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สมาคมองคก์ารพิทกัษ์รฐัธรรมนูญไทย 

๕๑/๑๑๙ หมู ่๙ ม.พฤกษา ๑๗ ต.ลาดสวาย อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี ๑๒๑๕๐  
ที ่สพท. ๐๑๘ /๒๕๖๑             
 

                                                                           วนัที ่ ๘  มนีาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

 

เรื่อง ขอใหต้ัง้คณะกรรมการตรวจสอบการละเลยการปฏบิตัหิน้าทีข่องอธบิดกีรมศุลกากรและพนกังาน
เจา้หน้าทีน่ายดา่นกรมศุลกากรทีเ่กีย่วขอ้งในดา่นทา่เรอืกรุงเทพฯ-ดา่นแหลมฉบงัและตจว. 
 

 
กราบเรยีน ฯพณฯ นายกรฐัมนตร/ี หน.คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) 
 

ตามที่ปรากฏเป็นการทัว่ไปว่า มกีารเขา้จบักุมการลกัลอบการน าเขา้-ส่งออกสนิค้าต่าง ๆ ใน
บรเิวณท่าเรอืกรุงเทพฯ (คลองเตย) และท่าเรอืแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ีโดยเฉพาะสนิคา้ตอ้งหา้มที่ผดิ
กฎหมาย เช่น ไมพ้ะยงู ไมห้วงหา้ม ฯลฯ จนปรากฏเป็นขา่วอยูเ่นือง ๆ (เอกสารแนบ ๑) ซึ่งเป็นทีส่งสยั
กนัมากของสาธารณชนว่าสนิคา้หนีภาษตี่าง ๆ ดงักล่าวสามารถใชท้่าเรอืของรัฐที่มพีนักงานเจา้หน้าที่
ศุลกากรประจ าด่านตรวจสอบอยู่โดยละเอยีดจะสามารถส่งออกไปไดอ้ย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิง่ทีก่รม
ศุลกากรไดม้เีครื่องฟิกสแกน หรอืเครื่องเอกซเรย ์ทีค่อยตรวจจบัสนิคา้ทีส่ าแดงเป็นเทจ็ไดต้ลอดเวลาอยู่
แล้ว หากพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรบางรายไม่ ให้ความร่วมมือกับผู้กระท าความผิดหรือ
ผูป้ระกอบการ ดงัปรากฏตามเน้ือหาของขา่วขา้งตน้ตามเอกสารแนบ อาท ิ

-ซ่ึงจากการสอบสวนเบือ้งต้น ผู้ต้องหาสารภาพว่าได้ท าการส่งไม้ออกจากโกดงัแห่งน้ีไป
แล้วกว่า ๑๐๐ ลงัในช่วง ๑ ปีท่ีผา่นมา 

-ซ่ึงจากการตรวจสอบจากเอกสารการส่งออกท่ีพบได้มีการส่งออกไม้ไปยงัประเทศจีนเม่ือ
ช่วงเดือน ธนัวาคม ๒๕๖๐  ท่ีผ่านมา มีมูลค่าในไทยประมาณ ๓๕ ล้านบาท ซ่ึงพลต ารวจเอกศรี
วราห ์ระบวุ่า ไม่ทราบว่าผา่นการสแกนของศลุกากร ไปได้อย่างไร   แต่ทัง้น้ีจะมีข้าราชการรู้เหน็
หรือไม่จะต้องตรวจสอบอีกครัง้ 
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-พบว่า ภาพเอกซ์เรยมี์ลกัษณะทางกายภาพไม่ตรงตามท่ีส าแดงในใบขนสินค้าผ่านแดน
และไม่ตรงกบัภาพเอกซ์เรย์จากท่าต้นทางท่ีด่านศุลกากรหนองคาย  คือมีลกัษณะเป็นถ่าน
ไม้  แต่ภาพเอกซเ์รยป์ลายทางท่ีท่าเรือแหลมฉบงักลบัมีลกัษณะคล้ายไม้ท่อนและไม้แปรรปู  ซึ่ง
ขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวชี้ใหเ้ห็นว่ามกีระบวนการลกัลอบการส่งออกสนิคา้ต้องหา้มผ่านด่านศุลกากรไป
แลว้เป็นจ านวนมาก โดยอาจจะมกีารเอื้อประโยชน์ของพนักงานเจา้หน้าที่บางรายของด่านศุลกากรที่
เกีย่วขอ้งโดยชดัแจง้ 

