ปที่ 20
ฉบับที่ 4

มกราคม
2555

สารอวยพรปใหม ๒๕๕๕
ในศุภวาระดิถีขึ้นปใหม ๒๕๕๕
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ที่ทานนับถือ จงดลบันดาลใหทานและครอบครัว
ประสบแตความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใด
ในทางที่ชอบที่ควร ขอใหสมปรารถนาทุกประการ

(นายสมชาย พูลสวัสดิ์)
อธิบดีกรมศุลกากร

บทสัมภาษณอธิบดีกรมศุลกากร
กาวไกลสู AEC 2015
หนา 9
การใหบริการวินิฉัยราคา
ศุลกากรลวงหนา

หนา 13

เรื่องนาทำรับวันปใหม
ดานศุลกากร
ทาอากาศยานหาดใหญ

หนา 18

หนา 19

Customs Inside

กิจกรรมตักบาตรท�าบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม่
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีก รมศุลกากร พร้ อ มคณะผู้ บริ ห าร และเจ้ า หน้ า ทีก่ รมศุ ล กากร ร่ วมกั น
ท�า บุญ ตั ก บาตร ถวายภั ต ตาหารเช้ า แด่ พ ระสงฆ์ จ� า นวน 19 รู ป จากวั ด ไตรมิต รวิ ท ยาราม วรวิ ห าร
เนือ่ งในวั น ขึ้นปีใหม่ 2555
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คลังเดินหน้าจัดเพชรวายุภักษสัญจร ครั้งที่ 4
รับการเปลี่ยนแปลงองคกร
กระทรวงการคลังได้จดั สัมมนาโครงการเพชรวายุ
ภักษ์สัญจรในภาคเหนือ โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4
ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2554
และการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ เป็นโครงการ
ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้น
ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีการตื่นตัว
ในการสร้างนวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ๆ
เพื่อเป็นเวทีส�าหรับเผยแพร่รูปแบบการให้บริการที่
หลากหลายของกระทรวงการคลังสูส่ าธารณะนอกจากนี้
ยังเป็นเวทีทรี่ วบรวมองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์
ต่ อ การท�า งานเพิ ่ม ประสิท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก าร
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
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อธิบดีกรมศุลกากรหารือข้อราชการกับ
ผู้ช่วยเอกอัครราชทูตฯ สหรัฐอเมริกา
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร ให้การต้อนรับ
Mrs.Ana Cambiaso ผู้ช่วยเอกอัครราชทูตฝ่ายกิจการ
ศุลกากรและป้องกันชายแดน สถานเอกอัครราชฑูต
สหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทย เพื่อ หารือ พั น ธกิ จ
ในการดู แ ลป้ อ งกั น บริ เวณชายแดน ณ ห้ อ งรั บ รอง
กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554

รองเลขาธิการนายกฯ เข้าพบอธิบดี
นายบัณฑูร สุภัควณิช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เข้าพบนายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร และ
คณะผู้ บ ริ ห ารกรมฯเพื ่อ ร่ ว มหารื อ และขอบคุ ณ
ในการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่
16 มกราคม 2555

ร่วมแสดงความยินดีก้าวสู่ปีที่ 63 นสพ.ไทยรัฐ
นายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดีด้านบริหาร
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ในโอกาสครบรอบปีที่ 63 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554
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อธิบดีกรมศุลกากรให้สัมภาษณผ่านสื่อ

“ข่าวเศรษฐกิจ ช่อง7”
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร ให้สมั ภาษณ์
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง7 เกี่ยวกับการสวมสิทธิ์
จ�าน�าข้าว พร้อมอวยพรสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสวันขึ้น
ปีใหม่ ณ กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554

“รายการระวังภัยของเนชั่น”
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร ให้สัมภาษณ์
รายการระวังภัย 24 ชั่วโมง ของเนชั่นทีวี เรื่อง การลักลอบ
ค้าสัตว์ปา่ ตามความผิดอนุสัญญาไซเตส ณ ศูนย์ประสานงาน
ทรั พ ย์ ส ิน ทางป ญ ญา ส�า นัก สืบ สวนและปราบปราม
กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555

“รายการเรื่องจริงผ่านจอ”

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร ให้สัมภาษณ์
รายการเรื่องจริงผ่านจอ เกี่ยวกับคดีข้าราชการซี 7 ท�าร้าย
เจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยสนามบินสุวรรณภูมิ นอกจากนี้
ยังให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและบางกอกโพสต์
เกี่ยวกับความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ AEC
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555
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อวยพรปีใหม่ผู้บริหารกรมฯ
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกรมศุลกากร
ร่วมอวยพรปีใหม่ผู้บริหารระดับสูงของกรมฯ เมื่อวันที่
30 ธันวาคม 2554

อวยพรปีใหม่แด่ผู้บริหารกระทรวงฯ

ผู้บริหารกรมศุลกากร มอบกระเช้าและร่วมอวยพร
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังเนื่องในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่ 2555 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554
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กรมศุลกากรร่วมจัดงาน BOI

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร และ นายยุทธนา หยิมการุณ
รองอธิบดีด้านบริหาร ร่วมพิธีเปดงาน BOI Fair 2011
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555 โดยกรมศุลกากรร่วมจัดบูท
แสดงนิทรรศการ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยให้ค�าปรึกษาด้วย

อวยพรปีใหม่ ช่อง 3 และนสพ.มติชน
นางหัทยา ทิพยวัฒน์ ผู้อ�านวยการส่วนสือ่ สาร
และบริการข้อมูล มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แก่ผบู้ ริหาร
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และร่วมแสดงความยินดี
ในโอกาสครบรอบ 75 ปี หนังสือพิมพ์มติชน เมื่อวันที่
9 มกราคม 2555
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บทสัมภาษณ์

นายสมชาย พูลสวัสดิ์
อธิบดีกรมศุลกากร

กรมศุลกากรก้าวไกลสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประเทศไทยมีความพรอมเต็มที่เพือ่ กาวไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ด ว ยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ และการค า ที ่แ ข็ง แกร ง เห็ น ได จ ากการจั ด อั น ดั บ
Doing business ในป 2554 ของ World Bank ประเทศไทยอยูอันดับตนๆ อันดับที่
17 จาก 183 ประเทศทั่วโลก ทั้งดานความงายในการทําธุรกรรมและดานการอํานวย
ความสะดวกทางการค า แก ภ าคธุ ร กิจ ส ง ออก-นํ า เข า ซึ ่ง เป น ผลมาจากการที ่
กรมศุลกากรไดดําเนินการตามแผนพิมพเขียว AEC Blueprint มาโดยตลอด และ
ยังจะดําเนินการตามมาตรการตางๆ ตอไป
9
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วันที่ 1 มกราคม 2555 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะส่งผลท�าให้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้ใช้พกิ ดั อัตราแบบเดียวกันและง่ายต่อการท�า
ธุรกรรมระหว่างประเทศสมาชิก

