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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร ศึกษาหลักกฎหมาย

ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท�าตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 ฉบับแก้ไขปรับปรุงปี พ.ศ. 2551 และ

ฉบับแก้ไขปรับปรุงปี พ.ศ. 2560 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระ

ราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 การวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัย

เชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์ถึงสาเหตุการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรในประเทศไทย เพื่อเสนอแนะแนวทางและ

มาตรการทีล่ดการหลกีเลีย่งภาษใีห้น้อยท่ีสดุ เพ่ือน�าแนวท่ีเหมาะสมในการน�ามาปรับใช้กับประเทศไทยต่อ

ไป ผลการวิจัยพบว่า ประเทศไทยได้พยายามหาทางออกในการแก้ปัญหาโดยการยกร่างกฎหมายศุลกากร

เพ่ือลดปัญหาลงจ�านวนหลายครัง้ จนครัง้ล่าสดุแก้ไขพระราชบญัญัตศิลุกากร เมือ่วันท่ี 21 กรกฎาคม 2558 

รฐับาลได้อนมุตัหิลกัการร่าง พ.ร.บ.ศลุกากรฉบบัใหม่ มสีาระส�าคญัดงันี ้คอืปรับลดอตัราการจ่ายเงนิรางวัล

ที่จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้จับกุม ปรับปรุงบทลงโทษตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร 2469 โดยพิจารณา

โทษตามเจตนาของการกระท�าความผิด แต่ก็ไม่อาจที่จะลดจ�านวนการหลีกเล่ียงภาษีได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการกระท�าความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นรัฐบาลควรมี

มาตรการท่ีลดการหลกีเลีย่งภาษใีห้น้อยท่ีสดุ โดยรฐับาลควรมนีโยบายลดภาษนี�าเข้าเพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถ

ซื้อสินสินค้าในราคาที่ถูกลงกว่าเดิมเพื่อให้ผู้บริโภคเลือกสินค้าที่พึงพอใจมากที่สุด

ค�าส�าคัญ: การหลีกเลี่ยงภาษีอากร, การส�าแดงเท็จ
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ABSTRACT

  The purpose of this research is to study the problems of avoiding customs duties. The 

study the legal principles relating to the actions under the Customs Act B.E. 1926, Revised Version 

2008 and Revised Version 2017, including related laws such as Copyright Act 1994, Patent Act 

1999 Trademark Act 1991.This research is the qualitative research by analyzing the reasons for 

avoiding customs duties in Thailand and to provide guidance and measures to minimize tax 

avoidance minimize tax avoidance. In order to apply suitable guidelines to be used in Thailand 

The research found that Thailand has tried to find a solution to the problem by drafting the customs 

law to reduce the problem many times. Until the latest amendment of the Customs Act on 21 July 

2015. The government has approved the draft principles of New Customs Act .The essence is as 

follows is to reduce the rate of payment of rewards paid to the officers arrested improve penalties 

under Article 27 of the Customs Act 1926 by considering the penalties according to the intent of 

the offense. But it is not possible to fully reduce the amount of tax evasion due to the violation of 

customs duties continuously. Therefore, the government should have measured to reduce tax 

avoidance to a minimum. The government should have a policy to reduce import duties so that 

consumers can buy products at a cheaper price in order to allow consumers to choose the most 

satisfying product.

Keywords: Tax evasion, false declaration 

บทน�า

  ประชาชนชาวไทยมหีน้าทีห่ลกัท่ีได้บญัญัติ

ไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2560 เก่ียวกับหน้าท่ีตามมาตรา 50 ว่า “บุคคล

มหีน้าทีเ่สยีภาษอีากรตามทีก่ฎหมายบญัญัติ” และ

กฎหมายท่ีบญัญัตหิน้าท่ีในการเสยีภาษก็ีมด้ีวยกัน

จ�านวนหลายฉบับ ตามพระราชบัญญัติศุลกากร 

พ.ศ. 2469 ได้แก้ไขปรับปรุงปี พ.ศ. 2551 และ 

ปี พ.ศ. 2560 ตามล�าดับ จากบทบัญญัติตาม

กฎหมายเป็นหน้าที่ของประชาชนตนไทยต้อง

ปฏิบัติตาม เมื่อบุคคลใดไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมาย

บัญญัติไว้ บุคคลดังกล่าวย่อมมีความผิดและต้อง

รับโทษ นอกจากมีความผิดตามกฎหมายแล้ว

บุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายยังส่งผลให้การ

กระท�าดังกล่าวนั้นกระทบกระเทือนต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศชาตเิป็นอย่างมาก เหตเุพราะ

รัฐบาลไม่สามารถท่ีจะเก็บเงินภาษีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเต็มที่ การที่บุคคลใดไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายจนเป็นเหตุให้รัฐบาลได้รับความเสียหาย 

รัฐบาลอาจสูญเสียรายได้ที่พึงจะได้ตามระบบการ

จัดเก็บภาษีในแต่ละประเภท ซึ่งจะเห็นได้จากข่าว

ทีม่กีารจบักุมสนิค้าละเมดิลขิสทิธ์ิ และสนิค้าทีห่ลกี
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เล่ียงภาษีศุลกากรขาเข้า มูลค่าสินค้าท่ีหลีกเลี่ยง

ภาษีสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเกือบ 100 

ล้านบาท ณ บริเวณหน้าส�านักงานศุลกากรท่าเรือ

แหลมฉบัง อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หน่วยงาน

ภาครัฐอันได้แก่กรมศุลกากร ได้มุ่งเน้นนโยบาย

ส�าคัญในการเร ่งรัดปราบปรามสินค้าลักลอบ  

หลกีเลีย่ง โดยเมือ่วันท่ี 25 มถุินายน 2560 เจ้าหน้า

ของกรมศุลกากรที่ได้ท�าการตรวจสอบตู ้สินค้า 

น�าเข้า ส�าแดงสินค้า 13 รายการ เป็นส่วนประกอบ

รถยนต์เก่าใช้แล้ว จากการตรวจสอบปรากฏว่า  

มสีนิค้าไม่ตรงส�าแดงบรรจภุายในตูจ้�านวนกว่า 300 

รายการ เป็นสินค้าประเภทอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ 

เครื่องเสียงและล�าโพงติดรถยนต์ ส่วนประกอบ

รถยนต์ กีตาร์ กระเป๋าแบรนด์เนม โมเดลเครือ่งเล่นเกม 

พร้อมตลบัเกม และทางเจ้าหน้าทีข่องกรมศลุกากร

ได้ตรวจสอบใบขนสนิค้าประกอบกบัภาพเอกซเรย์ 

เหน็หลกัฐานว่าไม่สอดคล้องกัน ตรวจสอบพบว่ามี

สินค้าไม่ตรงตามส�าแดงที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึง

ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้น�าเข้ามีเจตนาส�าแดงเท็จ

เพ่ือหลีกเลี่ยงอากร เป็นความผิดตามมาตรา  

99, 27 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ.2469 ประกอบ

มาตรา 16 และมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร 

(ฉบับที่ 9) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่

ศุลกากรได้ท�าการตรวจสอบสินค้าขาเข้า โดย

ส�าแดงสินค้าหลายรายการตรวจสอบพบสินค้า

ละเมิดลิขสิทธ์ิ ของไม่ตรงส�าแดง และเกินส�าแดง

จ�านวนมาก ได ้แก ่  บุหรี่ ไฟฟ ้า วิทยุสื่อสาร  

บุหรี่ กรองอากาศรถยนต์ ปลั๊กพ่วง บัลลาสต์

อเิลก็ทรอนกิส์ สนิค้าละเมดิลขิสทิธ์ิ ประเภทกางเกง

ใน (UNDERWARE) นาฬิกา (WATCH) ชุดนอน 

(PAJAMAS) ส่วนประกอบของรถมอเตอร์ไซค์ 

FILTER ซึ่งเป็นความผิดฐานส�าแดงชนิดเท็จ เพ่ือ

หลีกเลี่ยงอากร ข้อห้าม ข้อก�ากัด อันเป็นความผิด

ตามมาตรา 99, 27 แห่ง พ.ร.บ.ศลุกากร  พ.ศ. 2469 

และ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 

พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537พ.ร.บ.มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 พ.ร.บ.วัตถุ

อนัตราย พ.ศ. 2535 และความผดิตามกฎหมายอืน่ 

สินค้าที่จับกุมได้ในครั้งนี้มีมูลค่า 5 ล้านบาท  

ส่งผลให้ค่าภาษีอากรรวมค่าปรับอากรทุกประเภท 

จ�านวน 6,000,000 บาท พร้อมยึดของกลางเป็น 

ของแผ่นดิน 

  จากประเด็นปัญหาดังกล่าวเก่ียวกับการ

หลีกเล่ียงภาษีศุลกากรของผู้น�าของเข้ามาหรือ 

ผูส่้งของออกไปนอกราชอาณาจกัร เป็นปัญหาทาง

ศลุกากรไทยท่ีไม่สามารถจะแก้ปัญหาการหลกีเลีย่ง

ภาษศีลุกากรอย่างต่อเนือ่งและเป็นปัญหาค่อนข้าง

ยืดเย้ือ และถึงแม้ว่าคณะรัฐบาลท่ีเข้ามาบริหาร

ประเทศในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้มีความพยายาม

ที่จะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายศุลกากรเพ่ือน�าไป

แก้ไข ลดการหลีกเลี่ยงภาษี ได้มีการปรับปรุงยก

ร่างแก้ไขกฎหมายศลุกากรหลายคร้ัง มาถงึยุคของ

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา จึงได้มีการประกาศใช้

กฎหมายศุลกากรฉบับแก้ไข พ.ศ. 2560 ได้ส�าเร็จ 

แต่ก็ไม่อาจจะมีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มท่ีเท่าที่

ควรจะเป็นเพราะยังคงมกีารหลกีเลีย่งภาษศีลุกากร

ดังอย่างต่อเนื่อง 

  ป ัญหาหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรยังเป็น

ปัญหาของประเทศที่ยังไม่อาจแก้ไขได้อย่างเต็ม

ศักยภาพ เพราะมีผู้กระท�าความผิดในฐานหลีก

เลีย่งภาษอีย่างต่อเน่ือง จนการกระท�าดงักล่าวของ

บุคคลนั้นส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และ 

ส่งผลกระทบต่อนโยบายการเงนิการคลงัของประเทศ

อย่างมหาศาล ซึง่การกระท�าดงักล่าวนีม้ผีลกระทบ
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ในภาพรวมต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง รวมท้ัง 

อาจท�าให้กระทบไปถึงชื่อเสียงในทางการค้า

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าของประเทศอืน่

ได้อีกด้วย ดังน้ันผู ้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะ

ศกึษาถึงมาตรการในการป้องกันการหลกีเลีย่งภาษี

ของประชาชน เพ่ือศึกษาแนวทางที่เหมาะสม  

เพ่ือน�ามาเป็นมาตรการในแก้ปัญหาในภาพรวม 

ให้ประเทศไทยเพ่ือให้มีการหลีกเลี่ยงภาษีให ้

น้อยที่สุด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  1. เพ่ือศกึษาถงึปัญหาการหลกีเลีย่งภาษี

ศลุกากร แนวคดิและทฤษฏีเก่ียวกับการภาษศีลุกากร

  2. เพ่ือศกึษาหลกักฎหมายทีเ่ก่ียวเนือ่งกับ

การกระท�าความผิดตามกฎหมายศุลกากรตาม 

พระราชบัญญัติศุลกากร ในประเทศไทยและ

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการกระท�าความผิดทาง

ศุลกากร พ.ศ. 2469 และได้มีการแก้ไขปรับปรุงปี 

พ.ศ. 2551 และปี พ.ศ. 2560 อาทิ พระราชบญัญตัิ

ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  

พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 

พ.ศ. 2534

 3. เพ่ือวิเคราะห์ถึงสาเหตุการหลีกเลี่ยง

ภาษีศุลกากรในประเทศไทย

 4. เพ่ือเสนอแนะแนวทาง มาตรการ 

ท่ีลดการหลีกเลี่ยงภาษีให้น้อยที่สุด โดยน�าแนวท่ี 

เหมาะสมในการน�ามาปรบัใช้กับประเทศไทยต่อไป

ความหมายของภาษี

  ความหมายอย่างแคบ ค�าว่า “ภาษอีากร” น้ัน 

คือ สิ่ง ท่ีรัฐบาลบังคับจัดเก็บจากราษฎรหรือ

ประชาชนและน�าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดย

ไม่มีผลตอบแทนโดยตรงแก่ผู ้เสียภาษีอากรนั้น 

จากความหมายดังกล่าว ว่า “ภาษีเป็นสิ่งที่รัฐบาล

บังคับจัดเก็บจากราษฎรหรือประชาชน” เป็น 

ความหมายท่ีชดัเจนอย่างย่ิงเนือ่งจากรัฐจะจดัเก็บ

ภาษีจากราษฎรได้ รัฐบาลได้ออกกฎหมายมา 

เพ่ือบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย ถ้าเมื่อใดผู้ท่ี

มีหน้าท่ีต้องเสียภาษีไม่ช�าระภาษีตามท่ีกฎหมาย

ได้บญัญัตไิว้แต่ละฉบบัตามบทบาทและหน้าทีข่อง

แต่ละบคุคล ผลของการไม่ปฏบิตัติามกฎหมายนัน้

คือ ประชาชนผู้มีหน้าที่เมื่อไม่ช�าระภาษีก็จะฝ่าฝืน

กฎหมายจึงเป็นความผิดตามกฎหมาย

  ความหมายอย่างกว้าง ค�าว่า “ภาษีอากร” 