นอกจากนัน้ ในด้านการด าเนินการสัง่สนิค้าขาเข้าพบว่า ได้มกีารส าแดงเอกสารอนัเป็นเท็จ 
หลบเลี่ยงข้อเท็จจริงเพื่อหลบเลี่ยงภาษีจากกรมศุลกากร ปรากฏเป็นข่าวมาอย่างต่อเน่ือง จากการ
ติดตามตรวจจบัของพนักงานเจ้าหน้าที่ต ารวจและศุลกากร ทัง้ ๆ ที่กรมศุลกากรและการท่าเรือมี
เทคโนโลยกีารตรวจจบัหรอืฟิกสแกนหรอืเอ๊กซเรย์สนิค้าแล้วก็ตาม แต่ก็สามารถลกัลอบน าเขา้สนิคา้ 
โดยหลบเลี่ยงการส าแดงสนิคา้เพื่อเลี่ยงการเสยีภาษกีนัไปเป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจม ี“ทฤษฎีสมรู้ร่วม
คิด” เกดิขึน้ในพืน้ทีด่า่นศุลกากรต่าง ๆ ดงัทีป่รากฏเป็นขา่วผา่นสื่อสารมวลชนอยูเ่นือง ๆ นัน่เอง 

กรณีทีเ่กดิขึน้เป็นเพยีงเศษเสีย้วของปัญหาการลกัลอบและการหนีภาษทีีเ่กดิขึน้จรงิ และปรากฏ
มาอย่างต่อเน่ืองเพียงแต่หน่วยงานที่ก ากับ ตรวจสอบ ดูแล อาจจะตรวจทานไม่ทัว่ถึง หรืออาจมี
พฤตกิารณ์สมรูร้่วมคดิกบัผูป้ระกอบการต่าง ๆ  โดยเฉพาะกรณีสนิคา้อะไหล่และเครื่องยนต์เก่า (เชยีง
กง) จากต่างประเทศเขา้มาจ าหน่ายในประเทศไทย ซึง่มอียูด่ารดาษเตม็ประเทศไทยอยูใ่นขณะน้ีนัน้ 

 
ทัง้น้ี สมาคมองค์การพิทกัษ์รฐัธรรมนูญไทย ได้รบัการร้องเรยีนจากผูป้ระกอบการค้าขาย

อะไหล่เครื่องยนต์เก่ารายย่อย คอื นาย.............................................. ซึ่งเป็นผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบอนั
เน่ืองมาจากพฤตกิารณ์สมรูร้่วมคดิกนัระหว่างพนักงานเจา้หน้าที่และผูป้ระกอบการรายใหญ่ทีส่ ัง่สนิคา้
อะไหล่และเครื่องยนตเ์ก่าเขา้มาจ าหน่ายภายในประเทศอยา่งมาก ซึ่งพฤตกิารณ์และการกระท าดงักลา่ว 
น่าจะเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๔๓ และ ๒๔๕ แห่ง
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ โดยชัดแจ้ง ดังปรากฏตาม  ซึ่งเป็นจดหมายร้องเรียนของ
นาย…………..ทีแ่นบมาดว้ยพรอ้มแลว้น้ี พรอ้มส าเนาพยานหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่สรุปประเดน็สาระได้
ดงัน้ี 

 
“.... ขบวนการคอรัปชัน่ ของกรมศุลกากรมีมาอย่างยาวนาน แต่ก็ไม่มีหน่วยงานไหน จะ

รบัผดิชอบสนใจแก้ปัญหา อย่างแท้จรงิขอชี้แจงเหตุผลกระทบ เกิดจากเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรได้รบั
ประโยชน์จากพอ่คา้รายเดมิ ๆ โดยผา่นกระบวนการ shipping มกีารยนิยอมรว่มมอืกบัพอ่คา้รายเก่า ได้
ส าแดงเทจ็กนัมาชา้นาน จากบญัชหีลกัฐานเอกสารทีข่า้พเจา้รอ้งเรยีน และแนบมาดว้ย.. 
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-ระบบ No Number คอืเครื่องยนตท์ีไ่มม่ใีบก ากบัภาษ ีสว่นอะไหลอ่ื่นๆ กม็กีารส าแดงเทจ็ ไมต่รง

