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Thai Airfreight Forwarders Association  

PROFESSIONAL IN INTERNATIONAL AIR & SEA
FREIGHT FORWARDING , DOOR TO DOOR SERVICE

Head Office :
554 Ratchadaphisek 26,

Ratchadaphisek Road, Samsennok

Huay Kwang, Bangkok 10310 Thailand

Tel : +66 (0) 2541-4144 (20 Lines)

Fax: +66 (0) 2541-5522

E-mail : mas@multiairservices.com

mfs@multiairservices.com

www.multiairservices.com

Donmuang Airport Branch Office:
Tel : +66 (0) 2533-8781-2

Fax : +66 (0) 2533-8745

Dumrongrak Branch Office:
Tel : + 66 (0) 2628-0004-5

Fax : + 66 (0) 2628-0819

E-mail : mas.domestic@multiairservices.com

Suvarnabhumi Airport Office :
Room 434-437, 4th Floor, Building 302

Free Zone Suvarnabhumi Airport

999 Moo 7, Racha Thewa, Ban Phil,

Samutprakarn 10540

Export:

Tel : +66 (0) 2134-7749-52

+66 (0) 2134-6312

Fax: +66 (0) 2134-7746-8

E-mail : mas.ap@multiairservices.com

E-mail : mas.ap.exp@multiairsercvices.com

Import:

Tel : +66 (0) 2134-7744-5

Fax: +66 (0) 2134-7743

E-mail : mas.ap.imp@multiairservices.com
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ข่าวอัพเดท 
การเข้าเป็นภาคีอนสุญัญา
เพือ่การรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกีย่วกบั
การรบัขนระหว่างประเทศทางอากาศ 

นายหมึกซึม 
เกณฑ์การระงับคด ีหรอื เกณฑ์เปรยีบเทยีบ 
งดการฟ้องร้องตามพระราชบญัญติัศุลกากร
โดย รังสรรค์  ปาจรีอนันต์

About Aircargo เป็นวารสารด้านข่าวและความคลื่อนไหว
ของวงการขนส่งสินค้าทางอากาศ รวมถึงภาคธุรกิจการค้าที่
เกี่ยวข้อง จัดพิมพ์ในทุกๆ 2 เดือน โดยสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้า
ทางอากาศไทย (TAFA) จัดส่งไปยังบริษัทสมาชิก หน่วยงานภาค
รัฐ และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป 

Thai Airfreight Forwarders Association 
26/56 TPI Tower 20th Floor, Nanglinchee Road 
(Chan Tat Mai Road), Thungmahamek, Satorn, 
Bangkok Thailand 10120
Tel. 02-286-0432-3, 02-286-0477-8 
Fax. 02-286-0474 E-mail : tafa@tafathai.org    
www.ta fatha i .o rg 
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Head Office: 463/74-75 Lookluang Road, See – Yeak Mahanak,
Dusit, Bangkok 10300 Thailand
Tel  : (66) 0-2281-1941-3, 0-2628-2100-5
Fax : (66) 0-2281-3872-3
E-Mail : natsu@natsuinter.com
Website:  www.natsuinter.com

Airport Office: Room 420,4
th

Fl, Building 302, Free Zone
Suvarnabhumi Airport, 999 Moo 7, Racha Thewa,
Bang Phli, Samutprakarn 10540
Tel  : (66) 0-2134-6102-3

0-81559-6082
Fax : (66) 0-2134-6104

Managing Director: Supote Nuniam

MITSUBISHI LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท มิตซูบิซิ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จํากดั
Main Office : Airport Office :
16th Fl., Sethiwan Tower, Room 438, Building 301, Free Zone,
139 Pan Rd., Silom, Suvarnabhumi Airport, 999 Moo 7,
Bangrak, Bangkok 10500 Racha Thewa, Bang Phli,

Samut Prakarn 10540
Tel : +66(0)2237-9272 ext 6 Tel : + 66(0)2134-6278-9, 6281-2
Fax : + 66(0)2235-6067 Fax : +66(0)2134-6283

Managing Director : Mr.Hideyuki Ichinomiya
Email : ichinomiya.h@mitsubishi-logistics.co.th
Air Cargo Manager : Ms. Mali  Sudngam
Email : mali.s@mitsubishi-logistics.co.th
Website : www.mitsubishi-logistics.co.th
Traffics : Inbound, Outbound, Transhipment
Modes : Air, Sea, Truck, Train, Customs Broker

Warehousing, Door to Door

NNR GLOBAL LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.
88/8, 8th Fl., TRAC Bldg., Rama 9 Rd.,

Huay Kwang, Bangkok  10320
Tel : +66 (0) 2248-7346-50 Fax : +66 (0) 2248-7404

E-mail : airexport@nnrbkk.com

Managing Director : Mr. Koichi Imamura
Executive Director : Mr. Phongthep Tangpinitchit

The Guiness Book of World Records credits the Bumble Bee II as the 
world’s smallest biplane. Designed, Built and Flown by Robert H. 
Starr 

