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กรมศลุกากรไล่บีภ้าษีผูน้ าเข้า ขู่ใครเล่ียงระวงัโทษหนักถึงขัน้ยึดทรพัย ์

นายวิสุทธิ ์ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยว่า
พระราชบญัญตัศุิลกากร พ.ศ.2560 ไดป้ระกาศลงราช
กจิานุเบกษา เมื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม 2560 ทีผ่า่นมา 
ซึ่งกฎหมายจะมีผลบงัคบัใช้จริงหลงัจากลงประกาศ
แล้ว 180 วนั หรอื มผีลบงัคบัใชต้ามกฎหมายใหม่ใน
เดือนพฤศจิกายน 2560 น้ี โดยจะส่งผลให้การเก็บ
ภาษีของกรมศุลกากรมปีระสทิธภิาพมากขึ้น รวมถึง
การอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและ

สนบัสนุนการคา้ของไทย ส าหรบัสาระส าคญัของ พ.ร.บ.ศุลกากรใหม่ ผูน้ าเขา้และส่งออกสนิคา้มหีน้าทีต่อ้ง
ส าแดงราคาและเสยีภาษอีากรใหค้รบถว้นถูกตอ้ง หากเจา้หน้าทีเ่หน็ว่าไม่ยอมเสยีภาษหีรอืเสยีไม่ครบถว้น 
เจา้หน้าที่มอี านาจประเมนิภาษภีายใน 3 ปี หลงัจากที่ยื่นใบขน และหากมเีหตุจ าเป็นประเมนิไม่ทนัยงัให้
ขยายเวลาการประเมนิภาษไีดอ้กี 2 ปี รวมเป็น 5 ปี 

นอกจากน้ี ในกรณีที่พบหลกัฐานว่ามเีจตนาฉ้อโกงไม่ยอมเสยีภาษีใหเ้จ้าหน้าที่มอี านาจประเมนิ
ภาษีไดอ้กี 5 ปี หลงัจากที่พน้ก าหนด 5 ปีแรกขา้งต้น ท าใหเ้จา้หน้าที่มอี านาจประเมนิภาษีผูฉ้้อโกงภาษี
เป็นเวลานานถงึ 10 ปี ทัง้น้ี หลงัเจา้หน้าทีป่ระเมนิภาษแีลว้ ใหส้่งกบัผูท้ีม่หีน้าทีเ่สยีภาษรีบัทราบและตอ้ง
ช าระภายใน 30 วนั หากไมช่ าระใหเ้สยีเงนิเพิม่ 1% ต่อเดอืน และเสยีคา่ปรบั 20% ของภาษทีีค่า้งช าระ 

ขณะเดยีวกนั อธบิดกีรมศุลกากรยงัมอี านาจยดึอายดัสนิคา้ของผูป้ระกอบการที่อยู่ในอารกัขาของ
กรมศุลกากร หากครบก าหนด 30 วนั ไม่ยอมช าระภาษีใหค้รบ กรมศุลกากรสามารถที่จะขายทอดตลอด
สินค้าเพื่อน าเงินมาช าระภาษีได้ หากยงัไม่พอช าระค่าภาษี อธิบดีกรมศุลกากรยงัมีอ านาจยึดอายดั
สนิทรพัยข์องผูเ้สยีภาษไีมค่รบไดท้ัว่ราชอาณาจกัรโดยไมต่อ้งขอค าสัง่จากศาล เพือ่ขายทอดตลาดและช าระ
ค่าภาษใีหค้รบจ านวน ส าหรบัในการส่วนของการอุทธรณ์ภาษไีดก้ าหนดกรอบเวลาใหร้วดเรว็มากขึน้เพื่อ
อ านวยความสะดวกกบัผูป้ระกอบการน าเขา้ส่งออก โดยคณะกรรมการอุทธรณ์จะต้องพจิารณาให้เสร็จ
ภายใน 180 วนั และขยายเวลาไดอ้กีไมเ่กนิ 90 วนั จากกฎหมายเดมิทีไ่มม่กีารก าหนดเวลา 