แนวทางในการท�างานของกรมฯ เพื่อก้าวไปสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ�าเป็นต้องมองการท�างานใน
หลายมิติ ทั้งในด้านคน กฎหมายและเทคโนโลยีใหม่ๆ ภายใต้
แนวทาง “คนมีคณ
ุ ภาพ กฎหมายทันสมัย และเทคโนโลยีใหม่ๆ
เพื่อก้าวไปสู่ AEC 2015” โดยในเรื่องคนมีคุณภาพ ถือว่าเป็น
หัวใจส�าคัญในการด�าเนินนโยบายต่างๆ เนื่องจากกรมศุลกากร
เป็นหน่วยงานที่ตอ้ งให้บริการแก่ประชาชนและผูป้ ระกอบการ
ดังนัน้ เพื่อรองรับ AEC เราจึงจ�าเป็นต้องพัฒนาด้านภาษา
ต่างประเทศ โดยเป็นการเตรียมพร้อมทั้งในด้านความรู้ ทักษะ
สมรรถนะ และทัศนคติ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น
นอกจากนี ้ ยัง จ� า เป็ น ต้ อ งเรี ย นรู ้ วั ฒ นธรรมของประเทศ
เพื่อนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กฎระเบียบปฏิบตั ิ
และความตกลงระหว่างประเทศ อีกด้วย โดยกรมศุลกากรก�าลัง
ด�าเนินการจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากรเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2558 โดย
มีวงเงินกว่า 60 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี (2555-2557)
นอกจากนี้ ในเรื่องการประเมินราคาสินค้าเพื่อน�ามาค�านวณ
ภาษี อ ากรก็ เ ป็ น สิง่ ส� า คั ญ ทีเ่ จ้ า หน้ า ทีจ่ � า เป็ น ต้ อ งมี ท ัก ษะ
กรมศุลกากรจึงอยู่ในช่วงด�าเนินการเพื่อจัดอบรมบุคลากรใน
เรื่องการประเมินราคา GATT เพื่อให้บุคลากรมีความรู้มากขึ้น
และพัฒนาการประเมินราคาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2. อยูใ่ นช่วงการยกร่างพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ..... โดยจะก�าหนดให้หกั จ่ายเงินสินบนไม่เกิน 10 ล้านบาท
หักจ่ายเป็นเงินรางวัลได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท ขั้นตอนการด�าเนิน
งานอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้
พรก. ดังกล่าวจะท�าให้เกิดความคล่องตัวในการท�างานของ
เจ้าหน้าที่และภาคธุรกิจได้รบั ความสะดวกมากยิ่งขึน้
3. อยู่ในช่วงการร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ..... เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษ จ�านวนเงินในการงดการ
เรียกเก็บและจ�านวนเงินเพิ่มทีเ่ รียกเก็บ โดยโทษตาม มาตรา
27 เดิมก�าหนดให้ปรับเป็นเงิน 4 เท่าราคาของรวมค่าอากร
หรือจ�าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งจ�าทั้งปรับ แก้ไขเป็นจ�าคุกตั้งแต่
6 เดือนถึง 10 ปีหรือปรับไม่เกิน 4 เท่าราคาของรวมค่าอากร
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และ โทษตามมาตรา 27 ทวิ เดิมก�าหนดให้
จ�าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับเป็นเงิน 4 เท่าราคาของรวมค่าอากร
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ แก้ไขเป็นจ�าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน
4 เท่าราคาของรวมค่าอากร หรือทั้งจ�าทั้งปรับ โดยกฏหมาย
ดังกล่าว อยู่ระหว่างรอเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทน
ราษฎร

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของการคาระหวาง
ประเทศทําใหเราจําเปนที่จะตองปรับปรุงกฎหมาย
ให ทั น สมั ย โดยเฉพาะในการลดอุ ป สรรคพิ ธี ก าร
ในการนําเขา การสงออกและการดําเนินธุรกิจการคา
การลงทุน โดยการแกไขกฎหมายที่สําคัญๆ ไดแก
1. พระราชก�าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2555 เป็นการปรับปรุงแก้ไขการจ�าแนกประเภทสินค้าตาม
ระบบฮาร์ โมไนซ์ อ าเซี ย น (the ASEAN Harmonized
Tariff Nomenclature : AHTN) ซึ ่ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั ้ง แต่
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ขณะที่ เทคโนโลยีใหมๆ จะชวยในการลดระยะเวลา
ของการผานพิธกี ารศุลกากรและลดตนทุนดานเอกสาร
นอกจากนี้ ยังจะชวยทําใหบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ดังนั้น เพื่อการอํานวยความสะดวก
ทางการคา (Trade facilitation)
1. กรมศุลกากรได้นา� เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้
ไม่ว่าจะเป็น e-Customs e-import e-export e-Freezone
e-Warehousing และ e-payment เป็นต้น ท�าให้ภาคธุรกิจ
สามารถท�าธุรกรรมได้รวดเร็ว ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิคส์ ได้ท่ัว
ประเทศตลอด 24 ชั่วโมง ท�าให้ลดค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและ
ลดจ�านวนเอกสาร
2. เราอยู่ในช่วงด�าเนินการจัดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์
ณ จุดเดียว (National Single Window : NSW) ซึ่งเป็นระบบ
บูรณาการ การน�าเข้า-ส่งออก และโลจิสติคส์ โดยการเชื่อมโยง
ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ใบรับรอง ใบอนุญาต ข้อมูลการ
อนุญาตยกเว้นภาษี เป็นต้น โดยมีทั้งหมด 38 หน่วยงานที่เข้า
ร่ ว มโครงการและ 8 หน่ ว ยงานได้ ใช้ ง านจริ ง แล้ ว ซึ ่ง มี
งบประมาณทั้งสิ้น 370.8 ล้านบาท จากปี 2552 ถึง 2555
และหาก NSW ประสบความส� า เร็ จ เราก็ จ ะพั ฒ นาไปสู ่
ASEAN Single Window (ASW) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
3. หนึ่งในเงื่อนไขทีจ่ ะได้รับสิทธิประโยชน์จากการค้า
ระหว่างประเทศอาเซียน คือการมีแหล่งก�าเนิดสินค้ามาจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียน และเพื่อให้เกิดความง่ายในการออก
ใบรับรอง เราจึงได้จัดท�าโครงการรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าด้วย
ตนเองโดยผูส้ ง่ ออก (Self-Certiﬁcation) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์
มาใช้เพื่อลดขั้นตอนในการขอสิทธิและต้นทุนด้านเอกสารและ
เวลาให้กับผู้ประกอบการ ในด้านการป้องกันและปราบปราม
ยังคงมีความจ�าเป็นต่อเนื่อง โดยเราได้น�าอุปกรณ์อันทันสมัย
มาใช้เพื่อการตรวจสอบ ได้แก่
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1). การน�าระบบ X-ray มาช่วยในการตรวจปล่อยสินค้า
ขาเข้าและขาออกทีข่ นส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์โดยไม่ต้องเปด
ตรวจสินค้า นอกจากนี้ ยังมีเครื่องเอ็กซเรย์ชนิด Mobile X-ray
ซึ่งสามารถทีจ่ ะเคลื่อนย้ายไปตามด่านทีม่ ีความจ�าเป็นและ
มีการค้าที่หนาแน่น
2). ระบบโทรทัศน์วงจรปด (Closed Circuit Television
System : CCTV System) ซึ่งโครงการมีวงเงินกว่า 740 ล้านบาท
โดยมีบริษทั กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
เพื่อใช้ในการตรวจสอบการลักลอบและหลีกเลี่ยงต่างๆ

