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มิถุนายน...เดือนแห่งความชุ่มฉ�่ำ
เป็นเรื่องปกติของเดือนมิถุนายน ที่เริ่มจะมีสายฝนโปรยปรายให้เราได้ชุ่มฉ�่ำกัน
แทบทุกวัน ซึ่งอาจจะท�ำให้ชีวิตประจ�ำวันในบางช่วงของเราต้องเปลี่ยนแปลงไปบ้าง รวมถึง
การเดินทางทีอ่ าจจะต้องติดขัดและยากล�ำบากมากขึน้ ดังนัน้ เราก็ควรทีจ่ ะเตรียมพร้อมและ
เผื่อเวลาไว้ให้มากขึ้น
ในเดื อ นนี้ กรมศุ ล กากรของเราก็ ต ้ อ งขอแสดงความยิ น ดี กั บ ท่ า นอธิ บ ดี
กรมศุลกากร นางเบญจา หลุยเจริญ ซึง่ ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ โปรดเกล้าฯ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ท�ำหน้าที่ ก�ำกับดูแลกรมศุลกากร กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง ส�ำนักงานบริหารหนีส้ าธารณะ (สบน.) และรัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง คือ ธนาคาร
กรุงไทย และส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตลอดระยะเวลา 9 เดือน ทีท่ า่ นด�ำรงต�ำแหน่ง
อธิบดีกรมศุลกากรหญิงคนแรก ท่านได้ทุ่มเทเวลาและสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์แก่
กรมศุลกากรและชาวศุลกากร เช่น กรมศุลกากรได้ตำ� แหน่งผูเ้ ชีย่ วชาญเพิม่ ขึน้ อีก 7 ต�ำแหน่ง
คือ สพก. 3 ต�ำแหน่ง และ สมพ. สบท. กพบ. กตน. หน่วยงานละ 1 ต�ำแหน่ง และท่านได้
ผลักดันให้กรมศุลกากรได้รับการจัดสรรเงินเพื่อพัฒนาด่านศุลกากรให้เป็นแบบสากล
รองรับการเข้าสู่ AEC ตลอดจนอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุมทาง
ศุลกากร เช่น การจัดหาเครื่องเอ๊กซเรย์ CCTV และจัดหารถยนต์ให้ด่านศุลกากรใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ อันจะน�ำไปสู่การสร้างความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ และปกป้องสังคม
กิจกรรมส�ำคัญๆ ทีน่ า่ สนใจ ทีก่ รมศุลกากรของเราได้ทำ� เพือ่ พัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการท�ำงานให้มากขึ้น เช่น การประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูล
แบบบูรณาการส�ำหรับการน�ำเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ (NSW) การประชุมคณะท�ำงาน
การด�ำเนินการประเมินผลการด�ำเนินงานพิธีการทางศุลกากร การประชุมคณะท�ำงาน
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของกรมศุลกากร ด้านกิจกรรมเพื่อปกป้องสังคม อาทิ
การจับกุมรถยนต์หรูลักลอบหนีศุลกากร และหลีกเลี่ยงอากร มูลค่ากว่า 129 ล้านบาท
การจับกุมการลักลอบน�ำเข้ายาบ้ากว่า 2,000 เม็ด ณ ด่านศุลกากรหนองคาย การจับกุมการ
ลักลอบน�ำเข้ายาไอซ์ และการจับกุมการลักลอบน�ำเข้านอแรด ตามอนุสัญญาว่าด้วยการ
ค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์(CITES) ณ ส�ำนักงาน
ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นอกจากนี้ กรมศุลกากรยังได้ส่ง
ผู้แทนเข้าร่วมพิธีเผาท�ำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 42 รวมถึงการจัดกิจกรรม
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ฯ และหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมฯ เช่น การแข่งขัน
กีฬาฟุตซอลศุลกากร ครั้งที่ 1 เป็นต้น
ในเดือนที่สายฝนโปรยปรายเป็นประจ�ำอย่างนี้ นอกจากจะต้องระวังเรื่องของ
สุขภาพร่างกายไม่ให้เจ็บป่วย รวมถึงต้องเผื่อเวลาในการเดินทางล่วงหน้าแล้ว การใช้รถ
ใช้ถนนยิง่ ต้องเพิม่ ความระมัดระวังให้มากขึน้ เป็นพิเศษ ทัง้ นี้ ก็เพือ่ หลีกเลีย่ งการเกิดอุบตั เิ หตุ
อันไม่พึงประสงค์ ที่จะท�ำให้เราต้องเสียทั้งเวลาและทรัพย์สินอีกด้วยนะคะ
นางไพริ นทร์ ศุภกรโกศัย
บรรณาธิการบริ หาร
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ศุลกากรเปิดประเทศ
AEC หรือ Asean Economics Community
คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ คือ
ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ กัมพูชาและบรูไน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เพิ่มอ�ำนาจในการต่อรอง – แข่งขันกับประเทศคู่ค้า
เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่างๆ ของประเทศ
สมาชิ ก ทั้ ง นี้ Asean จะรวมตั ว เป็ น ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและมีผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซึ่งจะท�ำให้มีความเปลี่ยนแปลงกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดังนัน้ เราจึง
ควรมารู้จักประเทศต่างๆ ในกลุ่มสมาชิกที่เราชาว
ศุลกากรทุกคนต้องรู้ เพือ่ ช่วยสร้างความแข็งแกร่ง
ทางเศรษฐกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของอาเซียนในตลาดโลก
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ตอนที่7
ศุลกากรเปิดประเทศ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

(Republic of Indonesia)
สภาพภูมิประเทศ

(Republic of Indonesia)

		 อินโดนีเซีย (Indonesia) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of
Indonesia) เปนหมูเกาะที่ใหญที่สุดในโลก มีรูปรางคลายพระจันทรหงายครึ่งซีก มีพื้นที่
5,193,250 ตารางกิโลเมตร หรือใหญกวาประเทศไทยประมาณ 10 เทา ประกอบดวย
เกาะนอยใหญ่กวา 17,500 เกาะ แตมีประชากรอาศัยอยูเพียง 3,000 เกาะ อินโดนีเซียอยู่
ระหวางมหาสมุทรแปซิฟกกับมหาสมุทรอินเดียและระหวางทวีปเอเชียกับออสเตรเลีย จึง
ท�ำใหอนิ โดนีเซียสามารถควบคุมเสนทางการติดตอ ระหวางมหาสมุทรทัง้ สองผานชอ งแคบ
ส� ำ คั ญ ต า งๆ อาทิ ช  อ งแคบมะละกา ช  อ งแคบซุ น ดรา และช  อ งแคบล็ อ มบ็ อ ก ซึ่ ง
ลว นเปน เสน ทางขนสง น�ำ้ มันจากตะวันออกกลาง มายังประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตและเอเชียตะวันออก

เมืองหลวง/ระบบการปกครอง
		 จาการตา (Jakarta) หรือในอดีตชื่อ“ปตตาเวีย” (Batavia) เปนเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของอินโดนีเซีย ตั้งอยูบริเวณชายฝั่ง
ทะเลดานตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะชวา มีประชากรประมาณ 10 ลานคน เปนศูนยกลางดานการปกครองและเศรษฐกิจของประเทศ
		 อินโดนีเซียปกครองประเทศดวยระบอบประชาธิปไตยในระบบสาธารณรัฐแบบ Unitary Republic ซึง่ มีการปกครองตนเองในบาง
พื้นที่ (Provincial Autonomy) โดยมีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเปนประมุขและหัวหนาฝายบริหาร

