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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
ตรวจปลอยสินคา (e-Inspection) Ë¹ŒÒ 2

ลุกจากที่นอนมักรูสึกวูบ ทําไงดี?

ศักราชใหมศุลกากรอิเล็กทรอนิกส

ดานศุลกากรกันตัง
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μÃÇ¨»Å‹ÍÂÊÔ¹¤ŒÒ (e-Inspection)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการตรวจปลอยสินคาของ
กรมศุลกากร โดยใหเจาหนาทีศ่ ลุ กากรสามารถตรวจสอบขอมูล
เพื่อการตรวจสินคาและบันทึกสั่งปลอย ในลักษณะ On-Line
ผานเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Tablet) ณ จุดตรวจสินคา
เพือ่ บริการใหผนู าํ เขา-สงออก สามารถรับ-สงสินคาจากอารักขา
ศุลกากรไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

2) กลั บ มาบั น ทึ ก ผลการตรวจปล อ ยสิ น ค า ผ า นเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร ณ สํานักงานศุลกากร และระบบกรมฯ จะแจง
ขอมูลการสั่งปลอยสินคาไปยังระบบของคลังสินคา/ทาเรือ
(3) เพื่อใหคลังสินคา/ทาเรือสงมอบสินคาใหกับผูนําเขา/
ตัวแทน หรือนําสินคาบรรทุกขึ้นเรือ/อากาศยาน

การพัฒนาระบบ e-Inspection

การใหบริการพิธีการศุลกากร

สํ า นั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ได พั ฒ นา
ระบบการตรวจขอมูลใบขนสินคาและขอมูลทีเ่ กีย่ วของ แทนการ
ใชเอกสารใบขนสินคา และการบันทึกผลการตรวจปลอยสินคา
ผาน Tablet ดังนี้
(1) พัฒนาโปรแกรม (Web Application) บน Tablet และ
เชื่อมโยงกับฐานขอมูลการนําเขา/สงออก (Paperless Customs) เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบขอมูลใบขนสินคาและขอมูล
ที่เกี่ยวของ เชน กฎหมาย พิกัดอัตราศุลกากร ของตองหามตอง
กํากัด ฯลฯ และ สามารถบันทึกผลการตรวจปลอยสินคา ผาน
Tablet ในทันที
(2) การเชือ่ มโยงระบบเครือขายไรสาย ผานระบบ Internet
ดวยเครือขายระบบ 3G/EDGE/GPRS ของผูใหบริการเครือขาย
และระบบ WiFi ของกรมศุลกากรในพื้นที่ที่ครอบคลุมถึงทั่ว
ประเทศ
(3) พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย (Security) ในการเขา
ถึงฐานขอมูลการผานพิธกี ารศุลกากรนําเขา/สงออก (Paperless

กรมศุลกากร ไดใหบริการพิธกี ารศุลกากรดวยระบบพิธกี าร
ศุลกากรอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (Paperless Customs)
ตั้งแตป 2551 เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูประกอบการคาใน
การผานพิธีการศุลกากรเพื่อนําสินคาเขาหรือสงสินคาออกไป
นอกราชอาณาจักรไดอยางสะดวก รวดเร็ว และ ชวยลดตนทุน
ดานเอกสาร โดยมีกระบวนงานหลักๆ ไดแก การผานพิธีการ
ใบขนสินคา การชําระคาภาษีอากร การตรวจปลอยสินคา และ
การสงมอบสินคานําเขา/การรับรองการรับบรรทุกสินคาสงออก
เมื่อผูนําเขา/สงออก/ตัวแทน ผานพิธีการศุลกากรโดยการ
สงขอมูลอิเล็กทรอนิกสมายังระบบคอมพิวเตอรของกรมศุลกากร
แลว กรณีเปนสินคาทีต่ อ งพบเจาหนาทีศ่ ลุ กากรเพือ่ ตรวจสินคา
กอนสงมอบ
(1) ผูนําเขา/ผูสงออก/ตัวแทน จะตองเตรียมเอกสารใบขน
สินคาและเอกสารทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ใหเจาหนาที่ นําไปตรวจสินคา
ณ คลังสินคา/ทาเรือ หรือลานตรวจสินคาตูคอนเทนเนอร
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Customs) ผานเครือขายไรสายระบบ 3G/EdGE/GPRS ของ
ผูใหบริการเครือขาย และ ระบบ WiFi ของกรมศุลกากร

(3) ผูสงออก/ตัวแทน สามารถนําสินคาไปบรรทุกขึ้นเรือ/
อากาศยาน และนําออกไปนอกราชอาณาจักรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การใหบริการตรวจปลอยสินคา
ผาน Tablet (e-Inspection)

การติดตั้งใชงาน
มีการติดตั้งใชงานระบบ e-Inspection สําหรับการตรวจ
สินคาขาเขา ณ สํานักงานศุลกากร 4 แหง ไดแก สํานักงาน
ศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ
สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ และสํานักงานศุลกากรตรวจสินคา
ลาดกระบัง

1 การนําเขา เมื่อผูนําเขา/ตัวแทน ผานพิธีการศุลกากรโดย
การสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสมายังระบบคอมพิวเตอรของกรม
ศุลกากรแลว กรณีเปนสินคาที่ตองพบเจาหนาที่ศุลกากรเพื่อ
ตรวจสินคากอนสงมอบ
(1) ผูนําเขา/ตัวแทนสามารถติดตอเจาหนาที่ศุลกากรเพื่อ
ตรวจสินคา เจาหนาทีจ่ ะนํา Tablet ไปใชในการตรวจสอบขอมูล
ใบขนสินคา และขอมูลทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ตรวจสินคา ณ คลังสินคา/
ทาเรือ หรือลานตรวจสินคาตูคอนเทนเนอร
(2) บันทึกผลการตรวจปลอยสินคา ผาน Tablet ไดทันที
และระบบกรมฯจะแจงขอมูลการสั่งปลอยไปยังระบบของคลัง
สินคา/ทาเรือไดทันที
(3) ทําใหคลังสินคา/ทาเรือสามารถสงมอบสินคาใหกับผูนํา
เขา/ตัวแทนไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

ประโยชน
1. ลดคาใชจายของผูประกอบการในการจัดทําเอกสารใน
รูปกระดาษ ที่ใชในการตรวจปลอยสินคา
2. ลดขั้นตอนของผูประกอบการในการยื่นเอกสารในรูป
กระดาษตอเจาหนาที่ศุลกากร
3. ลดขั้ น ตอนของเจ า หน า ที่ ศุ ล กากรในการตรวจสอบ
เอกสารในรูปกระดาษกับขอมูลในระบบคอมพิวเตอร (Paperless Customs) กอนทําการตรวจปลอยสินคา
4. เจาหนาที่ศุลกากรสามารถตรวจขอมูลใบขนสินคาและ
ขอมูลที่เกี่ยวของ ผาน Tablet ไดตลอดเวลา
5. เจาหนาทีศ่ ลุ กากรสามารถบันทึกผลการปลอยสินคาผาน
Tablet ไดทันที ณ จุตรวจสินคา และระบบแจงการสั่งปลอยไป
ยังระบบของทาเรือ/คลังสินคา เพื่อสงมอบสินคาใหกับผูนําเขา
หรือแจงการสัง่ ปลอยไปยังระบบทาเรือ/คลังสินคา เพือ่ ใหบรรทุก
สินคาขึ้นเรือ/อากาศยาน
6. ผูประกอบการคาสามารถรับสินคาขาเขา/สงสินคาออก
ไดสะดวก รวดเร็วมากขึ้น และเปนธรรม
7. สงเสริมการเปนประเทศนาลงทุนของไทย