หมายถึง เงนิได้หรือทรัพยากรทีเ่คล่ือนย้ายจากภาค

เอกชนไปยังภาครัฐบาล แต่ไม่รวมถึงการกู้ยืมหรือ

ขายสินค้าหรือให้บริการในราคาทุนโดยรัฐบาล 

(สมคิด บางโม, 2554) จากความหมายดังกล่าวจะ

เห็นได้ว่าภาษีอากร เป็นเงินได้หรือเป็นทรัพยากร 

ที่ได้มีการเคลื่อนย้ายจากภาคเอกชนไปยังภาค

รัฐบาล เป็นความหมายที่ชัดเจนเช่นกัน เพราะเงิน

ภาษีท่ีรัฐบาลได้รับเป็นเงินท่ีได้จากภาคเอกชน  

ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือบุคคล

ธรรมดา นิตบิคุคล ทีไ่ม่ได้มสัีญชาตไิทยก็ยังมีหน้าท่ี

ที่จะต้องช�าระภาษีตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้

ความผิดตามกฎหมายศลุกากรและลกัษณะพเิศษ

  ตามพระราชบญัญัตศิลุกากรเป็นกฎหมาย

ที่บัญญัติให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

และกฎหมายศุลกากรก็ได้บัญญัติถึงโทษที่จะลง

แก่ผูท้ีฝ่่าฝืนกฎหมายไว้ด้วย ลกัษณะของกฎหมาย

ศุลกากรน้ันเป็นกฎหมายที่มี ลักษณะพิเศษที ่

ต่างจากกฎหมายอืน่ ตามบทบญัญัตขิองกฎหมาย

มีโทษส�าหรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว กฎหมาย 
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ให้อ�านาจแก่อธิบดีมอี�านาจเปรยีบเทียบปรบัได้โดย

เป็นดุลพินิจของอธิบดีกรมศุลกากร 

  ตามกฎหมายศลุกากรมวัีตถุประสงค์หลกั

คือการจัดเก็บภาษีในกรณีท่ีมีการน�าเข้าหรือการ 

ส่งออกโดยเป็นการจดัเก็บภาษใีนเชงิบงัคับแก่ผูน้�า

เข้าผูส่้งออก แม้ผูน้�าเข้าหรอืผูส่้งออกอาจไม่เตม็ใจ

ทีจ่ะเสยีภาษหีรอืไม่ก็ตาม ( เพ็ญวิภา ลิม่สวุรรณโรจน์, 

2006) แต่ก็ถือเป็นหน้าทีท่ี่ผูน้�าเข้า ผูส่้งออกจะต้อง

ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว ้  

ถ ้าผู ้น�าเข ้าหรือผู ้ส ่งออกฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายก็ต้องรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

ตามพระราชบัญญัติ ศุลกากร พระพุทธศักราช 

2469 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมได้บัญญัติพระราช

บัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ความผิดทางศุลกากร

เก่ียวกับการน�าของเข้าและส่งของออกก�าหนดเป็น 

6 ฐานความผิด ดังนี้

1. ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร

   การลักลอบหนีศุลกากร หมายถึง 

การน�าของท่ียังไม่ได้เสียค่าภาษีอากร หรือของที่

ควบคุมการน�าเข้าหรือของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการ

ศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาหรือส่งออกไปนอก

ประเทศไทย โดยของท่ีลกัลอบหนีศลุกากรอาจเป็น

ของท่ีต้องเสียภาษีหรือไม่ต้องเสียภาษีก็ได้ หรือ 

อาจเป็นของต้องห้ามหรอืของต้องก�ากัดหรอืไม่ก็ได้ 

หากไม่น�ามาผ่านพิธีการศลุกากร ก็มคีวามผดิฐาน

ลักลอบหนีศุลกากร ทั้งนี้ กฎหมายศุลกากรได้

ก�าหนดโทษผู้กระท�าผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร  

คอืส�าหรบัความผดิครัง้หนึง่ ๆ  ให้ปรบัเป็นเงินสีเ่ท่า

ราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือจ�าคุก

ไม่เกินสิบปี หรือทั้งปรับทั้งจ�า 

2. ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร 

   การหลีกเลี่ยงภาษีอากรหมายถึง 

การน�าของที่ต้องช�าระค่าภาษีอากรเข้ามาหรือ 

ส่งของออกไปนอกประเทศไทยโดยน�ามาผ่าน

พิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง แต่ใช้วิธีการอย่างใด

อย่างหนึ่งโดยมีเจตนาเพ่ือมิให้ต้องช�าระค่าภาษี

อากรหรือช�าระในจ�านวนท่ีน้อยกว่าท่ีจะต้องช�าระ 

เช่น ส�าแดงปริมาณ น�้าหนัก ราคา ชนิดสินค้า หรือ

พิกัดอัตราศุลกากรเป็นเท็จ เป็นต้น ดังนั้นผู้น�าเข้า

หรือส่งออกที่มีความผิดฐานหลีกเล่ียงภาษีอากร 

จึงมีความผิดฐานส�าแดงเท็จอีกฐานหน่ึงด้วย 

แต่เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทจึงต้องใช้

บทหนักลงโทษ โทษส�าหรับผู้กระท�าผิด คือ ปรับ  

4 เท่าของอากรที่ขาดกับอีก 1 เท่าของภาษีมูลค่า

เพิ่ม ภาษีสรรพสามิต 

3.  ความผิดฐานส�าแดงเท็จ

   การส�าแดงเท็จหมายถึง การส�าแดง

อย่างใด เก่ียวกับการน�าเข้าหรอืส่งออกสนิค้าไม่ตรง

กับหลักฐานเอกสารและข้อเท็จจริงในการน�าเข้า

และส่งออก การกระท�าผิดฐานส�าแดงเท็จมีหลาย

ลักษณะ เช่น การย่ืนใบขนสินค้า บันทึกเรื่องราว 

หรอืตราสารอย่างอืน่ต่อกรมศลุกากรเป็นความเทจ็ 

เป็นต้น การกระท�าให้ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย

ศลุกากรได้ก�าหนดโทษผูก้ระท�าผดิฐานส�าแดงเทจ็

คอืต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกินหกเดอืน หรือปรับไม่

เกินห้าแสนบาท หรือท้ังจ�าท้ังปรับ ตามพระราช

บัญญัติศุลกากร 

4. ความผิดฐานน�าของต้องห้ามต้อง

ก�ากัดเข้ามาในหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร 

  ความผิดฐานน�าของต้องห้ามหรือของ 

ต้องก�ากัดของโดยมกีารน�าเข้ามาในราชอาณาจกัร

หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องห้ามคือ 

ของที่มีกฎหมายห้ามมิให้น�าเข้าหรือส่งออก เช่น 

วัตถุลามก ของที่มีการแสดงถ่ินก�าเนิดเป็นเท็จ  
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ของท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือทรัพย์สินทางปัญญา 