ประชากร/สังคม/วัฒนธรรม
		 ประชากร: อินโดนีเซียมีประชากรประมาณ 225 ลานคน มากเปนอันดับ 4 ของโลก รองจาก จีน อินเดีย และสหรัฐฯ ประกอบดวย
เชื้อชาติตางๆ เช่น ชาวชวา ชาวซุนดา ชาวมาเลย ชาวมาดูรีส ชาวบาตัก ชาวมินังกะเบา ชาวจีน และอื่นๆ
		 สังคมและวัฒนธรรม: จากการทีส่ ภาพทีต่ งั้ ทางภูมศิ าสตรของประเทศอินโดนีเซีย มีลกั ษณะแยกกันเปนหมูเ กาะมากมาย ท�ำใหแตละ
ภูมิภาคมีรูปแบบวัฒนธรรมของตนเอง จึงปรากฏลักษณะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา และวิถีชีวิตแตกต างกันไป โดย
สามารถแบงออกเปน 3 กลุมใหญๆ ดวยกัน คือ กลุมชนที่อาศัยอยูในเกาะชวาและบาหลี ผูคนที่อยูในแถบนี้จะยึดมั่นอยูในแนวทางของ
ศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธ มีวฒ
ั นธรรมเนนหนักในเรือ่ งคุณคา ของจิตใจและสังคม กอ ใหเ กิดการพัฒนาศิลปะอยา งมากมาย โดยเฉพาะ
นาฏศิลปและดุริยางคศิลป์ กลุมชนที่อาศัยอยูตามบริเวณริมฝงทะเลของเกาะตางๆ ด�ำเนินชีวิตอยู่ดวยการคาขาย มีชีวิตทางวัฒนธรรม
ตามหลักของศาสนาอิสลามอยางเครงครัดและเปนนักธุรกิจของสังคมอินโดนีเซียยุคใหม ไดรับการยกยองวาเปนผูมีความรู และกลุ่ม
สุดท้ายเป็นกลุ่มที่มีความลาหลังมาก อาศัยอยูตามบริเวณเทือกเขาในสวนลึกของประเทศ ด�ำเนินชีวิตอยูดวยการลาสัตว และการเพาะ
ปลูก ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลอินโดนีเซียไดเขาไปปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชนกลุมนี้แลว
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นโยบายด้านเศรษฐกิจการค้า
		 หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศแบบผูกขาดจากอดีตประธานาธิบดี ซูฮาโต ประเทศอินโดนีเซียไดปฏิรูประบบ
เศรษฐกิจภายในประเทศของตนในทุกๆ ดานเพื่อสรางความเจริญเติบโตใหเกิดขึ้นภายในประเทศและลดความเหลื่อมล�้ำดานรายไดของ
ประชาชน นอกจากนีแ้ ลว ยังไดป รับปรุงนโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศอยางตอเนือ่ ง เพือ่ รองรับตอการพัฒนาของประเทศ และเตรียม
ความพรอมในการเปลีย่ นแปลงของภูมภิ าค โดยมุง เนน การขยายตัวของการบริโภคในประเทศ (Consumption) และการลงทุน (Investment) เปนปจจัยหลักส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมีการเจริญเติบโต นอกจากนี้ยังด�ำเนินการสงออก โดยเฉพาะสินคาที่
ไม่ใชทรัพยากรธรรมชาติ (Non - Oil & Gas) รวมทั้งขยายตลาดไปยังตลาดใหมๆ เชน ตะวันออกกลาง ยุโรปตะวันออก และแอฟริกา
โดยจะเพิ่มสัดสวนใหมากขึ้นจากตลาดดั้งเดิม เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และ เกาหลีใต เปนตน
		 อินโดนีเซียเปนประเทศที่มีระบบการคาเสรีทั้งการคาในประเทศและการคาระหวางประเทศ อยางไรก็ดี อินโดนีเซียมีการหาม
การควบคุม การจ�ำกัดทางการคากับสินคาบางประเภท ซึง่ จะเปนไปตามกฎระเบียบของกระทรวงการคา โดยสินคาน�ำเขานัน้ อาจเปนสินคา
ที่สามารถน�ำเขามาไดโดยผูน�ำเขาประเภทผูผลิต(Producing importer: IP) หรือโดยผูน�ำเขาจดทะเบียน (registered importer: IT)
และยังมีสนิ คาบางประเภททีห่ า มน�ำเขา ส�ำหรับสินคา น�ำเขา ทีไ่ มอ ยูใ นรายการหา มน�ำเขา หรือรายการสินคา ควบคุมจะสามารถน�ำเขา ไดโดย
ผูน�ำเขาทั่วไปที่มีใบอนุญาตน�ำเขา (import license) หรือมีเลขทะเบียนน�ำเขา เป็นต้น
การค้าระหว่างประเทศ/สินค้าน�ำเข้าและส่งออกที่ส�ำคัญ
		 ประเทศคูค า ส�ำคัญของอินโดนีเซียคือ อาเซียน ญีป่ นุ สิงคโปร สหรัฐฯ
และจีน ทั้งนี้การคากับประเทศสมาชิกอาเซียนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปนล�ำดับ
เปนผลมาจากการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) โดยประเทศที่เปน
ตลาดสงออกและน�ำเข้าสินค้าที่ส�ำคัญเป็นอันดับต้นๆ ของอินโดนีเซีย เช่น
ญี่ปุ่น สิงคโปร จีน สหรัฐอเมริกา อินเดีย มาเลเซีย และไทย เป็นต้น
		 สินค้าน�ำเข้า ได้แก่ น�ำ้ มันและผลิตภัณฑ์ เครือ่ งจักรกล อิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟ้า เหล็กและเหล็กกล้า ยานยนต์ เคมีภัณฑ์ พลาสติก
อากาศยาน/ชิ้นส่วนอากาศยาน ผ้าฝ้าย/ใยฝ้าย และอื่นๆ
		 สิ น ค้ า ส่ ง ออก ได้ แ ก่ น�้ ำ มั น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น�้ ำ มั น ปาล์ ม ยาง
อิเล็กทรอนิกส์และเครือ่ งใช้ไฟฟ้า สินแร่/เศษแร่ เครือ่ งจักรกล เครือ่ งนุง่ ห่ม
กระดาษ ทองแดง และเคมีภัณฑ์
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สถานการณ์การค้าไทย-อินโดนีเซีย
		 ส�ำหรับปี 2556 (มกราคม-กุมภาพันธ์) การค้าระหว่าง
ประเทศไทย-ประเทศอินโดนีเซีย มีมูลค่า 98,899.8 ล้านบาท
แบ่งเป็นการส่งออก 57,889.5 ล้านบาท มีอตั ราการขยายตัวเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 2.17 การน�ำเข้า 41,010.3 ล้านบาท มีอตั ราการขยายตัว
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20.2 ไทยได้เปรียบดุลการค้า 16,879.2 ล้านบาท
		 สิ น ค้ า ส่ ง ออกสํา คั ญ ของไทย ได้ แ ก่ รถยนต์ แ ละส่ ว น
ประกอบรถยนต์ รองลงมาได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้า เม็ดพลาสติก
เคมีภัณฑ์ น�้ำตาลทราย เครื่องยนต์จักรและส่วนประกอบของ
เครื่องจักรกล เครื่องสันดาปภายในแบบลูกสูบ เครื่องปรับอากาศ
และส่ ว นประกอบ เครื่ อ งส� ำ อาง/สบู ่ รถจั ก รยานยนต์ แ ละ
ส่ ว นประกอบ
		 สินค้านําเข้าที่สําคัญของไทย ได้แก่ น�้ำมันดิบ สินแร่โลหะ
อื่นๆ ถ่านหิน เครื่องจักรกลและส่วนประกอบส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์นั่ง เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน�้ำ เคมีภัณฑ์ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
		 ทั้งนี้ ผลจากเขตการค้าเสรีASEAN และการเป ิดเสรีทาง
การค้าและผ่านกระบวนการเจรจาเขตการค้าเสรี (FTA) อาเซียน-จีน
ก่อให้เกิดการทีต่ อ้ งผูกพันลด/เลิก ภาษีนำ� เข้า (Tariff) ท�ำให้มสี นิ ค้า
ราคาถูกจากจีนทะลักเข้ามาในตลาดอินโดนิเซียอย่างมาก ท�ำให้
อินโดนีเซียพยายามใช้มาตรการ NTBs มาใช้เป็นเครื่องมือปกป้อง
ผูผ้ ลิตภายในประเทศแทนภาษีนำ� เข้า ซึง่ ท�ำให้ผสู้ ง่ ออกของไทยได้
รับผลกระทบเป็นอย่างมาก มาตรการการลดจ�ำนวนท่าเรือน�ำเข้า
ผัก ผลไม้สด และพืชสวน โดยไม่ให้นำ� เข้าทีท่ า่ เรือ ณ กรุงจาการ์ตา
หากต้องการน�ำเข้าต้องส่งมาทางเครื่องบินเท่านั้น ซึ่งจะต้องเสีย
ค่าใช้จา่ ยสูงมาก หรือถ้าจะน�ำเข้าทางท่าเรือจะต้องน�ำเข้าทีท่ า่ เรือ
สุราบายา ซึ่งห่างออกไปประมาณ 800 กิโลเมตร ท�ำให้ต้นทุน
การขนส่งสินค้าสูงขึ้นและต้องเสียเวลาในการขนส่ง ท�ำให้พืชผัก
ผลไม้สดเสียหาย ส่งผลให้ขีดความสามารถของไทยในตลาด
จาการ์ตาลดลง รวมถึงการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบการน�ำเข้าสินค้า
ซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและข้อจ�ำกัดในหลายๆ ด้าน เพื่อคุ้มครอง
ผู้ผ ลิ ต ในประเทศ ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ผู ้ น� ำ เข้ า สิ น ค้ า ไทยหลายราย
ชะลอการน�ำเข้าสินค้าไทยหลายรายการ เป็นต้น
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ปัญหาและอุปสรรคด้านการค้า
		 อินโดนีเซียเป็นประเทศทีม่ กี ารกีดกัน
ทางการค้าสูงมากในล�ำดับต้นๆของโลก
โดยมีการกีดกันทางการค้าหลายอย่างทีน่ ำ�
มาใช้ร่วมกัน เช่น มาตรการตอบโต้การทุ่ม
ตลาดและมาตรการ Safeguards มาตรการ
ห้ า มน� ำ เข้ า (Import Ban) มาตรการ
ใบอนุญาตน�ำเข้า (Import Licensing)
มาตรการขึ้ น ทะเบี ย นอาหารและยา
(BPOM-ML Registration) มาตรการด้าน
สุ ข อนามั ย (SPS) มาตรการจ� ำ กั ด ด่ า น
ศุลกากรน�ำเข้าสินค้า รวมถึงระบบศุลกากร
กฎระเบียบต่างๆ มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและมี
ข้อจ�ำกัดในหลายๆ ด้าน ประกอบกับข้อมูล
การค้าและการตลาดหาได้ยากและล้าสมัย
ต้องมี“connection” กับคนท้องถิ่นซึ่ง
ท� ำ ให้ นั ก ธุ ร กิ จ ใหม่ เข้ า มาเป ิ ด ตลาดใน
อินโดนีเซียได้ยาก อีกทั้งยังต้องเผชิญกับ
การแข่งขันที่สูงขึ้นจากสินค้าจีน อินเดีย
และเวียดนาม อีกด้วย

ชนิดของสินค้า

ประเภท
สินค้าส่งออก
- สินคาที่อยูในบังคับ
ของกฎระเบียบ

Manioc โดยเฉพาะทีม่ กี ารสงออกไปยังยุโรป สินคา
กาแฟ สิ่งทอ แผนไมวีเนียร และไมอัด

- สินค้าควบคุม

วัว พอพันธ ุ/แมพันธ ุ และควาย ปลาที่มีชีวิตและ
ลูกปลาNapoleon Wrasse ปลาmilk fish ปลา
มังกร(Arwana fish of Xclerophagess Pecies) กะลา
ปาลม น�้ำมันและกาซ ปุยยูเรีย หนังจระเขในรูปของ
wet blue สัตวปาและพันธ พุ ืชสงวนซึ่งก�ำหนดใน
appendix 2 ของCITES เงินและทองในรูปแบบตางๆ
ยกเวนที่เปนเครื่องประดับ เศษหรือเหล็กที่ไดจากการ
ถลุ ง เหล็ ก เศษเหล็ ก ที่ ไ ด  จ ากเหล็ ก กล  า ทองแดง
โลหะผสม บรอนส และอลูมิเนียม

- สินค้าที่ห้ามส่งออก

ปลามีชีวิต ปลามังกร(Arwana fish of Sclerophages Formosus species) Anguila SPP ที่มี
ขนาดต�่ำกวา 5 มม. ปลาตูน�้ำจืดชนิด Botia macracanthus ทีม่ ขี นาด 15 มม. ขึน้ ไป กุง น�ำ้ จืดขนาด 8 มม.
แมพันธ ุของกุง Penaeidae ยางพาราชนิด crumb
วัตถุโบราณซึง่ มีคณ
ุ คา ทางวัฒนธรรม สัตวป า และพันธ ุ
พื ช สงวน วั ต ถุ ดิ บ ประเภทแท  ง เหล็ ก เศษเหล็ ก
ยางพาราชนิดแผนไมรมควัน และรมควันที่มีคุณภาพ
ต�่ ำ กว  า Quality IV, Remilled 4, Cutting C,
Blanked D. off หนังดิบ หนังประเภท Wet Blue
ยกเวนหนังจระเข Wet Blue

สินค้าส่งออก
** หมายเหตุ บทความนี้ เ ป็ น การ
รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ค วามรู ้ แ ละเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีฯ่
เท่านั้น เนื้อหาข้อมูลบางส่วนในบทความ
อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามระยะเวลา

- สินคาน�ำเขาที่อยูในบังคับ
ของกฎระเบียบ

น�ำ้ ตาล ขาว เกลือ Nitro Cellulose วัตถุอนั ตราย
บางประเภท สารหลอลื่น optic discs สิ่งทอและ
ผลิตภัณฑเซรามิกและวัตถุดิบที่เปนอันตรายตอชั้น
บรรยากาศ เพชรดิบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล พลาสติก
วัตถุระเบิด สารใหความหวาน (saccharine) เครือ่ งมือ
เครื่องถายเอกสารสี สินคาทุนที่ใชแลวและกาช LPG

ข้อมูลอ้างอิง

- สินค้าที่ห้ามน�ำเข้า

สินคาที่ใชแลว (used goods) เครื่องพิมพภาษา
อินโดนีเซีย pesticides Ethylene Dibromide (EDB),
B3 waste, Gombal, BPO (ที่เปนวัตถุดิบและสินคา),
Derivatives of Halogenation, Sulfonation, Nitration ซึ่งประกอบดวย halogen จากเกลือ psychotropic ยาเสพติดและวัตถุดิบส�ำหรับอาวุธเคมี

1. กรมส่งเสริมการส่งออก
		 กระทรวงพาณิชย์
2. กรมการค้าต่างประเทศ
		 กระทรวงพาณิชย์
3. วิกิพีเดีย http://th.wikipedia.org
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กรมศุลกากรแจงเหตุข้อมูลส่งออกผิดพลาด
		 นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวชี้แจงกรณีที่
กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออกเดือนเมษายน 2556 คลาดเคลือ่ น
ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ อาคาร 1 กรมศุลกากร เมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

พิธีจับสลากแบ่งสายกีฬาฟุตซอลกรมศุลกากร ครั้งที่ 1
		 นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร เป็น
ประธานในพิธจี บั สลากแบ่งสายกีฬาฟุตซอลกรมศุลกากร
ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์แถลงข่าวกรมศุลกากร อาคาร 1 ชั้น 2
กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556

การประชุมระหว่างกรมสรรพสามิตกับกรมศุลกากร
		 นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร ร่วมการประชุมระหว่าง
กรมสรรพสามิตกับกรมศุลกากร เพื่อหารือแนวทางการก�ำหนดหลักเกณฑ์
ในการผ่อนผันให้ผู้เดินทางน�ำสุราและยาสูบติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักร
ณ ห้องประชุมอนุมานราชธน อาคาร 1 กรมศุลกากร เมือ่ วันที่ 4 มิถนุ ายน 2556