2. การสงออก เมื่อผูสงออก/ตัวแทน ผานพิธีการศุลกากร
โดยการสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสแลว และนําสินคาไปยังทา/ที่ ที่
สงของออก เมื่อทําการตัดบัญชีใบกํากับการขนยายสินคาแลว
พบวาเปนสินคาทีใ่ หเจาหนาทีศ่ ลุ กากรตองตรวจกอนการบรรทุก
ขึ้นเรือ/อากาศยาน
(1) เจาหนาที่ผูตรวจสินคาจะนํา Tablet เพื่อใชตรวจสอบ
ขอมูลใบขนสินคาและขอมูลที่เกี่ยวของในการตรวจสินคา ณ
ทาเรือ/คลังสินคาหรือลานตรวจสินคาตูค อนเทนเนอร
(2) บันทึกผลการตรวจปลอยสินคา ผาน Tablet ไดทันที
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¡ÒÃμÃÇ¨»Å‹ÍÂÊÔ¹¤ŒÒ¢Òà¢ŒÒ-¢ÒÍÍ¡ (e-Inspection)
¡ÒÃμÃÇ¨»Å‹ÍÂÊÔ¹¤ŒÒ¢Òà¢ŒÒ (e-Inspection)
ผูนําเขา / ตัวแทน

กรมศุลกากร
สํานักงาน
ระบบคอมพิวเตอร

ทาเรือ/
คลังสินคา
เตรียมของ และแจง
เตรียมของพรอมตรวจ

ติดตอขอรับของ
ติดตอ
เจาหนาที่ศุลกากร

เจาหนาที่นํา Tablet
ไปตรวจสินคา

รับแจงตรวจของและ
กําหนดนายตรวจ

แจงสั่งปลอยสินคา
web service

web service

เจาหนาที่ตรวจสินคา
เจาหนาที่บันทึกผลการตรวจ
ปลอยฯ ผาน Tablet
รับแจงสั่งปลอยสินคา

สงมอบสินคา

รับมอบสินคา
รับแจงการมอบสินคา

แจงสงมอบสินคา

web service

¡ÒÃμÃÇ¨»Å‹ÍÂÊÔ¹¤ŒÒÊ‹§ÍÍ¡ (e-Inspection)
ผูสงออก / ตัวแทน
ผูรับผิดชอบการบรรจุ

กรมศุลกากร
สํานักงาน
ระบบคอมพิวเตอร

จัดทําขอมูลใบกํากับ
การขนยายสินคา

web service

รับเลขที่ใบกํากับ

Response Message

ยื่นใบกํากับตอ
เจาหนาที่ศุลกากร

จนท. ตัดบัญชีใบกํากับฯ
กรณีเปดตรวจ
จนท. นํา Tablet
ไปตรวจสินคา

ทาเรือ/
คลังสินคา

ตรวจสอบและ
ออกเลขที่ใบกํากับฯ
เจาหนาที่ตรวจสินคา
แจงสั่งปลอยสินคา
web service

เจาหนาที่บันทึกผลการตรวจ
ปลอยฯ ผาน Tablet

รับแจงสั่งปลอยสินคา
สงมอบสินคา

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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Customs Control Technology : Tracking System
ของศุลกากร ไดแก ระบบติดตามทางศุลกากร ภายใตเทคโนโลยี
ระบบตรวจสอบรหัสโดยใชคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ (Radio Frequency
Identification : RFID) และเทคโนโลยีกําหนดตําแหนงบนพื้น
โลกผานดาวเทียม (Global Positioning System: GPS) อันจะ
เปนเครื่องมือหนึ่งที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลดังกลาว
ขางตน และยังเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ศุลกากรเพื่อการตรวจสอบ ติดตามการเคลื่อนยายของสินคา
เพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับใชในระบบการบริหารความเสี่ยงของ
ศุลกากรตอไป

การปรับปรุงวิธีการใหบริการใหมๆ
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 9 มีนาคม 2547 เห็นชอบในหลักการ
ของการจัดทําแผนพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย โดย
มอบหมายใหกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง เปนหนวยงานผูร บั
ผิดชอบในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรในการสงผานขอมูล
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ทั้ ง จากหน ว ยงานภายในประเทศที่ ใช ใ น
กระบวนการผานพิธีการศุลกากรและการตรวจปลอยสินคา
นํ า เข า -ส ง ออก และการเชื่ อ มโยงกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
จากตางประเทศ ในลักษณะของ Single Window Entry System
เพื่อเปนการลดขั้นตอนและสามารถใชขอมูลรวมกัน อันจะเปน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขันทางการคาของกลุมประเทศ
ที่เปนภาคีอาเซียน
โดยนอกจากกรมศุลกากร จะพัฒนาระบบคอมพิวเตอรที่มุง
เนนทางดานการใหบริการทางศุลกากรแลว เพื่อใหเกิดความ
สมดุลในการปฏิบัติงานและสอดคลองกับภาระหนาที่ของหนวย
งานที่ปรับเปลี่ยนไป กรมศุลกากรไดคัดเลือกเทคโนโลยีเพื่อการ
ควบคุมทางศุลกากรพรอมทัง้ พัฒนาระบบคอมพิวเตอรเพือ่ ใชใน
ดานการกํากับติดตามการเคลื่อนยายสินคาที่อยูภายใตอารักขา

กลุมผูรับบริการคือ
1.1 ตัวแทนเรือ
1.2 ผูนําของเขา
1.3 ผูสงของออก
1.4 ตัวแทนออกของรับอนุญาตจากกรมศุลกากร
1.5 ผูประกอบการภายใตสิทธิประโยชนทางภาษีอากร
1.6 ผูประกอบการขนสงสินคาภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ
1.7 ผูประกอบการทั่วไป
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ประมาณการจํานวนผูรับบริการ

ระหวางการขนสง โดยสามารถตรวจสอบสถานภาพของสินคา
ได ต ลอดเวลา และหากมี ก ารพั ฒ นาเพื่ อ เชื่ อ มต อ ไปยั ง ต า ง
ประเทศแลว ยอมทําใหกระบวนงานเกี่ยวกับการขนสงสินคา
ระหว า งประเทศมี ค วามปลอดภั ย สร า งความเชื่ อ มั่ น และ
ลดขั้นตอนการตรวจสอบสินคาลงได
5. ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
การใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความ
โปรงใสและเปนการสรางมาตรฐานในการปฏิบัติ ลดการใช
วิจารณญาณของเจาหนาที่ผูปฏิบัติ ทําใหระบบงานมีการตรวจ
สอบ ติดตามและประมวลผลของขอมูลไดอยางทันตอเหตุการณ
จากเดิมที่กรมศุลกากร มุงเนนในบทบาทของการจัดเก็บ
ภาษีอากรของรัฐ มาเปนบทบาทของผูอํานวยความสะดวก
ทางการคาและการใหบริการทางศุลกากร ภายใตมาตรฐานสากล
อันเปนที่ยอมรับของผูประกอบการโดยทั่วไป ทั้งทางดานความ
โปรงใสและลดความเปนอุปสรรคในการแขงขันทางการคา
ระหวางประเทศ
ภายในปพ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะกาวเขาสูการเปน
ภาคีสังคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10
ประเทศจะรวมเปนหนึ่งเดียว การรวมตัวกันทางการคาการ
ลงทุนยอมกอใหเกิดปริมาณสินคาทีข่ นสงผานระหวางประเทศ
มากยิ่งขึ้น ขั้นตอนการตรวจสอบของประเทศที่ทําการขนสง
ผานตองมีการพัฒนารูปแบบในการปฏิบัติรวมกัน ทั้งดาน
ระบบพิธีการศุลกากรและการควบคุมทางศุลกากร ในดาน
พิธีการศุลกากรประเทศไทยอยูระหวางพัฒนาระบบ Asians
Single Window เพื่อใชในการผานพิธีการศุลกากรระหวาง
ประเทศคูค า และใชกาํ กับการนําผานประเทศ เชนเดียวกับการ
ควบคุมทางศุลกากร กรมศุลกากรไดพฒ
ั นาระบบติดตามทาง
ศุลกากรขึน้ เพือ่ เสริมสรางความปลอดภัยของการขนสงผาน
อีกทัง้ เปนการลดขัน้ ตอนการตรวจสอบสินคาระหวางประเทศ
ดวยอีกทางหนึ่ง โดยอาศัยแนวคิดในเบื้องตนเมื่อประเทศ
ต น ทางตรวจสอบสิ น ค า แล ว ประเทศที่ นํ า ของผ า นหรื อ
ประเทศปลายทางไมจําเปนตองเปดตรวจสอบซํ้า โดยใช
อุปกรณภายใตเทคโนโลยีทกี่ าํ หนด เชน RFID, GPS กํากับการ
ขนยายและเสริมสรางความปลอดภัยในระหวางเสนทางการ
ขนสง

