
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมศุลกากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1. ความน า 
 
 กรมศุลกากรโดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร ได้ด าเนินการประเมิน       
ความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของกรมศุลกากร            
และกระบวนการท างานต่างๆ เพ่ือรองรับการด าเนินการตามภารกิจดังกล่าว รวมถึงแนวทางที่ปรากฏ          
ในเอกสาร “คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs: Fraud Risk-Assessments” ซึ่งจัดท าโดย     
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน 
ป.ป.ท.) เมื่อเดือนกันยายน 2561 มาใช้ประกอบการด าเนินการ และเห็นควรด าเนินมาตรการ 2 มาตรการ 
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่อาจขึ้นในอนาคต ดังนี้ 
 
 มาตรการที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพแฟ้มบริหารความเสี่ยงเพ่ือลดอัตราการเปิดตรวจ (Risk-Based 
Management on Profile) 
 มาตรการที่ 2 น าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์แบบขับผ่าน (Drive-
Through x-Ray Scanner) มาใช้ 
 
2. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมศุลกากร 
 
 เพ่ือให้มีการน ามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตทั้งสองมาตรการที่กล่าวถึงข้างต้นไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีการวัด ติดตามและประเมินผลการด าเนินการอย่างครบวงจร จึงได้ก าหนดให้มี 
“แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ทั้งนี้ แผนการบริหารฯ 
ดังกล่าวประกอบด้วยโครงการ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
 
 • โครงการมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพแฟ้มบริหารความเสี่ยงเพ่ือลดอัตราการเปิดตรวจ (Risk-Based 

Management on Profile)  
 • โครงการระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์แบบขับผ่าน (Drive-Through       

x-Ray Scanner) 
 
และแต่ละโครงการมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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 2.1 โครงการมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพแฟ้มบริหารความเสี่ยงเพื่อลดอัตราการเปิดตรวจ (Risk-
Based Management on Profile) 
 
  2.1.1 ความเป็นมา 
 
   ด้วยกรมศุลกากรมีนโยบายลดอัตราการเปิดตรวจสินค้าน าเข้า อันเป็นหนึ่งในมาตรการ
เพ่ือบรรลุพันธกิจของกรมศุลกากรในด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์    
ของประเทศและด้านการปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร ประกอบกับกรมศุลกากร
รับผิดชอบการด าเนินการของคณะท างานด าเนินการยกอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย             
ของธนาคารโลก ด้านการค้าระหว่างประเทศ (Doing Business: Trading Across Border)1 จึงเห็นควร      
น ามาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพแฟ้มบริหารความเสี่ยงเพ่ือลดอัตราการเปิดตรวจ (Risk-Based Management 
on Profile) มาใช้โดยก าหนดให้เป็นหนึ่งในมาตรการส าคัญของแผนการด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ส าหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก ด้านการค้าระหว่างประเทศ (Doing Business 
2020) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้กรมศุลกากรสามารถบรรลุพันธกิจดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้   
การจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Ease of Doing Business 
2020 (EODB 2020)) ด้านการค้าระหว่างประเทศดีขึ้นจากเดิม (ปัจจุบันอยู่ที่อันดับที่ 62 จาก 190 ประเทศ
ทั่วโลก) 
 
   ส่วนวิ เคราะห์และประเมินความเสี่ยง ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร           
กรมศุลกากร ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง         
ทางศุลกากร เพ่ือก าหนดเงื่อนไขความเสี่ยงในการคัดกรองเลือกเปิดตรวจสินค้าน าเข้าในระดับส่วนกลาง 
(Central Profile) ต้องด า เนินการให้ เป็นไปตามพันธกิจ และแผนการด า เนินการดั งกล่ าวข้างต้น                
ของกรมศุลกากร จึงด าเนินการ 1) ทบทวนและปรับปรุงการก าหนดเงื่อนไขความเสี่ยงเพ่ือเปิดตรวจสินค้า
ส าหรับสินค้าน าเข้าท่ีขอตรวจปล่อยสินค้านอกสถานที่ด้วยวิธีการมัดลวด ให้เป็นไปตามหลักบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.  2560 และ 2)  น าเทคนิค           
การประเมินความเสี่ยงของผู้ประกอบการ (Qualification of Traders: QT) ที่ ได้รับการอบรมความรู้        
จากศุลกากรญี่ปุ่นผ่านความช่วยเหลือทางวิชาการขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan 
International Cooperation: JICA) ณ ประเทศไทย มาแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการด้วยวิธีการถ่วงน้ าหนัก           
ความเสี่ยงผู้ประกอบการ (Risk Scoring of Traders) และเริ่มใช้ เทคนิคการประเมินฯ ดังกล่าวกับ            
กลุ่มผู้ประกอบการที่น าเข้าสินค้าพิกัดศุลกากรประเภทที่ 8708 ซึ่งเป็นสินค้าน าเข้าที่ธนาคารโลกเลือก
น ามาใช้ประเมินในการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยในปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2563 ส่วนวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร  กรมศุลกากร      
จะด าเนินการขยายผลน าเทคนิคดังกล่าวมาใช้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่น าเข้าสินค้าพิกัดศุลกากรตอนที่ 39 
ต่อไป เพ่ือให้กรมศุลกากรสามารถลดอัตราการเปิดตรวจสินค้าน าเข้าลงอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้
ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายด้านการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้ประกอบการน าเข้าสินค้าของประเทศไทยลดลง และ
ลดโอกาสทีพ่นักงานศุลกากรจะใช้อ านาจหน้าที่ในการเรียกร้องผลประโยชน์จากการตรวจปล่อยสินค้า 
                                                 