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลกรมศุลกากร ครั้งที่ 1
		 นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยนายยุทธนา หยิมการุณ
รองอธิบดี นายชูชัย อุดมโภชน์ รองอธิบดี คณะผู้บริหาร คณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน และกองเชียร์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลกรมศุลกากร ครั้งที่ 1
ณ สนามฟุตซอลกรมศุลกากร เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556
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ส�ำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 มอบของแก่เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา
		 นายประยุทธ์ มณีโชติ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
และนายด่านฯ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา มอบตู้เย็น จ�ำนวน 2 เครื่อง
และเครื่องเล่นดีวีดี จ�ำนวน 50 เครื่อง ให้แก่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
สงขลา เพื่อร่วมในงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจ�ำปี 2556 เมื่อวันที่
19 มิถุนายน 2556

การประชุมคณะอนุกรรมการการเชื่อมโยงข้อมูล
แบบบูรณาการฯ ครั้งที่ 6-2/2556
		 นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะ
อนุกรรมการฯ พร้อมด้วยนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง
ประชุมร่วมคณะอนุกรรมการการเชือ่ มโยงข้อมูลแบบบูรณาการส�ำหรับการน�ำเข้า
การส่งออก และโลจิสติกส์ ครัง้ ที่ 6-2/2556 เพือ่ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนา
ระบบ National Single Window ของประเทศ ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์
อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556

การประชุมคณะท�ำงานบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤติของกรมศุลกากร
		 นายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็น
ประธานการประชุ ม คณะท� ำ งานบริ ห ารความพร้ อ มต่ อ
สภาวะวิกฤติของกรมศุลกากร ครัง้ ที่ 2/2556 ณ ห้องประชุม
ภาสกรวงศ์ อาคาร 1 กรมศุลกากร เมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน 2556

ประชุมคณะท�ำงานการด�ำเนินการประเมินผลการด�ำเนินงานพิธีการทางศุลกากร
		 นายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานการ
ประชุมคณะท�ำงานการด�ำเนินการประเมินผลการด�ำเนินงานพิธกี ารทาง
ศุลกากร ครัง้ ที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ อาคาร 1 กรมศุลกากร
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556
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การก�ำหนดราคาศุลกากรส�ำหรับของน�ำเข้า
กรณีมีการช�ำระค่ารับประกันสินค้า (Warranty)
เล็ก เกษมสุขสกุล
นักวิชาการศุลกากรช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร

		 ในการซือ้ สินค้าบางชนิด เช่น รถยนต์
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า ฯลฯ ผูข้ าย
จะให้การรับประกันสินค้า (Warranty)
ภายในก�ำหนดระยะเวลาหนึ่ง ตัวอย่าง
เช่น กรณีซอื้ รถยนต์ ผูข้ ายรับประกันสินค้า
ภายใน 3 ปี หรือ ระยะทาง 100,000
กิโลเมตร แล้วแต่กรณี หรือ กรณีซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ผูข้ ายจะรับประกันสินค้า 1 ปี
(one year warranty) แต่หากต้องการ
ประกัน 2 ปี (Extended Warranty) ผูซ้ ื้อ
จะต้องช�ำระราคาแพงขึ้นตามระยะเวลา
ประกันที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น กรณีดังกล่าวนี้
หากเป็นสินค้าน�ำเข้า จะพิจารณาก�ำหนด
ราคาศุลกากรอย่างไร กรณีใดบ้างที่ต้อง
รวมค่า Warranty ไว้ในราคาศุลกากร
ส�ำหรับของที่น�ำเข้า
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		 คณะกรรมการเทคนิคการประเมิน
ราคาศุลกากร องค์การศุลกากรโลก ได้
อธิบายความหมายของค�ำว่า “Warranty”
และลั ก ษณะทั่ ว ไปของธุ ร กรรมการรั บ
ประกันสินค้า และแนวทางในการก�ำหนด
ราคาศุลกากรไว้ใน Commentaries 20.1 1
สรุปสาระส�ำคัญดังนี้
		 “Warranty” เป็นการรับประกัน
คุณภาพสินค้า รวมถึงข้อบกพร่องทีซ่ อ่ นอยู่
(Hidden defects) ซึ่งไม่ควรมีในตัวสินค้า
อันท�ำให้ไม่สามารถใช้สนิ ค้านัน้ หรือการใช้
ประโยชน์ ข องสิ น ค้ า นั้ น ลดลง การรั บ
ประกันสินค้าจะครอบคลุมต้นทุนการแก้ไข
ข้อบกพร่องหรือการเปลีย่ นชิน้ ส่วนทดแทน
(อะไหล่และแรงงาน) ภายใต้เงือ่ นไขการรับ
ประกันที่ก�ำหนดไว้โดยผู้ผลิตหรือผู้ขาย

		 ในการก�ำหนดราคาศุลกากร คณะ
กรรมการเทคนิคการประเมินราคาศุลกากร
องค์การศุลกากรโลก ได้ให้ความเห็นว่า ค่า
“Warranty” จะถือเป็นส่วนหนึง่ ของราคา
ซือ้ ขายของทีน่ ำ� เข้า เมือ่ เป็นเงือ่ นไขของการ
ขายของที่ น� ำ เข้ า โดยอธิ บ ายลั ก ษณะ
ธุรกรรมที่สามารถเกิดขึ้นใน 2 กรณี
		 1. กรณีการรับประกันสินค้าที่ผู้ขาย
เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การ โดยทั่ ว ไปต้ น ทุ น ค่ า
warranty จะสะท้อนรวมอยูใ่ นราคาสินค้า แต่
ในบางกรณีผขู้ ายอาจออก Invoice ส�ำหรับ
ค่า Warranty แยกจากค่าสินค้า หรือกรณี
ผู้ขายท�ำสัญญากับบุคคลที่สามในการรับ
ประกันสินค้าโดยให้เรียกเก็บค่า Warranty
กับผู้ซื้อ กรณีดังกล่าวเป็นเงื่อนไขของการ
ขายของทีน่ ำ� เข้า ค่า Warranty จะต้องรวม
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เป็นส่วนหนึ่งของราคาซื้อขาย เนื่องจาก
เป็นราคาทั้งหมดที่ผู้ซื้อช�ำระให้กับผู้ขาย
หรือ บุคคลทีส่ าม เพือ่ ประโยชน์หรือเป็นไป
ตามข้อผูกพัน ของผูข้ าย ตามหมายเหตุของ
ข้อ 1 และย่อหน้า 7 ของภาคผนวก III ของ
ความตกลงว่ า ด้ ว ยการประเมิ น ราคา
ศุลกากร
		 2. กรณีการรับประกันสินค้าที่ผู้ซื้อ
เป็นผู้ด�ำเนินการ ผู้ซื้อเป็นผู้รับภาระค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการรับประกันสินค้าเอง ค่า
Warranty นี้จึงไม่เป็นส่วนหนึ่งของราคา
ซื้อขาย เนื่องจากเป็นการด�ำเนินการที่ผู้ซื้อ
กระท�ำไปโดยค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อเอง ตาม
หมายเหตุข้อ 1 ของความตกลงว่าด้วยการ
ประเมินราคาศุลกากร
		 ดังนัน้ ในกรณีตวั อย่างการซือ้ รถยนต์
ซึ่ ง มี เ งื่ อ นไขในสั ญ ญาซื้ อ ขาย มี ก ารรั บ
ประกันสินค้า 3 ปี หรือระยะทาง 100,000
กิโลเมตร ค่า Warranty ซึ่งได้รวมไว้ใน
ราคารถยนต์นนั้ จึงเป็นเงือ่ นไขของการขาย
และถือว่าเป็นส่วนหนึง่ ของราคาทีช่ ำ� ระจริง
หรือราคาทีจ่ ะต้องช�ำระส�ำหรับของทีน่ ำ� เข้า

		 ส� ำ ห รั บ ก ร ณี ก า ร ซื้ อ เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ขายระบุเป็น one year
warranty (Standard warranty) หาก
ต้องการขยายระยะเวลารับประกันเพิม่ เติม
เป็น 2 ปี (Extended warranty) ผู้ซื้อ
ต้องช�ำระราคาเพิม่ ขึน้ จากราคาขายเดิม จะ
พิจารณาก�ำหนดราคาศุลกากรอย่างไรนั้น
จากการพิจารณาวิเคราะห์ความเห็นของ
คณะกรรมการเทคนิคการประเมินราคา
ศุลกากร ตาม Commentaries 20.1 มิได้
อธิ บ ายไว้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า หากมี ก ารซื้ อ
ประกันเพิ่มเติม (Extended Warranty)
จากผูข้ าย จะถือว่าเป็นเงือ่ นไขของการขาย
ของที่น�ำเข้าหรือไม่
		 จากการหารือความเห็นจากองค์การ
ศุลกากรโลกในกรณี Extended Warranty
ได้รับแจ้งความเห็นเพื่อให้เกิดความชัดเจน
ในการแปลความตามความตกลงว่าด้วยการ
ประเมินราคาศุลกากร ดังนี้ 2
		 1. กรณีที่ผู้ขายบังคับก�ำหนดให้ผู้ซื้อ
ต้องซือ้ Warranty ส�ำหรับของทีน่ ำ� เข้า ค่า
Warranty นี้ควรรวมอยู่ในราคาศุลกากร

ไม่ว่าค่า Warranty ดังกล่าวจะรวมอยู่ใน
ราคาที่ส�ำแดงใน Invoice หรือไม่
		 2. กรณี ผู ้ ซื้ อ เป็ น ผู ้ เ ลื อ กที่ จ ะซื้ อ
Warranty ดังกรณีตัวอย่างที่ผู้ซื้อขอซื้อ
Warranty เพิม่ เติม (Extended warranty)
ซึ่งไม่ใช่ข้อก�ำหนดบังคับจากผู้ขาย จึงไม่
ควรรวมค่า Warranty ไว้ในราคาศุลกากร
ไม่ว่า Warranty นั้น จะเป็น Standard
warranty หรือ Extended warranty
เนื่องจากเป็นการด�ำเนินการที่ ผู้ซื้อกระท�ำ
ไปโดยค่าใช้จา่ ยของผูซ้ อื้ เอง ตามหมายเหตุ
ข้อ 1 ของความตกลงว่าด้วยการประเมิน
ราคาศุลกากร
		 ดังนั้น กรณีตัวอย่างการซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ขา้ งต้น ค่า Warranty ในปีแรก
เป็ น เงื่ อ นไขบั ง คั บ จากผู ้ ข ายโดยรวมค่ า
Warranty ไว้ในราคาขาย จึงถือว่าค่า
Warranty เป็นส่วนหนึง่ ของราคาศุลกากร
แต่ในกรณี Extended warranty (ปีที่ 2)
เป็นทางเลือกของผูซ้ อื้ ซึง่ ผูข้ ายมิได้กำ� หนด
บังคับไว้เมื่อซื้อสินค้า จึงไม่เป็นส่วนหนึ่ง
ของราคาศุลกากร ด้วยประการฉะนี้

Commentaries 20.1, Customs Valuation, WTO Agreement and Texts of the Technical Committee on Customs Valuation, World Customs
Organization.
2
World Customs Organization, Tarrif and Trade Affairs Directorate, No. 12VL0023 – IC, 9 October 2012.
1
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การป้องกันและตรวจสอบทุจริตโดยผู้ประกอบการ

กรณีตัวแทนออกของปลอมใบขนสินค้าและใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากร
จุมพล แรงกสิกร
นักวิชาการศุลกากรช�ำนาญการพิเศษ รักษาการในต�ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนและปราบปราม

1. สภาพปัญหา
		 การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ในการน�ำสินค้าเข้าหรือส่งสินค้า
ออก ทัง้ ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ และทางไปรษณีย์ ผูป้ ระกอบการ
จะต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตามกฎหมายศุ ล กากรและ
กฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนระเบี ย บและประกาศที่
กรมศุลกากรก�ำหนด ปจั จุบนั การใช้สทิ ธิประโยชน์ทางศุลกากรในรูป
แบบต่างๆ มีเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศตามมาตรฐานสากล เช่น การคืนอากรตาม
มาตรา 19 ทวิ คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร นอกจากนี้ยัง
มีการใช้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการลงทุน
การชดเชยค่าภาษีอากร รวมทัง้ การน�ำสินค้าเข้าและสินค้าออกตาม
ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ อาทิ เขตการค้าเสรีอาเซียน
(AFTA) เขตการค้าเสรีไทย-จีน เขตการค้าเสรีไทย–ออสเตรเลีย
เขตการค้าเสรีไทย–นิวซีแลนด์ เขตการค้าเสรีไทย–อินเดีย ความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย–ญี่ปุ่น (JTEPA) เป็นต้น การปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรให้ถกู ต้องครบถ้วนส�ำหรับการน�ำเข้าสินค้าและการส่งออก
สินค้าตามปกติ หรือสินค้าที่ได้รับสิทธิประโยชน์ ตลอดจนสินค้าที่
ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง
ยากล�ำบากส�ำหรับผู้ประกอบการที่จะศึกษา สร้างความเข้าใจและ
สามารถด�ำเนินการได้ด้วยตนเอง ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงจ�ำเป็น
ต้องมอบอ�ำนาจให้ตัวแทนออกของหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า
ชิปปิง้ ซึง่ มีทงั้ นิตบิ คุ คลและบุคคลธรรมดาเป็นผูด้ ำ� เนินพิธกี ารทาง
ศุลกากรแทนตามมาตรา 106 มาตรา 108 และมาตรา 109 แห่ง
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 แล้วแต่กรณี ตัวแทนออกของ
บางรายอาจอาศัยช่องทางทีม่ กี ารมอบอ�ำนาจ กระท�ำการทุจริตต่อ
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ผู ้ ป ระกอบการด้ ว ยการฉ้ อ โกงเงิ น ค่ า ภาษี อ ากรที่ รั บ มาจาก
ผู้ประกอบการเพื่อน�ำมาช�ำระให้กรมศุลกากร
2. วิธีการกระท�ำทุจริตของตัวแทนออกของต่อผู้ประกอบการ
จากการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ณ สถานประกอบ
การ โดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตาม
มาตรา 115 ทวิแห่งพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ. 2469 เจ้าหน้าที่
ผูต้ รวจสอบพบว่าผูป้ ระกอบการบางรายจัดเก็บเอกสารทางการค้า
ประเภทต่างๆ และสื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการน�ำ
สินค้าเข้าและการส่งสินค้าออก รวมทั้งใบขนสินค้า และใบเสร็จรับ
เงินค่าภาษีอากรไว้ในระบบบัญชี ณ สถานประกอบการ ตามมาตรา
113 ทวิแห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และประกาศ
กรมศุลกากรที่ 26/2543 แต่มกี ารส�ำแดงรายการในเอกสารทางบัญชี
หรือเอกสารอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องของผูป้ ระกอบการไม่ตรงกับรายการฐาน
ข้อมูลในระบบของกรมศุลกากร สาเหตุของการส�ำแดงรายการของ
ผู้ประกอบการและฐานข้อมูลของกรมศุลกากรที่ไม่ถูกต้องตรงกัน
อาจเกิดจากตัวแทนออกของกระท�ำการทุจริต ปลอมใบขนสินค้า
และใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากร เพือ่ น�ำไปหลอกลวงผูป้ ระกอบการ
ให้หลงเชื่อว่าเงินค่าภาษีอากรที่ตนรับมาจากผู้ประกอบการนั้นได้
น�ำไปช�ำระให้กรมศุลกากรถูกต้องครบถ้วนแล้ว การกระท�ำทุจริต
ของตัวแทนออกของ อาจใช้วิธีการ ดังนี้
		 2.1 ส�ำแดงราคาสินค้าในใบขนสินค้า ต�่ำกว่าราคาซื้อขาย
ที่แท้จริง เพื่อผ่านพิธีการศุลกากร และช�ำระค่าภาษีอากรต�่ำกว่า
ที่ต้องช�ำระจริง
		 2.2 ส�ำแดงประเภทพิกดั อัตราศุลกากร ชนิดสินค้า ปริมาณ
สินค้า ไม่ตรงกับความเป็นจริงในการผ่านพิธีการศุลกากร
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		 2.3 ผ่านพิธกี ารศุลกากร โดยใช้ชอื่ ของนิตบิ คุ คลหรือบุคคล
ธรรมดารายอื่นซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการรายที่ตนเป็นตัวแทนออกของ
หลังจากนั้น มาจัดท�ำใบขนสินค้าปลอมและใบเสร็จรับเงินค่าภาษี
อากรปลอมขึน้ เพือ่ น�ำไปยืน่ ให้ผปู้ ระกอบการรายทีต่ นเป็นตัวแทน
ออกของ
3. สาเหตุการกระท�ำทุจริตของตัวแทนออกของต่อผู้ประกอบการ
3.1 ขั้นตอนการท�ำธุรกรรมของผู้ประกอบการที่เอื้อต่อการ
กระท�ำทุจริต
		 3.1.1 กรณีตวั แทนออกของสามารถด�ำเนินธุรกรรมโดยแจ้งต่อ
ผู้ประกอบการว่า ตนเป็นผู้ช�ำระค่าภาษีอากรล่วงหน้า (Advance
Payment) ให้กับผู้ประกอบการ และมาเรียกเก็บเงินค่าภาษีอากร
ภายหลังเมื่อมีการผ่านพิธีการศุลกากรแล้ว พร้อมน�ำสินค้ามาส่ง
มอบให้ผู้ประกอบการ
		 3.1.2 กรณีกรรมการผูจ้ ดั การหรือกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนาม
ของบริษัทผู้ประกอบการ เป็นชาวต่างชาติและต้องเดินทางไปต่าง
ประเทศบ่อยครัง้ หรือกรรมการดังกล่าวมีธรุ กิจมาก ไม่มเี วลาตรวจ
สอบธุรกรรมการน�ำสินค้าเข้าหรือการส่งสินค้าออก ได้มอบหมาย
ให้ตัวแทนออกของด�ำเนินการลงลายมือชื่อแทน หรือตนเองได้ลง
ลายมือชื่อไว้ให้เป็นการล่วงหน้าในเอกสารธุรกรรมหลายฉบับ
3.2 การสร้างช่องทางทุจริตโดยอาศัยบุคคลอื่น
		 3.2.1 ตัวแทนออกของร่วมมือกับพนักงานของผูป้ ระกอบการ
สมคบกันฉ้อโกงเงินของผู้ประกอบการ
		 3.2.2 ตั ว แทนออกของที่ ไ ม่ สุ จ ริ ต ฉ้ อ โกงผู ้ ป ระกอบการ
โดยใช้ชื่อนิตบิ คุ คลหรือบุคคลธรรมดารายอืน่ ซึง่ มิใช่ผปู้ ระกอบการ
รายที่ตนเป็นตัวแทนออกของในการผ่านพิธีการศุลกากร
4. แนวทางการป้องกันและตรวจสอบทุจริตโดยผู้ประกอบการ
4.1 แนวทางของผู้ประกอบการ
		 4.1.1 ผูป้ ระกอบการควรเลือกตัวแทนออกของซึง่ เป็นนิตบิ คุ คล
หรือบุคคลธรรมดา ที่มีประวัติการท�ำงานน่าเชื่อถือ มีความรู้ความ
สามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต
		 4.1.2 ผูป้ ระกอบการควรระมัดระวังในการเก็บ รวบรวม รักษา
ข้อมูลการน�ำสินค้าเข้าและการส่งสินค้าออกให้เป็นระบบ ตลอดจน
การจัดล�ำดับความส�ำคัญของเอกสาร รวมทั้งการมอบหมายงาน

		 4.1.3 ผู้ประกอบการพึงตระหนักถึงหน้าที่ในการตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งของเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การน� ำ สิ น ค้ า เข้ า และ
การส่งสินค้าออก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความรับผิดในภาระ
ค่าภาษีอากร เช่น ตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า จ�ำนวนเงินทีต่ อ้ ง
ช�ำระค่าภาษีอากร ให้ถูกต้องตรงกับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากร
4.2 แนวทางของกรมศุลกากรทีเ่ อือ้ ประโยชน์ตอ่ การตรวจสอบ
		 4.2.1 ผู้ประกอบการช�ำระค่าภาษีอากรผ่านแคชเชียร์เช็ค
สั่งจ่ายกรมศุลกากรโดยตรง ช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการ
ช�ำระค่าภาษีอากรได้ถูกต้องตรงกันกับระบบของกรมศุลกากร
		 4.2.2 ผูป้ ระกอบการเปิดบัญชีธนาคารช�ำระค่าภาษีอากรกับ
กรมศุลกากร โดยการบริการรับช�ำระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบหักบัญชีอัตโนมัติของธนาคาร (e-Payment) ซึ่งระบบ
จะท�ำการหักเงินค่าภาษีอากรจากผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็นผูน้ ำ� เข้าหรือ
ผู้ส่งออกอัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง และจะช่วยให้สามารถตรวจ
สอบข้ อ มู ล การช� ำ ระค่ า ภาษี อ ากรได้ ถู ก ต้ อ งตรงกั บ ระบบของ
กรมศุลกากร เช่นเดียวกับการช�ำระค่าภาษีอากรผ่านแคชเชียร์เช็ค
สั่งจ่ายกรมศุลกากรโดยตรง
		 4.2.3 ผูป้ ระกอบการซึง่ เป็นผูน้ ำ� เข้าหรือผูส้ ง่ ออก สามารถตรวจ
สอบข้อมูลการจดทะเบียนของตนเองรวมถึงข้อมูลรายละเอียดใน
ใบขนสินค้า สถานะการผ่านพิธีการศุลกากร และสถานะการช�ำระ
ค่าภาษีอากรของใบขนสินค้านั้นได้โดยตรง ผ่านระบบติดตาม
สถานะการผ่ า นพิ ธี ก ารศุ ล กากรทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Tracking) ที่ http://e-tracking.customs.go.th
		 4.2.4 ผูป้ ระกอบการ สามารถสมัครเข้าใช้บริการระบบ Smart
Intelligence System (โครงการดีใจได้บริการ) โดยยื่นค�ำร้องขอ
จัดเก็บเอกสารในระบบ SIS และไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการแต่
อย่างใด จากโครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(e-Document) ที่ ก รมศุ ล กากรจั ด ท� ำ ขึ้ น มาเพื่ อ ให้ บริ การกับ
ผู ้ ป ระกอบการที่ มี ค วามประสงค์ จ ะจั ด เก็ บ เอกสารและข้ อ มู ล
ประกอบใบขนสินค้าที่มีเป็นจ�ำนวนมากและไม่สามารถส่งเข้าสู่
ระบบ e-Customs ได้อย่างครบถ้วน อันอาจเป็นเอกสารที่มีความ
ส�ำคัญและสามารถใช้ในการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องได้
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การด�ำเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ของกรมศุลกากร (ตอนจบ)
วิบลู ย์ โชควิวฒ
ั น
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการพิเศษ รักษาการในต�ำแหน่ง
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

