1 กัั น ยายน 2559 เรื่่ � อ ง การปฏิิ บั ั ต พิิ ธี ี ก ารศุุ ล กากร
ณ ทำำ�เนีียบท่่าเรืือและโรงพัักสิินค้้าอนุุมััติิ ของบริิษััท ทีี เอส ขนส่่งและโลจิิสติิกส์์ จำำ�กัดั

การดำำ�เนิินการจััดตั้้�งทำำ�เนีียบท่่าเรืือและโรงพัักสิินค้้าตามกฎหมายศุุลกากร
ผู้้�เขีียนได้้ทำำ�การศึึกษากฎหมาย ระเบีียบปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดตั้้�งทำำ�เนีียบท่่าเรืือและโรงพัักสิินค้้า
ตามประกาศ คำำ�สั่่�งกรมศุุลกากร และกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง และเอกสารหลัักฐานที่่�สำำ�คััญเพื่่�อประกอบการพิิจารณา
ได้้แก่่ ใบอนุุญาตของกรมเจ้้าท่่าให้้ใช้้ท่่าเทีียบเรืือขนถ่่ายสิินค้้าทั่่�วไปและตู้้�คอนเทนเนอร์์ ใบอนุุญาตของกรมเจ้้าท่่าให้้
เป็็นผู้้�ประกอบกิิจการท่่าเรืือสำำ�หรัับเรืือเดิินทะเลประเภทบรรทุุกคนโดยสารหรืือของ ใบอนุุญาตของกระทรวงคมนาคม
ให้้ ป ระกอบกิิ จ การท่่ า เรืือเดิิ น ทะเล หนัั ง สืือรัั บ รองสภาพความมั่่� น คงแข็็ ง แรงปลอดภัั ย และเหมาะสมในการใช้้
ท่่าเทีียบเรืือขนาดเกิินกว่่า 500 ตัันกรอส จากสำำ�นััก
ความปลอดภััยและสิ่่�งแวดล้้อมทางน้ำำ�� หนัังสืือรัับรองการ
จดทะเบีียนเป็็นนิิติิบุุคคลประเภทบริิษััทจำำ�กััด จากกรม
พััฒนาธุุรกิิจการค้้าหนัังสืือใบทะเบีียนภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม
(ภพ.20) จากกรมสรรพากร งบการเงิินของบริิษัทั ย้้อนหลััง
3 ปีี สัญ
ั ญาเช่่าที่่�ดินิ โฉนดที่่�ดินิ หรืือหนัังสืือแสดงกรรมสิิทธิ์์�
ในที่่�ดิิน แผนผัังแบบแปลนพิิมพ์์เขีียวของทำำ�เนีียบท่่าเรืือ
และโรงพัักสิินค้้า และแบบโครงการแสดงขนาดพื้้�นที่่  � x-Ray
เมื่่�อบริิษััทฯ ดำำ�เนิินการยื่่�นเอกสารครบถ้้วนแล้้วจึึงได้้เข้้าตรวจสอบพื้้�นที่่�ที่่�ขออนุุมััติิจััดตั้้�งทำำ�เนีียบท่่าเรืือและ
โรงพัักสิินค้้าตามกฎหมายศุุลกากรของบริิษััท ทีี เอส  ขนส่่งและโลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด ก่่อนนำำ�เสนอเข้้าคณะกรรมการ
พิิจารณาและตรวจสอบการขอจััดตั้้�งทำำ�เนีียบท่่าเรืือ โรงพัักสิินค้้าที่่�มั่่�งคง โรงพัักสิินค้้าเพื่่�อตรวจปล่่อยของขาเข้้าและ
บรรจุุของขาออกที่่�ขนส่่งโดยระบบคอนเทนเนอร์์นอกเขตทำำ�เนีียบท่่าเรืือ (รพท.) สถานที่่�ตรวจและบรรจุุสิินค้้าเข้้า
คอนเทนเนอร์์เพื่่�อการส่่งออก (สตส.) และการดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับคลัังสิินค้้าทัันฑ์์บน ในขั้้�นตอนนี้้�จำำ�เป็็นต้้องใช้้ความ
