Future

of
Customs

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
สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน ในเดือนตุลาคม 2561 เป็นเดือน
แรกของปีงบประมาณ 2562 ซึ่งในเดือนนี้ มีกิจกรรมของกรมศุลกากร
มากมาย ที่มาต้อนรับปีงบประมาณใหม่
ก่อนอื่นต้องขอต้อนรับ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดี
กรมศุลกากร ทีเ่ ข้ารับต�ำแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทีผ่ า่ นมา
ซึ่งท่านได้มอบนโยบายพร้อมประกาศเจตจ�ำนงสุจริตในการบริหารกรม
ศุลกากรมุง่ สูก่ ารเป็นองค์กรทีย่ ดึ มัน่ ในหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
ในฐานะผู้บริหารกรมศุลกากร ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า
จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และขอน้อมน�ำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน�ำทางชีวิต ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความ
ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใสและกล้าหาญยืน
หยัดท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของ
กรมศุลกากรปฏิบัติงานอย่างเต็มก�ำลังความสามารถเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศชาติ
ซึ่งเจตจ�ำนงสุจริตนี้ จะเป็นต้นแบบในการด�ำเนินงานของศุลกากร
ต่อไป
ด้านการปกป้องสังคม ในเดือนนี้ กรมศุลกากรได้มีการสกัด
กั้นยาผิดกฎหมาย ยาปลอมและยาควบคุมพิเศษ รวมถึง สินค้าต่างๆ
ที่มีการลักลอบเข้าประเทศไทย จนสามารถจับการลักลอบน�ำเข้ายาที่
ผิดกฎหมายได้ และนี้ถือเป็นปฏิบัติการแรกเริ่มของปีงบประมาณใหม่
ที่จะเพิ่มความเข้มงวด และไม่ละเว้นส�ำหรับผู้ปฏิบัติผิดกฎหมายอย่าง
แน่นอน โดยสามารถติดตามได้ในคอลัมน์ Customs Recomend
ยังมีเรือ่ งราวอีกมากมายให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้ตดิ ตามได้ในจุลสารฉบับนี้
ขอบคุณครับ

กรีชา เกิดศรีพันธุ์
บรรณาธิการบริหาร

บรรณาธิการบริหาร
นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์

บรรณาธิการ
นางสาวนัยรัตน์ พงศ์ศักดินนท์

กองบรรณาธิการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวศรปวันพัสตร์ บุญเชิด
นายประดิษฐ์ เพชรดา
นายธนวัฒน์ สินธุสุข
นางจารุณี อามานนท์
นางสาวบัณฑิตา ธาราภูมิ
นายจเร อารีรักษ์
นางชลวรรณ สุขเมือง
นายศรัณย์ ศรน้อย
นางสาวอมราวดี ยอดสุวรรณ์
นายนรินทร์ ชีวตระกูลชัย
นางสาวศรัณญา จอมสวรรค์

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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What’s up News
นายกฤษฎา จีนะวิจารณ
รับต�ำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร

อธิบดีกรมศุลกากร
มอบนโยบายการปฏิบัติงาน

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ เดินทางเข้ามารับ
ต�ำแหน่ง อธิบดีกรมศุลกากร โดยมีนายชูชัย อุดมโภชน์
ที่ ป รึ ก ษาด้ า นพั ฒ นาระบบสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างศุ ล กากร
พร้อมคณะผูบ้ ริหารกรมศุลกากร ให้การต้อนรับ ณ ห้องโถง
อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร
เป็ น ประธานมอบนโยบายการปฏิ บั ติ ง านให้ แ ก่
คณะผู ้ บ ริ ห ารกรมศุ ล กากร โดยมี ที่ ป รึ ก ษาศุ ล กากร
รองอธิ บ ดี ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก /ส� ำ นั ก งาน/กลุ ่ ม งาน
นายด่านศุลกากร และผูเ้ ชีย่ วชาญศุลกากรหรือผูร้ กั ษาการ
เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน ณ ห้องภาสกรวงศ์ อาคาร 1
กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561
Customs Bulletin
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What’s up News
รองอธิบดีกรมศุลกากร ต้อนรับ
Customs Attache,
Embassy of the Republic of Korea
นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รองอธิบดีกรมศุลกากร
ให้การต้อนรับ Mr. Lee Kwang Woo, Customs Attache,
Embassy of the Republic of Korea เนื่องในโอกาสเข้า
เยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรอง 3 อาคาร 1 กรมศุลกากร
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

อธิบดีกรมศุลกากร ต้อนรับ
เจ้าหน้าที่โครงการ

WCO Asia Pacific Regional Office
for Capacity Building
และ WCO Security Project in South East Asia