กรมศุลกากร ได้น�ำระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and
Potential System : HiPPS) มาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2550 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 6 ปีเศษ
มี ก ารด� ำ เนิ น การทั้ ง ในส่ ว นของการจั ด ท� ำ
กรอบการสั่งสมประสบการณ์ (Experience
Accumulation Framework : EAF) ซึ่งเป็น
เครือ่ งมือส�ำคัญในการพัฒนาข้าราชการผูม้ ี
ผลสัมฤทธิ์สูง การคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่
ระบบ และการพัฒนาข้าราชการในระบบ
เพื่อให้การด�ำเนินการระบบข้าราชการ
ผู้มผ
ี ลสัมฤทธิส์ งู ของกรมศุลกากรในอนาคต
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวตั ถุประสงค์
และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน การเผยแพร่
การด�ำเนินการระบบดังกล่าว จะช่วยท�ำให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและบุคลากรทั่วไปของ
กรมศุลกากร
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1. การจัดท�ำกรอบการสั่งสมประสบการณ์
		 กรอบการสั่งสมประสบการณ์ หรือ EAF (Experience Accumulation
Framework) คือ กรอบส�ำหรับการพัฒนาข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผล
สัมฤทธิ์สูงที่เน้นการหมุนเวียนงาน เพื่อปฏิบัติงานในส�ำนัก/กอง ต่างๆ ภายใน
ส่วนราชการ ซึ่งการหมุนเวียนไปยังส�ำนัก/กองนั้น จะหมายถึงการไปปฏิบัติงาน
ในฐานะที่เป็นข้าราชการในหน่วยงานนั้น ซึ่งจะท�ำให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ได้มโี อกาสเรียนรูท้ งั้ ความรู้ ทักษะ ขัน้ ตอน/กระบวนการท�ำงาน รวมทัง้ วัฒนธรรม
ของหน่วยงาน
		 กรอบ EAF เป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� นักงาน ก.พ. ได้พฒ
ั นาขึน้ เพือ่ ใช้ในการพัฒนา
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เป็นรูปแบบหนึ่งของการวางแผนความก้าวหน้า
ในอาชีพ (Career Planning) ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการวางแผนก�ำลังคนขององค์กร
โดยมีการก�ำหนดต�ำแหน่งเป้าหมาย เพื่อก�ำหนดเส้นทางในการพัฒนา
		 การจัดท�ำกรอบการสัง่ สมประสบการณ์ของกรมศุลกากร มีการด�ำเนินการ
ดังนี้
		 1.1 การแต่งตัง้ คณะท�ำงานจัดท�ำกรอบการสัง่ สมประสบการณ์และเส้นทาง
ความก้าวหน้าอาชีพรายบุคคลของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประกอบด้วย
		 - ที่ ป รึ ก ษาหรื อ รองอธิ บ ดี ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลส� ำ นั ก บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
เป็นประธาน
		 - ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นรองประธาน
		 - คณะท�ำงาน ประกอบด้วย ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก, ส�ำนักงาน, กลุม่ ในหน่วยงาน
ทางวิชาการ การวางแผน กฎหมาย การควบคุมทางศุลกากร การจัดเก็บรายได้
การพัฒนาระบบบริหาร
		 - คณะท�ำงานและเลขานุการ ได้แก่ ผู้อ�ำนวยการส่วนบริหารงานบุคคล
ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
		 คณะท�ำงานฯ มีอ�ำนาจหน้าที่ในการ ศึกษา วิเคราะห์ จัดท�ำและพัฒนา
กรอบการสั่งสมประสบการณ์ให้สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจของกรมศุลกากร
รวมทั้ง การศึกษา วิเคราะห์ และก�ำหนดเส้นทางความก้าวหน้าอาชีพรายบุคคล
ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ของกรมฯ
		 1.2 การก� ำ หนดต� ำ แหน่ ง เป้ า หมายในการจั ด ท� ำ กรอบการสั่ ง สม
ประสบการณ์
		 กรมศุลกากร มีต�ำแหน่งซึ่งเป็นสายงานหลักของกรมฯ คือ ต�ำแหน่ง
นักวิชาการศุลกากร ขณะเดียวกันในการจัดท�ำกรอบการสัง่ สมประสบการณ์ของ
คณะท�ำงานฯ นอกจากการจัดท�ำกรอบฯ ของสายงานหลักแล้ว ยังมีการจัดท�ำกรอบฯ
ส�ำหรับสายงานอื่นๆ ซึ่ง มีข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือ กเป็นข้าราชการผู้มี
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ผลสั ม ฤทธิ์ สูง เช่น นิติกร, นักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งการก�ำหนด
กรอบการสั่งสมประสบการณ์ในสายงานต่างๆ ของกรมฯ เป็นการ
สร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้แก่ขา้ ราชการทีม่ ศี กั ยภาพและผ่านการ
คัดเลือกเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในทุกๆ สายงานของกรมฯ
		 1.3 การจัดท�ำกรอบการสัง่ สมประสบการณ์ของต�ำแหน่งต่างๆ
ของกรมศุลกากร ประกอบด้วย
		 (1) การจั ด ท� ำ กรอบการสั่ ง สมประสบการณ์ ต� ำ แหน่ ง
นั ก วิชาการศุลกากร
		 (2) การจั ด ท� ำ กรอบการสั่ ง สมประสบการณ์ ต� ำ แหน่ ง
นั ก วิทยาศาสตร์
		 (3) การจั ด ท� ำ กรอบการสั่ ง สมประสบการณ์ ต� ำ แหน่ ง
นั ก วิเทศสัมพันธ์ (ปัจจุบันกรมฯ ไม่มีต�ำแหน่งดังกล่าวแล้ว)
		 (4) การจัดท�ำกรอบการสั่งสมประสบการณ์ต�ำแหน่งนิติกร
2. การคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบ
		 การคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ตามแนวทางที่ ส�ำนักงาน ก.พ. ก�ำหนดไว้ ตามหนังสือ ส�ำนักงาน ก.พ.
ที่ นร 1003/ว 42 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 ดังนี้
		 2.1 การสรรหา วิธีการสรรหา มี 2 วิธี ดังนี้
		 1)		 ผู้บังคับบัญชาระดับต้นที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเป็น
ผู้เสนอรายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก�ำหนดต่อผู้บังคับ
บัญชาระดับส�ำนัก กองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าส�ำนักหรือกอง เพื่อให้ความเห็นชอบ
		 2)		 ข้าราชการผูม้ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามทีก่ ำ� หนดสมัครด้วยตนเอง
โดยผูบ้ งั คับบัญชาระดับส�ำนัก กองหรือส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าส�ำนักหรือกองให้ความเห็น
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก
		 1)		 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
				 (1) กรณีบรรจุและแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ต้องมีอายุราชการไม่น้อย
กว่าสองปี หรือ
				 (2) กรณี บ รรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ด้ ว ยคุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทหรื อ
ปริญญาเอก หรือคุณวุฒอิ ย่างอืน่ ทีเ่ ทียบได้ในระดับเดียวกัน ต้องมีอายุ
ราชการไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือ
				 (3) กรณีได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอกที่ตรง

ตามคุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่งเพิ่มขึ้น ต้องมีอายุราชการตาม
(2)
		 2)		 ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการในส่ ว นราชการเจ้ า สั ง กั ด
อย่างน้อย 1 ปี
		 3)		 มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมีผลการปฏิบัติ
ราชการในรอบปีที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป
		 4)		 มีความรู้ และทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก และ
ทางคอมพิวเตอร์ในระดับที่ใช้งานได้ดี
		 5)		 เป็นผู้ที่มีศักยภาพที่เหมาะสมส�ำหรับการพัฒนา
		 6)		 เป็ น ผู ้ มี ค วามประพฤติ ดี ปฏิ บั ติ ต นอยู ่ ใ นจรรยาและ
ระเบียบวินัย
		 ทั้งนี้ อ.ก.พ. กรม คณะกรรมการที่ อ.ก.พ. กรมแต่งตั้ง หรือ
คณะกรรมการทีห่ วั หน้าส่วนราชการแต่งตัง้ แล้วแต่กรณี อาจก�ำหนด
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
		 2.2 การคัดเลือก
		 1)		 ส่วนราชการพิจารณาว่าจะให้ อ.ก.พ. กรม คณะกรรมการ
ที่ อ.ก.พ. กรมแต่งตัง้ หรือคณะกรรมการทีห่ วั หน้าส่วนราชการแต่งตั้ง
เป็นผูด้ ำ� เนินการคัดเลือก ในกรณีทเี่ ป็นการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ
ทีห่ วั หน้าส่วนราชการแต่งตัง้ คณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วย
หั ว หน้ า ส่ ว นราชการหรื อ รองหั ว หน้ า ส่ ว นราชการเป็ น ประธาน
คณะกรรมการ และกรรมการต้ อ งแต่ ง ตั้ ง จากผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ประเภทบริ ห ารหรื อ ต� ำ แหน่ ง ประเภทอ� ำ นวยการที่ ก� ำ กั บ ดู แ ล
งานนโยบายและยุทธศาสตร์ และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไปของส่วนราชการ ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งกรรมการอื่น
เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรได้
		 2)		 คณะกรรมการด�ำเนินการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบ
โดยคัดเลือกจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อหรือผู้ที่สมัครด้วยตนเอง ทั้งนี้
จ�ำนวนข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือก เมื่อรวมกับจ�ำนวนข้าราชการ
ผูม้ ผี ลสัมฤทธิส์ งู ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว จะต้องไม่เกินจ�ำนวนต�ำแหน่งประเภทบริหาร
ต�ำแหน่งประเภทอ�ำนวยการระดับสูง ต�ำแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญและทางคุณวุฒิของส่วนราชการนั้นๆ รวมกัน และรายงาน
ผลการคัดเลือกต่อ อ.ก.พ. กรม เพื่อทราบ
		 3)		 ส่วนราชการแจ้งผลการคัดเลือกของส่วนราชการ พร้อม
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ส�ำนักงาน ก.พ.
		 4)		 ส�ำนักงาน ก.พ. ด�ำเนินการคัดเลือกขัน้ ตอนสุดท้ายตามวิธกี าร
ที่ ก.พ. ก�ำหนดและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งส่วน
ราชการทราบ
การคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
กรมศุลกากรมีการด�ำเนินการดังนี้
		 1.		 แต่งตัง้ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการผูม้ ผี ลสัมฤทธิส์ งู
ของกรมศุลกากร ประกอบด้วย รองอธิบดีที่ก�ำกับดูแลส�ำนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เป็นประธาน และกรรมการประกอบด้วยผูอ้ ำ� นวยการ
ส� ำ นั ก บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ส� ำ นั ก แผนและการต่ า งประเทศ
ส�ำนักพิกัดอัตราศุลกากร ส�ำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
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ส�ำนักสืบสวนและปราบปราม ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ส�ำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 และผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยมี
ผู้อ�ำนวยการส่วนบริหารงานบุคคล ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ
		 คณะกรรมการคัดเลือกฯ มีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกข้าราชการเพือ่ เข้าสูร่ ะบบข้าราชการผูม้ ผี ลสัมฤทธิส์ ูง
ด�ำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงและส่งรายชื่อให้ส�ำนักงาน ก.พ. ด�ำเนินการในขั้นตอนต่อไป โดยรายงานผลการด�ำเนินการให้
อ.ก.พ. กรม ทราบ
		 2.		 การคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบ ประกอบด้วย
การก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
		 คณะกรรมการคัดเลือก มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่ผ่านมา ดังนี้
		 - ก�ำหนดคุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้ารับการคัดเลือกเพิม่ เติมจากคุณสมบัตทิ สี่ ำ� นักงาน ก.พ. ก�ำหนดไว้ คือ ต้องเป็นผูท้ ไี่ ม่เคยถูกลงโทษทางวินยั
และมีคะแนนภาษาอังกฤษทีส่ อดคล้องกับการคัดเลือกในขัน้ ตอนของส�ำนักงาน ก.พ. เช่น มีคะแนนภาษาอังกฤษของศูนย์ทดสอบทางวิชาการ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) ไม่ต�่ำกว่า 60 เป็นต้น
		 - ก�ำหนดวิธีการคัดเลือก ให้มีการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)และสัมภาษณ์
ผลการด�ำเนินการ
		 ตั้งแต่กรมศุลกากร น�ำระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงมาใช้ในหน่วยงาน ได้มีการด�ำเนินการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบดังกล่าว
รวม 6 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่
(กรมศุลกากร)