Customs Issue
นอกจากนี ้ ในเรื ่อ งการเพิ ่ม ประสิท ธิ ภ าพการ
ทํางานของดานศุลกากรก็จะมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากเปนประตูสปู ระเทศไทย และเราคาดวาการคา
ชายแดนจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นหลังจากเราไดเขาสู
การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Gate Way ในการอ�านวยความสะดวกให้การเคลื่อนย้ายสินค้า
ณ บริเวณพรมแดน รวมถึงการปรับปรุงบทบาทในการตรวจ
ร่ ว มกั บ ศุ ล กากรประเทศเพื ่อ นบ้ า นในบริ เวณ Common
Control Area : CCA นอกจากนี้ กรมศุลกากรได้อยู่ในช่วง
ด�าเนินการก่อสร้างด่านใหม่ๆ 4 ด่าน ได้แก่ ด่านศุลกากรบูเกะตา
ด่านศุลกากรเชียงของแห่งใหม่ ด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งที่ 2
ด่านพรมแดนบ้านประกอบ และในปีหน้า เราก็จะท�าการ
ปรับปรุงด่านพรมแดนสะเดา เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของการ
ค้าขายชายแดน

จากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม ท�าให้ไทยมีศักยภาพ
ในการเป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้าในอนาคต (Distribution
Center หรือ Inland Container Depot) โดยจ�าเป็นต้องเน้น
การปรับปรุงบทบาทหน้าทีข่ องด่านศุลกากรให้สามารถเป็น
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การให้บริการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า
(Advance Ruling on Valuation)
ส�านักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
กรมศุลกากรได้ด�าเนินการให้บริการวินิจฉัยราคาศุลกากร
ล่วงหน้า (Advance Ruling on Valuation) เพื่อตอบสนอง
นโยบายการจัดเก็บภาษีอากรให้มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส และ
เป็นธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่ออ�านวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบ
การ ช่วยให้ผู้ประกอบการทราบผลการก�าหนดราคาศุลกากร
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินต้นทุนสินค้าในเบื้องต้น
2. เพื่อให้การก�าหนดราคาศุลกากรในหน่วยงานบริการ
ศุลกากรต่างๆ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ช่วยให้ผปู้ ระกอบการได้
รับบริการทางศุลกากรที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
3. สร้างเสริมระบบวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้าให้เป็น
ไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับการน�ามาตรา 7 ของความ
ตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศลุ กากรและการค้า 1994 มาถือปฏิบตั ิ
4. เพื่อเน้นการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทีเ่ รียบง่ายและ
สอดคล้องกัน ระหว่างผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ศุลกากร
เนื่องจากเป็น โครงการที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับผูป้ ระกอบการ
โดยตรง จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งเสริมสร้างความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า
ให้กับผู้ประกอบการและผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจในหลักการของระบบการวินิจฉัยราคาศุลกากร
ล่วงหน้า ระเบียบวิธีปฏิบัติ พร้อมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับ ทั้งนี้
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีอากรเป็นไปตามเป้าหมายของกรมศุลกากร

การด�าเนินการเกี่ยวกับการรับค�าร้องขอให้วนิ จิ ฉัยราคา
ศุลกากรล่วงหน้า
1. ให้เจ้าหน้าทีผ่ ู้มีหน้าทีร่ ับค�าร้องขอให้วินิจฉัยราคา
ศุลกากรล่วงหน้าด�าเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบว่าผู้ประกอบการได้กรอกข้อความใน
ค�าร้องขอให้วินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า (แบบที่1) ถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม่ และเอกสารที่แนบค�าร้องได้รับรองส�าเนาถูก
ต้องแล้ว
1.2 ตรวจสอบว่าผู้ประกอบการได้ลงลายมือชื่อรับรอง
ไว้ในค�าร้อง กรณีผู้ประกอบการมอบอ�านาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้
ยืน่ ค�าร้องแทน ให้ตรวจสอบหนังสือมอบอ�านาจว่าถูกต้องครบ
ถ้วนหรือไม่
1.3 เมื่อด�าเนินการตามข้อ (1.1) และข้อ (1.2) ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้วจะประทับตรารับเรื่อง วัน เดือน ปี พร้อมลงนาม
ก�ากับ และเสนอผูอ้ า� นวยการส�านักมาตรฐานพิธกี ารและราคา
ศุ ล กากรหรื อ ผู ้ ท ีไ่ ด้ รั บ มอบหมายเพื ่อ สั ่ง การให้ เจ้ า หน้ า ที ่
พิจารณาด�าเนินการโดยพลัน
2กรณีทเี่ จ้าหน้าทีผ่ ู้มีหน้าทีร่ ับค�าร้องตรวจสอบพบว่า
เอกสารไม่ถกู ต้องครบถ้วน ให้แจ้งผูย้ ่ืนค�าร้องด�าเนินการให้ถกู
ต้องครบถ้วนต่อไป
การด� า เนิ น การที ่เ กี ่ย วกั บ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ราคา
ศุลกากรล่วงหน้า

การด�าเนินการให้บริการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า
1. ให้เจ้าหน้าที่พจิ ารณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของ
ตามค�าสัง่ ทัว่ ไปกรมศุลกากรที่ 18/2552 และประกาศ
กรมศุลกากรที่ 67/2552 เรื่องการให้บริการวินิจฉัยราคา ของที่สอบถามพร้อมเอกสารประกอบ และด�าเนินการ ดังนี้
ศุลกากรล่วงหน้า
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1.1 กรณีขอ้ มูลรายละเอียดเพียงพอที่จะสามารถวินจิ ฉัย
ราคาศุลกากรล่วงหน้าได้ ให้เสนอผลการวินิจฉัยดังกล่าวต่อ
ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร พร้อม
มีหนังสือไปรษณีย์ตอบรับแจ้งให้ผู้ยืน่ ค�าร้องทราบภายใน 30
วันท�าการนับ แต่วันทีไ่ ด้รับข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน ตาม
แบบแนบท้าย (แบบที่ 2) หากไม่สามารถด�าเนินการได้ภายใน
ก�าหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ให้มีหนังสือไปรษณีย์ตอบรับ
แจ้งเหตุผลและระยะเวลาทีค่ าดว่าจะสามารถด�าเนินการแล้ว
เสร็จ ให้ผู้ยื่นค�าร้องทราบตามแบบแนบท้าย (แบบที่ 3)