การประชุ ม เพื่ อ ปรึ ก ษาหารื อ แก้ ไ ข
ปัญหาการน�ำเข้าสินค้าสัตว์น�้ำ (ทูน่า)
แบบ Bulk Cargo และ Container
นายบุญมา สิรธิ รังศรี ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เป็นประธานในการประชุมร่วม
ระหว่างกรมศุลกากร กรมประมง และสมาคมอุตสาหกรรม
ทูนา่ ไทย เพือ่ ปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาการน�ำเข้าสินค้า
สัตว์นำ้� (ทูนา่ ) แบบ Bulk Cargo และ Container ณ ห้อง
ประชุมศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศลุ กากร ส�ำนักงาน
ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม 2561
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นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร
ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ โครงการ WCO Asia Pacific
Regional Office for Capacity Building และ WCO Security
Project in South East Asia ซึ่งมีส�ำนักงานตั้งอยู่ที่
กรมศุ ล กากร
เนื่ อ งในโอกาสเข้ า เยี่ ย มคารวะ
ณ ห้องอนุมานราชธน อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่
12 ตุลาคม 2561
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What’s up News
รองอธิบดีกรมศุลกากร
ให้การต้อนรับ
รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวงการ
ศุลกากร สาธารณรัฐประชาชนจีน
นายสรศักดิ์ มีนะโตรี รองอธิบดีกรมศุลกากร
ให้การต้อนรับ Mr. Li Guo รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การศุ ล กากร สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น (General
Administration of China Customs :GACC) และคณะ เนื่องใน
โอกาสการประชุมทวิภาคีและศึกษาดูงานกับประเทศไทย
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ ห้องอนุมานราชธน ชั้น 2
อาคาร 1 กรมศุลกากร
นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นประธานในการประชุมคณะท�ำงานเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการศุลกากรส�ำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(e-Commerce) ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม
2561 ที่ผ่านมา ร่วมกับผู้แทนจาก สสภ. สกม. สทส.
สสอ. ด่านศุลกากรมาบตาพุด และผู้แทนจาก EEC เพื่อ
หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าและการปรับปรุงร่างประกาศ
กรมศุลกากร
เพื่อรองรับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
ส�ำหรับสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก ตามด�ำริของผู้บริหารกระทรวง
การคลัง โดย สกม. ได้รับมอบหมายให้พิจารณาในข้อ
กฎหมายของร่างประกาศฯ และ สทส. ได้รับมอบหมาย
ให้เตรียมความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม สสภ. ชั้น 2 อาคาร BC
ส�ำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

การประชุมคณะท�ำงาน
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก าร
ศุ ล ก า ก ร ส� ำ ห รั บ ก า ร พ า ณิ ช ย ์
อิเล็กทรอนิกส์
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What’s up News
อธิบดีกรมศุลกากร
ให้การต้อนรับ อธิบดีกรมศุลกากร
แห่งราชอาณาจักรภูฏาน
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร
ให้การต้อนรับ Mr. Yonten Namgyel อธิบดีกรมศุลกากร
แห่ ง ราชอาณาจั ก รภู ฏ าน ในโอกาสเข้ า เยี่ ย มคารวะ
ณ ห้องรับรอง อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่
29 ตุลาคม 2561 ในโอกาสเข้าเยีย่ มคารวะ ณ ห้องรับรอง
อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร
เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด งานสั ม มนาภายใต้ หั ว ข้ อ
“Customs Update” ให้แก่สมาชิกตามโครงการพันธมิตร
ศุลกากร (Customs Alliances : CA)
โดยมีนายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
บริหารกลาง นางสาวชุติมา ปรีชญางกูล ผู้อ�ำนวยการ
ส่วนรายได้ และนางรุ่งรัตน์ ผูกประยูร ผู้แทนจาก สทส
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบริการรับช�ำระผ่าน
ระบบ e-payment” และ “ระบบติดตามสถานะการผ่าน
พิธีการศุลกากร (e-tracking)” ส�ำหรับเรื่อง “การควบคุม
สารเคมี” ได้รับเกียรติจากนางสาวนัญชยณัฐ ทองมีเพชร
ณ ระนอง จาก สสล. และนายอุกฤษฎ์ วงษ์พานิช จาก
สทบ. และเรื่อง “การควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สอง
ทาง” ได้รับเกียรติจากนายธัชชญาณ์พล อภิมนต์เตชบุตร
ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีผู้ที่ให้ความสนใจเข้า
ร่วมงานสัมมนากว่า 270 คน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
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งานสัมมนาภายใต้หัวข้อ
“Customs Update”
ให้แก่สมาชิกตามโครงการ CA

Customs

What’s up News
อธิบดีตรวจเยี่ยม
ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร
พร้อมด้วยนายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนา
ระบบสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างศุ ล กากร เข้ า ตรวจเยี่ ย ม
ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อมอบนโยบาย
และหารือแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่
กรมศุลกากรได้วางไว้ โดยนายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผอ.
สทบ. พร้อมผอ.ส่วน หน.ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ สทบ.
ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลการด�ำเนินงาน รวม
ถึงปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงาน ณ ห้องประชุม 1
ชั้น 4 อาคาร สทบ.
ในการนี้ อธิบดีกฤษฎา จีนะวิจารณะ และ
ทปษ.ชูชัย อุดมโภชน์ ให้เกียรติเป็นประธานตัดริบบิ้น
ในพิธีเปิดศูนย์บริการไปรษณีย์ ชั้น 1 อาคาร สทบ.
และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง จากนั้นเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติ
การงานตรวจปล่อยตู้สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์แบบติด
ตั้งถาวร และการตรวจสอบตู้สินค้าทางรถไฟด้วยเครื่อง
เอกซเรย์ พร้อมแถลงข่าวจับกุมสินค้า ณ ศูนย์เอกซเรย์
และเทคโนโลยีศลุ กากร สถานีตรวจสอบตูส้ นิ ค้าที่ 2 (ขาเข้า)
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ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
แถลงข่าวจับกุมสินค้าหลีกเลี่ยงข้อห้าม
ข้อก�ำกัด ในการน�ำเข้าและส่งออก