จ�ำนวนผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือก

จ�ำนวนที่
คณะกรรมการของกรมฯ
คัดเลือกในขั้นตอนที่ 1

1
(รุ่นที่ 3 ของ ส�ำนักงาน ก.พ.)
(ปีงบประมาณ 2550)

30

9

7
(นักวิชาการศุลกากร 6 ราย
นักวิทยาศาสตร์ 1 ราย)

2
(รุ่นที่ 4 ของ ส�ำนักงาน ก.พ.)
(ปีงบประมาณ 2551)

6

3

2
(นักวิชาการศุลกากร)

3
(รุ่นที่ 5 ของ ส�ำนักงาน ก.พ.)
(ปีงบประมาณ 2552)

ไม่มีผู้มีคุณสมบัติสมัคร
เข้ารับการคัดเลือก

-

-

4
(รุ่นที่ 6 ของ ส�ำนักงาน ก.พ.)
(ปีงบประมาณ 2553)

14

12

5
(นักวิชาการศุลกากร)

5
(รุ่นที่ 7 ของ ส�ำนักงาน ก.พ.)
(ปีงบประมาณ 2554)

11

11

9
(นักวิชาการศุลกากร 8 ราย
นิติกร 1 ราย)

6
(รุ่นที่ 8 ของ ส�ำนักงาน ก.พ.)
(ปีงบประมาณ 2555)

ไม่มีผู้มีคุณสมบัติสมัคร
เข้ารับการคัดเลือก

-

-

รวม

23

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

16
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จ�ำนวนที่ผ่านการคัดเลือกของ
ส�ำนักงาน ก.พ.
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		 3.		 การจั ด ท� ำ กรอบการสั่ ง สมประสบการณ์ แ ละเส้ น ทาง
ความก้าวหน้าอาชีพรายบุคคล
		 ภายหลังจากที่มีการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูงทั้งในขั้นตอนของส่วนราชการและส�ำนักงาน ก.พ. แล้ว
จะต้องมีการจัดท�ำกรอบการสัง่ สมประสบการณ์และเส้นทางความก้าวหน้า
อาชีพรายบุคคลของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงแต่ละราย โดยมีการ
ประชุมการจัดท�ำร่วมกันระหว่างหน่วยงานการเจ้าหน้าทีข่ องกรมฯ ได้แก่
ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สบท.) และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
เพื่อพิจารณาจัดท�ำกรอบสั่งสมประสบการณ์และเส้นทางความก้าวหน้า
อาชีพรายบุคคลของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงแต่ละราย และใช้เป็น
กรอบในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการท�ำงานของข้าราชการในระบบดังกล่าว
ซึ่งมีข้อพิจารณาต่างๆ ได้แก่
		 - กรอบการสั่งสมประสบการณ์ (EAF) ของต�ำแหน่ง
		 - จ�ำนวนข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในแต่ละรุ่น
		 - หน่วยงานที่จะไปเรียนรู้และพัฒนาการท�ำงานที่เหมาะสม
สอดคล้องกับจ�ำนวนข้าราชการผูม้ ผี ลสัมฤทธิส์ งู แต่ละรุน่ รวมทัง้ รุน่ อืน่ ๆ
		 - ความต้องการของกรมฯ ในการสร้างข้าราชการผูม้ ผี ลสัมฤทธิส์ ูง
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านพิกัดอัตราศุลกากร ด้านราคาศุลกากร ด้านสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากร ด้านแผนและการต่างประเทศ เป็นต้น
		 - ความต้องการ/สนใจของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในการ
เรียนรู้และพิจารณาในด้านต่างๆ
		 4.		 การบริหารและพัฒนาข้าราชการในระบบ
			 4.1 การไปปฏิบัติราชการตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์
และเส้นทางความก้าวหน้าอาชีพรายบุคคล
		 ในการไปเรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นาการท� ำ งานตามกรอบการสั่ ง สม
ประสบการณ์และเส้นทางความก้าวหน้าอาชีพรายบุคคลของข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ใช้วิธีขออนุมัติกรมฯ ให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ตาม
กรอบฯ ของแต่ละราย เนือ่ งจากมีความสะดวกและคล่องตัวกว่าการย้าย
เนือ่ งจากข้าราชการผูม้ ผี ลสัมฤทธิส์ งู แต่ละรายจะต้องหมุนเวียนไปเรียนรู้
และพัฒนาการท�ำงานตามกรอบฯ ทุก 6 เดือนถึง 1 ปี การย้ายจะประสบ
ปัญหาในการหาต�ำแหน่งว่างหรือย้ายข้าราชการายอื่นออก แต่ส�ำหรับ
การเรียนรูแ้ ละพัฒนาการท�ำงานตามกรอบฯ ในระดับสูง ระยะเวลา 3 ปี
จะใช้ วิ ธี ก ารย้ า ยข้ า ราชการผู ้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง ไปอยู ่ ใ นหน่ ว ยงานนั้ น
เนือ่ งจากมีระยะเวลาการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการท�ำงานทีม่ รี ะยะเวลานาน
รวมทัง้ เป็นการเตรียมการส�ำหรับการก�ำหนดต�ำแหน่งในระดับช�ำนาญการ
พิเศษส�ำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรายนั้นๆ ด้วยเช่นกัน
		 การขออนุ มั ติ ใ ห้ ข ้ า ราชการผู ้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง ไปเรี ย นรู ้ แ ละ
พั ฒ นาการท� ำ งานในแต่ ล ะหน่ ว ยงานจะมี ก ารด� ำ เนิ น การขออนุ มั ติ
ล่ ว งหน้าก่อนก�ำหนดระยะเวลา ประมาณ 1 เดือน เพื่อให้ข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูงและหน่วยงานที่ไปเรียนรู้และพัฒนาการท�ำงานมีเวลา
เตรียมตัวล่วงหน้า เช่น การจัดท�ำกรอบมอบหมายงานของข้าราชการ
แต่ละราย เป็นต้น
			 4.2 การจัดท�ำกรอบมอบหมายงาน (ใช้เป็นกรอบการเรียนรู้
และพัฒนาการท�ำงาน)
		 ก่อนที่ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงแต่ละรายจะไปเรียนรู้และ

พั ฒ นาการท� ำ งานตามกรอบการสั่ ง สมประสบการณ์ แ ละเส้ น ทาง
ความก้าวหน้าอาชีพรายบุคคล ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สบท.)
จะมีการด�ำเนินการประสานกับหน่วยงานที่ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
จะไปเรียนรูแ้ ละพัฒนาการท�ำงานล่วงหน้าระยะเวลาประมาณ 2 เดือนก่อน
ถึงก�ำหนด เพื่อให้หน่วยงานมีการจัดท�ำกรอบมอบหมายงานเพื่อใช้เป็น
กรอบในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการท�ำงานของข้าราชการผูม้ ผี ลสัมฤทธิส์ งู
แต่ละราย ดังนี้
		 - ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล มีหนังสือแจ้งหน่วยงานเตรียม
การจั ด ท� ำ กรอบมอบหมายเพื่ อ เป็ น กรอบในการเรี ย นรู ้ แ ละ
พัฒนาการท�ำงานของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในแต่ละราย โดย
แจ้งล่วงหน้าก่อนถึงก�ำหนด ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน และให้ข้อมูล
รายละเอียดประวัติของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงแต่ละรายที่จะเข้าไป
เรียนรู้และพัฒนาการท�ำงาน
		 - จัดประชุมร่วมกันระหว่างส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สบท.)
และหน่วยงานที่จัดท�ำกรอบมอบหมายงาน เพื่อท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับ
เนื้อหา ระยะเวลา ฯลฯ ในการจัดท�ำกรอบมอบหมายงาน
		 - หน่วยงานจัดส่งกรอบมอบหมายงานที่จัดท�ำให้ส�ำนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลพิจารณาเกี่ยวกับเนื้อหา ระยะเวลา ฯลฯ
		 - ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคลมีหนังสือแจ้งหน่วยงานเกี่ยวกับ
กรอบมอบหมายงาน เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการเรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นา
ข้าราชการผูม้ ผี ลสัมฤทธิส์ งู ต่อไป ซึง่ อาจมีการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความ
เหมาะสมได้ในช่วงระหว่างการพัฒนา
		 - ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานมีการประสานกัน
ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หา อุปสรรค ข้อขัดข้อง หรือความต้องการในการปรับปรุง
แก้ไขกรอบมอบหมายงานให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการพัฒนากรอบการท�ำงานของข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงแต่ละราย
			 4.3 การฝึกอบรม
		 นอกจากการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทีส่ ำ� นักงาน ก.พ. จัดให้มี
ขึ้นส�ำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พี่เลี้ยง/ผู้สอนงานข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และผู้รับผิดชอบระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงแล้ว
ในกรณีทหี่ น่วยงานทีข่ า้ ราชการผูม้ ผี ลสัมฤทธิส์ งู ไปเรียนรูแ้ ละพัฒนาการ
ท�ำงาน และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเห็นว่าหลักสูตรการฝึกอบรมใด
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ก็สามารถแจ้ง
ความประสงค์มายังส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มีการจัดที่นั่ง
ส�ำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในการเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ ได้เช่นกัน
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“บ้านประกอบ”

ด่านศุลกากรแห่งใหม่
บนเส้นทางส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว
ไทย-มาเลเซีย
		 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ

อ�ำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
เกิดขึน้ จากการประชุมของคณะกรรมการร่วมไทย-มาเลเซีย ครัง้ ที่ 8
เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2542 ได้เสนอให้มีการเปิดจุดผ่านแดน
แห่งใหม่ ณ บริเวณหลักเขตแดนไทย-มาเลเซีย ที่ 631 ต.ประกอบ
อ.นาทวี ซึ่งประเทศมาเลเซียจะก่อสร้างด่านศุลกากรดุเรียนบุหรง
ภายในโครงการ Kota Putra ซึง่ จะเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมประเภท
อาหารฮาลาห์ ล เขตปลอดอากรฯ ในส่ ว นของประเทศไทย
จะก่อสร้างด่านศุลกากรบ้านประกอบ เพื่อรองรับการน�ำสินค้า
เข้า-ออก ทัง้ นีก้ ารเปิดเส้นทางขนส่งสินค้าแห่งใหม่เพือ่ เป็นการเพิม่
ช่องทางการน�ำเข้า-ส่งออก และระบายความแออัดจากด่านศุลกากร
สะเดา ทีม่ ปี ริมาณสินค้ามากและอาจไม่เพียงพอรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในอนาคต โดยประเทศไทยมีการพัฒนาความร่วมมือ
กับประเทศเพื่อนบ้านทางตอนใต้ ทั้งภายในกรอบ JDS (Joint
Development Strategy) ระหว่างไทยกับมาเลเซียและกรอบความ
ร่วมมือ IMT-GT ระหว่างอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย ( Indonesia –Malaysia - Thailand Growth Triangle) จึงสามารถ
เชื่อมโยงโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจภายในกรอบความร่วมมือ
มากระตุน้ และสนับสนุนการใช้ศกั ยภาพภายในพืน้ ทีเ่ สริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้

		 การเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านประกอบรัฐบาลไทย
และรัฐบาลมาเลเซียเห็นชอบให้เปิดท�ำการจุดผ่านแดน
ถาวรบ้านประกอบ/ดุเรียนบุหรง ในวันที่ 20 มกราคม
พ.ศ. 2553 และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยได้ลงนาม
ในประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวั น ที่ 18 มกราคม
พ.ศ. 2553 เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านประกอบ
อ�ำเภอนาทวี ก�ำหนดเวลาท�ำการ ระหว่างเวลา 07.00 – 17.00 น.
เวลาประเทศไทย (เวลา 08.00 -16.00 น.เวลาประเทศ
มาเลเซีย) โดยให้มผี ลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 20 มกราคม 2553
เป็นต้นไป
		 ด่านบ้านประกอบ จะเป็นช่องทางส�ำคัญที่จะเชื่อม
โยงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเทีย่ ว ระหว่างประเทศไทย
กับประเทศมาเลเซีย เพราะเส้นทางการขนส่งสินค้าแห่งนี้
ได้เชือ่ มต่อไปยังท่าเรือปีนงั และเมืองอลอสตาร์ เมืองหลวง
รัฐเคดาห์ เพื่อจุดมุ่งหมายในการเป็นเส้นทางให้สินค้าผ่าน
เข้า-ออก รวมถึงเป็นประตูชายแดนให้ประชาชนในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนใต้และ 3 อ�ำเภอของจังหวัดสงขลา ได้มี
เส้นทางเข้า-ออก ประเทศไทยและมาเลเซียเพิม่ ขึน้ ช่วยลด
ระยะทาง ค่าใช้จ่าย เวลา และเป็นการเสริมสร้างความ
สัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียทีม่ ตี อ่ กันมา
ยาวนาน รวมทั้งเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
(AEC) อาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ในปี 2558 นี้ ...