6 เออีซีโฟกัส : ASEAN
ASEAN Open Skies Policy Comes 
Into Force

เครื่องบินขนาดเล็กที่สุดในโลก

       Engine..................  : 85 hp
       Length..................  : 8 ft. 10 in.
       Wingspan.............   : 5 ft. 6 in.
       Weight Empty...... : 396 lbs.
       Max. Weight........ : 574 lbs.
       Fuel.................. : 3 gals.
       Cruise Speed.......... : 133 mph
       Max. Speed............ : 190 mph
       Ceiling.................. : 14,000 feet
       First Flight.............. : 5/8/88
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 ข่าว
  อัพเดท

เมื่อวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา รัฐบาลไทย
โดยคณะรัฐมนตรีมีการพิจารณาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา
เพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขน
ระหว่างประเทศทางอากาศ และร่างพระราชบัญญัติการรับ
ขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ ....

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
ดังนี้

1. เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎ
เกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศและให้น�า
อนุสัญญาดังกล่าวเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบ
ต่อไป
2. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
3. อนุมัติให้ตั้งข้อสงวนในเรื่องขอบเขตการใช้บังคับอนุสัญญาฯ
4. อนุมัติให้น�าวิธีการอนุญาโตตุลาการมาใช้ในการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจาก
อนุสัญญาฯ
5. การให้ภาคยานุวัติให้กระท�าได้เมื่ออนุสัญญาฯ ได้รับความเห็นชอบจากสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ และร่างพระราชบัญญัติตามข้อ 2 ประกาศใช้บังคับเป็น
กฎหมายแล้ว

ข้อเสนอของกระทรวงคมนาคม
1. ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ เพื่อการ

รวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ ซึ่ง
เป็นอนุสัญญาที่ก�าหนดและรวบรวมกฎเกณฑ์ที่เป็นรูปแบบเดียวกันเกี่ยวกับการ
รับขนระหว่างประเทศทางอากาศซึ่งคนโดยสาร สัมภาระ และของ พร้อมทั้ง
ก�าหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ขนส่งที่มีต่อคนโดยสาร ผู้ตรา

การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา
เพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บาง
ประการเกี่ยวกับการรับขน
ระหว่างประเทศทางอากาศ
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ก�าหนดให้อนุ
สญัญาฯ ใช้บงัคบั
กับการรับขน
ระหว่างประเทศ 
ซ่ึงคน สมัภาระ
หรือของ (Car-
go) ท่ีปฏิบัตกิาร
โดยใช้อากาศยาน
เพือ่สนิจ้าง และ
ยงัใช้แก่การรับขน
ให้เปล่า

“

ส่ง และผู้รับตราส่ง และระหว่างผู้ขนส่งทางอากาศด้วยกัน 
โดยการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ จะก่อให้เกิดประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจต่อประเทศชาติในภาพรวม

2. อนุสัญญาฯ มีหลักการส�าคัญเกี่ยวกับเอกสาร
การรับขน หลักความรับผิด จ�านวนจ�ากัดความรับผิด 
(Limits of Liability) และการยกเว้นความรับผิดชอบ
ของผู้ขนส่งทางอากาศ การรับขนส่งร่วมกัน การรับขน
ทางอากาศที่ด�าเนินการโดยบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ขนส่งตาม
สัญญา และการฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการรับขน
ทางอากาศ ซึ่งในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์กับคนโดยสาร ผู้ส่งของ/สินค้า และผู้ขนส่งสินค้า
ทางอากาศ

สาระส�าคัญของอนุสัญญาและร่างพระราช
บัญญัติ
1. อนุสัญญาฯ

1.1 ก�าหนดให้อนสุญัญาฯ ใช้บังคบักับการรับขนระหว่าง
ประเทศ ซ่ึงคน สมัภาระหรือของ (Cargo) ทีป่ฏบัิตกิารโดยใช้
อากาศยานเพือ่สนิจ้าง และยงัใช้แก่การรับขนให้เปล่า

1.2 ก�าหนดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งและขอบเขต
ของการชดใช้ความเสียหายให้แก่คนโดยสารกรณีตายหรือ
บาดเจ็บ ความเสียหายเนื่องจากการขนส่งล่าช้า ตลอดจน
ความรับผิดชอบระหว่างผู้ขนส่งตามสัญญากับผู้ขนส่งตาม
ความเป็นจริง

1.3 ก�าหนดเงื่อนไขในการฟ้องเรียกค่าเสียหายในการ
รับขนคนโดยสาร สัมภาระและของ และเขตอ�านาจศาลที่ให้
โจทก์สามารถเลือกเสนอค�าฟ้องต่อศาลภายในเขตอ�านาจ
ตามที่ก�าหนด

1.4 ก�าหนดให้สิทธิในการฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นอัน
ระงับสิ้นไปถ้าไม่มีการฟ้องคดีภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วัน
ที่อากาศยานมาถึงปลายทาง หรือนับแต่วันที่อากาศยานนั้น
ควรจะได้ถึงแล้ว หรือนับแต่วันที่การรับขนได้หยุดลง แล้ว