เป็นต้น ส่วนของต้องก�ากัดคือ ของที่จะน�าเข้า- 

ส่งออกได้ ต้องได้รับอนญุาตหรอืปฏิบติัให้ครบถ้วน

ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เช ่น  

ต้องมีใบอนุญาตน�าเข้าหรือส่งออกของกระทรวง

อุตสาหกรรมหรือกระทรวงสาธารณสุข โทษปรับ

เป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วย

แล้ว หรือจ�าคุกไม่เกินสิบปี หรือทั้งปรับทั้งจ�า 

5.  ความผิดฐานรบัของหลกีเลีย่งอากร

หรือข้อห้ามข้อก�ากัด

   ฐานความผิดน้ีแยกต ่างหากจาก 

ความผดิฐานลกัลอบหนศุีลกากรและความผดิฐาน

ลักลอบหนีศุลกากร โดยลักษณะความผิดเป็นการ

ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจ�าหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ  

รบัจ�าน�า หรอืรบัไว้โดยประการใดซึง่ของอนัตนรูว่้า

เป็นของท่ียังมิได้เสียค่าภาษี หรือของต้องจ�ากัด 

หรือของต้องห้าม หรือที่เข้ามาในราชอาณาจักร 

โดยยังมิได้ผ่านศุลกากร โดยถูกต้องก็ดี หรือเป็น

ของทีน่�าเข้ามาในราชอาณาจกัรโดยหลกีเลีย่งอากร 

ข้อจ�ากัดหรือข้อห้ามอันเก่ียวแก่ของน้ัน ส�าหรับ 

บทลงโทษต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปีหรือ 

ปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้า

ด้วยแล้ว หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

6.  ความผิดฐานฝ่าฝืนพิธีการศุลกากร 

   ในการน�าเข้าและส่งออกสินค้าแต่ละ

ครั้งผู้น�าเข้าและส่งออกจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน

ตามทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายศลุกากรและกฎหมาย

อื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การบริหารและการควบคุม

การจดัเก็บภาษอีากรและการน�าเข้า-ส่งออกเป็นไป

ด้วยความเรยีบร้อย การกระท�าผดิฐานฝ่าฝืนพิธีการ

ศุลกากรมีหลายลักษณะ เช่น การปฏิบัติพิธีการ

ศุลกากรผิดท่า การขอย่ืนปฏิบัติพิธีการศุลกากร

แบบใบขนสนิค้าขาเข้าตามมาตรา 19 ทวิ ย้อนหลงั 

เกณฑ์การเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องหรือ เกณฑ์

การเปรยีบเทยีบระงับคดสี�าหรบัการกระท�าความผิด

ฐานฝ่าฝ ืนระเบียบที่ก�าหนดเก่ียวกับพิธีการ

ศุลกากรให้ปรับ 1,000 บาท (ชนิด ศุทธยาลัย, 

2018) 

  สรุปได้ว่า การหลีกเล่ียงภาษีศุลกากรถือ

เป็นอาชญากรรมทางธุรกิจ คือ การกระท�าผิด 

ต่อกฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความ

มั่นคงของประเทศ โดยมิได้จ�ากัดเฉพาะความผิด

ตามกฎหมายอาญาเท่าน้ัน โดยผู้กระท�าความผิด

ดังกล่าวมักจะเป็นผู้ที่มีสถานภาพในทางสังคม  

มีต�าแหน่งหน้าที่การงานมีการศึกษาและมีความรู้ 

(สัมฤทธ์ิ พรมเคน,2019) อาชญากรรมทางธุรกิจ

อาจท�าการละเมิดกฎหมายหลายฉบับ อาจกระท�า

ความผิดตามกฎหมายศุลกากร กฎหมายลิขสิทธ์ิ 

กฎหมายสิทธิบัตร เป็นต้น เพราะตัวงาน ชิ้นงาน 

ที่เป็นผลผลิตของกฎหมายดังกล่าวมีคุณค่าต่อ

เศรษฐกิจอย่างมหาศาล ฉะนัน้เมือ่ตวับทกฎหมาย

ก้าวตามไม่ทัน อาชญากรกระท�าการเดินหน้าไป

ไกลแล้ว แต่ผู้ถูกกระท�าหรือถูกละเมิดกว่าจะรู้ตัว 

ก็อาจจะล่าช้าไปแล้ว ปัญหาของความล่าช้าอาจ

ส่งผลต่อการน�าตัวผู้กระท�าผิดมาลงโทษได้ไม่ทัน

ท่วงที 

7. ความผิดตามกฎหมายศุลกากร 

ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น

   จากท่ีผู้วิจัยได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ

ข้างต้นว่าผู้น�าเข้าท่ีกระท�าความผิดตามกฎหมาย

ศุลกากรแล้ว ผู้น�าเข้าอาจต้องรับผิดตามกฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญา ถ้าสินค้าท่ีน�าเข้าเป็นสินค้า 

ทีม่ลีขิสทิธ์ิผูน้�าเข้าก็มคีวามผดิตามกฎหมายลขิสทิธ์ิ 

ถ้าสินค้าท่ีน�าเข้าเป็นสินค้าท่ีมีเครื่องหมายการค้า 
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ผู้น�าเข้าก็มีความตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า 

ถ้าสินค้าที่น�าเข้าเป็นสินค้าท่ีมีสิทธิบัตร ผู้น�าเข้า 

ก็มีความผิดตามกฎหมายสิทธิบัตร ฉะน้ันถ้ามี

บุคคลผู ้น�าเข้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากร  

เมื่อมีความผิดตามกฎหมายศุลกากรแล้ว ยังอาจ 

มีความผิดตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

อีกด้วย 

ระเบียบวิธีการวิจัย

การศึกษาวิจัยเก่ียวกับมาตรการทาง

กฎหมายเก่ียวกับการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร  

ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) เป็นการวจิยัเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการ

เลี่ยงภาษีศุลกากรและการกระท�าความผิดทาง

ศุลกากรแล้วไปเก่ียวเนื่องความผิดตามกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวข้อง โดยวิเคราะห์จากความเป็นมาและ

ความส�าคญัของปัญหา แนวคดิและทฤษฏีเก่ียวกับ 

ตามทฤษฏีกฎหมายมาตรการทางกฎหมายเพ่ือที่

จะด�าเนินการกับผู้ที่เลี่ยงภาษีศุลกากร ข่าวการ 

กระท�าความผิด งานวิจัย ค�าพิพากษา และ

บทความที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ข้อมูล

  ประเมินผลข้อมูลเอกสารท่ีได้ศึกษาจาก

เอกสารท้ังหมดเป็นหลกักฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ศึกษา