สั่งการเพื่อยกค�าร้อง พร้อมมีหนังสือไปรษณียต์ อบรับแจ้งให้ผู้
ยื่นค�าร้องทราบ ตามแบบแนบท้าย (แบบที่ 5)

1.2 กรณีขอ้ มูลรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะวินจิ ฉัยราคา
ศุลกากรได้ ให้มีหนังสือไปรษณีย์ตอบรับภายใน 5 วันท�าการ
นับแต่วันที่ประทับตรารับเรื่อง เพื่อแจ้งให้ผู้ยื่นค�าร้องมาชี้แจง
และยื่นข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมภายใน 15 วันท�าการ นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือตามแบบแนบท้าย (แบบที่ 4)
1.2.1 หากไม่ได้รับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
ผู้ยนื่ ค�าร้องภายใน 15 วันท�าการ นับแต่วันทีไ่ ปรษณีย์ลง
ทะเบียนตอบรับ ให้มหี นังสือไปรษณียต์ อบรับเพื่อแจ้งเตือนไป
ยังผู้ยนื่ ค�าร้องตามแบบแนบท้าย(แบบที่ 4) และหากยังไม่ได้
รับข้อมูลรายละเอียดอีกภายใน 15 วันท�าการ นับแต่วันที่
ไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ ให้ถอื ว่าผูย้ ่ืนค�าร้องไม่ประสงค์จะ
ขอให้วนิ ิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า ให้เสนอผูอ้ า� นวยการส�านัก
มาตรฐานพิ ธี ก ารและราคาศุ ล กากรพิ จ ารณาสั ่ง การ เพื ่อ
ยกค�าร้อง พร้อมมีหนังสือไปรษณีย์ตอบรับแจ้งให้ผู้ยนื่ ค�าร้อง
ทราบ ตามแบบแนบท้าย (แบบที่ 5)
1.2 .2 หากผู ้ ย ืน่ ค� า ร้ อ งไม่ ส ามารถให้ ข ้ อ มู ล
รายละเอียดเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก�าหนด อาจขอขยาย
เวลาการให้ข้อมูลดังกล่าวได้ โดยให้มีหนังสือแจ้งเหตุผลความ
จ�าเป็น และก�าหนดเวลาทีแ่ น่นอนต่อส�านักมาตรฐานพิธีการ
และราคาศุลกากร เมือ่ พ้นก�าหนดการขอขยายเวลา ให้เสนอ
ผูอ้ �านวยการส�านักมาตรฐานพิธกี ารและราคาศุลกากรพิจารณา

2.2 หากข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้รบั ยังไม่เพียงพอ
ทีจ่ ะวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า ให้เจ้าหน้าทีผ่ ู้พิจารณามี
หนังสือแจ้งผู้ยื่นค�าร้องให้ส่งข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมภายใน
15 วันท�าการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และหากไม่ได้รับข้อมูล
ดังกล่าวภายในระยะเวลาทีก่ �าหนด ให้ถือว่าผู้ยืน่ ค�าร้องไม่
ประสงค์จะขอให้วินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า ให้เสนอผู้
อ�านวยการส�านักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากรพิจารณา
สั่งการเพื่อยกค�าร้อง พร้อมมีหนังสือไปรษณีย์ตอบรับแจ้งให้ผู้
ยื่นค�าร้องทราบ ตามแบบแนบท้าย (แบบที่ 5)

2. กรณีทเี่ จ้าหน้าที่ผู้พิจารณาได้รับข้อมูลรายละเอียด
เพิ่มเติม ให้ด�าเนินการดังนี้
2.1 หากข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงพอที่จะสามารถ
วินจิ ฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้าได้ ให้เจ้าหน้าที่ผพู้ จิ ารณาด�าเนิน
การตามข้อ 1.1

การยื่นค�าร้องขอใช้บริการ
ผู ้ ป ระกอบการและผู ้ ท มี ่ ี ส ่ ว นเกี ่ย วข้ อ ง สามารถดู
รายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้องได้ทางอินเทอร์เน็ตของกรมศุลกากร
(www.customs.go.th) ประกาศกรมศุลกากรที่ 67/2552
ลงวันที่ 29 กันยายน 2552
โดยผู้ประกอบการและผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้องทีป่ ระสงค์จะใช้
บริ ก าร ต้ อ งยืน่ ค� า ร้ อ งขอใช้ บ ริ ก ารวิ นิ จ ฉั ย ราคาศุ ล กากร
ล่วงหน้า โดยใช้แบบฟอร์มที่ 1 ท้ายประกาศกรมศุลกากร
ที่ 67/2552 และยื่นที่สา� นักมาตรฐานพิธกี ารและราคาศุลกากร
ชั้น 12 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
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ขั้นตอนการใหบริการวินิจฉัยราคาศุลกากรลวงหนา
มี

ตัวแทน
ผู้รับมอบอ�านาจ

ผู้ประกอบการยื่นค�าร้อง (แบบที่ 1)
ขอให้วินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า

หนังสือรับมอบอ�านาจ

ไม่มี
เอกสารถูกต้อง
ครบถ้วน?

เจ้าหน้าที่รับค�าร้อง

ใช่
หนังสือแจ้งเหตุผลและระยะเวลา
คาดว่าจะเสร็จ (แบบที่ 3)

เจ้าหน้าที่พิจารณา
ค�าร้องขอฯ

ไม่เสร็จ
พิจารณา
แล้วเสร็จ

Pre Valuation Process
GATT 1-6

พิจารณาแล้วเสร็จสิ้น
ภายใน 30 วันนับแต่วัน
ได้รับข้อมูลครบถ้วน?
เสร็จ
หนังสือแจ้งผลการวินิจฉัย
(แบบที่ 2)

พอ

15

ยื่นเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน

ข้อมูล
เพียงพอ1?
ไม่พอ
หนังสือแจ้งให้มาชี้แจง
และยื่นเอกสารเพิ่มเติม
(แบบที่ 4)

ยื่น

แจ้งผู้ยื่นค�าร้อง

พอ

ไม่พอ

ข้อมูล
เพียงพอ 2 ?

ไม่ใช่

ผูย้ ่นื ค�าร้องให้เอกสาร
เพิ่มเติมภายใน 15 วัน
นับแต่วันได้รับแจ้ง?