แต่กรณี
1.5 ก�าหนดให้คูส่ญัญาในสญัญารับขนของอาจก�าหนด

ว่าการระงบัข้อพพิาทใด ๆ เก่ียวกับความรับผดิ ของผูข้นส่ง
ภายใต้อนสุญัญานี ้ให้ระงบัโดยอนญุาโตตลุาการ

2. ร่างพระราชบัญญัติ
2.1 ก�าหนดให้พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่การรับ

ขนไปรษณีย์ การรับขนทางอากาศที่กระท�าโดยหน่วยงาน
ของรัฐ และการรับขนทางอากาศทางราชการทหาร

2.2 ก�าหนดให้ในกรณีที่อากาศยานเกิดอุบัติเหตุอัน
เป็นผลให้คนโดยสารถึงแก่ความตายหรือได้รับบาดเจ็บ ให้
ผู้ขนส่งจ่ายเงินล่วงหน้าแก่ผู้ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน รวมทั้งในกรณีมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือเที่ยวบิน
ล่าช้า ผู้ขนส่งต้องจ่ายค่าเสียหายตามจ�านวน หลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง การจ่ายค่าเสียหายดัง
กล่าวไม่ถือว่าเป็นการยอมรับผิดของผู้ขนส่ง แต่สามารถ
น�ามาหักค่าเสียหายในภายหลังได้

2.3 ก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับมอบ
สัมภาระลงทะเบียน และการส่งมอบสิ่งของในการรับขน

2.4 ก�าหนดให้ในกรณีที่บุคคลผู้ต้องรับผิดถึงแก่ความ
ตายการฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายตามบทแห่งพระ
ราชบัญญัตินี้ ให้ฟ้องผู้แทนตามกฎหมายของกองทรัพย์สิน
ของผู้ตาย

2.5 ก�าหนดให้วิธีค�านวณระยะเวลาการฟ้องคดีให้
ค�านวณตามกฎหมายของศาลที่พิจารณาคดีนั้น

2.6 ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย 
และให้การฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายในการรับขนทางอากาศ
ระหว่างประเทศที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาโจทก์มีสิทธิเลือกที่จะ
เสนอค�าฟ้องในอาณาเขตของรัฐภาคีหนึ่งต่อศาลที่ผู้ขนส่งมี
ภูมิล�าเนาศาลที่ผู้ขนส่งมีที่ตั้งที่ส�านักงานแห่งใหญ่ มีสถาน
ที่ที่ประกอบธุรกิจซึ่งได้มีการท�าสัญญาขนส่งหรือศาล ณ 
ถิ่นปลายทาง



รัฐบาลพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อส่งเสริมการลงทุนแก่
กิจการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่ค้างมาจากปี 57 รวม 
23 โครงการ มูลค่า 7.7 หมื่นล้าน ทั้งนี้พบว่ามีกิจการสายการ
บินพาณิชย์ ทั้งเพื่อการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า เข้าขอการส่ง
เสริมการลงทุนมากเป็นพิเศษ กล่าวคือ รวมกว่า 3.4 หมื่นล้าน
บาท คิดเป็นสัดส่วนเกือบถึง 50% กิจการด้านการบินพาณิชย์
ดังกล่าวประกอบไปด้วย

- บริษัท ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ จ�ำกัด ได้รับการส่งเสริมกิจการขนส่ง
ทางอากาศ อาทิ ขนส่งผู้โดยสาร ส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ เงินลงทุนทั้งสิ้น 
9,007 ล้านบาท โดยการเช่าเครื่องบินจากประเทศฝรั่งเศส

- บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทำรี จ�ำกัด ได้รับการส่งเสริมขยายกิจการ
ขนส่งทางอากาศ รวม 4 โครงการ เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 17,034 
ล้านบาท เป็นการเช่าเครื่องบินใหม่แบบ Boeing B-737-900 ER 
รวมจ�านวน 14 ล�า

- บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอย์ท สต๊อค จ�ำกัด ได้รับการส่ง
เสริมกิจการขนส่งทางอากาศ โดยเช่า เครื่องบินโดยสาร จ�านวน 5 
ล�า แบบ Airbus A 320 ความจุผู้โดยสารล�าละ 180 ที่นั่ง แบ่งเป็น
เครื่องบินเก่า จ�านวน 2 ล�า และเครื่องบินใหม่ จ�านวน 3 ล�า มูลค่า
เงินลงทุนทั้งสิ้น 5,325.8 ล้านบาท

- บริษัท สำยกำรบินนกสกู๊ต จ�ำกัด ได้รับการส่งเสริมกิจการขนส่ง
ทางอากาศ โดยเช่าเครื่องบิน Boeing 777-200 จ�านวน 2 ล�า 
ความจุผู้โดยสารล�าละ 415 ที่นั่ง เงินลงทุนทั้งสิ้น 2,338.7 ล้านบาท