เมื่อพิจารณาจากจํานวนผูผานพิธีการศุลกากรในระบบ
TCES (Thai Customs Electronic System) ของกรมศุลกากร
สามารถประมาณการจํานวนผูรับบริการของระบบติดตามทาง
ศุลกากรไดจํานวนมากกวา 2 ลานรายตอป (ฐานในการคํานวณ
คิดจากปริมาณใบขนสินคาที่ผานพิธีการศุลกากรในระบบงาน
ตาง ๆ ของกรมศุลกากร จํานวนกวา 4 ลานฉบับตอป)

ประโยชนที่จะไดรับ
1. การควบคุมทางศุลกากร
เทคโนโลยี RFID เปนเทคโนโลยีเพือ่ ใชในการตรวจสอบ
ติดตามการเคลือ่ นยายของสินคาในระบบงานของศุลกากร เพือ่
นําขอมูลที่ไดรับมาประเมินผลหรือกําหนดเงื่อนไขความเสี่ยง
ทัง้ นี้ ระบบฯ จะเปนเครือ่ งมือชวยในการลดปริมาณและปองกัน
การเกิดกรณีลักลอบหรือหลีกเลี่ยงหนีศุลกากร อันจะกอใหเกิด
การบูรณาการของขอมูลภายในองคกรเพื่อการควบคุมทาง
ศุลกากร โดยมุง เนนการอํานวยความสะดวกทางการคาเปนหลัก
2. การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ศุลกากร
เพิม่ ประสิทธิภาพในการตรวจสอบขอมูลสินคา ณ สถานี
ตรวจสอบสินคา (Checking Post) ทีต่ อ งปฏิบตั งิ านภายใตระยะ
เวลาทีจ่ าํ กัด ระบบติดตามทางศุลกากรจะชวยใหการตรวจสอบ
และการปรับสถานะขอมูลใบขนสินคา/ใบกํากับการขนยายใน
ระบบเปนไปโดยงายและเปนอัตโนมัติ ลดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ทําใหผูปฏิบัติ
มุงเนนงานในสวนอื่นได
3. การลดตนทุนของผูประกอบการ
ในการกํากับการขนยายสินคา ระบบติดตามทาง
ศุลกากร สามารถทดแทนเอกสารที่ตองยื่นใหแกเจาหนาที่
ศุ ล กากรและหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง ทํ า ให ต  น ทุ น ของ
ผูประกอบการลดลง และเสริมสรางระบบงานของศุลกากรให
เปนระบบงานไรเอกสารอยางแทจริง
4. การเสริมสรางความปลอดภัยของกระบวนการขนสง
สินคา
การเคลือ่ นยายสินคาภายใตระบบติดตามทางศุลกากร
ทําใหผปู ระกอบการเกิดความเชือ่ มัน่ ในความปลอดภัยของสินคา
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บันทึกภาพผานเลนส
ศุลกากรสืบสานประเพณีไทย
ในวันสงกรานต 2555
กรมศุลกากรรวมสืบสานงานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต
2555 โดยจัดใหมีการตักบาตรพระสงฆ ถวายภัตตาหารเชา สรงนํ้า
พระพุท ธรูป และรดนํ้ า ขอพรจากผู ใ หญ เ พื่อ ความเปนสิริมงคล
ทั้งเปนการอนุรักษวัฒนธรรมไทยที่ดี โดยมีผูบริหารและเจาหนาที่
ในกรมศุลกากร เขารวมกิจกรรมนี้ ณ หองโถงอาคาร 1 ของกรม
ศุลกากร เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555
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ประชุมใหญสามัญประจําป
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร เปนประธาน
การประชุมใหญสามัญประจําป ครั้งที่ 1/2555 สมาคมตัวแทน
ออกของรับอนุญาตไทย ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุม
ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555

ประชุมคณะทํางานฯ ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร
นายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดีดานบริหาร เปนประธานใน
การประชุมคณะทํางานปรับปรุงประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร
ครั้งที่ 2/2555 ณ หองภาสกรวงศ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555

วันขาราชการพลเรือน
กระทรวงการคลั ง ให ก รมศุ ล กากร จั ด แข ง ขั น กี ฬ า
เทเบิลเทนนิส ในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ประจําป 2555
ระหวางวันที่ 21 - 23 มีนาคม ณ ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
บางมด เนื่องในวันขาราชการพลเรือน 1 เมษายน 2555
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กิจกรรมทําบุญตักบาตรประจําเดือน
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร พรอมผูบ ริหาร
และขาราชการ เจาหนาที่ รวมถวายภัตตาหารเชาแดพระสงฆ
พรอมตักบาตร (อาหารแหง) ณ หองโถงและบริเวณลานนํา้ พุ
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555

มอบปน BB GUN กองทัพบก
นางอรอนงค วัชรเศรษฐกุล รองอธิบดีดานปราบปราม
มอบปน BB GUN 103 กระบอก พรอมอุปกรณ ใหกบั หนวย
บัญชาการปองกันภัยทางอากาศ กองทัพบก ณ สํานักสืบสวน
และปราบปราม เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555

ประชุมฯ คณะทํางานกําหนดตําแหนงนายดานฯ

นายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดีดานบริหาร ประชุมคณะทํางาน
ปรับปรุงกําหนดตําแหนงนายดานฯ (อํานวยการระดับตนเปนระดับสูง)
ณ หองประชุมอนุมานราชธน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555

แสดงความยินดีครบรอบ 48 ป เดลินิวส
นางหัทยา ทิพยะวัฒน ผูอํานวยการสวนสื่อสารและ
บริ ก ารข อ มู ล สํ า นั ก บริ ห ารกลาง ร ว มแสดงความยิ น ดี
กับหนังสือพิมพเดลินิวส เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ป เมื่อ
วันที่ 28 มีนาคม 2555
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แสดงความยินครบรอบ 42 ป
ไทยทีวีสี ชอง 3
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากรพรอมคณะผูบริหาร
รวมแสดงความยินดีกบั สถานีโทรทัศนไทยทีวสี ชี อ ง 3 เนือ่ งในโอกาส
ครบรอบ 42 ป และมอบเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรให
แกโรงเรียนในถิน่ ทุรกันดาร จํานวน 10,000 บาท ณ อาคารมาลีนนท
พระราม 4 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555

มอบนโยบายแกผูบริหารฯและเจาหนาที่
นางกรศิริ พิณรัตน รองอธิบดีดา นภาษีอากรและสิทธิประโยชน ตรวจเยีย่ มและมอบนโยบายแกผบู ริหาร
และเจาหนาที่สํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากร ณ อาคาร 120 ป เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555

กรมสรรพสามิตดูงานพิพิธภัณฑกรมศุลกากร

นายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดีดานบริหาร ใหการ
ตอนรับ นางสมณีย มงคลโภชน รองอธิบดีกรมสรรพสามิตและ
คณะในโอกาสมาศึกษาดูงานการจัดพิพิธภัณฑกรมศุลกากร
ห อ งสมุ ด และสโมสรศุ ล กากร ณ กรมศุ ล กากร เมื่ อ
วันที่ 5 เมษายน 2555
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งานกาชาด
กรมศุลกากรรวมออกบูทกับกระทรวงการคลังในงานกาชาด
ประจําป 2555 ระหวางวันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2555
ณ สนามเสือปา สวนอัมพร

แสดงความยินดีครบรอบ 73 ป
สนง. สลากกินแบงรัฐบาล
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร และ นายจําเริญ โพธิยอด
ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง รวมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 73 ป สํ า นั ก งานสลากกิ น แบ ง รั ฐ บาล ณ สํ า นั ก งาน
สลากกินแบงรัฐบาล เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555

ประชุมเตรียมความพรอมสู AEC
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร เปนประธาน
การประชุมเตรียมความพรอมสู AEC ป 2558 กับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ณ หองประชุมอนุมานราชธน เมื่อวันที่ 3 เมษายน
2555

เปดคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง
นางกรศิริ พิณรัตน รองอธิบดีดานภาษีอากร
และสิทธิประโยชน เขารวมพิธีเปดคลินิกภาษี
กระทรวงการคลัง ณ สํานักงานศุลกากรทาเรือ
แหลมฉบัง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555
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ส าระนารู

ลุกจากที่นอนมัก
รูสึกวูบ …ทําไงดี???