จากต�ารา งานวิจัย บทความ ค�าพิพากษาฎีกา  

โดยรวบรวมประเดน็ ศึกษาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา

และจดัท�าสรปุ โดยเน้นแนวคดิทฤษฎีและบทบญัญตัิ

ของกฎหมายเป็นหลัก

สรุปผลการวิจัย

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ โดยสรุป 

ได้ดังนี้

1. จากผลการศึกษาวิจัยป ัญหาการ 

หลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรในปัจจุบัน ปัญหาในการ

หลกีเลีย่งภาษยัีงคงมอียู่อย่างต่อเน่ืองตามรายงาน

ข่าวทีผู่วิ้จยัได้น�าเสนอว่ามกีารกระท�าความผดิของ

ผู้ที่น�าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืน

กฎหมายศุลกากรและกฎหมายทรัพย์สินทาง

ปัญญา ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายลขิสทิธ์ิ กฎหมายสทิธิ

บัตร กฎหมายเคร่ืองหมายการค้าอย่างต่อเนื่อง  

ซึ่งโดยปกติการช�าระภาษีศุลกากรเป็นหน้าท่ีของ

ผูน้�าของเข้าหรือผูท้ีส่่งของ เมือ่มกีารช�าระภาษแีล้ว

เงินภาษีดังกล่าวน้ันจ�าต้องมีการน�าเข้าคลังของ

รัฐบาลเพ่ือน�ามาบริหารประเทศต่อไป ถ้าบุคคล 

ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอันจะส่งผลให้การกระท�า

ดังกล่าวนั้นกระทบกระเทือนต่อระบบเศรษฐกิจ 

ของประเทศชาติเป็นอย่างมาก เหตุเพราะรัฐบาล 

ไม่สามารถท่ีจะเก็บเงินภาษีศุลกากรได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจนเป็น

เหตุให้รัฐบาลได้รับความเสียหาย ซึ่งรัฐบาลอาจ

สญูเสยีรายได้ทีพึ่งจะได้ตามระบบการจดัเก็บภาษี

ในแต่ละประเภท ดงัจะเห็นได้จากข่าวท่ีมีการจบักุม

สินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิ และสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษี

ศุลกากรขาเข้า มูลค่าสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีสร้าง

ความเสียหายทางเศรษฐกิจ การหลีกเลี่ยงภาษี

อากรและการแสดงเทจ็จากกรณีมข่ีาว ตามทีก่ล่าวไว้

ในบทที่ 2 เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2560 เป็น 

สินค้าหลายประเภท โดยเจ้าหน้าทีไ่ด้ตรวจสอบใบ 

ขนสนิค้าพบว่ามสีนิค้าไม่ตรงตามส�าแดงทีก่ล่าวมา
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แล้วข้างต้น จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู ้น�าเข้ามี

เจตนาส�าแดงเท็จเพ่ือหลกีเลีย่งอากร เป็นความผดิ

ตามพระราชบญัญัตศิลุกากร การกระท�าทีเ่ป็นการ

หลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง 

ไม่ได้ลดน้อยลงแต่อย่างใด

2.  จากการศึกษาหลักกฎหมายที่เก่ียว

เน่ืองกับการกระท�าความผิดการหลีกเลี่ยงภาษี

ศุลกากร ตามกฎหมายศุลกากรตามพระราช

บัญญัติศุลกากร ในประเทศไทยและกฎหมาย 

ที่เก่ียวข้องกับการกระท�าความผิดทางศุลกากร 

พ.ศ. 2469 และได้มกีารแก้ไขปรบัปรงุปี พ.ศ. 2551 

และปี พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่ เ ก่ียวข้อง  

ตามพระราชบญัญัติศลุกากร บญัญัตใิห้การน�าเข้า

และส่งออก ผู้น�าเข้าและผู้ส่งออกต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่ก่ียวกับพิธีการศุลกากร

โดยต้องปฏิบัติตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้จ�านวน

หลายฉบับดังท่ีได้กล่าวข้างต้น ตามกฎหมาย

ศุลกากรก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

ศลุกากร และความรบัผดิชอบของผูท้ีเ่ก่ียวข้อง เช่น 

การส่งสินค้าออกจ�าเป็นต้องปฏิบัติตามพิธีการ

ศุลกากรให้เรียบร้อยเสียก่อน จึงจะมอบสินค้าให้

กับผู้รับขนต่อไป และนอกจากน้ีผู้น�าเข้าผู้ส่งออก

จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร 

พ.ศ.2559 (โกศล ฉันธิกุล, 2553) ผู้น�าเข้าและ 

ผู้ส่งออกต้องค�านึงถึงและต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด

อีกหนึ่งฉบับคือกฎหมายควบคุมสินค้าขาเข้าและ

ขาออก พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและ

การน�าเข้ามาในราชอาณาจกัรซึง่สนิค้า พ.ศ. 2522 

กฎหมายว่าด้วยยาสูบ สุรา กฎหมายว่าด้วยวัตถุ

อนัตราย กฎหมายว่าด้วยเครือ่งส�าอาง กฎหมายว่า

ด้วยอาวุธปืน การที่ผู้น�าเข้าหรือจะส่งออกจะต้อง

ปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้อง ถ้ามีการปฏิบัติโดย

ฝ่าฝืนกฎหมายท้ังผู้น�าเข้าและผู้ส่งออกมีความผิด 

ซึ่งจะต้องรับโทษตามท่ีกฎหมายได้ก�าหนดไว้  

การควบคุมการน�าเข้าการส่งออกไปนอกราช

อาณาจักรให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 

อนัเกีย่วกับความมัน่คง ความสงบเรยีบร้อยภายใน

ประเทศ ปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ

  ตามกฎหมายศุลกากรได้ให้อ�านาจเจ้า

หน้าที่การใช้ดุลพินิจ ในการจัดตั้งศูนย์ควบคุม

มาตรฐานการส�าแดงและการประเมินภาษีอากร

รถยนต์น�าเข้า และก�าหนดให้ด่านศุลกากรทุกแห่ง

ยอมรับราคาตามที่ผู้น�าเข้าส�าแดง ในการก�าหนด

ราคาศลุกากรซึง่เมือ่พิจารณาจากค�าส่ังดงักล่าวจะ

พบว่าการยอมรับราคาของรถยนต์ต่างประเทศที่

ผู้น�าเข้าส�าแดงหรอืไม่ ย่อมเป็นอ�านาจตามดลุพินิจ

ของเจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรมีอ�านาจใช้

ดุลพินิจได้แต่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แต่ละรายอาจ

จะมีมาตรฐานท่ีแตกต่างกันได้ อาจท�าให้เกิดการ

ปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีท่ีอยู่คนล่ะด่านอาจไม่เป็น