- บริษัท สำยกำรบินนกสกู๊ต จ�ำกัด ได้รับการส่งเสริมกิจการขนส่ง
ทางอากาศ โดยเช่าเครื่องบิน Boeing 777-200 จ�านวน 1 ล�า 
ความจุผู้โดยสารล�าละ 415 ที่นั่ง เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,171.3 ล้านบาท
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ธุรกิจการบินมาแรง 
ของบส่งเสริมการลงทุนกว่า 
3.4 หมื่นล้านบาทในปี 57
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Head Office & Ocean Cargo Branch
3195/16, 11th Floor, Vibulthani Tower 1, Rama 4 Road,
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel:  0 2665-6699 Fax: 0 2665-6762

Air Cargo Branch
91/1 Chaiyo Building 5th Floor, room 501, 502
Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok 10320
Tel:   0 2643-8335 (26lines)
Fax:  0 2643-9435, 2643-9436
E-mail: tsutsui@nipponexpress.co.th
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ThE ASEAN OPEN SkIES POlICy 
hAS COmE INTO EFFECT ON JANuAry 
1, 2015 dESPITE ThrEE AIrlINE 
TrAgEdIES INvOlvINg SOuThEAST 
ASIAN AIrlINES IN 2014.

The Open Skies policy, which is also known as the 
ASEAN Single Aviation Market (ASEAN-SAM), is intended 
to increase regional and domestic connectivity, integrate 
production networks and enhance regional trade by allowing 
airlines from ASEAN member states to fly freely throughout 
the region via the liberalization of air services under a single, 
unified air transport market.

Many airline industry analysts say the Single Aviation 
Market will lead to growth and development as it opens up 
the market to more competition. Greater connectivity between 
aviation markets arising from ASEAN-SAM should encourage 
higher traffic growth and service quality, while lowering ticket 
prices.

If ASEAN-SAM is successfully implemented, there will no 
longer be regulatory limits on the frequency or capacity of 
flights between international airports across the 10 ASEAN 
member countries.

Tellingly, however, not included in the current agreement 
are steps towards opening up ASEAN aviation to common 
ownership, in a market still very much populated by state-
owned airlines.

Freedoms of the Air
The most important aspect of liberalizing aviation markets 

is the guarantee of third, fourth, fifth, and seventh freedoms 
of the air, which are as follows:

Third and fourth freedom rights: The right to fly from 
and airline’s home country to a foreign country, and vice 
versa, without government approval.

Fifth freedom rights: The right to fly between two 
foreign countries during flights originating or ending in an 
airline’s home country.

Seventh freedom rights: The right to fly between two 
foreign countries while not offering flights to an airline’s home 
country.

Third and fourth freedoms are already common practice in 
the ASEAN region.

Under ASEAN-SAM, airlines would now be granted fifth 
freedom rights. The new agreement is silent on seventh free-
dom rights.

And there would not be a full implementation of fifth 
freedom rights. Although open skies will exist for capital cities, 
there will be a cap on slots given to airlines. In addition, there 
are restrictions for certain host countries which don’t exist in 
other international open air agreements.

Safety of Southeast Asian Airlines
Three aviation tragedies in 2014 have brought atten-

tion to the issue of safety of Southeast Asian airlines. On 
March 8, 2014 Malaysia Airlines MH370 went missing on a 
flight from Kuala Lumpur to Beijing. In July another Malaysia 
Airlines MH17 was shot down while flying over Ukraine. On 
December 28, AirAsia

Indonesia flight QZ8501 went missing after leaving Sura-
baya for Singapore. 
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เออีซี
  โฟกัส

 Source : Asean Weekly

ASEAN OPEN SkIES 
Policy comes into 
Force, rAISINg 
hOPES oF HigHer 
traFFic growtH
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International Air/Sea Freight Forwarder
Consolidator/NVOCC/MTO
Customs Clearance and Brokerage
Warehousing
Door to Door Service

HEAD OFFICE:

9/3-9/4 Soi Seri Villa Village (1st Intersection)
Srinakarin Road, Nhongbon, Praves,
Bangkok 10250
Tel:  (66) 2398-3388, (66) 2398-2266
Fax: (66) 2398-3381, (66) 2398-2855
E-mail: operations@msi-logistics.net

AIRPORT OFFICE:

Room No. 423, 4th Floor, Building 301
Free Zone Suvarnabhumi Airport
999 Moos 7, Rachathewa, Bangphli, Samutprakan 10540
Tel:  (66) 2134-7040-2
Fax: (66) 2134-7057

www.msi-logistics.net

MSI LOGISTICS LTD.

Air safety standards in much of Southeast Asia are im-
proving, in Indonesia in particular. In 2007, safety standards 
were so bad that the European Union prohibited all Indone-
sian airlines from flying into its member countries.

However, that ban was lifted in August 2009 for all 
airlines except Lion Air. 