นอกจากน้ี ยงัก าหนดบทลงโทษผูใ้หข้อ้มูลการเสยีภาษีเป็นเทจ็ ต้องจ าคุกไม่เกนิ 6 เดอืน ปรบัไม่
เกนิ 5 แสนบาทผูข้อคนืภาษีน าเขา้เป็นเทจ็ ตอ้งจ าคุกไม่เกนิ 5 ปี ปรบัไม่เกนิ 5 แสนบาท และผูห้ลกีเลีย่ง
ภาษีน าเขา้ต้องจ าคุกไม่เกิน 10 ปี ปรบัครึ่งเท่า แต่ไม่เกิน 4 เท่าของภาษีที่ขาด และศาลยงัมอี านาจยดึ
ทรพัยไ์ด ้

ขณะทีเ่รื่องเงนิรางวลัและสนิบนน าจบั กฎหมายไดก้ าหนดไวใ้หอ้ยา่งละ20% จากค่าขายของกลาง 
แต่ไม่เกิน5 ล้านบาท ซึ่งกรมศุลกากรยืนยนัว่าการมีเงินรางวลัและสินบนยงัมีความจ าเป็น แม้ว่า
ผูป้ระกอบการจะเรยีกรอ้งใหย้กเลกิกต็าม 



คอลมัน์ รกัษ์เกษตร : ปัญหาการผลิตพืชแบบอินทรีย ์
 
 
ค ำถำม ขอทราบเรื่อง การผลติพชืแบบอนิทรยี ์และมี

ปญัหาทีเ่กดิขึน้อะไรบา้งครบั 
รตันชยั วงษาสุวรรณ 
อ.อูท่อง จ.สุพรรณบุร ี
 
 

ค ำตอบ การผลติพชืแบบอนิทรยี ์ชว่ยรกัษาสภาพแวดลอ้มและทรพัยากรใหย้ัง่ยนื นับเป็นจุดขายที่
ส าคญัอกีจุดหน่ึงของผลติผลเกษตรอนิทรยี์ นอกเหนือไปจากจุดขายดา้นความปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค การ
ผลติแบบเกษตรอนิทรยีส์่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตคิ่อนขา้งน้อย การเพิม่ความ
อุดมสมบูรณ์ของดนิเป็นไปโดยกระบวนการทางชวีวทิยา ซึ่งเป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้ในธรรมชาต ิการงด
ใชส้ารเคมสีงัเคราะหต์่างๆ เอือ้ใหส้ิง่ทีม่ชีวีติทุกชนิดในระบบนิเวศน์สามารถปรบัตวัเขา้สู่จุดสมดุล การผลติ
แบบเกษตรอินทรีย์ช่วยกระตุ้นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักถึงความส าคัญของการรักษา
สภาพแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตใิหย้ ัง่ยนื เพือ่รองรบัการผลติทีย่ ัง่ยนืต่อไปในอนาคต 

ปญัหาการผลิตพชืแบบอินทรยี์เป็นเรื่องของโรค แมลง และความอุดมสมบูรณ์ของดิน ซึ่งส่งผล
กระทบต่อปรมิาณของผลผลติและผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บั ดงัน้ี 

-การจดัการความอุดมสมบูรณ์ของดนิ ในการผลติพชืผลแบบทัว่ไปนัน้ เกษตรกรสามารถปรบัระดบั
แรธ่าตุต่างๆ ในดนิใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของพชืเป้าหมายไดโ้ดยใชปุ้๋ ยเคม ีในขณะทีก่ารปรบัความ
อุดมสมบูรณ์ของดินในการผลิตพชืแบบอินทรีย์จ าเป็นต้องใช้ปุ๋ ยอนิทรีย์ และต้องพึ่งพาการท างานของ
เชื้อจุลนิทรยีด์นิ เช่น การย่อยสลายสารอาหาร การตรงึไนโตรเจน ซึ่งไม่สามารถก าหนดสดัส่วนของธาตุ
อาหารใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของพชืเป้าหมายได ้หรอือาจจะท าไดโ้ดยยากล าบากอยา่งยิง่ 