”

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ส�ำนักงานศุลกากร
ท่าเรือแหลมฉบัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดี
กรมศุลกากร พร้อมด้วย นายชูชัย
อุดมโภชน์
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร
และ นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ศุ ล กากรท่ า เรื อ แหลมฉบั ง แถลงข่ า วจั บ กุ ม สิ น ค้ า
หลีกเลี่ยงข้อห้าม ข้อจ�ำกัด ในการน�ำเข้าและส่งออก สินค้า
ประเภทไม้ต้องห้ามส่งออก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น
สินค้าควบคุมตามอนุสัญญาบาเซล และเครื่องเล่นเกมส์
Customs Bulletin
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รวม 5 ตู ้ ค อนเทนเนอร์ ซึ่ งสร้ างความเสี ย หายกั บ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อ ม โดยมี
รายละเอี ยดดั งนี้
1) “ไม้ประดู่แปรรูป” 2 ตู้คอนเทนเนอร์ ที่พยายามส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร ตามใบขนสินค้าขาออกเลขที่ A001
16110 04760 หมายเลขตู้ FSC9952412 และ FCIU8056541
ผู ้ ส่ งออกส� ำ แดงชนิ ดสิ น ค้ าเป็ น “ไม้ ยางพาราแปรรู ป
(ฮีเวีย) (BUILDING WOOD)” ปริมาณ 36 Packages น�้ำ
หนัก 46.033 ตัน ปริมาตร 38.039 ลูกบาศก์เมตร ราคา
331,866.56 บาท ส่งออกประเทศปลายทาง CHINA ผลการ
ตรวจพบ ไม้ประดู่แปรรูป จ�ำนวน 22,481 แผ่น/เหลี่ยม
ปริมาตร 48.501 ลูกบาศก์เมตร มูลค่าสินค้าประมาณ
4 ล้านบาท ประเภทพิกัด 5PART3 (ก) อัตราอากร 40%
รหัสสถิติ 4409.99.90 เป็นการฝ่าฝืนประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง ก�ำหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตใน

การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2555 เป็นความผิด
ฐานยื่นใบขนสินค้าไม่ถูกต้อง โดยหลีกเลี่ยงอากรและข้อ
ห้าม ข้อก�ำกัด ในการส่งออกตามกฎหมายศุลกากร
อนึ่ง เมื่อเดือน สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ได้
ท�ำการตรวจยึดสินค้าพยายามหลีกเลี่ยงเพื่อส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร ได้แก่ “ไม้ชิงชันแปรรูป” จ�ำนวน 182
แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 20.103 ลูกบาศก์เมตร มูลค่าสินค้า
ประมาณ 1.3 ล้านบาท โดยส�ำแดงชนิดสินค้าเป็น ชัน/
ครั่ง แล้วส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย
2) “เครื่องเล่นเกมส์” 1 ตู้คอนเทนเนอร์
เป็นสินค้าผ่านแดนตามใบขนสินค้าผ่านแดนเลขที่ A011
26110 000231 หมายเลขตู้ TCNU6599329 ส�ำแดงชนิด
สินค้าเป็น “เครื่องเล่น (เครื่องตกปลา) (FISHING MACHINE FORMING)” จ�ำนวนหีบห่อ 20 PK น�้ำหนักรวม
5,089.800 KGM ประเภทพิกัด 9508.90.00 มาจากประเทศ
TAIWAN,PROVINCE OF CHINA ส่งออกไปประเทศ MYANMAR
ผลการตรวจพบ “เครื่องเล่นเกมที่ท�ำงานโดยใช้
เหรียญ ธนบัตร หรือวิธีการช�ำระเงินอย่างอื่น พร้อม
อุปกรณ์ครบชุดสมบูรณ์” จ�ำนวน 20 เครื่อง พิกัด
9504.30.90 อัตราอากร 10% ซึ่งสินค้าดังกล่าวเป็นของ
ต้องห้ามน�ำผ่านราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่องสินค้าต้องห้ามน�ำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ.
2559 และเป็นความผิดฐานยืนใบขนสินค้าไม่ถูกต้อง เพื่อ
หลีกเลี่ยงข้อห้าม ข้อก�ำกัด
ในการน�ำเข้ามาในราช
อาณาจักรตามกฎหมายศุลกากร
3) “แบตเตอรี่เก่าใช้แล้ว” 2 ตู้คอนเทนเนอร์
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบใบขนสินค้าผ่านแดนเลขที่ A007
2606 00081 และ A007 26106 00082 หมายเลขตู้
TGHU6440215 และSEGU4593897
โดยส�ำแดงสินค้า
เป็น “แบตเตอรี่ (ELECTRONIC GROCERIES (BATTERRY))