ตามจ านวนและรุ่น ซึ่งกบัผมเป็นเพยีงพ่อค้ารายย่อยไม่ได้มสี่วนร่วมเลี่ยงภาษีของพ่อค้ารายใหญ่ที่
น าเขา้สนิคา้ จากมนีโยบายของรฐับาลรณรงค์ใหต้้านส่วยต้านคอรปัชัน่ พ่อคา้รายใหญ่ซึ่งเป็นผูน้ าเขา้
สินค้าจึงจะจดัเก็บส่วยจากพ่อค้ารายเล็กซึ่ง ผมไม่เห็นด้วยในการจดัเก็บส่วยน้ี เน่ืองจาก ผมไม่มี
ผลประโยชน์จากการเลีย่งภาษสีนิคา้น าเขา้ เป็นเหตุใหถู้กแจง้ใหเ้จา้หน้าทีต่รวจคน้ จากเจา้ หน้าทีก่อง
ปราบฯ และพบกบัสนิค้าที่ไม่มีใบก ากบัภาษี ซึ่งผมไม่รู้มาก่อนว่าเป็นสินคา้ที่เลี่ยงภาษี เขา้ใจว่าเป็น
สนิค้าน าเขา้แบบเหมาภาษี การน าเขา้สนิค้า no Number ถูกปฏบิตัิแบบน้ี ก่อนที่กระผมจะท าธุรกิจ
เกี่ยวกบัเครื่องอะไหล่เก่า(เชยีงกง)เสยีอกี หลงัจากขา้พเจ้าไม่ร่วมส่งส่วย พวก พ่อคา้น าเขา้ทัง้หลาย 
เลยไม่ญาตดิกีบัผมไม่ค่อยอยากคา้ขายกบัผม  ผมจงึตอ้งไปน าเขา้สนิคา้มาเองจากต่างประเทศ ซึ่งเมื่อ
ตอ้งช าระภาษอีย่างถูกตอ้งโดยไม่มกีารส าแดงเทจ็ เช่น พอ่คา้รายเก่าเก่าทีส่ าแดงเทจ็ปรากฏว่าภาษีสูง 
กว่า ๒-๓ แสนบาท ต่อ ๑  ตู้คอนเทนเนอร์ ท าให้มีต้นทุนที่แตกต่างจากผู้ส าแดงเท็จได้  ผมจึงไม่
สามารถที่จะด าเนินธุรกจิต่อไปไดซ้ึง่ผมเรยีกรอ้งให้จดัเกบ็ภาษใีหเ้ที่ยงธรรม แต่กไ็ดถู้กปฏเิสธมาตลอด 
ผมจงึรอ้งเรยีนไปยงัหน่วยงานต่างๆ ตามเอกสารทีแ่นบมาใหน้ี้ กไ็ม่ไดร้บัการแกไ้ขใดใดจนธุรกจิกบัผม
เสยีหายลม่จม ซึง่การปฏเิสธของกรมศุลกากรขดัแยง้กบัหลกัฐานและความเป็นจรงิ  

ทัง้น้ี เน่ืองจากปัจจุบนัตามที่ปรากฎเป็นขา่วต่อสื่อสารมวลชนว่าหน่วยงาน DSI ไดแ้สดงใหเ้หน็
แลว้วา่กรมศุลกากรยอมปล่อยใหม้สีนิคา้รถหรนู าเขา้จากต่างประเทศ ซึง่ส าแดงเทจ็เพือ่การเลีย่งภาษมีา
ช้านาน และในวนัที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ท่านพล.ต.อ.ศรวีราห์ รงัสพิราหมณกุล รอง ผบ.ตร.ได้บุก
ทลายโกดงัเกบ็ไมพ้ยุงทีเ่ตยีมลกัลอบส่งออกไปต่างประเทศ ทัง้ทัง้ทีก่รมศุลกากรมตีูเ้อก็ซเรย ์ตูส้นิคา้ซึ่ง
มคีวามเป็นไปไม่ไดเ้ลย ทเีจา้หน้าที่กรมศุลกากรจะไม่รูภ้ายในตู้สนิคา้เป็นอะไร ซึ่งผูถู้กจบักุมสารภาพ
และใหก้ารต่อเจา้หน้าที ่ต ารวจ ท่านพล.ต.อ.ศรวีราหว์่ามบีรษิทัทีไ่ดส้่งสนิคา้ไมพ้ยุงออกไปเป็นจ านวน
มากมาชา้นานแลว้ ท่านพล.ต.อ.ศรวีราห์ยงัเอ่ยว่ามนัเป็นไปไม่ได้ที่เจา้หน้าที่ จะไม่รูเ้หน็ และร่วมกนั
ประพฤตมิชิอบในการ ลกัลอบ ส่งออกถงึปัจจุบนัทุกอย่างก็ประจกัษ์ใหเ้หน็ชดัเจน ตามที่กบัผมได้เคย
รอ้งเรยีน และชีใ้หเ้หน็ถงึกระบวนการของเจา้หน้าที ่และพอ่คา้ นายตรวจกรรมการดูแล การจดัเกบ็ภาษ ี
ร่วมกนัเป็นขบวนการชดัเจนแลว้ครบั ท่านนายกประยุทธ ์ จนัทร์โอชาในขณะน้ี มอี านาจไดโ้ปรด ขจดั
คอรปัชัน่ ในกรมศุลกากร ถา้นายกไม่ปฏริูปกรมศุล ในยุคของท่าน ผมคดิว่า ประเทศไทยคงไม่มรีฐับาล
ชุดไหนที่จะขจดัคอรปัชัน่ในกรมศุลกากรได้ หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าท่านนายกฯจะสามารถขจดัปัญหา
คอรปัชัน่ ในกรมศุลใหห้มดไปได.้..” (เอกสารแนบ ๒) 