¹éíÒÍÑ´ÅÁ 1 ¢Ç´

ความดั น โลหิ ต ตํ่ าที่เราพู ด ถึ งกั น ส ว นใหญ

ไมใชโรค

μŒÍ§ÇÔè§àºÔÃ¹¶Ö§ 50 ¹Ò·Õ

มักจะเปนอาการพวกลุกแลวเวียนหัวมึนๆ เปนเรือ่ งของ
รางกายไมคอยฟต เขาเรียกวา ความดันตํ่าเวลาเปลี่ยนทา
(Autostatic Hypotension) พวกนีเ้ ราจะเห็นวาบางที คนอายุ
มากๆ เราจะเห็นวาเวลานอนลุกตอนเชาก็ลม เพราะลุกเร็วเกินไป
ตองตะแคงตัวคอยๆ ดัน มิเชนนั้นจะวูบ มึน สาเหตุสวนหนึ่ง
อาจจะเปนเพราะระบบรางกายที่ปองกันไมใหเลือดไหลลงมา
ขางลาง ทีนี้ถาเลือดไหลลงมามากเกินไป คราวนี้ก็มีผลทําให
เลือดสวนที่เลี้ยงสมองนอยลงไปแปบนึง ทีนี้รางกายก็จะมี
ระบบประสาทอัตโนมัตทิ ี่คอยทําหนาทีท่ ําใหเสนเลือดแถวคอ
แถวหนาอก กันไวไมใหเลือดมันไหลลงมาเร็วเกินไป หากอายุ
มาก ปอดไมดี หรือกินยาความดันบางอยางอาจทําใหระบบ
ควบคุมนี้เสียไปได
ทีนี้ก็ตองดูวาเคาออกกําลังกายดีมยั้
พวกนี้ปกติออกกําลังกายจะชวยให ดี ขึ้ น
บางทีนอนพักผอนไมพอก็ทาํ ใหเปนได หาก
นอนใหพอและออกกําลังกาย พอรางกายฟต
หนอย อาการก็จะดีขึ้นแลว แตไมถือวาเปนโรค

¼ÅÇÔ¨ÑÂà¼Â

¹éíÒÍÑ´ÅÁ 1 ¢Ç´ = ÇÔè§ 50 ¹Ò·Õ (Lisa))
เลนเอาสาวๆ ที่กลัวอวนไมกลาดื่มนํ้าอัดลมกันไปเลยละสิ
เพราะเมื่อเร็วๆ นี้ การศึกษาตีพิมพใน American Journal of
Public Health เปดเผยวา คนเรามักจะประเมินแคลอรีทตี่ วั เอง
กินเขาไปผิดพลาด และแทนที่อาหารจะติดฉลากอาหารวามี
แคลอรีเทาไหรนั้น ฉลากที่เขียนวาตองวิ่งเพื่อเบิรนพลังงานกี่
นาทีจะไดผลดีมากกวา
งานวิจัยคนพบวา วัยรุนกวาครึ่งรูสึกไมอยากดื่มนํ้าอัดลม
หากไดเห็นฉลากเตือนวา จะตองออกกําลังกายดวยการวิ่ง 1
ชัว่ โมงตอการดืม่ นํา้ อัดลมหนึง่ กระปอง โดย ดร.ซาราห เบลช ผูน าํ
การวิจัยกลาววา ผูคนทั่วไปมักประเมินจํานวนแคลอรีที่ไดรับ
จากอาหารขยะตํ่าไป แตการเปรียบเทียบปริมานแคลอรีจาก
อาหารเปนการออกกําลังกาย จะชวยใหผบู ริโภคเขาใจงายขึน้ เชน
เปรียบจํานวนแคลอรีจากนํ้าหวานเทากับการวิ่งกี่นาที
นักวิจัยจาก Johns Hopkin’s Bloomberg School of
Public Health ชีว้ า แมนาํ้ อัดลมจะมีแคลอรีสงู แตกม็ สี ารอาหาร
เปนศูนย ดังนั้น สําหรับคนหนัก 55 กิโลกรัม อาจตองใชเวลาวิ่ง
ถึง 50 นาทีในการเบิรนนํ้าอัดลม 20 ออนซ สวนคนหนัก 75
กิโลกรัมก็อาจตองใชเวลาถึง 40 นาที
...ไมอยากคิดเลยวาคนดื่มนํ้าอัดลมทั้งวัน จะตองวิ่งกี่
ชั่วโมงกวาจะเบิรนหมด
แหลงที่มา www.Thaiza.com
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9 วิธีเปนคนทํางาน รุนใหม

ไมวาจะยังทํางานที่เกาหรือยายที่ทํางานใหม หนุมๆ
สาวๆ ก็สามารถเริ่มตนปใหมแบบคนทํางาน ไฟแรงที่เทใจ
ใหกับงานอันเปนที่รักไดทั้งนั้น วันนี้มีเคล็ดลับ 9 ของายๆ
ลองทําดู รับรองวาการทํางานทุกอยางประสบความสําเร็จ
แนนอน

ทัศนคติบวก

เปนทีมสปริต

แครจู กั มองโลกในแงดี ก็เหมือนกับวาคุณไดรบั ชัยชนะไปแลว
กับทุกเรื่องในทุกๆ สถานการณ ไมวาจะเจอปญหาหนักแคไหนก็
ยังยิม้ ได เชือ่ เถอะวา ไมวา ประตูขา งหนาจะปดไวแนนหนาแคไหน
ก็ยังมีทางเปดเขาไปได

งานแทบทุกอยางตองอาศัยความรวมมือระหวางเพื่อน
รวมงาน ตั้งแตระดับที่เล็กที่สุดไปจนถึงใหญที่สุด รูจักใหเกียรติ
กลาวชืน่ ชม หรือใหเครดิต ไมละเมิดลิขสิทธิ์ความคิดของคนอืน่
เมื่อคุณจริงใจไมยึดเอาความดีความชอบมาเปนของตนเอง
แตเพียงผูเดียวแลว อยางนี้เพื่อนรวมงานจะไมรักคุณไดอยางไร

จํารายละเอียดเพื่อนรวมงาน

มิตรภาพทีง่ ดงามและยัง่ ยืน เริม่ ตนจากการเอาใจใสซงึ่ กันและกัน
นอกจากจําชื่อเพื่อนรวมงานใหไดทุกคนแลว สิ่งที่ควรจําได คือ
รายละเอียดพืน้ ฐานเกีย่ วกับตัวเขา เชน ความชอบ/ไมชอบ ความสนใจ
สวนตัว งานอดิเรก และสไตลของแตละคน เปนตน แตอยาถึงขั้น
เปนสายสืบรูล กึ รูจ ริงทุกเรือ่ งจนเกินไป เพราะอันนัน้ ก็นา กลัวเกินไป

ไมอายที่จะถามและขอความชวยเหลือ

ไมมีใครเกงมาตั้งแตเกิด อยามัวแตถือตนวาเหนือกวาผูอื่น
เกงไปซะทุกเรื่องอยูเลย กลาในเรื่องที่ควร อยางการถามในสิ่งที่
ไมรูหรือขอความชวยเหลือ คําแนะนําจากผูอ นื่ ดีกวาทีจ่ ะทํางาน
ไปแบบผิดๆ มัว่ ๆ ซึง่ สงผลตอเพือ่ นรวมงานคนอืน่ ๆ แลวทีนจี้ ะ
อายหนักกวาเดิมนะ