มาตรฐานเดยีวกัน ฉะน้ันเมือ่ใดก็ตามผูน้�าเข้าไม่ได้

ปฏิบัติตามกฎหมายบัญญัติไว้ เช่น ผู้น�าของเข้า

หรือผู้ส่งของออกไม่เสียอากรก็จะมีความผิดฐาน

หนีอากร หรือน�าเข้าโดยเสียอากรแต่ช�าระไม่ครบ

ถ้วนก็จะมีความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร หรือ 

ผู้น�าเข้าไม่ผ่านกระบวนการการประเมินอากรของ

กรมศุลกากร ซึ่งก็ถือว่าผู้น�าเข้าละเมิดกฎหมาย

ศลุกากร นอกจากผูน้�าเข้าละเมดิกฎหมายศลุกากร

แล้ว ผูน้�าเข้าอาจต้องรับผดิตามกฎหมายทรัพย์สนิ

ทางปัญญา ถ้าสินค้าที่น�าเข้าเป็นสินค้าที่มีลิขสิทธิ์

ผู ้น�าเข ้าก็มีความผิดละเมิดกฎหมายลิขสิทธ์ิ  

ถ้าสินค้าท่ีน�าเข้าเป็นสินค้าท่ีมีเครื่องหมายการค้า 

ผู้น�าเข้าก็มีความผิดละเมิดกฎหมายเครื่องหมาย 
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การค้า ถ้าสินค้าที่น�าเข้าเป็นสินค้าที่มีสิทธิบัตร 

ผู ้น�าเข้าก็มีความผิดละเมิดกฎหมายสิทธิบัตร 

ฉะน้ันถ้ามีบุคคลผู้น�าเข้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ศุลกากร เมือ่มคีวามผดิตามกฎหมายศลุกากรแล้ว 

ยังอาจมีความผิดตามกฎหมายทรัพย์สินทาง

ปัญญาตามผู้วิจัยได้กล่าวมาแล้วข้าง ซึ่งกฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญา 

  กฎหมายศุลกากรเป็นกฎหมายที่บัญญัติ

ให้ผู ้ ท่ี เ ก่ียวข้องต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ

กฎหมายศุลกากรก็ได้บัญญัติถึงโทษท่ีจะลงแก ่

ผู้ท่ีฝ่าฝืนกฎหมายไว้ด้วย ลักษณะของกฎหมาย

ศุลกากรน้ันเป็นกฎหมายที่มีลักษณะพิเศษที ่

ต ่างจากกฎหมายอื่น ซึ่งกฎหมายศุลกากรมี

ลกัษณะพิเศษ (สงบ สทิธิเดช, 2560) ตามบทบญัญัติ

ของกฎหมายมีโทษส�าหรับผู ้ฝ ่าฝ ืนกฎหมาย 

ดังกล่าว กฎหมายให้อ�านาจแก่อธิบดีมีอ�านาจ

เปรียบเทียบปรับได้โดยเป็นดุลพินิจของอธิบดี 

กรมศุลกากร เช่นเดียวกันถ้ามีการกระท�าความผิด

เก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธ์ิ กฎหมายให้อ�านาจแก่

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามีอ�านาจเปรียบ

เทียบปรับและ กฎหมายศุลกากรมีวัตถุประสงค์

หลักคือการจัดเก็บภาษีในกรณีที่มีการน�าเข้าหรือ

การส่งออกโดยเป็นการจดัเก็บภาษใีนเชงิบงัคบัแก่

ผู้น�าเข้าผู ้ส่งออก แม้ผู ้น�าเข้าหรือผู้ส่งออกอาจ 

ไม่เต็มใจที่จะเสียภาษีหรือไม่ก็ตาม (เพ็ญวิภา  

ลิม่สวุรรณโรจน์,2006) แต่กถื็อเป็นหน้าทีท่ีผู่น้�าเข้า 

ผู้ส่งออกจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้

บัญญัติไว้ ถ้าผู้น�าเข้าหรือผู้ส่งออกฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมายก็ต้องรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ

ไว้ ตามพระราชบญัญัตศิลุกากร พุทธศกัราช 2469 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมได้บัญญัติพระราชบัญญัติ

ศุลกากร พ.ศ. 2560 ความผิดทางศุลกากร 

  การหลีกเล่ียงภาษีอากรคือการน�าของ 

ที่ต้องช�าระค่าภาษีอากรเข้ามาหรือส่งของออกไป

นอกประเทศไทยโดยน�ามาผ่านพิธีการศุลกากร 

โดยถูกต้อง แต่ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมี

เจตนาเพ่ือมิให้ต้องช�าระค่าภาษีอากรหรือช�าระ 

ในจ�านวนท่ีน้อยกว่าที่จะต้องช�าระ เช่น ส�าแดง

ปริมาณ น�้าหนัก ราคา ชนิดสินค้า หรือพิกัดอัตรา

ศลุกากรเป็นเทจ็ เป็นต้น ดงัน้ันผูน้�าเข้าหรอืส่งออก

ที่มีความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากรจึงมีความผิด

ฐานส�าแดงเท็จอีกฐานหนึ่งด้วยแต่เป็นกรรมเดียว

ผิดกฎหมายหลายบทจึงต้องใช้บทหนักลงโทษ  

และการส�าแดงเท็จหมายถึง การส�าแดงเก่ียวกับ

การน�าเข้าหรือส่งออกสินค้าไม่ตรงกับหลักฐาน

เอกสารและข้อเท็จจริงในการน�าเข้าและส่งออก 

การกระท�าผิดฐานส�าแดงเท็จมีหลายลักษณะ  

เช่นการย่ืนใบขนสนิค้า ค�าส�าแดง ใบรับรอง บนัทึก

เรื่องราว หรือตราสารอย่างอื่นต่อกรมศุลกากร 

เป็นความเท็จ หรือไม่บริบูรณ์หรือชักพาให้หลงผิด

ในรายการใดก็ตาม 

3. สาเหตุการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร 

ในประเทศไทย โดยการกระท�าผิดกฎหมายศลุกากร

และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพราะสินค้า 

ดงักล่าวเป็นสนิค้าท่ีมลีขิสทิธ์ิตามกฎหมายลขิสทิธ์ิ

และสินค้าบางประเภทเป็นสินค้าท่ีมีเคร่ืองหมาย 

การค้าทีไ่ด้จดทะเบยีนกับกรมทรพัย์สนิทางปัญญา

อย่างถูกต้องจึงเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า

ของผูอ่ื้นอีกด้วย ด้วยเหตุนีท้�าให้ประเทศไทยถูกมอง

จากต่างประเทศว่าประเทศเป็นประเทศทีล่ะเมดิทรพัย์

ทรัพย์ทางปัญญามาโดยตลอดและอย่างต่อเนื่อง 

ท�าประเทศมหาอ�านาจอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา

ลดระดับความสัมพันธ์ทางการค้าลงจากเดิม เป็น

ปัญหาทางศุลกากรไทยที่ไม่สามารถจะแก้ปัญหา
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การหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรอย่างต่อเนื่องและเป็น