ละเอีียดรอบคอบในการพิิจารณาก่่อนส่่งเรื่่�องเข้้าสู่่�คณะกรรมการฯ ของสำำ�นัักงานศุุลกากรกรุุงเทพ โดยคณะกรรมการฯ
จะพิิจารณาเอกสารหลัักฐานต่่าง ๆ และเข้้าตรวจสอบพื้้�นที่่�ที่่�ขอจััดตั้้�งพร้้อมรัับฟัังแผนการดำำ�เนิินงานจากบริิษััทฯ
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เมื่่อ� เห็็นว่่าบริิษัทั ฯ ได้้ดำ�ำ เนิินการครบถ้้วนถููกต้้องแล้้ว จึึงนำำ�
หนัังสืือเสนอผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานศุุลกากรกรุุงเทพ
เพื่่�อขออนุุมััติิหลัักการให้้จััดตั้้�งทำำ�เนีียบท่่าเรืือและโรงพััก
สิินค้้าตามกฎหมายศุุลกากร
ภายหลัังการอนุุมััติิหลัักการให้้จััดตั้้�งทำำ�เนีียบ
ท่่ า เรืือและโรงพัั ก สิิ น ค้้ า ตามกฎหมายศุุ ล กากรแล้้ ว 
จึึงมีีหนัังสืือแจ้้งให้้บริิษััทฯ ดำำ�เนิินการก่่อสร้้างพื้้�นที่่�
ทำำ�เนีียบท่่าเรืือ และโรงพัักสิินค้้าตามแบบแปลนแผนผััง
(แบบพิิมพ์์เขีียว) โดยมีีรั้้�วที่่�มั่่�นคงล้้อมรอบและมีีความสููง
ตั้้� ง แต่่ 3.5 เมตรขึ้้� นไปตลอดจรดแม่่ น้ำำ � � ทั้้ � งนี้้� ต้ ้ อ งมีี
หนัั ง สืือรัั บ รองการก่่ อสร้้ างอาคารจากสำำ �นั ั ก งานเขต
ทางเข้้า–ออกเขตทำำ�เนีียบท่่าเรืือต้้องมีีสถานีีตรวจสอบ
ศุุลกากร (Checking Post) มีีการติิดตั้้�งกล้้องวงจรปิิด
บริิ เวณรอบพื้้� น ที่่� ทำ ำ � เนีี ย บท่่ า เรืือ โรงพัั ก สิิ น ค้้ า และ
อาคารสำำ�นัักงานของศุุลกากร มีีลานตรวจปล่่อยของ
และวางคอนเทนเนอร์์สำำ�หรัับสิินค้้าขาเข้้าและสิินค้้า
ขาออกที่่�มีีความมั่่�นคงแข็็งแรง มีีลานวางสิินค้้าผ่่านแดน
สิินค้้าถ่่ายลำำ�  ลานวางตู้้�คอนเทนเนอร์์ที่่�ควบคุุมอุุณหภููมิิ
ความเย็็ น และลานวางของกลางและของตกค้้ า ง
ทั้้� ง นี้้� ต้ ้ อ งแสดงเขตที่่� แ ยกจากกัั น อย่่ า งชัั ด เจน
โรงพัั กสิินค้้ามีีชานชาลาสำำ�หรัับตรวจของโดยเฉพาะ
มีีห้้องเก็็บของชำำ�รุุด มีีห้้องมั่่�นคงสำำ�หรัับเก็็บของมีีค่่า
มีีการติิดตั้้�งเครื่่�องชั่่�งน้ำำ��หนััก เตรีียมพื้้�นที่่�รองรัับสำำ�หรัับ
การติิดตั้้�งเครื่่�อง x-Ray และดำำ�เนิินการให้้ครบถ้้วนตาม
ข้้อบัังคัับกรมศุุลกากรว่่าด้้วยทำำ�เนีียบท่่าเรืือ โรงพััก
สิินค้้าและที่่�มั่่น� คงที่่�ได้้รับั อนุุมัติั ติ ามประกาศกรมศุุลกากร
ที่่� 66/2547 ลงวัันที่่� 23 กรกฎาคม 2547 นอกจากนี้้�
ยัั ง ต้้ อ งประสานงานกัั บ สำำ �นั ั ก เทคโนโลยีี ส ารสนเทศ 
เพื่่�อทำำ�การติิดตั้้�งระบบ Single Sign On (SSO) เชื่่�อมโยง
ระบบเครืือข่่ายกัับกรมศุุลกากร เพื่่�อให้้บริิษััทฯ สามารถ
ปฏิิ บั ั ติ ิ พิ ิ ธี ี ก ารศุุ ล กากรในการนำำ � เข้้ า -ส่่ ง ออกสิิ น ค้้ า