หนังสือแจ้งยกเลิก
ค�าร้องฯ (แบบที่ 5)

ไม่ยื่น

Customs Social Protection
ÈØÅ¡Ò¡Ã»¡»‡Í§ÊÑ§¤Á

จับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร มูลค่า 30 ล้านบาท

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวจับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร รวมมูลค่าประมาณ 30 ล้านบาท
ณ บริเวณลาดจอดรถหน้าส่วนของกลาง ส�านักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555

จับกุมรถยนต์ลักลอบน�าเข้า มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท

นายราฆพ ศรีศภุ อรรถ ผูอ้ �านวยการส�านักสืบสวนและปราบปราม แถลงข่าวจับกุมรถยนต์ลกั ลอบและหลีกเลี่ยงน�าเข้า
ของบริษัท ทีเค ออโต้ อิมพอร์ต คาร์ จ�ากัด และบริษัทในเครื่อ รวมมูลค่ากว่า 100 ล้าน ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่
29 ธันวาคม 2554
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าระนารู
ส
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เทคนิ คจัดการกับความเครียดของคนท�างาน

คนท�างานกับความเครียด มักจะเปนของคูก่ ันที่หลีกเลี่ยงได้ยาก เวลาที่ท�างานผิดพลาด หรือท�างานไม่ทันทีไร ความเครียด
ก็พุ่งปรี๊ดขึ้นมาทุกที แต่ถ้าหากเราไม่ควบคุมชีวิตเราให้ดี ความเครียดก็เหมือนจะเข้ามาควบคุมชีวิตเราแทน เพราะฉะนั้นเราจึง
ต้องมีเทคนิคจัดการกับความเครียด ซึ่งมีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกัน
ไมละเลยการดูแลสุขภาพ
บางคนเครียดแล้วกินอะไรไม่ลง กินก็ไม่ได้กนิ นอนก็ไม่ได้
ทราบความรูสึกของตัวเอง
นอน เอาแต่ท�างานจนไม่ได้พักผ่อน ท�าให้สุขภาพย�่าแย่ ทั้งยัง
เมือ่ ไรก็ตามทีค่ ุณรู้ตัวว่าเริ่มเกิดความเครียด ให้เริ่มเบี่ยง
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างาน มีแต่ผลเสีย ดังนั้นไม่ว่าจะ
เบนความสนใจ หันไปท�าอย่างอื่นแทน
เกิดอะไรขึ้น ต้องไม่ลืมดูแลสุขภาพเสมอ
ขอการสนับสนุนจากคนรอบขาง
การได้ระบายความกังวลใจออกไปบ้าง จะช่วยให้เรารู้สึก
ดีขึ้น

หายใจลึกๆ
รับเอาออกซิเจนเข้าไปในร่างกาย ช่วยให้รสู้ กึ ผ่อนคลายได้

ยอมรั บ ความเป น จริ ง ในเรื อ่ งที ่ทํ า ให เ กิ ด
ความเครียด
ว่ามันเป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นแล้ว ไม่มีประโยชน์ทีจ่ ะเครียด รีบ
หาหนทางแก้ไขจะดีกว่า

อยายึดติดกับความสมบูรณแบบ
การที ่คิ ด ว่ า งานของเราจะต้ อ งสมบู ร ณ์ แ บบไร้ ที ่ติ นั ้น
เป็นการท�าร้ายตัวเอง เพราะยิง่ เป็นการเพิ่มความเครียดให้
ตนเองมากขึ้น คนเราย่อมท�าผิดพลาดกันได้ ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย
แต่ประการใด

วางแผนการทํางานในขั้นตอไป
เพื่อจัดระบบให้ตนเอง ลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

หากจําเปนควรขอความชวยเหลือจากมือ
อาชีพอยางเหมาะสม

เรียนรูที่จะปฏิเสธ
คงไม่มีใครที่ไม่เคยถูกไหว้วานหรือขอร้องให้ชว่ ยเหลือ ใน
ขณะทีง่ านเต็มมือสุดๆ การปฏิเสธไม่ใช่ว่าไม่มีน�้าใจ แต่ควร
รู้จักปฏิเสธอย่างสุภาพ

¡ÒÃ·íÒ§Ò¹Â‹ÍÁÁÕÍ»Ø ÊÃÃ¤ áÅÐ·íÒãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´ä´Œ
ÍÂÙ‹·ÕèÇ‹ÒàÃÒ¹Ñé¹ÃÙŒà·‹Ò·Ñ¹¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´ËÃ×Íà»Å‹Ò à¤ÃÕÂ´áÅŒÇ
à¡Ô´»ÃÐâÂª¹ÍÂ‹Ò§äÃ¡Ñºµ¹àÍ§áÅÐ¼ÙŒ¤¹ÃÍº¢ŒÒ§ËÃ×ÍäÁ‹
áÅŒÇàÃÒ¨Ðà¤ÃÕÂ´ä»·íÒäÁ ãËŒºè¹Ñ ·Í¹ªÕÇµÔ ·ÕèÊÇÂ§ÒÁ¢Í§àÃÒ
´Ñ§¹Ñé¹ÁÒ¨Ñ´¡ÒÃ¡Ñº¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´ãËŒÍÂÙ‹ËÁÑ´¡Ñ¹´Õ¡Ç‹Ò ¨Ðä´Œ
ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¡Ñº¡ÒÃ·íÒ§Ò¹à¾ÔèÁ¢Öé¹æ ·Ø¡ÇÑ¹

ที่มา : http://th.jobsdb.com
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ช่วงวันปใหม่ หลายคนยกให้วันที่ 1 เดือน 1 เปน
ตัวเลขสวยที่จะเริ่มต้นท�าอะไรดีๆ ให้ชีวิต วันนี้เรารวม
8 เรื่องสุดฮิตที่ผู้คนตั้งใจจะท�ารับปใหม่ที่ก�าลังเดินทาง
มาถึ ง ไม่ แ น่ ว ่ า บางเรื ่อ งอาจเป น แรงบั ล ดาลใจให้ กั บ
คุณบ้างเหมือนกัน

1.ใชเวลากับครอบครัวใหมากขึน้

หลายคนทีต่ ลอดทัง้ ปีหมดเวลาไปกับงาน เพื่อนฝูง หรือ
แม้กระทั่งเดินทางท่องเทีย่ วตัวคนเดียว จนหลงลืมทีจ่ ะให้
เวลากั บ ครอบครั ว ไหนๆ ช่ ว งนี ้ก็ ไ ด้ ห ยุด ยาวแล้ ว อาจ
พาพ่อและแม่ไปกินอาหารอร่อยๆ สักมื้อ พาไปเที่ยวหรือจะ
ท�าแบบง่ายๆ ก็แค่กลับบ้านบ้าง คนทีร่ ออยู่จะชื่นใจ แค่นี้
ก็เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ทดี่ ีเลยค่ะ

5.ปลดหนี้

ใครที่กา� ลังปวดหัวกับรายจ่ายตัวแดง อยากถือเอา 1 ม.ค.
เป็ น วั น ดี เริ ่ม ต้ น ปลดหนี ้ นอกจากการช� า ระของเก่ า ให้
เรียบร้อยแล้ว อาจได้เวลาจ�ากัดการใช้จา่ ยให้สมดุลกับรายรับ
สถานะทางการเงินคุณจะได้ราบรื่นตลอดทั้งปี