ปัญหาค่อนข้างจะยืดเย้ือยาวนาน และถึงแม้ว่า

คณะรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศในแต่ละยุค

แต่ละสมัยได้มีความพยายามท่ีจะปรับปรุงแก้ไข

กฎหมายศลุกากรเพ่ือน�าไปแก้ไข ลดการหลกีเลีย่ง

ภาษี แต่ก็ไม่อาจจะมีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่

เท่าที่ควรจะเป็นเพราะยังคงมีการหลีกเลี่ยงภาษี

ศุลกากรดังเป็นข่างอย่างต่อเนื่อง 

  ถึงแม้รัฐบาลจะออกกฎหมายมาควบคุม

และลงโทษผู ้กระท�าความผิด ตามกฎหมาย

ศลุกากรได้ก�าหนดโทษผูก้ระท�าผดิฐานส�าแดงเทจ็

คือต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ 

ไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ�าท้ังปรับ อัตราโทษ 

สูงขึ้น รัฐบาลก�าหนดอัตราภาษีไว้สูงกว่าเดิมของ

สินค้าที่ไม่มีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ ผู้วิจัย 

มีความเห็นว่าถ้ารัฐบาลพิจารณาลดอัตราภาษ ี

ให้น้อยลงกว่าเดิมลงบ้างอาจท�าให้ผู้น�าเข้าอาจจะ

ไม่ฝ ่าฝ ืนกฎหมายก็ได้ การน�าของเข ้ามาใน 

ราชอาณาจกัรในกรณีท่ีเป็นน�าของต้องห้ามหรอืของ

ต้องก�ากัดของโดยมกีารน�าเข้ามาในราชอาณาจกัร

หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร เช่น ของท่ีละเมดิ

ลขิสทิธ์ิ หรอืทรพัย์สนิทางปัญญา การน�าของเข้ามา

ในราชอาณาจักรส�าหรับที่ละเมิดลิขสิทธ์ิ ละเมิด

สิทธิบัตร ละเมิดเครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สิน

ทางปัญญา อาจจะเป็นการเข้ามาจ�าหน่ายโดยน�า

สนิค้ามมีกีารลอกเลยีนแบบตราสนิค้า อาท ิกระเป๋า 

เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา ท่ีมีลักษณะเหมือนหรือ

คล้ายกับสินค้าท่ีมีได้มีการจดทะเบียนสิทธิทาง

ทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว และสินค้า 

ดงักล่าวก็ได้รบัความนิยมจากผูบ้รโิภคเป็นอย่างมาก 

เป็นการกระท�าความผดิต่อกฎหมายทีเ่ก่ียวหลายฉบบั 

การทีม่ผีูน้�ากระเป๋าแบรนด์แนมทีม่กีารลอกเลยีนแบบ

มาเพ่ือให้เหมือนของจริง การกระท�าดังกล่าว 

ของผู้น�าเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นความผิดฐาน

ละเมิดเครื่องหมายการค้า ท�าให้เจ้าของเครื่องหมาย  

การค้าต้องสญูเสียค่าการตลาดในการโฆษณาไปแล้ว 

รวมทั้งผู้ที่สร้างแบรนด์ได้ใช้ความวิริยะอุสาหะ 

จนกระทั้งสินค้าของเจ้าของแบรนด์ได้รับการ

ยอมรับหรือความนิยมต้องใช้เวลาในการสั่งสม 

ชื่อเสียงมาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่ผลท่ีเจ้า 

ของเคร่ืองหมายการค้าได้รับท�าให้ไม่สามารถได้ 

ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมจงึเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์

ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (จักรกฤษณ์ 

ควรพจน์, 2545) จะเห็นได้เมื่อผู้น�าสินค้าเข้ามา 

ในราชอาณาจักรไทยนอกจากจะมีความผิดตาม 

พระราชบัญญัติศุลกากรแล้วยังมีความผิดตาม

กฎหมายเคร่ืองหมายการค้าอกีถ้าสินค้าทีน่�าเข้ามา

เป็นสินค้าที่มีการจดทะเบียนสิทธิตามกฎหมาย

เรยีบร้อยแล้ว และถึงแม้หน่วยงานของรฐัอนัได้แก่

กรมศลุกากร ได้มุง่เน้นนโยบายส�าคญัในการเร่งรัด

ปราบปรามสินค้าลักลอบ หลีกเลี่ยงอากร ข้อห้าม 

ข้อก�ากัด เพ่ือความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี 

ปกป้องสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มก�าลัง 

ความสามารถแล้วก็ตาม 

  โดยสรุป ผู้วิจัยมีความเห็นว่าถ้าต้องการ

ท�าให้เกิดปัญหาดงักล่าวน้อยท่ีสดุ ประชาชนทกุคน

ต้องปฏิบัติตามกฎหมายบัญญัติอย่างเคร่งครัด 

โดยการน�าเข้าหรือส่งสินค้าทุกประเภทต้องผ่าน 

การตรวจตามพิธีศลุกากรทุกกรณี เพ่ือลดหลีกเล่ียง

ภาษีศุลกากร จนส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 

และส่งผลกระทบต่อนโยบายการเงินการคลังของ

ประเทศในทางท่ีดีข้ึน ทั้งที่ภาครัฐบาลควรจะจัด

เก็บภาษีเพ่ือน�ารายได้เข้ารัฐได้อย่างปกติ รัฐบาล

จะมีรายได้จากภาษีเพ่ิมมากข้ึน การกระท�าที่
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เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรดังกล่าวนี้มีผล 

กระทบในภาพรวมต่อประเทศไทยเป็นอย่างย่ิง  

รวมท้ังอาจท�าให้กระทบไปถึงชือ่เสยีงในทางการค้า

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าของประเทศ 

อื่นได้อีกด้วย ในการแก้ปัญหาในภาพรวมให้

ประเทศไทยเพ่ือให้มกีารหลกีเลีย่งภาษใีห้น้อยทีส่ดุ 

  การที่รัฐบาลจัดเก็บภาษีเป็น นโยบาย 

ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น  

ส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาแรงงานหรือรัฐ

อาจลดภาษีให ้กับนักลงทุนต ่างประเทศบาง

ประเภท เช่นนักลงทุนที่ได้รับการสนับสนุนจาก

รัฐบาล นโยบายกระจายรายได้ให้เป็นธรรม ท�าให้

ไม่มีความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ ถ้ารัฐมั่งคั่ง

ประชาชนก็มักจะมีรายได้สูง นโยบายเพ่ือรักษา

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ภาษีอากรเป็นการ

ควบคุมการใช้จ่ายของเอกชน เช่น สินค้าฟุ่มเฟือย

รัฐจะเพ่ิมภาษีทางอ้อมเพ่ือควบคุมการใช้จ่าย 

นโยบายในการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากทรัพยากรภายในประเทศไทยนั้นมีอยู่