กลาที่จะแตกตาง

ความแตกต า งจะมี คุ ณ ค า ขึ้ น มาได หากความต า งนั้ น มี
ประโยชนมากกวาทีจ่ ะทําใหคณ
ุ ดูเทหห รือแปลกอยางเดียวเทานัน้
เหมือนกับที่สตีฟ จอบสอุทิศชีวิตตนเองใหกับการคิดนอกกรอบ
กลาที่จะคิดและลงมือทํา เปนคนทํางานไฟแรงมากกวาที่จะยํ่าอยู
กับที่ หรือติดอยูกบั ระบบเดิมๆ ตลอดไป

ประหยัดทรัพยากร

พอเห็นวาไมใชบานตัวเอง ไมตองจายคานํ้า คาไฟ ก็ใชกัน
อยางเต็มที่ ซึง่ ไมยตุ ธิ รรมตอนายจางเลย (เปนคุณเองก็คงไมปลืม้
เหมือนกัน) ปดแอร ปดไฟ เมื่อเลิกใช หรือชวยกันเปนหูเปนตา
พบอุปกรณชาํ รุดก็รบี แจงซอม คิดซะวานอกจากจะชวยโลกแลว
ยังชวยเหลือบริษทั อีกดวย เผือ่ วาถารายจายลดลงไปได คุณอาจ
จะไดโบนัสกลับมาก็ไดนะ

ใสใจในการแตงตัว

เหตุผลทีค่ วรแตงตัวใหดดู อี ยูเ สมอ นอกจากจะสะทอนภาพลักษณ
รสนิยมและความพิถพี ถิ นั แลว ถาวันหนึง่ หัวหนาเรียกพบหรือลูกคา
คนสําคัญมาหาแบบไมทนั ตัง้ ตัว ไปพบแบบปอนๆ คงไมสดู ี อยางนอย
สาวๆ มีรองเทาสนสูงคูเกงหรือเสื้อสูทตัวเนี๊ยบ สวนหนุมๆ ก็อยา
ลืมสูทเปนทางการหรือเนกไทเสนสวยประจําที่โตะทํางานไวบาง

ใชเทคโนโลยีใหเหมาะกับงาน

ขอเดนของคนรุนใหม คือ เติมโตมาในยุคเทคโนโลยี เรา
สามารถใช แ กดเจ็ ด อิ น เทอร เ น็ ต และฟ ง ก ชั่ น ต า งๆ ใน
คอมพิวเตอรไดอยางสบายมือ ดังนัน้ แทนทีจ่ ะชํานาญแคการแชต
เอ็มเอสเอ็น เมนตเฟซบุก หรือเลนเกม ก็เลือกใชใหเปนประโยชน
กับงาน เชน การคํานวณรายรับรายจายประจําปในโปรแกรม
เอ็กเซล การหาขอมูลอางอิงในอินเทอรเน็ต การใชโปรแกรม
พรีเซนเทชัน่ อันทันสมัย หรือการสงงานทางอีเมลแทนจดหมาย

เลี่ยงเรื่องซุบซิบ

ไมวาใครจะดรามาใสคุณ แฉเรื่องไมดีของเพื่อนรวมงานใหฟง
มากแคไหน สิ่งที่คุณควรทําคือ ฟงหูไวหู และไมควรเขาไปยุงเกี่ยว
(โดยเฉพาะไมควรเชือ่ สนิทใจจนเกิดอคติ และเอาไปเมาทตอ ) ไมงั้น
คุณก็อาจจะกลายเปนเครื่องมือการใหรายได

ที่มา นสพ. M2F
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ศักราชใหมศุลกากรอิเล็กทรอนิกส
THAI CUSTOMS ELECTRONIC SYSTEM : “TCES”
กรมศุลกากรไดพัฒนาระบบการผานพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร (e-customs) เพื่ออํานวยความ
สะดวก ในการตรวจปลอยสินคาดานการนําเขา-สงออก ตั้งแต
ป 2551 และเพื่อตอยอดกระบวนการนําเขา-สงออกใหครบ
วงจรมากยิง่ ขึน้ กรมศุลกากรจําเปนตองปรับปรุงโครงสรางขอมูล
ใบขนสินคา ใหรองรับและเพียงพอตอการพิจารณาการขอ
ใชสทิ ธิประโยชนในดานตางๆ รวมทัง้ ใหสอดรับกับความตกลง
อาเซียนที่ประเทศไทยจะตองเชื่อมโยงขอมูลใบขนสินคาของ
อาเซียน หรือ ASEAN Customs Declaration Document
(ACDD) และหนังสือรับรองถิน่ กําเนิดสินคา หรือ ATIGA FORM D
กับประเทศสมาชิกอาเซียน ตามความตกลงอาเซียนสําหรับ
การจัดตั้ง ASEAN Single Window
การปรับปรุงโครงสรางขอมูลใบขนสินคารูปแบบใหมนี้
สอดคลองตามมาตรฐาน WCO ซึ่งเปนที่ยอมรับในสากล
สําหรับใชแลกเปลีย่ นขอมูลทางการคาระหวางประเทศ โดย
กรมศุลกากรไดปรับปรุงโครงสรางขอมูลใบขนสินคาและเพิ่ม
ประเภทเอกสารอื่นๆ เพื่อรองรับการขอใชสิทธิประโยชนทาง
ภาษีอากร การใหสิทธิพิเศษแกผูประกอบการทางเศรษฐกิจที่
ไดรับอนุญาต หรือ AEOs และรองรับการเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางหนวยงานภาครัฐภาคธุรกิจ ทั้งภายในประเทศและ

ระหวางประเทศ สําหรับผูประกอบการที่ขอใชสิทธิประโยชน
ทางภาษีอากรทุกประเภท ไมวา จะเปนการคืนอากร การยกเวน
อากร การชดเชยคาภาษีอากร หรือการวางประกัน สามารถ
ยื่นคํารองขอใชสิทธิประโยชนตางๆ ทางอิเล็กทรอนิกสแทน
การยืน่ ดวยเอกสาร ทําใหลดความผิดพลาดและลดตนทุนดาน
การบริหารจัดการและการใชทรัพยากรตางๆ สงผลใหภาพรวม
ของการคาระหวางประเทศมีความสะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
กรมศุลกากรมุง มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ICT) เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนองคกร ให
กระบวนการทางศุลกากรมีความคลองตัว ความสะดวก และ
รวดเร็ว โดยมีเปาหมายหลักในอนาคตอันใกลนี้ คือ การพัฒนา
ระบบการใหสิทธิประโยชนทางภาษีอากรดวยอิเล็กทรอนิกส
อันเปนตนแบบในการขยายการใหบริการไปยังกลุม ประเทศอืน่ ๆ
รองรับการแขงขันในยุคขอมูลขาวสาร และการคาไรพรมแดน
อยางไรก็ตามเพือ่ ความเปนสากล สอดคลองกับนานาประเทศ
นับจากนี้เปนตนไป กรมศุลกากรจะเปลี่ยนชื่อเรียกระบบ
การให บ ริ ก ารพิ ธี ก ารศุ ล กากรทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จาก
“e-customs” เปน “TCES” : Thai Customs Electronic
System (ที-เซส) ซึง่ ระบบงานดังกลาวจะชวยอํานวยความ
สะดวกด า นการค า ระหว า งประเทศอย า งครบวงจร เพื่ อ
เปนการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขัน
ทางการคาของผูประกอบการคาระหวางประเทศมากยิ่งขึ้น
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ศุลกากรปกปองสังคม
กรมศุลฯ รวมกับ สตช.