1 คณะท างานด าเนินการยกอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก ด้านการค้าระหว่างประเทศ (Doing 

Business: Trading Across Border) ตั้งขึ้นตามค าสั่งกรมศุลกากรที่ 5/2562 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 
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  2.1.2 วัตถุประสงค์ 
 
 1) เพ่ือด าเนินการตามพันธกิจของกรมศุลกากรด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้า
และส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ และด้านการปกป้องสังคมให้ปลอดภัย ด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร 
 2) เพ่ือลดความเสี่ยงในการเรียกร้องผลประโยชน์จากผู้ประกอบการน าเข้าในขั้นตอน        
การตรวจปล่อยสินค้าโดยพนักงานศุลกากร 
 3) เพ่ือผลักดันการยกอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจและค่าคะแนน EODB 
ด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ดีขึ้น 
 
  2.1.3 เป้าหมาย 
 
  1) อัตราการเปิดตรวจใบขนสินค้าขาเข้าของประเทศไทยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไม่รวมใบขนสินค้าขาเข้าของเร่งด่วนและปากระวาง)          
เพ่ือลดการใช้อ านาจดุลพินิจส่วนตัวและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ไม่พึงประสงค์จากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานศุลกากรและผู้ประกอบการน าเข้าจากการตรวจปล่อยสินค้า 
  2) อันดับความยาก -ง่ายในการประกอบธุรกิจและค่าคะแนน EODB ด้านการค้า      
ระหว่างประเทศของประเทศไทยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดีขึ้น 
  
 2.1.4 ระยะเวลาด าเนินงาน  
 
  1 มกราคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 
 2.1.5 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 
  1) โอกาสการเรียกร้องผลประโยชน์ของพนักงานศุลกากรจากผู้ประกอบการน าเข้า      
จากการตรวจปล่อยสินค้าลดลง 
  1) การอ านวยความสะดวกทางการค้าแก่ผู้ประกอบการน าเข้าที่มีความเสี่ยงต่ าเพ่ิมข้ึน 
 
 2.1.6 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ2  
 
  1) อัตราการเปิดตรวจใบขนสินค้าขาเข้าของประเทศไทยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไม่รวมใบขนสินค้าขาเข้าของเร่งด่วนและปากระวาง)  
 2) จ านวนเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรลดน้อยลงเมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

                                                 
2 การด าเนินโครงการนี้ ไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับการร้องเรียนของผู้ประกอบการน าเข้าสินค้า แต่เป็นเพยีงผลข้างเคียงหรือผลโดยอ้อมเท่านั้น 
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  2.1.7 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนค าสั่ง/ระเบียบ
ปฏิบัติของกรมศุลกากร 
ให้เป็นไปตามหลักบริหาร 
ความเสี่ยง  

                     

2. น าเทคนิค QT มา
แบ่งกลุ่มผู้ประกอบการ 
ด้วยวิธีการถ่วงน้ าหนัก 
ความเสี่ยงผู้ประกอบการ 
(Risk Scoring of Traders) 
ส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการ 
ที่น าเข้าสินค้าพิกัดศุลกากร
ประเภทที่ 8708 

                     

3. จัดประชุมคณะกรรมการฯ 
ในวาระเรื่องการสั่งการตรวจ 
กรณีการปฏิบัติพิธีการศุลกากร 
การตรวจปล่อยสินค้า 
นอกสถานที่ด้วยวิธีการ 
มัดลวด 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. ด าเนินการปรับปรุง 
การก าหนดเงื่อนไข 
ความเสี่ยงเพ่ือเปิดตรวจ
สินค้า ส าหรับสินค้าน าเข้า 
ที่ขอตรวจปล่อยสินค้า 
นอกสถานที่ ด้วยวิธีการ 
มัดลวด ให้เป็นไปตาม 
หลักบริหารความเสี่ยง 

                     