อย่างจ�ากัดแต่ความต้องการของมนษุย์ในประเทศ

มีมากขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลจึงจัดสรรการยกเว้นภาษี 

หรือภาษีในอัตราต�่าถ้าสินค้าน้ันเป็นสิ่งจ�าเป็น

ส�าหรับด�ารงชีพ ถ้าสินค้านั้นไม่จ�าเป็นก็จัดเก็บใน

อัตราที่สูง ถึงแม้ว่าประเทศไทยได้พยายามหา

ทางออกในการแก้ปัญหาโดยการยกร่างกฎหมาย

ศุลกากรเพื่อลดปัญหาลงจ�านวนหลายครั้ง จนครั้ง

ล่าสุดแก้ไขพระราชบัญญัติศุลกากร เมื่อวันที่ 21 

กรกฎาคม 2558กฤษฎีกา คณะที่ 12 พิจารณา  

นดัแรกปลายเดอืนกันยายน 2558 (Kamom, 2018 

) มีสาระส�าคัญดังนี้ คือ ปรับลดอัตราการจ่ายเงิน

รางวัลที่จ่ายให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้จับกุม และก�าหนด

เพดานในการจ่ายเงินรางวัลไม่เกิน 5 ล้านบาท 

ต่อคดี ส่วนเงินสินบนที่จ่ายให้สายลับท่ีแจ้งความ

น�าจับให้จ่ายในอัตราเดิมที่ร้อยละ 30 แต่จ่ายเงิน

สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อคดี การที่รัฐบาล 

ออกกฎหมายเพ่ือปรบัปรงุบทลงโทษตามมาตรา 27 

แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร 2469 โดยพิจารณาโทษตาม

เจตนาของการกระท�าความผิด แบ่งเป็น 3 กรณี  

คอื 1) ความผิดฐานลักลอบน�าเข้าสนิค้าท่ีไม่ได้ผ่าน

พิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง 2) ความผิดฐาน 

หลีกเล่ียงอากร และ 3) ความผิดฐานหลีกเลี่ยง 

ข้อห้าม ข้อจ�ากัด แต่ก็ไม่อาจที่จะลดจ�านวน 

การหลีกเลี่ยงภาษีได ้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

เพราะมรีายงานข่าวการหลกีเลีย่งภาษศีลุกากรและ

ยึดของกลางการจับผู้กระท�าผิดได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ 

  จากประเด็นปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษี

ศุลกากรดังกล่าว ผู้วิจยัเสนอแนะแนวทาง มาตรการ

ท่ีลดการหลีกเลี่ยงภาษีให้น้อยที่สุด โดยน�าแนว 

ที่เหมาะสมในการน�ามาปรับใช้กับประเทศไทย 

ต่อไป โดยรัฐบาลควรก�าหนดเพ่ือให้ผู้น�าเข้าและ 

ผู้ส่งออกทุกประเภทต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดย

ปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. การน�าของเข้ามาในราชอาณาจักรหรือ

การส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร ผู้น�าเข้า  

ผู ้ส่งออกที่จะต้องผ่านด่านศุลกากรทุกด่านท้ัง 

ด่านขาเข้าหรอืด่านขาออก ให้เจ้าพนักงานศลุกากร

ตรวจของท่ีน�าเข้าและของที่ส่งออกเป็นรายบุคคล

ทุกคน ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติศุลกากร 

พ.ศ. 2560 มาตรา 50 ถึงมาตรา 101 ส�าหรับ

แนวทางการปฏิบัติพิธีศุลกากรมีการก�าหนด 

แยกประเภท ทางทะเล ทางบก ทางอากาศและ 

ทางไปรษณีย์ โดยมีการสุ่มตรวจเพียงบางกลุ่ม  
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บางรายเท่านั้น การสุ ่มตรวจของเจ้าพนักงาน

ศุลกากรจะตรวจในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามี

การลักลอบหนีศุลกากร (ชูชาติ อัศวโรจน์, 2544)  

ซึง่เป็นดลุพินจิของเจ้าพนักงานศุลกากร จงึเป็นเหตุ

ของการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรยังคงมีอยู่อย่าง 

ต่อเนื่อง

 2.  สนิค้าทีไ่ด้จดทะเบยีนสิทธิตามกฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญาในราชอาณาจักรหรือนอก 

ราชอาณาจักรแล้ว เพ่ือเป็นการส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศในกลุ่มการค้าระดับทวิภาคีหรือ

กลุม่พหภุาค ีรฐัควรปรบัลดภาษลีงให้ต�า่ลงกว่าเดิม

เพ่ือสนับสนุนสินค้าโดยให้ผู้บริโภคเลือกสินค้าได้

ถูกกว่า อาทิ สินค้าเครื่องส�าอาง อัตราภาษีน�าเข้า 

ร ้อยละ 30 ถ้าลดลงจากเดิมเป็นร ้อยล่ะ 20  

อาจส่งผลให้ผูบ้รโิภคได้ใช้สินค้าในราคาท่ีไม่สูงมาก

ซึ่งอาจส่งผลให้จ�านวนการหลีกเลี่ยงภาษีลดน้อย

ลงก็ได้ ผู้น�าเข้าช�าระภาษีน้อยท�าให้ราคาสินค้า 

ไม่สูง ผู้บริโภคก็มีความสามารถในการซื้อสินค้า 

ในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป

 3. การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร

ตามพระราชบัญญัติศุลการกร พ.ศ. 2560 เป็น

ปัญหาว่าดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีแต่ละท่านอาจ 

แตกต่างกันบ้างอาจท�าให้ผูน้�าของเข้าหรอืผูส่้งของ

ออกนอกราชอาณาจกัรสบัสนหรอืไม่ชดัเจนในการ

ใช้ดลุพินจิของเจ้าหน้าทีศ่ลุกากร ผูวิ้จยัมคีวามเหน็

ว่าถ้ามีเกณฑ์มาตรฐานมาเป็นแกนกลางในการ

ยึดถือหรือแนวปฏิบัติหลักเพ่ือให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน การใช้อ�านาจขององค์กรรัฐซึ่งเป็นฝ่าย

ปกครอง ผูอ้อกค�าสัง่เป็นผูบ้งัคบับญัชาได้ออกค�าสัง่

ตามกฎหมายซึง่ถือเป็นอ�านาจผกูพัน เมือ่ออกค�าสัง่

ให้เจ้าพนกังานศุลกากรไปท�าหน้าท่ีตามเห็นเหมาะสม

โดยให้อ�านาจโดยสามารถใช้ดุลยพินิจได้ ซึ่งเป็น

อ�านาจเปิดกว้าง ดังนั้นการใช้ดุลยพินิจที่ได้กล่าว

มาอาจท�าให้เจ้าพนักงานศุลกากรแต่ท่านอาจใช้

ดุลยพินิจ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันก็อาจเป็นได้
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