The new policy includes higher standards of safety 
and other regulatory measures regarding operating flights, 
although many of these won’t be implemented until the 
end of 2015. In addition to air service liberalization, some 
changes are intended to improve aviation safety, aviation 
security, air traffic management, civil aviation technology and 
air transport regulatory frameworks.

Performance of Southeast Asian Airlines
The financial performance of the aviation industry has 

been relatively strong in Asia despite high-profile tragedies. 
Asia-Pacific carriers are expected to be the second-best 
performers of 2014, with US$3.5 billion in combined profits. 
In addition, low oil prices should continue to keep costs 
down in 2015.

There is much growth in Southeast Asia due to a surge 
in popularity of budget carriers in the region. A growing 
middle class has led to an increasing appetite for travel at 
affordable prices, and the geography of Southeast Asian 
archipelagos gives air travel an advantage over other means 
of transportation.

Despite the tragedies of 2014, safety standards are set 
to improve if ASEAN-SAM is implemented effectively.

the geography of southeast 
asian archipelagos gives air 
travel an advantage over 
other means of transportation
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 นาย
  หมึกซึม

ก่อนอื่นต้องขอบอกให้ทราบนิดหนึ่งว่า กฎหมายศุลกากรเป็น
กฎหมายที่มีลักษณะพิเศษ คือ เมื่อกระท�าความความผิดเกิดขึ้น ผู้กระท�า
ความผิดนั้นสามารถระงับคดีในชั้นศุลกากรได้ โดยไม่ต้องส่งฟ้องศาล เว้น
แต่ท่านไม่ปฏิบัติตาม เช่น กรมศุลกากรพิจารณาความผิดแล้วท่านไม่
มาด�าเนินการตามขั้นตอนของศุลกากร ไม่น�าเงินมาเสียค่าปรับเพื่อระงับ
คดี กรมศุลกากรจึงจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีหน้าที่สืบสวนจับกุมหรือ
ด�าเนินการใดๆ ที่ให้ผู้กระท�าความผิดมาช�าระอากรให้ครบถ้วนได้ ได้แก่ 
กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ (ECONOMIC CRIME SUPPRESSION DIVISION) เพื่อ
ติดตามเรียกผู้กระท�าความผิดมารับทราบข้อกล่าวหา ถ้ายังไม่ยอมปฏิบัติ
ตาม จะด�าเนินการส่งฟ้องร้องต่อศาล เล่าให้ฟังพอให้ทราบ ขั้นตอนการ
ด�าเนินการทางศุลกากร ว่ามีความผิดแล้วถ้าท่านระงับคดีในชั้นศุลกากร
เรื่องจะจบได้ง่าย ถ้าไม่ยอมเรื่องก็จะจบยากขึ้น เท่านั้นเองนะครับ พูดเรื่อง
กฎหมายต้องเป็นแบบนี้ครับ

สวัสดีปีใหม่ 2558 ส�ำหรับท่ำน
ผู้อ่ำนทุกท่ำน เริ่มเลยนะครับ 
ปัจจุบันเวลำเรำปฏิบัติพิธีกำรผิด
หลำยๆกรณี มีทั้งปรับ 2 เท่ำ, 
ผ่อนผันกำรปรับ หรืออื่นๆ ท่ำน
ผู้อ่ำนก็คงสงสัยว่ำ ไปเอำกฎ
เกณฑ์ที่ไหนมำ เรื่องนี้ควรปรับ
เท่ำไหร่ เรื่องนี้ควรผ่อนผันกำร
ปรับ หมึกซึมก็อยากจะให้ท่าน
ผู้อ่านรับทราบบ้าง จะได้รู้และ
เข้าใจ

เรื่อง เกณฑ์การระงับคดี หรือ 
เกณฑ์เปรียบเทียบ งดการฟ้อง
ร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร

เรือ่งน่ารูก้บันายหมึกซมึ

โดย : นายหมึกซึม
รังสรรค์ ปาจรีอนันต์
ผู้ช�านาญด้านกฏหมายและพิธีการ
ศุลกากร/Columnist
email : tafa@tafathai.org

 เรามาพูดถึงเกณฑ์การระงับคดีในชั้นศุลกากรดีกว่า ว่ามี
กรณีใดบ้างที่กรมศุลกากรผ่อนผันการปรับ และกรณีใดบ้างที่กรม
ศุลกากรพิจารณาปรับ ซึ่งเกณฑ์เหล่านี้จะอยู่ในค�าสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 
10/2554 ขอยกมาเล่าประเด็นส�าคัญๆ สัก 2 กลุ่มนะครับ

1. ให้ผ่อนผันกำรปรบัในควำมผิดฐำนส�ำแดงเทจ็กรณดีงัต่อไปน้ี
1.1 กรณีส�าแดงเท็จเป็นเหตุให้อากรเกินจากที่ต้องช�าระ
1.2 กรณีส�าแดงเท็จเป็นเหตุให้อากรขาดไม่เกิน 5,000 บาท
1.3 กรณีขอวางเงินประกันอากรไว้ในอัตราสูงก่อนที่เจ้าหน้าที่จะ