2.ตัง้ ใจออกกําลังกาย

หลายๆ คนพูดกับตัวเองเป็นร้อยๆ ครั้ง ว่าจะลุกขึ้นมา
ออกก�าลังกายในตอนเช้า(แต่เตียงนุ่มไม่อยากลุก) หรือไม่ก็
ตอนเย็นหลังเลิกงาน (แต่ก็เหนื่อยจะแย่) สรุปก็คือ ไม่เคย
ท�าได้ ทั้งทีร่ ู้ดีว่า ถ้าการออกก�าลังกายตามปกติเป็นเรื่อง
ยาก อาจบังคับตัวเองด้วยการสมัครฟตเนสราคาแพงเพื่อ
ให้คุ้มเงิน หรือไม่ก็ลองหารูปคนหุ่นดีๆ เสื้อผ้าตัวจิ๋วทีอ่ ยาก
ใส่มาติดไว้ สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นแรงฮึดทีด่ ี

6.ฉันจะตองมีความสุขกวานี้

หลายคนที่เครียดเคร่งกับการท�างานจนไม่มเี วลาให้สมอง
และร่างกายได้พัก ถือเอาช่วงหยุดยาวๆ นี้ ตามหาความสุข
คืนให้กับตัวเองด้วยการท�าอะไรตามใจเสียบ้าง เช่น อยาก
เรียน อยากท�า หรือท่องเทีย่ ว ก็ท�าซะเพื่อเติมพลังชีวิตให้
พร้อมรับการท�างานหนักในปีต่อๆ ไป

3.ปนีจ้ ะเลิกบุหรี่แลว

7.อยากเปนอาสาสมัคร

เชื่อหรือไม่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วสิงห์อมควันใช้ความพยายาม
ในการเลิกบุหรี่อย่างน้อย 4 ครั้งเลยทีเดียว (หากคุณเพิ่ง
เริ่มได้ครั้งหรือสองครั้งแล้วล้มเหลว ขอให้พยายามต่อไป)
ถ้ายากนักลองใช้ศูนย์ฮอตไลน์ต่างๆ ทีจ่ ะช่วยให้ค�าแนะน�า
ในการเลิกบุหรี่อย่างถูกต้อง และไม่ล�าบากอย่างทีค่ ิด

การท�าความดีถือเป็นการเอากฤกษ์เอาชัยต้อนรับปีใหม่
ซึ่งมีหลายวิธี ทั้งการเป็นอาสาสมัครให้กบั หน่วยงานต่างๆ แต่
หากไม่สะดวกลงมือท�าเอง ก็อาจบริจาคเงินส่วนหนึ่งที่ได้จาก
รายได้หรือโบนัสประจ�าปีให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อน�าไปช่วย
เหลือต่อไป

4.เลิกดื่มสักที

8.ไดฤกษจัดการชีวิต

ถึงน�้าเมาจะถูกเข้าใจ (ผิดๆ) ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการ
เฉลิมฉลอง แต่น่คี อื การท�าลายสุขภาพแล้วแถมผลาญเงินไม่
น้อย ในแต่ละปีมียอดผูเ้ สียชีวติ เพราะเมาแล้วขับจ�านวนมาก
คุณคงไม่อยากเป็นหนึ่งในนั้น และไม่ใช่แค่คนดื่มเองเท่านั้นที่
เดือดร้อน แต่ผู้ไม่เกี่ยวข้องทีต่ ้องมาพลอยเจ็บหรือเสียชีวิต
เพราะคุณ...นี่มันฝนร้ายชัดๆ

บ้านแสนสกปรก โตะท�างานยุง่ เหยิง ตูเ้ สื้อผ้ารกยังกะรังหนู
เหล่านี้คือหลักฐานว่าตลอดปีทผี่ ่านมาเราลืมดูแลตัวเอง
มากเพียงใด อยากให้หนุม่ ๆ สาวๆ คนท�างาน ถือเอาช่วงเวลา
เริ่มต้นปีใหม่นี้ จัดสรรเพื่อการเริ่มต้นที่ดี
ที่มา : หนังสือพิมพ์ M2F
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เท่าทีค่ วรรัฐบาลจึงได้มีน โยบายทีจ่ ะด�าเนิน การเป ดด่ า น
ศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ นั้น
วันที่ 26 สิงหาคม 2531 การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ได้ รั บ โอนกิ จ การท่ า อากาศยานหาดใหญ่ มาบริ ห ารงาน
เป็นแห่งที่ 2 ต่อจากท่าอากาศยานเชียงใหม่
วันที่ 22 มิถุนายน 2532 กรมศุลกากรจึงได้ประกาศตั้ง
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ณ อาคารท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ ทางด้านทิศตะวันตกของตัวอาคาร เพื่อให้บริการ
น�าของเข้าหรือส่งออกซึ่งของทุกประเภท รวมทัง้ การส่งออก
ซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้า หรือขอทัณฑ์บนทุประเภท ตั้งแต่
วันที่ 23 มิถุนายน 2532 เป็นต้นไป
วันที่ 19 กรกฎาคม 2532 กรมศุลกากรโดย นายวิโรจน์
เลาหะพั น ธ์ อธิ บ ดี ก รมศุ ล กากร ได้ เ ป็ น ประธานพิ ธี เ ป ด
ด่ า นศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่อย่างเป็นทางการ เพื่อ
ให้บริการแก่นกั ท่องเที่ยวให้ได้รบั ความสะดวกมากขึ้น เพราะ
ท่ า อากาศยานหาดใหญ่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการขนส่ ง ทาง
อากาศยานในภาคใต้ตอนล่าง และเพื่อสนองนโยบายของ
รัฐบาลในการส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทย การท่องเที่ยว อีก
ทั้งเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด แก่ผู้มาใช้บริการ
ของศุลกากรในลักษณะปฏิบัติพิธีการต่างๆ เสร็จสิ้น ณ จุด
เดียว (ONE STOP SERVICE) โดยมีฐานะเป็นด่านศุลกากร
สังกัดส�านักงานศุลกากรภาคที่ 1 (ส�านักงานศุลกากรภาคที่ 4
หรือ ศภ.4 ในปจจุบัน)