กรณีค ารอ้งเรยีนดงักลา่ว ชีใ้หเ้หน็วา่หากเป็นพอ่คา้-ผูป้ระกอบการทัว่ไป ถา้มพีฤตกิารณ์ดงักลา่ว 
คงไม่รอดพน้จากการตรวจสอบของหน่วยงานรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งอยา่งเขม้งวดได ้เพราะหากจบัไดย้อ่มมโีทษ
ตาม พรบ.ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ มีอตัราโทษค่อนข้างสูง ดงันัน้หากมีขบวนการสมรู้ร่วมคิดระหว่าง
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พนักงานเจา้หน้าที่บางรายที่เกี่ยวขอ้งกบัผูป้ระกอบการในการร่วมมอืกนัแสดงเอกสารอนัเป็นเทจ็และ
แสร้งส าแดงเท็จ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ท าแสร้งไม่เห็น 
โดยเฉพาะการม ี“ขาใหญ่” หรอืผูป้ระกอบการน าเขา้รายใหญ่ ที่สามารถเคลยีร์เสน้ทางการน าเขา้ได้ 
เมื่อสามารถน าเขา้มาไดแ้ลว้ ขาใหญ่ดงักล่าวกจ็ะไปไล่เกบ็เงนิค่าเคลยีรจ์ากพ่อคา้รายยอ่ยอกีทอดหน่ึง 
เพื่อน ามาเอือ้ประโยชน์ในการน าเขา้สนิคา้ต่าง ๆ เพื่อเลีย่งภาษีในลอ็ตต่อๆไป เป็นการเพิม่ภาระตน้ทุน
ในการประกอบการของพ่อคา้รายย่อยจนเดอืดรอ้นกนัถ้วนหน้า บางรายถงึขนาดต้องลม้เลกิกจิการไป
เลยกม็ ี

กรณีดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการเก็บภาษีของประเทศ แต่ไปเอื้อประโยชน์ให้เกิดขบวนการ 
“คอรปัชัน่” กนัอยา่งมาก เป็นผลเสยีหายต่อประเทศ และท าใหก้ลไกการคา้ขายของผูป้ระกอบการราย
เล็กรายน้อยได้ร ับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ซื่อตรงหรือพ่อค้ารายย่อยที่ไม่เข้าร่วม
กระบวนการกจ็ะถูกกลัน่แกลง้โดยไมส่่งสนิคา้ให ้ท าใหไ้มส่ามารถประกอบธุรกจิแขง่ขนัในตลาดดงักล่าว
ได ้เพราะหากน าเขา้เองกจ็ะเผชญิกบัภาษศุีลกากรทีส่งูกวา่คูแ่ขง่ ท าใหไ้มส่ามารถอยูใ่นวงการน้ีได ้

ด้วยเหตุดงักล่าว สมาคมองค์การพทิกัษ์รฐัธรรมนูญไทย จงึขอใช้สทิธติามรฐัธรรมนูญ ๒๕๖๐ 
มาตรา ๖๓ ประกอบมาตรา ๗๘ ใคร่น าความรายละเอยีดและพยานหลกัฐานมาร้องเรียนต่อ ฯพณฯ
นายกรฐัมนตร ีเพ่ือขอให้สัง่การให้กระทรวงการคลงั ตัง้คณะกรรมการขึน้มาตรวจสอบการปฏิบติั
หน้าท่ีของอธิบดีกรมศลุการกรไปจนถึงพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องตามท่ีปรากฎเป็นข่าวตาม
เอกสารแนบ ๑ และตามหนังสือร้องเรียนของนาย                                   ตามเอกสารแนบ ๒ 
รวมทัง้นายท่าด่านศุลกากรต่าง ๆ ทัง้ด่านท่าเรือกรุงเทพฯ-แหลมฉบงั-หนองคาย และ
ต่างจงัหวดัต่าง ๆ รวมทัง้ผู้ประกอบการเอกชนท่ีเป็น “ขาใหญ่” ว่ามีกระบวนการหลบเล่ียงภาษี
สินค้าอะไหล่และเคร่ืองยนต์เก่า (เชียงกง) จากต่างประเทศท่ีน าเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทย
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไรด้วย เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของชาติ ตามนโยบายของ
รฐับาล และหรือของ ฯพณฯนายกรฐัมนตรี / หน.คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพ่ือ
น าไปสู่การจดัการตามกฎหมาย และการปฏิรปูระบบการจดัเกบ็ภาษีของกรมศลุกากรได้อย่างมี
มรรคผลโดยเรว็ท่ีสดุต่อไป 

 
ขอแสดงความนบัถอื 

 
 
 

(นายศรสีุวรรณ  จรรยา) 
เลขาธกิารสมาคมองคก์ารพทิกัษ์รฐัธรรมนูญไทย 