ปริมาณรวม 49 Packages น�้ำหนักรวม 56,099.00 KGM
พิกัดประเภท 8506.80.99 ผลการตรวจพบ “แบตเตอรี่เก่า
ใช้แล้ว” พิกัดประเภท 8506 และเครื่องเล่นเพลง MP3 เก่า
ใช้แล้ว พิกัดประเภท 8506.80.99 และ 8519.81.99
น�้ำหนักรวม 28,039.00 KGM ซึ่งเป็นของเสียตามภาค
ผนวก 8 บัญชีรายชื่อ A แห่งอนุสัญญาบาเซล และของ
เสียเคมีวัตถุบัญชี 5.2 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2556 แห่งพระราช
บัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ต้องขออนุญาตน�ำผ่าน
แต่ไม่มีใบอนุญาตน�ำผ่านใบอนุญาตมาแสดงแต่อย่างใด
เป็ น ความผิ ดฐานยื่ น ใบขนสิ น ค้ าไม่ ถูก ต้ อง โดยหลี ก
เลี่ยงข้อห้าม ข้อก�ำกัด ในการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักร
เป็นความผิดตามกฎหมายศุลกากร
ทั้งนี้
ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
กรมศุลกากร
ได้ด�ำเนินการป้องกันและปราบปราม
อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2561
มีผลด�ำเนินการจับกุม สินค้าประเภทไม้ จ�ำนวน 8 ราย
สินค้าประเภทเศษพลาสติก จ�ำนวน 18 ราย และสินค้า
ประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส์ จ�ำนวน 11 ราย มูลค่า
ความเสียหายรวมกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งสินค้าประเภทไม้
เศษพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่น�ำเข้า ส่ง
ออก หรือน�ำผ่านราชอาณาจักร โดยฝ่าฝืนกฎหมาย จะ
สร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่างมหาศาล
****************************

“

กรมศุลกากร ร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561

”

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร
พร้อมคณะผู้บริหารร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์
เพื่ อ บ� ำ เพ็ ญ กุ ศ ลถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลพระบาท
สมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิ ต ร เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น สวรรคต
13 ตุ ล าคม 2561 โดยมี นายวิ สุ ท ธิ์ ศรี สุ พ รรณ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
ในพิธี ณ ห้องโถงวายุภักษ์ชั้น 1 กระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561
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พิธีท�ำบุญตักบาตรน้อมร�ำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม 2561
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร
พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างกรมศุลกากร ร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์
จ�ำนวน 10 รูป จากวัดอัมพวัน เพื่อบ�ำเพ็ญกุศลอุทิศ
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม
2561 ณ ห้องโถง ชั้น 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 12
ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ กรมศุลกากร ได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรม
และพิธอี ย่างสมพระเกียรติ ณ หน่วยงานตามความเหมาะ
Customs Bulletin
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สมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจัดตั้งเครื่องราชสักการะและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่อง
ทองน้อย บริเวณด้านหน้าของพิธีอย่างสมพระเกียรติ
และประธานในพิธีกล่าวน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ตลอดจนเชิ ญ ชวนสวมใส่ เ สื้ อ เหลื อ งในระหว่ า งวั น ที่
9-19 ตุลาคม 2561
***************
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นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561
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“

กรมศุลกากร จัดพิธีท�ำบุญ
ตักบาตรน้อมร�ำลึก เนื่องในวัน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
23 ตุลาคม 2561

”
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“

Monthly Customs Press
ประจ�ำเดือนตุลาคม

”

นายชัยยุทธ ค�ำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
ควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร
กล่าวว่า อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายด�ำเนินการงาน
ด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ
แก่ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ
ตลอดจนนโยบายและโครงการต่างๆ โดยมอบหมายให้
คณะโฆษกกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
ด�ำเนินการ และได้ก�ำหนดให้มีการแถลงข่าวประจ�ำทุก
เดือน ส�ำหรับประเด็นที่ประชาชนสนใจในขณะนี้ ได้แก่
1. กรมศุลกากร ร่วมแสดงความยินดีกบั การทีป่ ระเทศไทย
พ้นจากบัญชีด�ำงาช้างไซเตส 2. มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการลักลอบน�ำเข้ามะพร้าว 3. รายงานความ
ก้ า วหน้ า คณะท� ำ งานเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก าร
ศุลกากรส�ำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 4. แจ้งเตือนโปรดอย่าหลงเชื่อการจัดท�ำหนังสือ
ฉบับพิเศษ 144 ปี กรมศุลกากร
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.กรมศุลกากร ร่วมแสดงความยินดีกับ
การที่ประเทศไทยพ้นจากบัญชีด�ำงาช้างไซเตส

กรมศุลกากรมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทย
เป็นหนึ่งในห้าประเทศที่คณะกรรมการบริหารอนุสัญญา
ไซเตสมีมติให้ออกจากการจัดท�ำแผนปฏิบัติการงาช้าง
(National Ivory Action Plan) ซึ่งกรมศุลกากรในฐานะ
คณะอนุ ก รรมการด้ า นก� ำ กั บ ดู แ ลและการบั ง คั บ ใช้
กฎหมายตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ซึ่งมี
พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน เป็นประธาน ได้บูรณาการ
การท�ำงานกับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และกรมอุทยาน
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แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผลให้ในระหว่างการ
ด�ำเนินการแผนปฏิบัติการงาช้าง ปีงบประมาณ 25572561 มีผลการตรวจยึดงาช้าง จ�ำนวน 43 คดี ปริมาณ
งาช้างของกลางมากกว่า 4.5 ตัน ซึ่งเป็นเหตุผลส�ำคัญ
อย่างหนึ่งให้คณะกรรมการบริหารอนุสัญญาไซเตสถอด
ประเทศไทยจากบัญชีด�ำงาช้างไซเตส เนื่องจากประสบ
ความส�ำเร็จในการปราบปรามการลักลอบค้างาช้างทีน่ ำ� เข้า
จากแอฟริกา เพื่อแสดงถึงความจริงใจและความมุ่งมั่น
ในการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้างาช้างทั้งในประเทศ
และในภูมิภาค กรมศุลกากรด�ำเนินการตามแผน
ปฏิบัติการงาช้าง ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปราบปรามการกระท� ำ ผิ ด กฎหมายด้ ว ยการสื บ สวน
และหาข่าวการค้างาช้างผิดกฎหมายในพื้นที่เสี่ยง เช่น
บริเวณชายแดน สนามบิน โดยใช้เครื่องมือและเทคนิค
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการแลก
เปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการค้างาช้างผิดกฎหมาย
มี ก ารวิ เ คราะห์ เ ส้ น ทางที่ มี ค วามเสี่ ย งในการลั ก ลอบ
ขนส่ ง งาช้ า งผิ ด กฎหมายตามหลั ก บริ ห ารความเสี่ ย ง
และเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าจากประเทศที่มีความ
เสี่ยง โดยเฉพาะที่มาจากจากทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นผลให้
กรมศุลกากรสามารถตรวจยึดงาช้างได้จ�ำนวนมากตั้งแต่
เริ่มด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว และนอกจาก
งาช้างแล้ว ยังส่งผลถึงประสิทธิภาพในการตรวจยึดการ
ลักลอบสัตว์ป่าประเภทอื่น ๆ ทั้งนอแรด ลิ่นและเกล็ด
ลิ่น เต่า ด้วย โดยมีผลการตรวจยึด ดังนี้
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ประเภท
1. งาช้าง
2. นอแรด
3. เต่า
4. ตัวลิ่น/เกล็ดลิ่น
5. สัตว์และซากสัตว์ประเภทอื่นๆ
เช่น ตัวนาก, นก,ไข่นก เป็นต้น
รวม

ปีงบประมาณ 2557-2561
จ�านวน
ปริมาณ
(คดี)
43
3,577 กิ่ง/ท่อน/ชิ้น
/ 76 กิโลกรัม
8
85 ชิ้น
48
16,084 ตัว
22
805 ตัว/7,157 กิโลกรัม
123
20,144 รายการ
244

เพื่อให้การขยายผลในการจับกุมไปยังผู้เกี่ยวข้องใน
ขบวนการลักลอบทั้งหมด
กรมศุลกากรได้ประสาน
ข้อมูลการข่าวกับทั้งประเทศต้นทาง ทางล�ำเลียง และ
ประเทศปลายทาง เพื่อสกัดกั้นการลักลอบค้าสัตว์ป่า
ตามอนุสัญญาไซเตส โดยใช้เทคนิคและเทคโนโลยีในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในการกระท�ำความผิด ซึ่งผลส�ำเร็จ
ของการประสานข้อมูลการข่าวจากศุลกากรไทยไปยัง
ศุลกากรประเทศต่างๆ มีดังนี้
1. ในปี 2558 ได้มีการประสานงานกับศุลกากร
สิงคโปร์ เพื่อแจ้งข้อมูลความเสี่ยงการลักลอบงาช้างจาก
ประเทศเคนยาไปประเทศเวียดนาม เป็นผลให้ทางการ
สิงคโปร์สามารถตรวจยึดงาช้างที่ได้ จ�ำนวน 3.7 ตัน
ซึ่งเป็นการตรวจยึดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ
ประเทศสิงคโปร์
2. ในช่วงเดือน มีนาคม 2559 ได้มกี ารประสานงาน
ไปยังศุลกากรเคนยา เพื่อแจ้งข้อมูลการลักลอบงาช้าง
จากประเทศโมซัมบิค ท�ำให้ศุลกากรเคนยาตรวจยึด
งาช้างได้ จ�ำนวน 18 ท่อน น�้ำหนัก 64.12 กิโลกรัม
3. ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 ได้มกี ารประสานงาน
กับศุลกากรสิงคโปร์ เพื่อส่งข้อมูลความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์พฤติกรรมและรูปแบบการกระท�ำความผิด
ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าสัตว์ป่า เป็นผลให้สามารถ
ตรวจยึดนอแรดได้ 8 ชิ้น
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4. ในระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2560 ได้
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย สปป.ลาว
รวม 3 ครั้ง เพื่อส่งข้อมูลความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
พฤติกรรมและรูปแบบการกระท�ำความผิดที่เกี่ยวข้องกับ
การลักลอบค้าสัตว์ป่า เป็นผลให้สามารถตรวจยึดนอแรด
และงาช้างได้ทั้ง 3 ครั้ง
ที่มา: ส�ำนักสืบสวนและปราบปราม
.........................................................................................