ถกนโยบายและแนวทางในการปองกันและปราบปราม
การนําเขา “ซูโดอีเฟดรีน” เพื่อสกัดกั้นกระบวนการผลิตยาเสพติด

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร รวมกับ
พล.ต.ท. จรัมพร สุระมณี ผูชวยผูบัญชาการตํารวจ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และ พล.ต.ท.ชัยวัฒน โชติมา
ผูบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด รวมแถลงขาว
ความคืบหนาในการกําหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทาง
การปองกันปราบปรามการนําเขาซูโดอีเฟดรีนไปใชเปน
สารตัง้ ตนในกระบวนการผลิตยาเสพติด โดยมีนายพสิษฐ
ศักดาณรงค ทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข
ตลอดจนผูแทนจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบ
ปรามยาเสพติด เขารวมประชุม ณ หองประชุมภาสกรวงศ
อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555

คณะกรรมการคดี พิ เ ศษ
(กคพ.) เมื่ อ วั น ที่ 26
มีนาคม 2555 ทีผ่ า นมา
จึ ง มี ม ติ เ อกฉั น ท ใ ห
ก ร ม ส อ บ ส ว น ค ดี
พิเศษ (ดีเอสไอ) รับ
เป น คดี พิ เ ศษเพื่ อ ใช
อํ า นาจ การสอบสวน
พิ เ ศ ษ ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
กฎหมายไดอยางเต็มที่
กรมศุลกากรในฐานะเปน
หนวยงานหนาดาน ในการปองกันและปราบปรามการลักลอบ
นําเขาสินคาตามนโยบายปกปองสังคมของกรมศุลกากร และ
ตามนโยบายรัฐบาลที่ไดประกาศใหการแกไขปญหายาเสพติด
เปนวาระแหงชาติ ไดมกี ารกําหนดนโยบาย เรือ่ งยุทธศาสตรพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555 โดยผูอํานวยการศูนย
อํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ ไดมอบหมาย

จากกรณี พ บการรั่ ว ไหลของยาแก ห วั ด ที่ มี ซู โ ดอี เ ฟดรี น
สามารถนํ า ไปสกั ด เป น สารตั้ ง ต น ผลิ ต ยาเสพติ ด ออกจาก
โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนจํานวนมากผิดปกติ ซึง่ เปนคดีใหญ
ที่หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกําลังจับตามอง
และใหความสนใจเปนอยางมาก ทัง้ นีค้ วามเห็นชอบในทีป่ ระชุม
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- จัดชุดปฏิบตั กิ ารพิเศษดานปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดตามแนวชายแดน ประสานงานดานการขาว สนธิ
กําลังรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งศุลกากรประเทศ
เพือ่ นบานเพือ่ เชือ่ มโยงเครือขายขอมูลการขาว และขยายผล
- จัดทํา Profile บริหารความเสีย่ ง เกีย่ วกับสารตัง้ ตน
ที่ใชในการผลิตยาเสพติดและยาเสพติด โดยเฉพาะประเทศ
ตนทางทีม่ คี วามเสีย่ งสูง เสนทางทีม่ กี ารลักลอบ ใหตรวจสอบ
สุม ตรวจ และกําชับเจาหนาทีใ่ นการตรวจปลอยสินคาใหเพิม่
ความระมัดระวังมากขึ้น
ใหองคกรทีเ่ กีย่ วของทุกระดับดําเนินการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดอยางจริงจัง ภายใตการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดแผนปฏิบัติงานดานการ
ปอ งกั น และปราบปรามยาเสพติด และสารตั้ง ตน ตามแผน
ยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดขึ้น เพื่อเรงรัดดําเนิน
มาตรการควบคุมและสกัดกั้นการลักลอบนําเขาและสงออก
ยาเสพติดและสารตั้งตนในกระบวนการผลิตยาเสพติดตาม
ดานศุลกากร ตลอดจนตามแนวชายแดนทัว่ ประเทศอยางจริงจัง
กรมศุลกากร จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติงานดานการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติ ด และสารตั้ ง ต น ที่ ใช ใ นการผลิ ต
ยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสกัดกั้นและปราบปราม
การลักลอบนําเขา – สงออกยาเสพติด สารตั้งตน เครื่องมือและ
อุปกรณที่ใชในการผลิตยาเสพติด โดยบูรณาการการปฏิบัติงาน
รวมกันของเจาหนาทีด่ า นการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
เชน ตํารวจ ทหาร ป.ป.ส. กรมการปกครอง และหนวยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ ดวยการสรางระบบเครือขายดานการขาวและ
สรางความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกันของหนวยงานดาน
การปองกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งนี้ เพื่อแกไขปญหา
การรั่วไหลของยาที่มีสวนผสมของซูโดอีเฟดรีนออกนอกระบบ
ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลอยางมีประสิทธิภาพและเปน
รูปธรรม
สําหรับแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปราม
การลักลอบนําเขาสารเสพติดและสารตั้งตนในการผลิต ยา
เสพติดของกรมศุลกากร อาทิ
- ฝกอบรมเจาหนาทีศ่ ลุ กากรทีป่ ฏิบตั หิ นาทีด่ า นการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด เพือ่ ใหเกิดความรูด า นยาเสพติดและ
สารตัง้ ตนทีใ่ ชในการผลิตยาเสพติด รวมตลอดถึงสถานการณการ
ลักลอบยาเสพติดและสารตั้งตนในปจจุบัน

สถิติการจับกุมเฉพาะยาแกหวัด
ที่มีสวนผสมซูโดอีเฟดรีน และสารซูโดอีเฟดรีน
ตั้งแต ปงบประมาณ 2553-2555 มีดังนี้

ปงบประมาณ 2553 (1 ต.ค.52 – 30 ก.ย.53)
ยาแกไขหวัดที่มีสวนผสมซูโดอีเฟดรีน จับกุม 4 ราย
ปริมาณ 4,507,432 เม็ด
ปงบประมาณ 2554 (1 ต.ค.53 – 30 ก.ย.54)
ยาแกไขหวัดที่มีสวนผสมซูโดอีเฟดรีน จับกุม 4 ราย
ปริมาณ 25,296,000 เม็ด
ซูโดอีเฟดรีน จับกุม 1 ราย นํ้าหนัก 1,000 กรัม
ปงบประมาณ 2555 (1 ต.ค.54 – มี.ค. 55)
ยาแกไขหวัดที่มีสวนผสมซูโดอีเฟดรีน จับกุม 1 ราย
ปริมาณ 2,000,000 เม็ด
รวมทั้งสิ้น - ซูโดอีเฟดรีน นํ้าหนัก 1,000 กรัม
- ยาแกไขหวัดทีม่ สี ว นผสมซูโดอีเฟดรีน ปริมาณ 31,803,432 เม็ด
สถิตกิ ารนําเขาสารซูโดอีเฟดรีนตามพิกดั อัตราศุลกากร 2939.420
ป 2552 จํานวน 17 ใบขนสินคา นํ้าหนักรวม 37,450 กิโลกรัม
ป 2553 จํานวน 24 ใบขนสินคา นํ้าหนักรวม 50,301 กิโลกรัม
ป 2554 จํานวน 16 ใบขนสินคา นํ้าหนักรวม 40,077 กิโลกรัม
ป 2555 ไมมีการนําเขา
รวมทั้งสิ้น 127,828 กิโลกรัม
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จับกุมนํ้ามันเตา มูลคา กวา 5 ลานบาท
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงขาวจับกุม
เรือเหล็กบรรทุกนํ้ามันเตา ปริมาณ 70,000 ลิตร รวมมูลคากวา
5 ลานบาท ณ บริเวณทานํ้าสวนบริการศุลกากรที่ 2 สํานักงาน
ศุลกากรทาเรือกรุงเทพ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555

จับกุมสินคาลักลอบหนีภาษี
มูลคากวา 64 ลานบาท
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงขาวจับกุม
สินคาลักลอบหนีศุลกากร เชน ขาวเปลือกเจา สุราตางประเทศ
สินคาละเมิดสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา ฯลฯ รวมมูลคากวา 64
ลานบาท ณ ลานจอดรถยนตหนาสวนของกลาง สํานักสืบสวน
และปราบปราม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555