ที่มา : ด่านศุลกากรบ้านประกอบ / ด่านศุลกากรสะเดา
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ใช้ชีวิต..อย่างไร
ท�ำร้ายหัวใจที่สุด?
		 “ชีวติ ของเรา..ใช้ซะ” เป็นแคมเปญยอดฮิต ทีม่ าจากเครือ่ งดืม่ ยีห่ อ้ หนึ่ง
ที่สนับสนุนให้คนกล้าคิด กล้าตัดสินใจลงมือท�ำในสิ่งที่ต้องการและใช้ชีวิต
ของตนเองให้เต็มที่ เพราะชีวติ เป็นของเราถ้าเราไม่ใช้แล้วใครจะใช้ ... แต่ถา้ หาก
การใช้ชีวิตของคุณจะท�ำให้ชีวิตของคุณสั้นลง และท�ำร้ายหัวใจให้บอบช�้ำ
มากขึ้นทุกวัน ถึงเวลาหรือยังที่เราจะหยุดพฤติกรรมอันเลวร้าย ก่อนที่
หัวใจจะไปจากเรา...

ใช้ชีวิต...ชอบความมัน
		 การรับประทานอาหารที่มีไขมัน นอกจากจะท�ำให้อ้วน ไม่ดี
ต่อสุขภาพยังท�ำร้ายหัวใจ หลอดเลือด ตับและไต ของคุณแล้ว
ยั ง เป็ น สาเหตุ ข องโรคต่ า งๆ อี ก มากมาย ถึ ง แม้ ว ่ า ป ั จ จุ บั น ทาง
วิทยาศาสตร์จะมีการศึกษาถึงระดับพันธุกรรมแล้วว่า ยีนไหนท�ำให้
เราชอบกินอาหารมัน ยีนไหนท�ำให้เป็นเบาหวาน ยีนไหนท�ำให้อ้วน
แต่ถา้ เรายังไม่หยุดกินอาหารไขมันสูง รับรองได้วา่ คุณคงไขมันจุกอก
หัวใจวาย ตายไปก่อนทีน่ กั วิทยาศาสตร์เหล่านีจ้ ะสามารถวิจยั พัฒนา
ยามาก�ำจัดยีนไม่รักดีพวกนี้เป็นแน่ ดังนั้นเราควรหันมาดูแลรักษา
ร่างกายและหัวใจของเราให้แข็งแรงเพื่ออายุที่ยืนยาวกันดีกว่าครับ
เช่น การหันมาใช้นำ�้ มันมะกอกในการปรุงอาหารแทนน�ำ้ มันประเภทอื่น
การเลิกยุง่ กับอาหารทีม่ ไี ขมันทรานส์ ได้แก่ เบเกอรีแ่ ละขนมกรอบๆ
ทีเ่ ก็บไว้ได้นานหลายๆ วัน หรือรับประทานอาหารทีช่ ว่ ยลดไขมันและ
คลอเลสเตอรอล อย่างกระเทียมหลังอาหาร เพราะมีงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์หลายชิ้นยืนยันว่า สารอัลลิซินในกระเทียมสามารถลด
คลอเลสเตอรอลตัวเลวได้ดี โดยไม่มผี ลข้างเคียงต่อตับหรือกล้ามเนือ้
เป็นต้น

ใช้ชีวิต...ชอบความหวาน

		 อากาศร้อนๆ ถ้าได้เครือ่ งดืม่ เย็นๆ หวานชืน่ ใจมาดับกระหาย
คงดีไม่น้อย อีกทั้งสมัยนี้จะมองไปทางไหนก็มีแต่น�้ำอัดลม น�้ำชา
น�ำ้ หวานหลากรส หลากสี ให้เลือกซือ้ หาได้ในทุกที่ อีกทัง้ ผูข้ ายยังบอก
กับเราอีกว่าเครื่องดื่มเหล่านี้ดื่มแล้วสดชื่น ดีต่อสุขภาพ ทั้งที่ความ
จริงแล้วเครื่องดื่มเหล่านี้ล้วนมีน�้ำตาลอย่างน้อย 4-5 ช้อนชา ท�ำให้
ได้พลังงานล้นเกินความจ�ำเป็น ท�ำให้เรากลายเป็นคนอ้วนและมี
โอกาสเป็นโรคหัวใจเร็วกว่าคนทั่วไปถึง 8 เท่าทีเดียว และอีกหนึ่ง
อันตรายจากอาหารทีม่ นี ำ�้ ตาลสูงคือ ท�ำร้ายให้สมองเฉือ่ ยชา และยัง
กัดกร่อนศักยภาพสมองลงทุกวันอีกด้วย

ใช้ชีวิต...ไม่คิดออกก�ำลังกาย
		 ถ้าคุณเป็นคนที่ห่างเหินการบริหารร่างกายและหัวใจ วันๆนั่งท�ำงาน เหงื่อ
ไม่เคยไหล สารเอนดอร์ฟินไม่เคยหลั่ง ไม่เคยใช้บันได ใช้แต่ลิฟท์ คุณก็อาจเป็นอีก
คนหนึ่งที่เข้าใกล้โรคหัวใจได้ เพราะการออกก�ำลังกายสามารถลดเนื้อเยื่อไขมัน
ลดความอ้วน ลดการอักเสบของหลอดเลือด บริหารกล้ามเนื้อหัวใจ ท�ำให้เนื้อเยื่อ
และผิวพรรณยืดหยุน่ ดี ร่างกายอ่อนเยาว์ โดยเฉพาะเพียงแค่การก้าวเท้าไวๆ ติดกัน
ครึง่ ชัว่ โมงทุกวันจันทร์ถงึ ศุกร์ ก็สามารถลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ทั้งหัวใจวาย อัมพฤกษ์ อัมพาต ได้ถึง 30% แล้ว

ใช้ชีวิต...คิดแต่เรื่องงาน
		 หากคุณเป็นคนทีค่ ดิ ถึงแต่เรือ่ งงานตลอด จนรูส้ กึ ชีวติ นีร้ สู้ กึ เหมือนเป็นร้าน
สะดวกซื้อ ที่ต้องเปิดรับลูกค้าตลอด 24 ชม. ทุกเช้าตื่นนอนไปท�ำงาน ตะวันตกดิน
เลิกงานกลับบ้าน แต่ความคิดยังค้างคาวนเวียนคิดอยู่แต่เรื่องงาน จนท�ำให้เกิด
อนุมูลอิสระ เกิดความเครียด ระบบประสาทถูกกระตุ้นตลอดเวลา ทั้งตับ ไต สมอง
ก็พลอยเหนือ่ ยไปกับคุณ หลอดเลือดก็จะบีบตัวจนความดันโลหิตพุง่ สูง หัวใจก็เต้น
ตึกตักหนักขึน้ ยิง่ เครียดนานวันหัวใจปกติกก็ ลายเป็นหัวใจโต และต้องการออกซิเจน
มากขึ้นเป็นเงาตามตัว พอรับไม่ไหวก็กลายเป็นหัวใจวายในท้ายที่สุด วิธีแก้ที่ได้ผล
คือ หยุดวงจรมรณะเหล่านี้ให้เร็วที่สุด เวลางานเครียดได้ แต่พอเลิกงานต้องปิด
สวิตช์ทันที เพื่อไล่ความเครียดออกไป ห่างไกลจากความดันโลหิตสูง และรับ
ประทานวิตามิน E และโปรตีนให้มากขึ้น เพราะสารอาหารเหล่านี้จะช่วยป้องกัน
หลอดเลือดแดงแข็งตัว ช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะโปรตีนซึ่งประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระปริมาณสูง จะช่วยลดความ
ดันตัวบนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงโรคหัวใจได้
		 อ่านจบแล้ว..หากพบว่าคุณมีพฤติกรรมใดที่เข้าข่ายท�ำร้ายหัวใจตัวเอง ก็
อย่าลืมหยุดไลฟ์สไตล์ที่ท�ำร้ายหัวใจ ก่อนที่จะสายเกินไปนะครับ
แหล่งข้อมูล: นิตยสาร Live Well Guide
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Check IN ... Pakse

ปากเซ

ตอนที่ 1
ประเทศไทย ก�ำลังจะก้าวเข้าสูป่ ระชาคม

สุดารัตน์ เลิศวิทยาพนธ์
ผู้อ�ำนวยการส่วนกฎว่าด้วยถิ่นก�ำเนิดสินค้า

		 ผู ้ เ ขี ย นและชาวคณะได้ เ คยมี
โอกาสเดินทางไปประชุมที่เมืองปากเซ
แขวงจ� ำ ปาสั ก ตอนใต้ ข องประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป. ลาว) เมือ่ ปีทผี่ า่ นมา ด้วยสายการ
บินประเทศลาว ซึ่งเป็นเครื่องบินใบพัด
ล�ำเล็ก แต่ที่นั่งและอุปกรณ์ต่างๆภายใน
ค่อนข้างใหม่ มีดอกจ�ำปาหรือลีลาวดี
ซึ่งเป็นดอกไม้ประจ�ำชาติของลาว เป็น
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อาเซียนในอีก 2 ปีที่จะถึงนี้ เราได้ท�ำความรู้จักกับ
ประเทศสมาชิกในอาเซียนกันบ้างแล้วหรือยัง ว่าพวก
เขามีวิถีชีวิตประจ�ำวัน ขนบธรรมเนียมประเพณี
มีความเชือ่ และอุปนิสยั ใจคอกันอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับเรา
อย่างประเทศลาว เพื่อนบ้านที่น่ารัก ที่มีการด�ำรง
ชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งวัฒนธรรม
หลายๆ อย่างคล้ายกับประเทศไทยมาก

สัญลักษณ์อยู่ที่ช่วงหางของเครื่องบิน
โดยสารเต็มล�ำได้ประมาณ 60 คน มีที่
นั่งเป็น 2 แถว ฝั่งละ 2 คน มีพนักงาน
ต้อนรับหญิง 1 คน ชาย 1 คน พนักงาน
ต้อนรับหญิงใส่ชดุ ประจ�ำชาติ เกล้ามวยผม
และนุ่งผ้าซิ่นมีเชิง มีผ้าพาดสไบเฉียง
คล้ายกับชุดพนักงานต้อนรับหญิงของ
สายการบิ น ไทย แต่ เ ครื่ อ งบิ น ลาว
มีเพดานต�ำ่ มาก น่าจะประมาณสัก 2 เมตร