2.มาตรการป้ อ งกั น และปราบปรามการ
ลักลอบน�ำเข้ามะพร้าว

ตามที่ มี ข ้ อ ร้ อ งเรี ย นของกลุ ่ ม เกษตรกรผู ้ ป ลู ก
มะพร้าวภายในประเทศ กรณีราคามะพร้าวผลตกต�่ำ
เนื่ อ งจากมี ก ารน� ำ เข้ า มะพร้ า วผลจากต่ า งประเทศ
จ�ำนวนมาก และอาจมีปัญหาการลักลอบสินค้ามะพร้าว
เพือ่ แก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมศุลกากรได้ดำ� เนินการแก้ไขดังนี้
(1) กรมศุลกากรได้เข้าร่วมการประชุมระหว่าง
ผู้แทนภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรผู้เดือนร้อน จาก
ปัญหาราคามะพร้าวตกต�่ำ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561
ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบลธงชัย อ�ำเภอบางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อหารือหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคา
มะพร้าว และได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพืช
น�้ำมันและน�้ำมันพืช ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
2561 ซึ่งกรมศุลกากรได้รับมอบหมายในส่วนของการ
ป้องกันการลักลอบและน�ำเข้ามะพร้าวผิดกฎหมาย และ
ให้เข้มงวดกับการตรวจปล่อยสินค้ามะพร้าวน�ำเข้า
(2) กรมศุลกากรได้สั่งการให้ส�ำนัก/ด่านศุลกากร
ทุกแห่ง เข้มงวดในการตรวจปล่อยมะพร้าวผลเป็นกรณี
พิเศษแล้ว
(3) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 กรมศุลกากร
ได้ด�ำเนินการตรวจสอบบริษัทผู้น�ำเข้าสินค้ามะพร้าว
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ผลจ�ำนวน 10 ราย ที่น�ำเข้าโดยใช้สิทธิการยกเว้นภาษี
อากรทั้ ง หมดตามความตกลงเขตการค้ า เสรี อ าเซี ย น
ซึ่ ง มี ค วามเสี่ ย งที่ ไ ม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวง
พาณิชย์ ที่ก�ำหนดให้ต้องน�ำเข้าเพื่อการแปรรูปในกิจการ
ของตนเอง และจะไม่น�ำมาจ�ำหน่าย จ่าย โอน ภายใน
ประเทศ โดยเมื่อผลการตรวจสอบแล้วเสร็จ พบว่าไม่ได้
เป็นไปตามเงื่อนไข กรมศุลกากรจะส่งข้อมูลให้กระทรวง
พาณิชย์ เพือ่ ด�ำเนินการพิจารณายุตกิ ารอนุญาตน�ำเข้าต่อไป
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561 กรมศุลกากรได้จับกุม
ผู้ลักลอบการน�ำเข้ามะพร้าว จ�ำนวน 3 ราย ปริมาณ
45,540 กิโลกรัม มูลค่า 528,437 และอยู่ระหว่างการตรวจ
สอบความผิด จ�ำนวน 10 ราย
ที่มา: ส�ำนักสืบสวนและปราบปราม

TNT UPS Kerry Express Lazada และ LMS เป็นต้น (ตาม
ประกาศกรมศุลกากรที่ 130/2561) ตลอดปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 โดยมีปริมาณการน�ำเข้าเป็นจ�ำนวน 11.98
ล้านหีบห่อ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ถึง 54.54% มูลค่าการน�ำเข้า 14,348 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในอัตรา 34.71% และจัดเก็บ
ภาษีอากรได้ 1,064 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ในอัตรา 28.86%

.........................................................................................