จับกุมแกสหุงตม 2.6 ลานบาท

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีชวยกระทรวงการคลัง และ
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงขาวจับกุม
เรือประมงดัดแปลงบรรทุกถังแกสหุงตมลักลอบสงออกจํานวน
30,000 ก.ก. มูลคาของกลางรวม 2.6 ลานบาท ณ บริเวณ
ทานํ้าสวนบริการศุลกากรที่ 2 สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555

ดานฯ ภูเก็ตทําลายของกลาง
คดีละเมิดทรัพยสินทางปญญา

นางอรอนงค วั ช รเศรษฐกุ ล รองอธิ บ ดี ก รมศุ ล กากร ได เข า ร ว มพิ ธี
ประชาสัมพันธและทําลายของกลางคดีละเมิดทรัพยสินทางปญญาที่คดี
ถึงทีส่ ดุ แลว ณ บริเวณลานคอนกรีต เตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต โดยมีนายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงพาณิชย เปนประธาน
และนางปจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพยสนิ ทางปญญา เปนหนวยงานเจาภาพ
และไดรว มเดินรณรงคประชาสัมพันธตอ ตานสินคาละเมิดทรัพยสนิ ทางปญญา
ณ หาดปาตอง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555
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เปดหนาดานฯ : ดานศุลกากรกันตัง

ประวัติดานศุลกากรกันตัง

เปนที่ทําการมาจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 จึงไดยาย
ที่ทําการมาที่อาคารหลังใหม เลขที่ 179 ถนนตรังคภูมิ ตําบล
กันตัง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.
2551 เปนตนมา

ดานศุลกากรกันตัง เปนดานศุลกากรทางทะเล ตัง้ อยูช ายฝง
มหาสมุทรอินเดียดานทะเลอันดามัน ในอดีตเปน “ดานเก็บ
ภาษี” สังกัดกรมสรรพากร กระทรวงมหาดไทย ตอมาในป พ.ศ.
2458 ไดแยกกรมสรรพากรในสวนของกระทรวงนครบาล มาขึน้
อยู  กั บ กระทรวงพระคลั ง มหาสมบั ติ และรวมกั น เป น กรม
สรรพากร “ด า นเก็ บ ภาษี กั น ตั ง ” จึ ง สั ง กั ด กรมสรรพากร
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ตั้งแตป พ.ศ. 2461 และไดมีการ
โอน “ดานเก็บภาษีกนั ตัง” มาขึน้ อยูก บั กรมศุลกากร เมือ่ ปพ.ศ.
2468 โดยมีหลวงพิสุทธิธนารักษ เปนนายดานศุลกากรคนแรก
ขึ้ น อยู  กั บ มณฑลภู เ ก็ ต ตามกฎเสนาบดี ก ระทรวงพระคลั ง
มหาสมบัติ ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2469

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

ดานศุลกากรกันตัง รับผิดชอบในเขตทองที่จังหวัดตรัง
เขตศุลกากร
ดานเหนือ จากเสาหินบนแหลมเกาะจาก เปนเสนตรงไป
ทางทิศตะวันออกจนจดฝงตะวันออก และเปนเสนตรงไปทาง
ทิศตะวันตกจนจดฝงตะวันตกของแมนํ้า

ตอมาไดกอสรางอาคารที่ทําการเปนศุลกสถาน เมื่อป พ.ศ.
2479 และไดกอ สรางอาคารทีท่ าํ การดานศุลกากรกันตัง เมือ่ วัน
ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ที่บริเวณแมนํ้าตรังหางจากทาเรือ
เทศบาลกันตังประมาณ 300 เมตร เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชั้นเดียว ยาว 27 เมตร กวาง 15 เมตร มีกระจกโดยรอบและใช
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ดานใต จากเสาหินบนแหลมเกาะคอ เปนเสนตรงไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ออกจนจดฝ  ง ตะวั น ออก และเป น เส น ตรงไปทาง
ทิศตะวันตก จนจดฝงตะวันตกของแมนํ้า
อาณาเขตติดตอ
จังหวัดตรังมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง 4 ดาน ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
และอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอควนขนุน อําเภอกงหรา
อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตก ติดกับอําเภอคลองทอม อําเภอเกาะลันตา

จังหวัดกระบี่ และทะเลอันดามัน
ทิ ศ ใต ติ ด ต อ กั บ อํ า เภอทุ  ง หว า จั ง หวั ด สตู ล และทะเล
อันดามัน

โครงการของดานศุลกากรกันตังในอนาคต

- โครงการพัฒนาความรูเพิ่มทักษะใหกับเจาหนาที่เพื่อ
รองรับ AEC (ASEAN Economic Community) ในป 2015
- โครงการสัมมนาผูประกอบการใหทราบถึงสิทธิประโยชน
ที่จะไดรับจากความตกลงเขตการคาเสรีตางๆ และความรูดาน
กฎหมายศุลกากร

สถิติการจัดเก็บรายไดศุลกากร
หนวย : ลานบาท
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ประมาณการ
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จัดเก็บจริง

50
40
30
20
10
0
2550
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2554

2555
(ต.ค.54-มี.ค.55)

สถิติมูลคานําเขา สงออก
ปงบประมาณ
รายการ
มูลคานําเขา
มูลคาสงออก
มูลคารวม (ลานบาท)

ป 2550

ป 2551

ป 2552

ป 2553

ป 2554

ป 2555
(ต.ค. 54- มี.ค.55)

731
11,514
12,245

1,182
14,713
15,895

1,306
14,951
16,257

1,581
23,769
25,350

2,444
34,169
36,613

1,238
16,541
17,779
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ตารางสินคานําเขา 20 อันดับ ปงบประมาณ 2555 (ต.ค.54-มี.ค.55)
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชนิดสินคา
ถานหิน
ปุยเคมีเชิงผสม
ปุยเคมี
ยานนํ้าอื่นๆ สําหรับสงของ
ปุยเคมีเชิงผสมสูตร 12-6-17
ปุยเคมีโปแตสเซียมคลอไรด
รถยกโฟคลิฟท
เศษไม
รถยกตูสินคา (เกาใชแลว)
เรือลากจูง(ป 1984 เรือเกาใชแลว)
เครื่องตัดหญาสะพายหลัง,พรอมอะไหล
เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอลเกาใชแลว
กระดาษเกรยแบ็คบอรด
หลังคาทําดวยบิทูเมน
เคียว
อุปกรณการเกษตร
ฉลากปดอาหาร
เครื่องวิทยุชวยการเดินเรือ
มะพราวผล
สติกเกอรสําหรับติดกลองปลา
เบ็ดเตล็ด
รวม

นํ้าหนัก (ก.ก.)
341,133,889.99
10,023,000.00
2,301,000.00
720,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
4,200.00
4,730,000.00
21,000.00
18,980.00
30,009.00
16,000.00
66,983.00
22,207.80
1,908.00
1,888,000.00
150.83
17.00
40,000.00
132.07
512.30
363,055,789.99

มูลคา(บาท)
903,992,114.33
192,028,359.18
44,021,035.30
29,450,031.60
19,887,532.56
19,479,188.81
6,801,142.20
4,730,000.00
4,710,696.72
4,371,803.64
3,150,703.99
1,834,243.76
1,440,670.31
823,506.32
486,176.17
206,034.31
184,587.39
159,913.68
80,467.97
79,025.58
290,849.86
1,238,208,083.68

สินคาสงออกปงบประมาณ 2555 (ต.ค.54-มี.ค.55)
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชนิดสินคา
ยางพารา
ไมยางพาราแปรรูป
ยางผสมสําเร็จ
ปูนซีเมนตบรรจุกระสอบ
แรยิปซั่ม
เบ็ดเตล็ด(อุปกรณใชในการกอสรางทาเรือ)
แรโซเดียมเฟลดสปาร
รถยนตพรอมอุปกรณยกครบชุด
ไมอัดประสานทํางจากไมยางพารา
ของเลนเปนชุดทําดวยไมยาง
แทนรองยางทําดวยเหล็ก
หอมหัวเล็ก
อื่นๆ
แทงรองยางทําดวยพลาสติก
ถุงเปลาสํารองแตก
รวม