5. น าเทคนิค QT มา
แบ่งกลุ่มผู้ประกอบการ 
ด้วยวิธีการถ่วงน้ าหนัก 
ความเสี่ยงผู้ประกอบการ 
(Risk Scoring of Traders) 
ส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการ 
ที่น าเข้าสินค้าพิกัดศุลกากร 
ตอนที่ 39 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6. รายงานผลการด าเนินการ 
ตามแบบฟอร์มมาตรการ 
Doing Business 2021  
ของกรมศุลกากร 
เป็นรายเดือนให้กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหารทราบ 

                     

หมายเหตุ ค่าเป้าหมาย กิจกรรมข้อ 1 – ข้อ 6 สามารถด าเนินการได้ภายในก าหนดเวลาของแต่ละกิจกรรม 



- 7 - 
 

 
 

 2.1.8 หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
 
  ส่วนวิ เคราะห์และประเมินความเสี่ยง ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร           
กรมศุลกากร  
 
 2.1.9 ผู้จัดเก็บข้อมูล 
 
  ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร 
 
 

_________________ 



- 8 - 
 

 2.2 โครงการระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์แบบขับผ่าน (Drive-
Through x-Ray Scanner) 
 
  2.2.1 ความเป็นมา 
 
   กรมศุลกากรได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานด้วยการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
แบบครบวงจร โดยในด้านการตรวจปล่อยสินค้าน าเข้าและส่งออกได้น าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า                 
ด้วยเครื่องเอกซเรย์มาใช้แทนการเปิดตรวจโดยเจ้าหน้าที่ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ 
รวมถึงเพ่ิมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 
   จากการที่ ประเทศไทยเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอา เซี ยน (ASEAN Economic 
Community: AEC) ท าให้มีการขนส่งสินค้าเข้า-ออกประเทศไทยมากขึ้น ประกอบกับท่าเรือแหลมฉบังจัดว่า
เป็นท่าเรือหลักของประเทศและปริมาณการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์สินค้าเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์เพ่ิมเติม 
 
   ดังนั้น จึงเห็นควรก าหนดให้มีโครงการจัดหาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า       
ด้วยเครื่องเอกซเรย์แบบขับผ่านเพ่ือน าระบบตรวจสอบฯ ดังกล่าวมาใช้งานในพิธีการศุลกากร ซึ่งจะช่วย        
ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากร  ควบคู่ไปกับ    
เพ่ิมศักยภาพการควบคุมทางศุลกากรได้อีกทางหนึ่ง 
  
  2.2.2 วัตถุประสงค์ 
 
   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรในการขนส่งสินค้าน าเข้า–ส่งออกจากท่าเรือ
แหลมฉบังไปยังท่าเรือภายใน (River Port) หรือสถานีบรรจุและแยกกล่องสินค้า (Inland Container Depot: 
ICD) การตรวจปล่อยของนอกท่าเรือหลัก หรือขนส่งไปยังนิคมอุตสาหกรรม (Export Processing Zone: 
EPZ) และการขนส่งสินค้าผ่านแดน  
 
  2.2.3 เป้าหมาย 
 
   ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากรน าเข้า ณ ท่าเรือภายใน สถานีบรรจุและ     
แยกกล่องสินค้า (ค าร้องขอขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์) เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี คลังสินค้าทัณฑ์บน          
(ใบขนสินค้ารหัสสั่งการตรวจ 77) และด่านศุลกากรอ่ืน ๆ (ใบขนสินค้าผ่านแดนขาเข้า) ผ่านระบบตรวจสอบ    
ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์แบบขับผ่าน 
 
  2.2.4 ระยะเวลาด าเนินงาน 
 
   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 



- 9 - 
 

  2.2.5 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 
 1) หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมศุลกากรสามารถตรวจสอบภาพเอกซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์
จากถังเก็บข้อมูลกลางของกรมศุลกากรได้    
 2) ลดดุลพินิจในการตรวจปล่อยสินค้าของพนักงานศุลกากร 
 
  2.2.6 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 
 1) จ านวนตู้คอนเทนเนอร์สินค้าน าเข้าและสินค้าผ่านแดนผ่านระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์
สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์แบบขับผ่านไม่น้อยกว่า 24,000 ตู้ต่อเดือน  
 2) จ านวนเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรลดน้อยลง เมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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  2.2.7 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความ
เข้าใจแกผู่้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 

            

2. ออกประกาศ/ค าสั่ง/ระเบียบ
ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

            

3. ด าเนินการ 
 

            

4. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
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  2.2.8 หน่วยงานรับผิดชอบ 
 
   ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร 
 
  2.2.9 ผู้จัดเก็บข้อมูล 
 
   นายณัฐวิทย์  ผิวงาม  ต าแหน่ง นักวิชาการศุลกากรช านาญการ  
 
 

_________________ 