ตรวจพบความผิด
1.4 กรณีส�าแดงเท็จเป็นเหตุให้อากรขาดเกิน 5,000 บาท แต่ผู้

กระท�าผิดตรวจพบความผิดเองแล้วร้องขอแก้ไขให้ถูกต้อง โดยแสดงแจ้ง
ชัดเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด 
ทั้งนี้โดยไม่มีเหตุทุจริตด้วยประการใด

1.5 กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ส�ารวจเงินอากรทักท้วง
1.6 กรณีส�าแดงชนิดหรือปริมาณของใช้ในบ้านเรือนและของใช้ส่วน

ตัว คลาดเคลื่อนจากของที่น�าเข้าจริงเพียงเล็กน้อย และเห็นได้ว่ามิได้น�า
เข้าเพื่อประโยชน์ทางการค้า

Panalpina World Transport (Thailand) Ltd.
3388/47-49 14th Fl., Sirinrat Building, Rama IV Rd., Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel:  66 (0) 23486000 Fax: 66 (0) 23486095 Website: www.panalpina.com

Background:
Panalpina is one of the world’s leading providers of forwarding and logistics services,
specializing in end-to-end supply chain management solutions and intercontinental
air freight and ocean freight shipments.

Thanks to its in-depth industry knowledge and state-of-the-art IT systems, Panalpina
is able to provide globally integrated, door-to-door forwarding solutions tailored to its
Customers’ individual needs.

The Panalpina Group operates a network of some 500 branches in more than 80
countries; in a further 80 countries, the group closely cooperates with
selected partners. Panalpina employs some 14,000 people worldwide.

Products or Services:
International Freight Forwarding.
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1.7 กรณีส�าแดงเท็จแต่ไม่มีผลกระทบต่อค่าอากร
1.8 กรณีมีค�าชี้แจงพอใจหรือเมื่อข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานฟัง

เป็นที่ยุติได้ว่าผู้กระท�าความผิดไม่มีเจตนาทุจริตหรือกระท�าการนั้นไม่ท�าให้
รัฐต้องเสียหาย

2. ควำมผิดที่กรมศุลกำกรพิจำรณำให้ปรับดังต่อไปนี้
2.1 กรณีความผิดฐานส�าแดงเท็จเกี่ยวกับการไม่รักษาเอกสาร 

บันทึกเร่ืองราว ทะเบียนสมุดบัญชีหรือตราสารอย่างอื่น ซึ่งกฎหมาย
ศุลกากรบังคับไว้ ให้ปรับ 1,000 บาท

2.2 กรณีส�าแดงเท็จเกี่ยวกับข้อมูลใบขนสินค้าอันได้แก่ รหัสสถิติ
สินค้า มูลค่าการน�าเข้าและส่งออก ปริมาณหรือน�้าหนักตามหน่วยที่จัด
เก็บสถิติ รหัสประเทศที่เป็นสากล อัตราแลกเปลี่ยนและเลขประจ�าตัวผู้เสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งไม่กระทบต่อค่าอากรให้ปรับ 500 บาท เว้นแต่กรณี
ผู้กระท�าความผิดตรวจพบความผิดเองแล้วร้องขอแก้ไขให้ถูกต้อง โดย
แสดงแจ้งชัดเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่ ภายใน 10 วัน นับแต่วัน
ที่ส่งมอบหรือส่งออก ให้ผ่อนผันการปรับ

2.3 กรณีความผิดฐานส�าแดงเท็จที่มีข้อเท็จจริงและหลักฐานเห็น
ได้ว่ามูลเหตุแห่งการกระท�าความผิดเกิดจากผู้กระท�าความผิดไม่ใช้ความ
ระมัดระวังให้เพียงพอ ให้ปรับร้อยละ 10 ของอากรที่ขาดไม่น้อยกว่า 
1,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท และให้ช�าระค่าภาษีอากรที่ขาด
ให้ครบถ้วนพร้อมเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่มตามส่วน

2.4 ความผิดฐานส�าแดงที่อยู่หรือสถานประกอบการในใบขนสินค้า
ขาเข้า ใบขนสินค้าขาออกหรือเอกสารอื่นๆเป็นเท็จ  หรือการส�าแดง
เอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ผิดหลง ซึ่งที่อยู่หรือสถานประกอบการ โดย
สถานที่ดังกล่าวไม่มีสภาพแห่งการเป็นสถานประกอบการอย่างแท้จริง 
หรือมีการแอบอ้างสถานที่โดยฉ้อฉลให้เปรียบเทียบปรับ 50,000 บาท

2.5 ความผิดไม่จัดเก็บรักษาบัญชี เอกสารหลักฐาน และข้อมูลไม่
ว่าในสื่อรูปใดๆ ที่ก�าลังผ่านหรือได้ผ่านศุลกากรแล้ว ไม่เก็บรักษาไว้ ณ 
สถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นๆ ที่อธิบดีก�าหนด ให้เปรียบเทียบปรับ 
ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