ประวัติด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่
เดิมจังหวัดสงขลามีสนามบินศุลกากรสงขลาซึ่งจัดตั้งโดย
กฎกระทรวงการคลั ง ฉบั บ ที ่ 12 พ.ศ. 2486 ต่ อ มา
การคมนาคมทางอากาศเจริญขึ้น รัฐบาลจึงให้สร้างสนามบิน
หาดใหญ่เพิ่มขึ้นตามกกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 61 พ.ศ. 2515
โดยประกาศยกเลิกสนามบินศุลกากรสงขลาและก�าหนดสนาม
บินหาดใหญ่ เป็น “สนามบินศุลกากรหาดใหญ่” ตั้งแต่วันที่
31 พฤษภาคม 2515 เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นต้นก�าเนิดของด่าน
ศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่
วั น ที ่ 16 เมษายน 2514 รั ฐ บาลได้ ป ระกาศให้
ท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นสนามบินอนุมัติต่อมาเมื่อวันที่
26 พฤษภาคม 2515ได้กฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 61
พ.ศ. 2515 ก�าหนดให้ท่าอากาศยาหาดใหญ่เป็นสนามบิน
ศุลกากรตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2515 เพื่อการน�าของเข้า
และส่งออกซึ่งของทุกประเภทรวมทัง้ การส่งออกของทีข่ อคืน
อากรขาเข้าหรือของทีม่ ีทัณฑ์บนทุกประเภทและก�าหนดให้มี
เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจ�าท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในขณะนั้น
กรมศุลกากรพิจารณาเห็นว่า ปริมาณอากาศยานและสินค้าที่
น�าเข้า - ส่งออกทางท่าอากาศยานหาดใหญ่มีไม่มากนัก จึง
มอบหมายให้ด่านศุลกากรสงขลา จัดเจ้าหน้าทีม่ าควบคุม
การน�าเข้า-ส่งออกทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยเมื่อมี
การน�าสินค้าเข้าหรือส่งสินค้าออก จะต้องไปปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรที่ด่าน ศุลกากรสงขลา ซึ่งอยู่ห่างจากท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ประมาณ 43 กิโลเมตร ท�าให้ไม่ได้รับความสะดวก

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีหน้าที่ความรับผิด
ชอบในการปฏิบตั พิ ธิ กี ารเกี่ยวกับการน�าสินค้าเข้า-ส่งสินค้าออก
จัดเก็บภาษีอากรของศุลกากรและตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ควบคุมการบรรทุก และขนถ่ายสินค้าทีน่ �าเข้าหรือส่งออก
สินค้าเปลี่ยนอากาศยาน และจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ตรวจ
สอบและควบคุมอากาศยาน ตลอดจนผู้โดยสารขาเข้าและ
ผู ้ โดยสารขาออก รวมทั้งหีบห่อของผู้โดยสาร ป้องกันและ
ปราบปรามการลั ก ลอบหนี ศุ ล กากรทางท่ า อากาศยาน
หาดใหญ่ และการหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อจ�ากัดตามกฎหมาย
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2. เขตประกอบการเสรี (ฉลุง) การขออนุมตั กิ รมศุลกากร
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 ให้ด่านศุลกากรหาดใหญ่เป็นผู้
ด�าเนินการด้านพิธีการและควบคุมตามกฎหมายศุลกากรมี
บริเวณพื้นที่ 114 ไร่ หรือ 0.1824 ตร.กม.
3. อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามประกาศกระทรวง
การคลัง เรื่อง ก�าหนดและแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 มีบริเวณพื้นที่ 477,687 ไร่ หรือ
764.30 ตร.กม.
4. สถานีรถไฟ
5. สถานีขนส่งผู้โดยสาร
6. ไปรษณีย์

ศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การด�าเนินคดีเกี่ยวกับการ
ฝ่าฝืนกฎหมายศุลกากร ควบคุมคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภท
ร้านค้าปลอดอากร และเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรม
ภาคใต้ จังหวัดสงขลา และเขตควบคุมศุลกากรในอ�าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตลอดจนให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติ
พิธีการศุลกากรทีถ่ ูกต้องแก่ผู้น�าเข้าและผู้ส่งออก และการ
อ�านวยความสะดวกเท่าที่จะพึงปฏิบตั ใิ ห้แก่ผมู้ าติดต่อทุกราย

เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
1. สนามบินหาดใหญ่ ตามกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่
61 พ.ศ.2515 ก�าหนดให้สนามบินหาดใหญ่เป็นสนามบิน
ศุลกากร ตั้งแต่วนั ที่ 31 พฤษภาคม 2515 มีบริเวณพื้นที่ 3,415
ไร่ หรือ 5.464 ตร.กม.

ผลการด�าเนินงานปีงบประมาณ 2554
หน่วย : ล้านบาท

สถิติการจัดเก็บรายได้รวมทุกประเภท
รายได้ที่จัดเก็บ
ศุลกากร
หน่วยงานอื่น
รวม

ปีงบประมาณ 2554 เปรียบเทียบ 2553
ปีงบประมาณ2554 ปีงบประมาณ2553 เพิ่มขึ้น (ลดลง)
8.897
2.961
11.858
8.398
15.790
24.188
17.295
18.751
36.046

สถิติการจัดเก็บรายได้ศุลกากร
ปีงบประมาณ 2554 เปรียบเทียบ 2553
ประเภทรายได้ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
2553
(ลดลง)
2554
54.37
3.268
6.010
9.278
อากรขาเข้า
(100)
(0.072)
0.072
0
อากรขาออก
(8.34)
(0.235)
2.815
2.580
ค่าธรรมเนียม
33.28
2.961
8.897
11.858
รวม
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ร้อยละ
33.28
188.02
108.41

หน่วย : ล้านบาท
เปรียบเทียบกับประมาณการ 2554
ร้อยละ
ประมาณการ เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
32.54
2.278
7.000
(100)
(0.010)
0.010
268.57
1.880
0.700
53.80
4.148
7.710
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สถิติมูลค่าการน�าเข้า – ส่งออก
ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ
2554

มูลค่าการน�าเข้า
มูลค่าการส่งออก

1,219,045,456.05
522,177,250.00

เปรียบเทียบมูลค่าสินค้าของ
ปีงบฯ 2554 และปีงบฯ 2553
เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ร้อยละ

ปีงบประมาณ
2553

1,370,398,532.71 (151,353,076.66)
233,361,203.24 288,816,046.76

(11.04)
123.76

สถิติผู้โดยสาร
การด�าเนินงาน

ปีงบประมาณ 2554

ปีงบประมาณ 2553

1,896

7,718

1,912

1,862

111,506
110,023

49,228
45,330

1. รายงานเทีย่ วบินอากาศยานระหว่าง
ประเทศ (ล�า)
- รายงานเที่ยวบินอากาศยานระหว่าง
ประเทศขาเข้า
- รายงานเที่ยวบินอากาศยานระหว่าง
ประเทศขาออก
2. ผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ราย)
- ผู้โดยสารระหว่างประเทศขาเข้า
- ผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก

สถิติด้านการปราบปราม
คดี (ราย)
การจับกุม
สินค้า
คดีศุลกากร
หน่วยงานอื่น
รวม

ปีงบฯ
2554
144
264
408

มูลค่า (บาท)
ปีงบฯ เปลี่ยนแปลง
2553 (ร้อยละ)
(5.88)
153
(225.92)
81
74.35
234

ปีงบฯ
2554
972,185.00
19,369,231.15
20,341,416.15
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ปีงบฯ
2553
435,546.00
5,818,483.00
6,254,029.00