3. รายงานความก้าวหน้าคณะท�ำงานเพิ่ม
(2) ความก้าวหน้าของคณะท�ำงาน e-Commerce
ประสิทธิภาพการให้บริการศุลกากรส�ำหรับการ
คณะท� ำ งานเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารศุ ล กากร
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา ของคณะ
ท�ำงาน e-Commerce ระบุว่า ความก้าวหน้าของคณะ
ท�ำงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการศุลกากรส�ำหรับการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มีดังนี้
(1) ปริมาณการน�ำเข้าสินค้า e-Commerce ผ่าน
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรแบบของเร่งด่วน ณ ส�ำนักงาน
ตรวจสินค้าท่าอากาสยานสุวรรณภูมิ
สืบเนื่องจากปริมาณการค้าแบบ Online เติบโต
ขึ้นอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้ปริมาณการน�ำเข้าสินค้า
e-Commerce แบบของเร่งด่วน ทางสนามบินสุวรรณภูมิ
เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งได้แก่ ของที่มีราคา FOB. ไม่เกิน 40,000
บาท/รายการ และน�ำเข้าโดยผู้ประกอบการของเร่งด่วน
ตามมาตรฐานของกรมศุลกากรเท่านั้น เช่น DHL FEDEX
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ส�ำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ได้
รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการการจั ด ท� ำ
ระเบียบศุลกากรเพื่อรองรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(e-Commerce) ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน
ออก (EEC) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนา
มาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การค้ า ชายแดนและเชื่ อ มโยงการค้ า โลก
มีก�ำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด�ำเนินการจนแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งต่อมาได้รับอนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาการด�ำเนินการออกไปจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.
2562 มีความคืบหน้า ดังนี้
กรมฯ เห็นชอบในร่างหลักการของ ร่างประกาศ
ศุลกากรเพื่อรองรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
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(e-Commerce) ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ระบบเอ็ ก ซเรย์ ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน
(EEC) แล้ว เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้
6. มีเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจ�ำพื้นที่เพื่ออ�ำนวย
อยู่ในขั้นตอนของการกลั่นกรองทางด้านข้อกฎหมาย โดย ความสะดวกในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
ส�ำนักกฎหมาย
7. มีระบบรักษาความปลอดภัยในเขตปลอดอากร
พื้นที่ EEC ด้วยกล้องวงจรปิด ตลอด 24 ชั่วโมง
8. ได้ สิ ท ธิ ใ นการเก็ บ รั ก ษาสิ น ค้ าในเขตปลอด
อากรพื้นที่ EEC เป็นระยะเวลา 2 ปี
9. รองรับการน�ำสินค้าในประเทศเข้าเก็บในเขต
ปลอดอากรพื้นที่ EEC เพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าไทย
ไปยังตลาดต่างประเทศ
ทั้งนี้ มาตรฐานของการให้บริการทางศุลกากร
ส�ำหรับ e-Commerce รูปแบบใหม่นี้ จะเป็นไปตามหลัก
ทั้ ง นี้ พิ ธี ก ารศุ ล กากรส� ำ หรั บ การพาณิ ช ย์ การอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าและมาตรฐานสากล
อิเล็กทรอนิกส์ (Cross Border e-Commerce Model) มี
ที่มา: ส�ำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า
รูปแบบและสิทธิประโยชน์ทางศุลกากรที่น่าสนใจ ดังนี้
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1. รองรับการน�ำเข้าทุกรูปแบบ ทั้งทางอากาศยาน
เรือ รถ และรถไฟ (Multimodal Transportations) และ
.........................................................................................
ควบคุมการขนย้ายสินค้าจากท่าที่น�ำเข้าไปยังเขตปลอด 4. แจ้งเตือนโปรดอย่าหลงเชื่อการจัดท�ำหนังสือ
อากรพื้นที่ EEC โดยเทคโนโลยีระบบอี-ล็อค (e-Lock) ฉบับพิเศษ 144 ปี กรมศุลกากร
เพื่อป้องกันการสูญหายของสินค้าระหว่างการขนย้าย
จากกรณี ที่ มี ผู ้ ที่ อ ้ า งตั ว เป็ น สื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์
2. การปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่เรียบง่าย การน�ำ เพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณค่ า โฆษณา
เข้าสินค้าเข้าเขตปลอดอากรพื้นที่ EEC จะได้รับอนุญาต ในการจั ด ท� ำ หนั ง สื อ รายงานพิ เ ศษเนื่ อ งในโอกาส
ให้จัดท�ำใบขนสินค้าแบบเรียบง่าย หรือ Simplified “ครบรอบ 144 ปี กรมศุลกากร” กรมศุลกากรขอยืนยัน
Declaration เพื่อลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการจัดท�ำใบขน ว่าไม่มีนโยบายขอรับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการใน
สินค้าทั่วไป
ลักษณะดังกล่าวและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการว่าจ้างสื่อ
3. การน�ำเข้าสินค้าเข้าเขตปลอดอากรพื้นที่ EEC สิ่งพิมพ์รายใดจัดท�ำหนังสือรายงานพิเศษเนื่องในโอกาส
จะได้รับยกเว้นใบอนุญาตในการน�ำเข้า
“ครบรอบ 144 ปี กรมศุลกากร” ซึง่ กรมศุลกากรได้ดำ� เนินการ
4. การควบคุมระบบบัญชีสินค้า เข้า – ออกเขต จัดงาน ครบรอบ 144 ปี เสร็จสิ้นแล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 4
ปลอดอากรพืน้ ที่ EEC ด้วยเทคโนโลยี คิวอาร์โค้ด (QR Code) กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา
5. สิ น ค้ า ทุ ก ชิ้ น ต้ อ งผ่ า นการตรวจสอบด้ ว ย
ที่มา: ส�ำนักบริหารกลาง
.........................................................................................
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กรมศุลกากรสกัดกั้น
การน�ำเข้ายาผิดกฎหมาย