2.6 การกระท�าใดๆ อันเกี่ยวกับสินค้าที่ส่งออก หรือประสงค์จะส่ง
ออกเพื่อขอคืนอากรหรือชดเชยภาษีอากร หากข้อเท็จจริงและหลักฐาน
ปรากฎในคดีเป็นความผิดฐานส�าแดงเท็จ ให้ปรับ หรือชดเชยค่าภาษี
อากรหากข้อเท็จจริงและหลักฐานปรากฎในคดีเป็นความผิดฐานส�าแดงเท็จ 
ให้ปรับร้อยละ 10 ของจ�านวนค่าอากรที่อาจจะได้รับคืนหรือเงินชดเชยที่
จะพึงได้รับเกินกว่าความจริง ทั้งนี้ค่าปรับต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท 
แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

2.7 การส�าแดงเท็จเกี่ยวกับของที่น�าเข้าเก็บในและน�าออกจากคลัง
สินค้าทัณฑ์บน หรือเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี หรือขอใช้
สิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งอาจเป็นช่องทางให้
ทุจริตได้ แม้จะอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะยกเว้นหรือลดหย่อนอากรให้ได้ก็ตามให้
ปรับ 1,000 บาท

3. ควำมผิดส�ำแดงเท็จตำมมำตรำ 99 แห่งพระรำชบัญญัติ
ศุลกำกร 2496 เกี่ยวกับกำรปลอมหรือแก้ไขเพิ่มเติม ตัดทอน
ข้อควำมแห่งเอกสำรใดๆ ให้ปรับดังต่อไปนี้

3.1 การแก้ไขเพิ่มเติม ตัดทอน ข้อความแห่งเอกสารโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อค่าอากรให้ปรับ 1,000 บาท

3.2 การปลอมดวงตรา ลายมือชื่อ ลายมือชื่อย่อ  หรือ
เครื่องหมายอย่างอื่นของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ปรับร้อยละ 10 ของ

ราคาของ ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
3.3 ความผิดฐานส�าแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากร หรือความผิดฐาน

หลีกเลี่ยงอากรให้ปรับสองเท่าของอากรที่ขาด และช�าระภาษีอากรที่ขาด
ให้ครบถ้วน พร้อมเบี้ยปรับหนึ่งเท่าของภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต 
ภาษีเพื่อมหาดไทยที่ขาด (ถ้ามี) การแก้ไขเพิ่มเติม ตัดทอน ข้อความแห่ง
เอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต การปลอมดวงตราลายมือชื่อ ลายมือชื่อ
ย่อ หรือเครื่องหมายอย่างอื่นของพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเหตุให้ค่าภาษี
อากรขาดให้ปรับสี่เท่าของอากรที่ขาด และให้ช�าระอากรที่ขาดให้ครบถ้วน 
พร้อมเบี้ยปรับหนึ่งเท่าของภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีเพื่อ
มหาดไทยที่ขาด (ถ้ามี) ทั้งนี้ ค่าปรับต้องไม่น้อยกว่า 50,000 บาท

3.4 ความผิดฐานส�าแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากรในกรณีที่เห็นได้ว่า
เป็นการน�าของซุกซ่อนมากับของที่ส�าแดงโดยวิธีอันแยบยล เพื่อไม่ให้เจ้า
หน้าที่ตรวจพบของที่ซุกซ่อนไว้นั้น ให้ปรับสี่เท่าของอากรที่ขาด กับอีก
หนึ่งเท่าของภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีเพื่อมหาดไทยที่ขาด 
(ถ้ามี) และให้ยกของที่ซุกซ่อนมานั้นให้เป็นของแผ่นดิน

หมึกซึมยกมาทั้งหมดนี้ คัดเอาเฉพาะที่จ�าเป็นมาให้ท่านผู้อ่าน
ทราบ ยังมีอีกเยอะครับ เช่น การน�าเครื่องส�าอางค์ การน�าของต้องห้าม 
การน�าของต้องก�ากัด เข้ามาโดยไม่ถูกต้อง มีเกณฑ์การปรับเพื่อระงับคดี
ในชั้นศุลกากรอย่างไร เท่าไหร่ นะครับ

ส�าหรับฉบับนี้ หมึกซึมขอจบเท่านี้นะครับ และก็ขออวยพรผู้ที่
ติดตามอ่านเรื่องน่ารู้กับนายหมึกซึมทุกท่าน จงมีความสุข ความเจริญ 
มั่งมี สุขภาพแข็งแรง ทั้งตนเองและครอบครัว ไม่เจ็บ ไม่จน ขอให้รวยๆ
กันทุกคน ขอสวัสดีปีใหม่นะครับ สวัสดีครับ

 