-ผลผลติ ด้วยขอ้จ ากดัห้ามใช้สารเคมกี าจดัโรคศตัรูพชื ปุ๋ ยเคมแีละสารเคมกี าจดัวชัพชื จงึท าให้
ผลผลติต่อหน่วยพื้นที่ของเกษตรอนิทรยี์ต ่ากว่าผลผลติที่ได้รบัจากการผลติโดยวธิีทัว่ไป และยงัต้องใช้
แรงงานมากขึน้ในการดแูลรกัษา ท าใหต้น้ทุนการผลติของพชือนิทรยีส์งูกวา่ตน้ทุนการผลติพชืดว้ยวธิที ัว่ไป 
ส่งผลถงึราคาขายและผลตอบแทนที่เกษตรกรไดร้บั จงึเป็นประเดน็ที่เกษตรกรจะตดัสนิใจผลติพชือนิทรยี์
ชนิดใดชนิดหน่ึงหรอืหลายชนิดรว่มกนั 

-สารเคม ีการหา้มใชส้ารเคมสีงัเคราะห ์เชน่ ปุ๋ ยเคม ีสารเคมกี าจดัโรคและศตัรพูชื และสารเคมกี าจดั
วชัพชื กอ็าจสง่ผลกระทบถงึผลผลติและประสทิธภิาพในการผลติพชืผลบางชนิด การงดใชส้ารเคมอีาจส่งผล
ดา้นลบต่อความปลอดภยัของผลติผลเกษตรอนิทรยี ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีของการงดใชส้ารก าจดัเชือ้
รา เพราะเชือ้ราหลายชนิดสรา้งสารพษิ ทีม่อีนัตรายต่อผูบ้รโิภค เช่น เชือ้ราบางชนิดสรา้งสารพษิทีเ่ป็นสาร
ก่อมะเรง็ เชื้อราบางชนิดสรา้งสารพษิที่เป็นพษิต่อระบบทางเดนิอาหาร และระบบสบืพนัธุ ์การหา้มใชส้าร



ก าจดัเชือ้ราท าใหผ้ลติผลเกษตรอนิทรยีม์โีอกาสปนเป้ือนเชือ้ราและสารพษิเหลา่น้ี สูงกว่าผลติผลทีผ่ลติโดย
วธิที ัว่ไป 

-เน้ือทีก่ารผลติ การที่จะใหไ้ดผ้ลผลติมากขึน้ ก็จ าเป็นทีจ่ะต้องใชเ้น้ือที่ในการผลติมากกว่าเดมิ แต่
การจะหาพื้นที่ดนิที่มคีวามเหมาะสมต่อการผลิตแบบอนิทรยี์ โดยเฉพาะความเหมาะสมด้านความอุดม
สมบูรณ์ของพืน้ทีด่นิก็จะเป็นขอ้จ ากดัในการผลติได้ การผลติพชืแบบอนิทรยีเ์ป็นระบบการผลติทีค่ านึงถงึ
สภาพแวดล้อม รกัษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลาย ทางชีวภาพ โดยมีระบบการจดัการ
นิเวศวิทยาที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษใน
สภาพแวดลอ้ม รวมถงึการน าภูมปิญัญาของชาวบา้นมาใชป้ระโยชน์ดว้ย ประเทศไทยในฐานะทีเ่ป็นผูผ้ลติ
และส่งออกสนิคา้อาหารที่ส าคญัแห่งหน่ึงของโลก มคีวามเหมาะสมและมศีกัยภาพที่จะเป็นแหล่งผลติพชื
อนิทรยี ์เพือ่เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัในระดบันานาชาตเิพื่อใหเ้กษตรอนิทรยีเ์ป็นทีย่อมรบั
ในระดบัชาตแิละระดบัสากล ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งสรา้งมาตรฐานการผลติเกษตรอนิทรยี ์ใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐานสากลดว้ย 

นำย รตัวิ 
 
 