โดยระบบพิิธีีการศุุลกากรทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (TCES)
ได้้ เมื่่�อบริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการครบถ้้วนแล้้ว จึึงทำำ�การ
เข้้าตรวจสอบพื้้�นที่่�การขอจััดตั้้ง� ทำำ�เนีียบท่่าเรืือและโรงพััก

สิิ น ค้้ า ตามกฎหมายศุุ ล กากรก่่ อ นมีี หนั ั ง สืือแจ้้ ง ให้้
คณะกรรมการฯ เข้้าตรวจสอบพื้้�นที่่�อีีกครั้้�งหนึ่่�ง และมีี
หนัังสืือแจ้้งบริิษััท ทีี เอส  ขนส่่งและโลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด 
เพื่่ � อ ลงนามในสัั ญ ญาประกัั น และทัั ณ ฑ์์ บ นทำำ � เนีี ย บ
ท่่าเรืือและโรงพัักสิินค้้าตามกฎหมายร่่วมกัับกรมศุุลกากร
โดยให้้บริิษััทฯแนบหนัังสืือค้ำำ��ประกัันของธนาคารเพื่่�อ
เป็็นหลัักประกัันตามกฎหมายด้้วย จากนั้้น� จึึงนำำ�เรื่่อ� งเสนอ
ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นักั งานศุุลกากรกรุุงเทพ อนุุมัติั เิ ปิิดทำ�ำ เนีียบ
ท่่าเรืือและลงนามในสััญญาประกัันและทััณฑ์์บนทำำ�เนีียบ
ท่่าเรืือและโรงพัักสิินค้้าตามกฎหมาย ทั้้�งนี้้ยั� งั ต้้องมีีหนังั สืือ
แจ้้งบริิษััทฯชำำ�ระค่่าธรรมเนีียมประจำำ�ปีีตามใบแนบ ศ.6
ตามที่่กำ� �ห
ำ นดในกฎกระทรวงรวมทั้้ง� แจ้้งบริิษัทั ฯ ให้้ประสาน
กัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในการควบคุุมใบอนุุญาตการ
นำ�เข้้า-ส่่งออกสิินค้้า อาทิิ ด่า่ นอาหารและยา ด่่านตรวจพืืช 
ด่่านตรวจสััตว์์น้ำ� ด่
�ำ า่ นกัักกัันสััตว์์ ด่า่ นป่่าไม้้ เป็็นต้้น ผู้เ้� ขีียน
ยัังต้้องนำำ�เรื่่�องเสนออธิิบดีีกรมศุุลกากรเพื่่�อออกประกาศ
กรมศุุลกากรแจ้้งให้้ผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้องรัับทราบการเปิิดทำ�ำ เนีียบ
ท่่าเรืือและโรงพัักสิินค้้าอนุุมัติั ิ และออกประกาศกรมศุุลกากร
ให้้มีกี ารปฏิิบัติั พิิ ธีิ กี ารศุุลกากร ณ ทำำ�เนีียบท่่าเรืือและโรงพััก
สิินค้้าที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ และขออััตรากำำ�ลัังไปยัังสำำ�นัักบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคล เพื่่�อจััดเจ้้าหน้้าที่่�ศุุลกากรมารองรัับการ
ปฏิิบััติิพิิธีีการศุุลกากร ณ ทำำ�เนีียบท่่าเรืือที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ
เพื่่อ� ดำำ�เนิินการเปิิดและกำำ�กับั การดููแลทำำ�เนีียบท่่าเรืือและ
โรงพัักสิินค้้าในการนำำ�เข้้าและส่่งออก การปฏิิบััติิพิิธีีการ
ศุุลกากรตรวจปล่่อยสิินค้้าและพิิธีีการอื่่�นให้้เป็็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยปฏิิบััติิตาม
ข้้อบัังคัับกรมศุุลกากรว่่าด้้วยทำำ�เนีียบท่่าเรืือ โรงพัักสิินค้้า
และที่่�มั่่�นคงที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ ซึ่่�งได้้มีีคำำ�สั่่�งไว้้ตามประกาศ
กรมศุุลกากรที่่� 66/2547 ลงวัันที่่� 23 กรกฎาคม พ.ศ.2547
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จะเห็็ น ได้้ ว่่ าในการจัั ดตั้้ � งทำำ �เนีี ย บท่่ าเรืือและ
โรงพัักสิินค้้าอนุุมััติิตามกฎหมายศุุลกากร ผู้้�เขีียนต้้องใช้้
ความละเอีียดรอบคอบในการดำำ�เนิินการในทุุกขั้้�นตอน
อย่่างเป็็นระบบที่่�ถูกู ต้้องเหมาะสม และเมื่่อ� ทำำ�เนีียบท่่าเรืือ
และโรงพัักสิินค้้าของบริิษััท ทีี เอส  ขนส่่งและโลจิิสติิกส์์
จำำ�กััดได้้เปิิดดำำ�เนิินการแล้้ว  ระบบโลจิิสติิกส์์ของประเทศ
และการจััดเก็็บรายได้้ของศุุลกากรจะเกิิดประสิิทธิิภาพ
มากยิ่่�งขึ้้�น

การจััดตั้้�งโรงพัักสิินค้้า ที่่�มั่่�นคง และท่่าเรืือรัับอนุุญาตในปััจจุุบััน
พระราชบััญญััติิศุุลกากร พระพุุทธศัักราช  2469 มีีผลบัังคัับใช้้มาเป็็นเวลานาน เมื่่�อสถานการณ์์เปลี่่�ยนไป
จึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีการปรัับปรุุงแก้้ไขกฎหมายศุุลกากรให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปััจจุุบััน การจััดตั้้�งโรงพัักสิินค้้า ที่่�มั่่�นคง
และท่่าเรืือรัับอนุุญาตในปััจจุุบัันจึึงจััดตั้้�งโดยอาศััยอำำ�นาจของอธิิบดีี ตามมาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 113 มาตรา
114 และมาตรา 115 แห่่งพระราชบััญญััติิศุุลกากร พุุทธศัักราช  2560 โดยพระราชบััญญััติิศุุลกากรฉบัับปััจจุุบััน
กำำ�หนดให้้มีีการออกใบอนุุญาตในการจััดตั้้�งท่่าเรืือรัับอนุุญาต การเก็็บค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาต การกำำ�หนดทุุนจดทะเบีียน
ผู้้�ขอจััดตั้้�ง และการวางหนัังสืือค้ำำ��ประกัันในการจััดตั้้�งโรงพัักสิินค้้าหรืือที่่�มั่่�นคง ซึ่่�งต่่างจากพระราชบััญญััติิศุุลกากร
พระพุุทธศัักราช  2469 ที่่�ไม่่กำำ�หนดเรื่่�องการออกใบอนุุญาตทำำ�เนีียบท่่าเรืือและการจััดเก็็บค่่าธรรมเนีียมใบอนุุญาต
ทั้้�งนี้้� การจััดตั้้ง� โรงพัักสิินค้้า ที่่�มั่่น� คง และท่่าเรืือรัับอนุุญาตในปััจจุบัุ นั กรมศุุลกากรได้้กำ�ห
ำ นดหลัักเกณฑ์์ วิิธีกี าร และเงื่อ�่ นไข
เกี่่�ยวกัับโรงพัักสิินค้้า ที่่�มั่่�นคง และท่่าเรืือรัับอนุุญาต ตามหลัักเกณฑ์์ในประกาศกรมศุุลกากร ที่่� 135/2561 ลงวัันที่่�
8 พฤษภาคม 2561
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