นํ้าหนัก (ก.ก.)
89,400,154.00
161,532,280.00
19,262,880.00
577,350,000.00
26,992,500.00
3,940,900.00
47,500,000.00
3,700.00
260,157.00
7,813.00
18,380.00
32,600.00
210,606.34
11,372.48
4,521.60
1,169,460,365
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มูลคา(บาท)
10,070,966,804.90
2,964,972,936.14
2,292,811,004.88
958,879,273.64
136,814,286.40
56,873,991.55
40,658,067.11
8,252,090.99
6,480,310.95
2,255,035.08
617,458.59
798,981.82
718,632.39
470,305.77
326,187.05
16,541,895,367.26

Customs Frontier

สถานที่ทองเที่ยวนาสนใจ
เกาะกระดาน

เกาะมุกและถํ้ามรกต

ถํ้าเลเขากอบ

ติดตอดานศุลกากรกันตัง
179 ถ. ตรังคภูมิ ต.กังตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
หมายเลขโทรศัพท 0-7525-1003, 0-7525-2699, 0-7525-1027 โทรสาร. 0-7525-2788
21

Customs CSR

ศุลกากรเพื่อสังคม

มอบของใหกับสถานพินิจ จ.สงขลา
นายประยุทธ มณีโชติ ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 4
มอบชุดเครื่องเสียงและลําโพงใหแกสถานพินิจคุมครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 50 ป ของสถานพินิจฯ โดยมี
นางสุมนา จงรุงโรจน ผูอํานวยการของสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน จังหวัดสงขลา เปนผูรับมอบ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555
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Customs CSR

ขาราชการพลเรือนดีเดนและขาราชการซือ่ สัตยสจุ ริตประจําป 2555

วันที่ 1 เมษายน 2555 เปนวันขาราชการพลเรือน โดยแตละปจะมี
การคัดเลือกขาราชการดีเดนของแตละหนวยงานภาครัฐ และในปนี้กรม
ศุลกากรไดทําการคัดเลือกขาราชการดีเดน จํานวน 3 ราย และขาราชการ
ซื่อสัตยสุจริต จํานวน 1 ราย โดยสํานักนายกจัดใหมีพิธีมอบเกียรติบัตร
และเข็มเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ และเปน
แบบอยางใหแกราชการทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 ที่ผานมา
และขาราชการดีเดนของกรมศุลกากรทีป่ ฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความสามารถและ
มีคุณงามความดี มีความซื่อสัตยสุจริต จํานวน 3 ราย คือ
1. นางสาวจินตนา คงเมือง
2. นายเอกรินทร ผดุงทรัพยถาวร
3. นายสมหมาย ดิษยี่
นอกจากนี้กรมศุลกากรยังไดคัดเลือกขาราชการซื่อสัตยสุจริตอีก 1
ราย ไดแก
1. นางสาวคะนึงวรรณ รักษาสัตย

ขอชื่นชมขาราชการพลเรือนดีเดนและขาราชการซื่อสัตยสุจริต
ของกรมศุลกากรประจําป 2555
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Customs Story

“¾Í´Õ...ÁÕàÃ×Íè §àÅ‹Ò”
สวัสดีคะ พบกับ... Ë¹Ù¾Í´Õ กันอีกแลวนะคะ... ฉบับนีห
้ นูพอดีกม็ เี รือ่ งราวฮาๆ ขําๆ ชวนตกตะลึง
(หรือเปลา) มาฝากกันคะ สําหรับผูท
 ใี่ หเกียติเลาเรือ่ งราวฮาๆ ใหขาํ ๆ กันในฉบับนี้ ก็คอื คุณอนุสรณ ศรีมาลา
นักวิชาการศุลกากร ชํานาญการ ดานศุลกากรเชียงดาว มาพบกับเรื่องราวกันเลยคะ......

นึกวาเปน.....นายดานฯ
สมัยทีค่ ณ
ุ อนุสรณ ศรีมาลา ดํารงตําแหนงนายดานศุลกากรเชียงคาน ตอมายายไปดานศุลกากร
ทาอากาศยานกรุงเทพในตําแหนงสารวัตร ซึง่ มีคณ
ุ สุรชัย ทรัพยทวีชยั กุล เปนนายดานฯ ทาอากาศยานกรุงเทพ
(ในสมัยนั้น)
วันหนึง่ ทีด
่ า นศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพ มีกลุม ชาวบานชาย-หญิง จํานวนหนึง่ ประมาณ 20
คน ฮือกันมาที่ดานฯ เพื่อเขาพบนายดานฯ ซึ่งสรางความตกใจแกผูพบเห็นเปนอยางมาก หลายคนคิดวา
ตองมีเรื่องราวใหญโตเปนแน! กอนเขาพบนายดานฯ หนาหองไดทําการซักถาม ทราบวาเปนชาวบานมา
จากเชียงคานมีเรือ่ งตองคุยกับนายดานฯใหได เมือ่ นายดานฯ สุรชัย ทราบความรูว า ไมใชเรือ่ งของตนเองแน
คงเปนเรือ่ งราวของนายดานฯ อนุสรณมากกวา เพราะคุณอนุสรณ กอนมาอยูท
 น
ี่ เี่ ปนนายดานฯ เชียงคาน
มากอน จึงรีบแจงใหคุณอนุสรณทราบวามีคนมาพบเตือนใหรูตัวกอน และให
กลุมคนเหลานั้นไปพบคุณอนุสรณฯ เมื่อทั้งสองฝายไดพบกัน

Ë¹Ù¾Í´Õ

คุณอนุสรณ : มาพบผม....มีธุระอะไรครับ???!!!!
กลุม ชาวบาน : พวกเราเปนกรรมการวัดศรีพรมมาศชุดใหม จะมาถามวา
กฐินที่นายดานฯ อนุสรณ จองไวจะดําเนินการตอหรือ
ไมพวกเรากลัววาปนี้จะไมมีกฐิน เพราะเมรุที่สรางคาง
ไวยังไมเสร็จ และตองขอโทษดวยที่ทําใหตกใจวุนวาย
เพราะพวกเรานึกวาทานเปนนายดานฯ ที่นี่
คุณอนุสรณ : (ตกใจหมดเลย...นึกวาเรื่องอะไร) !!!!

*** ËÒ¡¤Ø³ à¨ÍàËμØ¡ ÒÃ³ ¢íÒ ¢Ñ¹ ËÃ× Í àÃ×èÍ §ÃÒÇÊ¹Ø¡ Ê¹Ò¹ã¹¡ÒÃ»¯Ô ºÑμÔ § Ò¹ Ê‹ § àÃ×èÍ §ÃÒÇ¢Í§¤Ø³ ¾ÃŒ Í ÁàºÍÃ μÔ´ μ‹ Í ÁÒä´Œ ·Õè e-mail:
khunnongtuk@hotmail.com, 106174@customs.go.th áÅŒÇ Ë¹Ù¾Í´Õ ¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Ò¹íÒàÃ×èÍ§ÃÒÇ·Õèà´ç´æ Å§¾ÔÁ¾ã¹¨ØÅÊÒÃ
©ºÑºμ‹ Í æ ä»¤‹ Ð ....ËÒ¡àÃ×èÍ§¢Í§¤Ø³ä´ŒÅ§¾ÔÁ¾ ã¹¨ØÅÊÒÃ ¨Ðä´ŒÃÑº¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡¨Ò¡¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ...Ê‹§¡Ñ¹ÁÒàÂÍÐæ ¹Ð¤‹Ð
บรรณาธิการบริหาร

นายจําเริญ โพธิยอด

หัวหนากองบรรณาธิการ

นางหัทยา ทิพยะวัฒน

www.customs.go.th

ผูชวยกองบรรณาธิการ

นางพัชรา แสงอรุณ

กองบรรณาธิการ

เจาหนาที่ฝายบริการขอมูล
สวนสื่อสารและบริการขอมูล
สํานักบริหารกลาง กรมศุลกากร

โทรศัพท / โทรสาร

0-2667-7999, 0-2249-9017
E-mail

400326@customs.go.th
Customs Call Center

1164