การน�าของซุกซ่อนมากับของที่ส�าแดงโดย
วิธีอันแยบยล เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจพบ
ของที่ซุกซ่อนไว้นั้น ให้ปรับสี่เท่าของอากรที่
ขาด กับอีกหนึ่งเท่าของภาษีมูลค่าเพิ่ม...
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ล�าดับภาพ 
1/  คุณอมฤทธิ์ ปั้นศิริ นายกสมาคมทาฟ่า เข้าพบ 
คุณประสงค์ พูนธเนศ : อธิบดีกรมสรรพำกร ในวาระดิถีขึ้น
ปีใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 ณ กรมสรรพากร 

2/ คุณศิริพรรณ จันทรสมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ, 
ปฏิคมสมาคมทาฟ่า เข้าพบ คุณนันทวัลย์ สกุนตนำค : 
อธิบดีกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558  ณ กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

3/ คณุอมฤทธิ ์ป้ันศริิ นายกสมาคมทาฟ่า เข้าพบ คณุนิรนัดร์ 
ธีรนำทสิน : กรรมกำร ทอท. รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรใหญ ่
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558  ณ 
ที่ท�าการท่าอากาศยาน ส�านักงานใหญ่  

4/ คุณศิริพรรณ จันทรสมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ, ปฏิคมสมาคมทาฟ่า เข้าพบ คุณผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ : อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558  ณ กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์

5/ คุณศิริพรรณ จันทรสมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ, ปฏิคมสมาคมทาฟ่า เข้าพบ คุณรัตนำ เธียรวิศิษฏ์สกุล : รองอธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558  ณ กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์

6/ คุณอมฤทธิ์ ปั้นศิริ นายกสมาคมทาฟ่า เข้าพบ คุณสมชำย พิพุธวัฒน์ : อธิบดีกรมกำรบินพลเรือน ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 13 
มกราคม 2558  ณ กรมการบินพลเรือน

7/ คุณชัยณรงค์ สนธิปัญญากุล เลขาธิการมาคมทาฟ่า และคณะกรรมการบริหาร เข้าพบ คุณพูนศักดิ์ ชุมช่วย : กรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยกำรพำณิชย์
สินค้ำและไปรษย์ภัณฑ์  กำรบินไทย ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558  ณ ตึก OPC การบินไทย  
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Greeting 
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TAFA

OIA GLOBAL LOGISTICS (THAILAND) LTD. 

 

MAIN OFFICE: 
891/3 Thanapat 360 Complex, Rama 3 
Road, Bangphongpang, Yannawa, Bangkok, 
10120 Thailand  

 

Tel: 66 (0)2 166 3121 to 6 

Fax: 66 (0)2 166 3128 

www.oiaglobal.com 

Mr.Surachai Lertvuthanapongchai Managing Director        surachai.l@oiaglobal.com 

Mr.Peera  Assavarangsee   Transportation Director  peera.a@oiaglobal.com 

Mr.Wichin Ngampruttikorn  Ship Agency Manager  wichin.n@oiaglobal.com 

Mr.Sittichai Auechaikasem  Sales Manager    sittichai.a@oiaglobal.com 
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ล�าดับภาพ 
1-2/ คณุอภิสทิธิ ์เวชชาชีวะ อดตีนายกรัฐมนตรี, 
หัวหน้าพรรคประชาธปัิตย์ และทมีงาน เข้าพบเพือ่รับฟังภาพรวม
สมาคมฯ และรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไข เมือ่วนัองัคารท่ี 
16 ธนัวาคม 2557 ณ ทีท่�าการสมาคมทาฟ่า อาคาร ทีพไีอ 
ทาวเวอร์ ช้ัน 20  
 

3-6/ สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (ทาฟ่า)
ก�าหนดจัดการงาน TAFA Friendship Bowling 2014
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 @ BLU-O RHYTHM & 
BOWL, Floor 5th, Siam Paragon 

7-12/ สมาคมตวัแทนขนส่งสนิค้าทางอากาศไทย 
(ทาฟ่า) ก�าหนดจัดการงาน TAFA Friendship Golf 
Tournament 2014 เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2557 @ 
President Country Club 
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ActivitiesActivities 



Basic Cargo Tariff - Dangerous Goods Regulations

TAFA’s Training Courses

2013

2015
tafa
Training 
Programs

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1. DGR Training Course ( 4 Courses)

   1. Mar 24-27, 2015 4 1

   2. Jun  9-12, 2015 4 1

   3. Sep 1-4, 2015 4 1

   4. Nov 10-13, 2015 4 1

2. Basic Air Cargo Tariff ( 3 Courses)

TAFA Training Schedule 2015 (DGR & Basic Air Cargo Tariff)

Training Course

Duration

2015Days

2. Basic Air Cargo Tariff ( 3 Courses)

   1. Feb 3-6, 2015 4 1

   2. Jun 23-26, 2015 4 1

   3. Nov 17-20, 2015 4 1

หมายเหตุ : วนั เวลา ของการจดัอบรมอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม

(BKK9C/ 25/11/2014)