เปลี่ยนแปลง
จ�านวน
ร้อยละ
536,639.00 123.21
13,550,748.15 232.89
14,087,387.15 225.25
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สถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ

าดใหญ่

เมืองห
ล
า
บ
ศ
ท
เ
ะ
ณ
ร
นสาธา

สว

่

เมืองหาดใหญ

พระมหาธา

ตุเจดียไตร

วัดหาดให

ญ่ใน

ภพ ไตรมง

คล

ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90115
โทรศัพท์ 0-7425-1081, 0-7422-7212, 0-7422-72
14
โทรสาร 0-7425-1082
E-mail 75150000@customs.go.th
Website www.hatyaicustom.com

น�้าตกโตนงาช้าง
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ศุลกากรเพื่อสังคม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2555

หน่วยงานในสังกัดกรมศุลกากรได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2555 ซึ่งตระหนัก
และให้ความส�าคัญกับเด็กๆ ที่จะเติบโตขึ้นเป็นอนาคตของชาติ โดยจัดให้มกี จิ กรรมต่างๆ เช่น เล่นเกมส์ชงิ รางวัล
แจกของขวัญ เลี้ยงอาหาร พร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆที่เรียนดี
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“¾Í´Õ...ÁÕàÃ×èÍ§àÅ‹Ò”
ÊÇÑÊ´Õ¤‹Ð ¾º¡Ñº Ë¹Ù¾Í´Õ ¡Ñ¹àª‹¹à¤Â ¡Ñº¤ÍÅÑÁ¹ “¾Í´ÕÁÕàÃ×èÍ§àÅ‹Ò” ©ºÑº¹Õéä´ŒÃÑºà¡ÕÂÃµÔ
¨Ò¡¼ÙºŒ ÃÔËÒÃÃÐ´ÑºÊÙ§¢Í§¡ÃÁÏ ÍÕ¡·‹Ò¹·ÕÊè §‹ àÃ×Íè §àÅ‹Òã¹Í´Õµ·Õ¢è º¢Ñ¹ÁÒ½Ò¡á¿¹æ ÊÁÒªÔ¡¨ØÅÊÒÃ
ÈØÅ¡Ò¡Ã ÁÒµÔ´µÒÁ¡Ñ¹àÅÂ¤‹Ð ¡ÑºàÃ×èÍ§ÃÒÇ¢Í§¼ÙŒãµŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒ·ÕèÇ‹Ò§‹ÒÂ

»ÅÍÁµÑÇ...µÒÁÊÑè§
ÃÍ§Ï ÍÃÍ¹§¤ ÇÑªÃàÈÃÉ°¡ØÅ ÊÁÑÂ·ÕèÍÂÙ·‹ ÁÕ à©¾ÒÐ¡Ô¨»ÃÒº»ÃÒÁÅÑ¡ÅÍºËÃ×ÍË¹‹ÇÂÍÑÁÃÔ¹·Ã ¡Í§»‡Í§¡Ñ¹Ï
à´ÔÁÁÕµíÒáË¹‹§ÊÒÃÇÑµÃÈØÅ¡Ò¡Ã 6 ËÃ×ÍËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹ã¹¢³Ð¹Ñé¹ áÅÐàËµØ¡ÒÃ³¡çà¡Ô´·ÕÊè ¹ÒÁºÔ¹´Í¹àÁ×Í§
à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡áÁ‹¤ŒÒÅÑ¡ÅÍº¹íÒ¢Í§Ë¹ÕÀÒÉÕà¢ŒÒÁÒ¢ÒÂ áÅÐáÁ‹¤ŒÒàËÅ‹Ò¹Ñé¹¡çÃÙŒ¨¡Ñ Ë¹ŒÒµÒ¢Í§ÈØÅ¡Ò¡Ã·Ø¡¤¹ ·íÒãËŒ
¨Ñº¼ÙŒ¡ÃÐ·íÒ¤ÇÒÁ¼Ô´äÁ‹¤‹ÍÂä´Œ ÃÍ§Ï ÍÃÍ¹§¤ ¨Ö§¤Ô´á¼¹áÅÐÊÑè§¡ÒÃãËŒ¹ÒÂµÃÇ¨Ï ª×èÍ»˜ÞÞÒ ·Õèà»š¹ÅÙ¡¹ŒÍ§
ä»»ÅÍÁµÑÇà¾×èÍ¨ÑºáÁ‹¤ŒÒàËÅ‹Ò¹Ñé¹ µ¡àÂç¹ÁÕá¢¡¡ÑºáÁ‹¤ŒÒ¡ÅØ‹ÁË¹Öè§à´Ô¹ÁÒËÒ ÃÍ§Ï ÍÃÍ¹§¤

Ë¹Ù¾Í´Õ

ÃÍ§Ï ÍÃÍ¹§¤

: (µ¡ã¨àÁ×èÍàËç¹ÅÙ¡¹ŒÍ§) ä»·íÒÍÐäÃÁÒ...·íÒäÁ¶Ö§
áµ‹§µÑÇÍÂ‹Ò§¹Õé

¹ÒÂµÃÇ¨Ï »˜ÞÞÒ : ¡çËÑÇË¹ŒÒÊÑè§ãËŒ¼Á»ÅÍÁµÑÇ ¼Á¡ç»ÅÍÁà»š¹á¢¡
áÁ‹¤ÒŒ àÅÂ¨íÒäÁ‹ä´Œ... à¾ÃÒÐ¤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§ËÑÇË¹ŒÒá·Œæ
¼Á¨Ö§¨ÑºáÁ‹¤ŒÒÁÒä´ŒËÅÒÂ¤¹àÅÂ¤ÃÑº
ÃÍ§Ï ÍÃÍ¹§¤

: !!!

*** ËÒ¡¤Ø³à¨ÍàËµØ¡ÒÃ³¢íÒ¢Ñ¹ËÃ× ÍàÃ× è Í§ÃÒÇÊ¹Ø¡Ê¹Ò¹ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ Ê‹§àÃ× è Í§ÃÒÇ¢Í§¤Ø³¾ÃŒÍÁàºÍÃµÔ´µ‹ÍÁÒä´Œ·Õè e-mail:
khunnongtuk@hotmail.com, 106174@customs.go.th áÅŒÇ “Ë¹Ù ¾ Í´Õ ” ¨Ð¾Ô¨ ÒÃ³Ò¹íÒ àÃ× è Í§ÃÒÇ·Õèà´ç´æ
Å§¾ÔÁ ¾ ã¹¨Ø Å ÊÒÃ©ºÑ ºµ‹ Í æ ä»¤‹ Ð....ËÒ¡àÃ× è Í §¢Í§¤Ø³ä´ŒÅ§¾ÔÁ ¾ ã ¹¨ØÅÊÒÃ ¨Ðä´ŒÃÑº¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡ ¨Ò¡¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ...
Ê‹§¡Ñ¹ ÁÒàÂÍÐæ ¹Ð¤‹Ð

เจาหนาที่ฝายบริการขอมูล

www.customs.go.th
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