ตามที่นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดี
กรมศุลกากร
ได้มีนโยบายให้เพิ่มความเข้มงวดใน
การป้ อ งกั น และสกั ด กั้ น ยาผิ ด กฎหมายและยาปลอม
รวมทั้งยาควบคุมพิเศษ และยาอันตราย ซึ่งมิได้มีการขอ
อนุญาตน�ำเข้าตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 อย่างถูกต้อง
เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ ย าเหล่ า นั้ น ถู ก น� ำ ไปใช้ อ ย่ า งผิ ด
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายแก่ ผู ้ บ ริ โ ภคใน
ประเทศไทย ในการนี้จึงได้มอบหมายและสั่งการให้ศูนย์
ประมวลข้ อ มู ล การข่ า วทางศุ ล กากรท� ำ การวิ เ คราะห์
สถานการณ์และแนวโน้มของการลักลอบน�ำเข้าสินค้า
ประเภทดังกล่าวมายังประเทศไทย พร้อมทั้งเสนอแนะ
แผนปฏิบัติเพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน
ซึ่ ง จากการประมวลข้ อ มู ล การข่ า วที่ เ กี่ ย วข้ อ งพบว่ า
ในปัจจุบันการซื้อยาผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้รับความ
นิยมเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากความสะดวกสบายในการสั่ง
ซื้อและการจัดส่งที่รวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการง่ายในการ
จัดหายาบางประเภทที่ไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามท้อง
ตลาด แต่อย่างไรก็ตามกลับพบว่ายาที่ถูกส่งเข้ามายัง
ประเทศไทยจ�ำนวนมากเป็นยาผิดกฎหมาย กล่าวคือเป็น
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ยาที่ทางองค์การอาหารและยาไม่ได้ให้การรับรองต�ำรับยา
เอาไว้ หรือได้เพิกถอนต�ำรับยาไปแล้วเนื่องจากพบว่าการ
ใช้ยาชนิดดังกล่าวนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
และในหลายกรณียังพบว่ามีการน�ำยาบางชนิดไปใช้งาน
ผิดประเภท
โดยเมื่อวันที่ 9 ถึง 16 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา
กรมศุลกากร ภายใต้การอ�ำนวยการของ นายสรศักดิ์ มีนะโตรี
รองอธิบดีกรมศุลกากร นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร
นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ศุลกากรกรุงเทพ และนายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความ
เข้มงวดเป็นพิเศษในการตรวจค้นพัสดุไปรษณีย์ และพัสดุ
เร่งด่วน ที่ส่งมาจากต้นทางประเทศที่มีความเสี่ยง พร้อม
ทั้งก�ำชับให้ด�ำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
จ า ก ป ฏิ บั ติ ก า ร อ ย ่ า ง เ ข ้ ม ง ว ดดั ง ก ล ่ า ว
กรมศุลกากรสามารถตรวจพบยาที่ถูกลักลอบน�ำเข้ามา
อย่างผิดกฎหมายได้เป็นจ�ำนวนมาก มีทั้งยาควบคุมพิเศษ
ยาอันตราย ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนต�ำรับยาในประเทศ
และสารระเหยควบคุม อาทิ ยาท�ำแท้งชนิดเม็ด ยาเพิ่ม
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สมรรถภาพทางเพศที่รู้จักติดปากกันทั่วไปในนามไวอา
กร้า โดยพบมากถึง 3 ชนิด ได้แก่ Sildenafil Tadalafil และ
Verdenafil และยาอีทิโซแลม (Etizolam) อันเป็นยานอน
หลับชนิดออกฤทธิ์รุนแรง ละลายได้เฉพาะในแอลกอฮอล์
เท่านั้น ซึ่งบุคคลทั่วไปมักรู้จักยานี้ในชื่อ “Supersleep”
หรือเรียกในภาษาไทยว่า “ยาเสียหนุ่ม” หรือ “ยาเสียสาว”
โดยยาชนิดนี้นั้นมักถูกน�ำมาใช้แทนยาอี นอกจากนั้นยัง
ได้มีการตรวจพบสารระเหยชนิด Isopropyl Nitrite ซึ่งเป็น
สารระเหยควบคุมตาม พ.ร.ก. ป้องกันการใช้สารระเหย
พ.ศ. 2553 ถูกบรรจุมาในขวดขนาดเล็กติดฉลากว่าเป็น
น�้ำหอมปรับอากาศ (Room Odoriser) โดยสารระเหยชนิด
นี้จะท�ำให้ผู้สูดดมมีอาการเคลิบเคลิ้มมึนเมา หัวใจเต้น
แรง และมีความต้องการทางเพศอย่างรุนแรง ซึ่งในกลุ่มผู้
ใช้มักเรียกสารชนิดนี้ว่าปอปเปอร์ (Popper) ทั้งนี้ยังเป็นที่
น่าสังเกตว่ามีการตรวจพบยา Modafinil และ Armodafinil
ถูกสั่งเข้ามาเป็นจ�ำนวนมาก โดยมีปลายทางที่ส�ำคัญเป็น
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งยาชนิดนี้เป็นยา
ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคลมหลับ ออกฤทธิ์ขัดขวางการ
ท�ำงานของสารเคมีในสมอง อันจะช่วยท�ำให้ผู้ที่ได้รับยา
มีความตื่นตัว ปัจจุบันวัยรุ่นต่างชาติจ�ำนวนมากนิยมน�ำ
มาใช้เป็น “ยาคึก” ในงานปาร์ตี้แทนยาเสพติด และอยู่ใน
กลุ่มยาที่ใช้ทดแทนแอมเฟตามีนหรือยาบ้า
ปัจจุบันยาผิดกฎหมายจ�ำนวนมากสามารถหา
ซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นในสื่อโซเชียลมี
เดีย เช่น เพจเฟสบุ๊ค อินสตราแกรม หรือเว็บไซต์เถื่อน
(Dark web) โดยจากปฏิบัติการในช่วง 8 วันที่ผ่านมา
กรมศุลกากรสามารถตรวจยึดยาผิดกฎหมายได้กว่า 50 คดี
รวมมูลค่าของทั้งหมดประมาณ 500,000 บาท
อนึ่งการปฏิบัติการสกัดกั้นและกวาดล้างยาผิด
กฎหมายในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการแพนเจีย
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(Operation Pangea) โดยปฏิบัติการดังกล่าวเป็นโครงการ
ความร่วมมือระหว่างองค์การต�ำรวจสากล (Interpol) และ
องค์การศุลกากรโลก (WCO) มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้าน
การจ�ำหน่ายยาปลอมและยาผิดกฎหมายผ่านทางช่อง
ทางออนไลน์ และเป็นปฏิบัติการที่ด�ำเนินการพร้อมกัน
ในหลายประเทศทั่วโลก โดยกรมศุลกากรจะน�ำผลการ
ด�ำเนินงานจากปฏิบัติการในครั้งนี้ ไปพัฒนามาตรการ
เพิ่ ม ความเข้ ม งวดในการตรวจสอบการน� ำ เข้ า ยาทาง
ไปรษณีย์และพัสดุเร่งด่วน รวมทั้งน�ำไปจัดท�ำแผนปฏิบัติ
การการควบคุมทางศุลกากรส�ำหรับไปรษณีย์ระหว่าง
ประเทศในด้านอื่น ๆ ต่อไป
**************************
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