สังเกตได้จากพนักงานต้อนรับหญิงบน
สายการบินที่เป็นคนค่อนข้างสูง เวลา
เดินศีรษะเกือบถึงเพดานเครื่องบินเลย
ทีเดียว ท�ำเอาผูโ้ ดยสารหลายคนทีเ่ พิง่ เคย
เดินทางโดยสายการบินนี้เป็นครั้งแรก
ต่างก็อมยิ้มเล็กๆ บนใบหน้าด้วยความ
แปลกตาและความประหลาดใจของสาย
การบินนี้ ที่อาจจะไม่ค่อยได้พบเห็นใน
สายการบินของบ้านเราสักเท่าไรนั่นเอง

Customs Travel
		 เครื่ อ งบิ น ใช้ เวลาบิ น ประมาณ 2
ชั่ ว โมงครึ่ ง เนื่ อ งจากเครื่ อ งบิ น แวะรั บ
ผู ้ โดยสารที่สะหวันนะเขตและมีผู้โดยสาร
บางส่วนบนเครือ่ งจากกรุงเทพฯไปลงสะหวัน
นะเขต เราไม่ต้องลงจากเครื่อง เพียงแต่นั่ง
รอบนเครื่องประมาณ 10-15 นาที จากนั้น
จึงเดินทางไปทีส่ นามบินจ�ำปาสัก เป็นสนาม
บินเล็กๆ มีสายพานล�ำเลียงกระเป๋าและ
สัมภาระผู้โดยสาร 2 สายพานเท่านั้น เมื่อ
เช็คเอาท์แล้วคณะฯได้เดินทางไปยังที่พัก
ด้วยรถตู้ของโรงแรม ประมาณ 15 นาที ก็
ถึงโรงแรมที่พัก จ�ำปาสักแกรนด์ (Champasak Grand Hotel) เป็นโรงแรมขนาด
ใหญ่ค่อนข้างใหม่ ระดับ 5 ดาว เปิดมาได้
2 ปีเศษ เจ้าของน่าจะเป็นคนจีน เห็นบูชา
เจ้ า ที่ แ บบจี น ขนาดใหญ่ ที่ ชั้ น ล่ า งของ
โรงแรม และมีตวั หนังสือจีนติดอยูห่ ลายแห่ง
		 ที่โรงแรมนี้มีคณะนักท่องเที่ยวจาก
เมืองไทยนิยมมาพักจ�ำนวนมากหลายคณะ
บางคนก็มากับบริษทั ทัวร์ ท�ำให้ ได้ยนิ เสียง
คนไทยคุ ย ภาษาไทยกั น เกื อ บจะทั่ ว ทั้ ง
โรงแรมเลยทีเดียว และหนังสือพิมพ์ของที่
นีก่ เ็ ป็นภาษาไทยมาจากหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่
ของจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเดินส�ำรวจ
รอบๆ โรงแรม ก็จะเห็นร้านอาหารของ
โรงแรมที่ต่อแพเลียบริมแม่น�้ำโขง สามารถ
นั่งชมพระอาทิตย์ตกดินเหนือขอบฟ้าริม
แม่น�้ำโขง มีสะพานมิตรภาพ ลาว-ญี่ปุ่น
ทอดข้ามแม่น�้ำ เห็นเงาแสงอาทิตย์ทอด
เป็นล�ำยาวลงในน�ำ้ เป็นฉากหลัง บรรยากาศ
สวยงามมาก เงียบสงบ เมือ่ ออกจากโรงแรม
ไปเดิ น ส� ำ รวจราคาสิ น ค้ า ต่ า งๆ อาทิ
ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และซุปเปอร์มาร์เกต

โดยรอบ ปรากฏว่าราคาสินค้าโดยรวมก็
ใกล้เคียงกับบ้านเรา อีกทั้งส่วนใหญ่สินค้า
อุปโภคและบริโภคต่างๆ มากกว่าร้อยละ
50 มาจากเมืองไทย เช่น เครือ่ งดืม่ พร้อมดื่ ม
นม โอวัลติน กาแฟ สบู่ ยาสระผม ผงซักฟอก
แปรงสี ฟ ั น ยาสี ฟ ั น และกระดาษช� ำ ระ
เป็นต้น
		 ตลาดที่มีชื่อเสียงและเป็นศูนย์รวม
แหล่ ง ซื้ อ ขายสิ น ค้ า ของคนลาวและ
นักท่องเทีย่ วย่านนี้ ทีต่ อ้ งแวะมาเยีย่ มชมและ
ซื้อของฝากติดไม้ติดมือเล็กน้อยกลับไปกัน
ก็คอื ตลาดใหม่ปากเซ (Pakse New Market)
เป็นตลาดสดเช้าซึ่งเปิดมาไม่นาน มีทั้งผัก
สดและผลไม้พนื้ เมือง เนือ้ สัตว์ ปลา อาหาร
ร้ า นขายของช� ำ ของเบ็ ด เตล็ ด เสื้ อ ผ้ า
อุปกรณ์และเครื่องมือทางการเกษตรและ
ประมง สินค้าบางส่วนมาจากเมืองไทย และ
ที่แปลกมากๆ คือ มีร้านขายทองรูปพรรณ
มากมายหลายสิบร้านในตลาดสดแห่งนี้
น่าจะเป็นการบ่งบอกว่าเมืองนี้ประชาชน
คงค่อนข้างมีฐานะกันพอสมควรเลยทีเดียว
ซึ่ ง ของฝากที่ มี ชื่ อ เสี ย งของย่ า นนี้ ที่ ต ้ อ ง
ไม่ลืมซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านและเพื่อนฝูง
ก็คือ กาแฟดาว ที่นี่มีให้เลือกหลายแบบ
ทั้ง 3 in 1 แบบ เม็ด เกล็ด และแบบชง
ที่ ส� ำ คั ญ เมื่ อ ดู วั น ที่ ผ ลิ ต บนซองก็ อ าจจะ
ประหลาดใจว่าส่วนใหญ่เพิ่งผลิตได้ไม่นาน
บางกล่องก็ไม่ถึงอาทิตย์ สาเหตุก็โรงงาน
ผลิ ต กาแฟตั้ ง อยู ่ ใ นเมื อ งปากเซนี้ นั่ น เอง
นอกจากนี้ยังมีผักและผลไม้สไลด์อบแห้ง
ใส่ถงุ อลูมเิ นียม ซึง่ คนนิยมซือ้ กลับบ้านกันไป
เพราะสามารถเก็บได้นาน เช่น ฟักทอง
กล้วย เผือกฯ

ส�ำหรับตอนนี้ เมื่อได้ของฝากติดไม้
ติดมือกันบ้างแล้ว ก็ตอ้ งรีบกลับโรงแรมเพือ่
ไปเตรียมประชุม แต่พวกเราก็ได้เก็บเกี่ยว
บรรยากาศดีๆ วิวสวยๆ จากสถานที่รอบๆ
เมืองปากเซกันไปบ้างแล้ว ฉบับหน้าเราจะ
ออกไปเทีย่ วรอบๆเมืองปากเซกัน ว่ามีอะไร
น่าสนใจ และน่าค้นหากันบ้างนะคะ ...
อ่านต่อฉบับหน้า...

“ตลาดใหม่ ป ากเซ”

ตลาดใหม่ปากเซ ตัง้ อยูใ่ นแขวงจ�ำปาสัก
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว อยูไ่ ม่ไกลจากสะพานข้ามแม่นำ�้ โขง เป็น
ตลาดสดและตลาดขายสิ น ค้ า อุ ป โภคและ
บริโภคขนาดใหญ่ทสี่ ดุ แห่งหนึง่ ของประเทศ
ลาว มีสินค้าหลากหลายประเภทตั้งแต่ ผัก
ผลไม้ทั้งสดและตากแห้ง เนื้อสัตว์ทุกชนิด
อาหารทะเลสด ขนมหวาน เครื่ อ งดื่ ม
เสื้อผ้าและเครื่องประดับต่างๆ รวมถึงการ
ค้าขายของป่าประเภทแบกะดิน ซึ่งเป็นวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของชาวลาวก็ยังคงมีให้เห็น  
โดยแม่ค้าจะน�ำของสด เช่น พืชผัก ผลไม้
หอย กุง้ ปู ปลา หมู ไก่ มาวางขายริมทางใน
ตลาด ทัง้ วางแบกะดิน และวางบนโต๊ะ สภาพ
ตลาดสดแบบนี้เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของคน
พื้นเมืองย่านนี้ ซึ่งก็ยังคงมีให้เห็นในชนบท
บางแห่งใน ประเทศไทยเราเช่นกัน
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ด่านศุลกากรบึงกาฬ ร่วมกับ ตชด.จับพ่อค้ากัญชาพร้อมของกลาง จ�ำนวน
260 กิโลกรัม
		 เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรบึงกาฬได้
สัง่ การให้เจ้าหน้าทีด่ า่ นศุลกากรบึงกาฬร่วมกับเจ้าหน้าทีก่ องร้อย ตชด.๒๔๔ ท�ำการจับกุม
นายศุภชีพ มีบุญ อายุ ๓๔ ปี ชาวอ�ำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย และนายบุญเหลือ สาวิมล
อายุ ๕๖ ปี ชาวอ�ำเภอโพนนาแก้ว จ.สกลนคร พร้อมของกลางกัญชาจ�ำนวน ๒๖๐ กิโลกรัม
ซึ่งทั้งคู่ขนมาจากริมฝั่งแม่น�้ำโขง บ้านหอค�ำ ต.หอค�ำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เหตุเกิด
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๒๒๓๐ น. ขณะผู้ต้องหาขับรถปิคอัพ ทะเบียน ๖๐๗
สกลนคร บรรทุกกัญชามาตามทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ หนองคายบึงกาฬ 2

กรมศุลกากร แถลงข่าวจับกุมรถยนต์หรู ลักลอบหนีศุลกากร และหลีกเลี่ยงอากร
จ�ำนวน 10 คัน มูลค่ากว่า 129 ล้านบาท
		 นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยนายราฆพ ศรีศุภอรรถ รองอธิบดี
กรมศุลกากร แถลงข่าวการจับกุมสินค้ารถยนต์หรูลักลอบหนีศุลกากรและหลีกเลี่ยงอากร
จ�ำนวน 10 คัน มูลค่ากว่า 129 ล้านบาท ณ กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556

ด่านศุลกากรสะเดา จับกุมยาไอซ์ชนิดเกล็ดและน�้ำกระท่อม
		 เมือ่ วันที่ 12 มิถนุ ายน 2556 เวลา 22.45 น. เจ้าหน้าทีด่ า่ นศุลกากร
สะเดา น� ำ โดย ม.ล.สิ ท ธิ เ ดช ศุ ข สวั ส ดิ นายด่ า นศุ ล กากรสะเดา
นายศิ วกฤษฏิ์ เจนวิพิชย์ ผู้อ�ำนวยการส่วนบริการศุลกากร นายวิบูลย์
นันทสันติ กับพวก (ผลัด 2) ท�ำการตรวจค้น นายมูฮัมหมัดไซฟูนิซัม
บินมาฮาดัม อายุ 35 ปี เนื่องจากสงสัยว่ามีสิ่งของที่ยังมิได้เสียภาษีอากร
หรือของต้องห้ามต้องก�ำกัด หรือของที่ยังไม่ได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้อง
เก็บหรือซุกซ่อนอยู่
		 ผลการตรวจค้น พบยาไอซ์ ชนิดเกล็ด บรรจุอยูใ่ นถุงพลาสติกพร้อม
อุปกรณ์การเสพ จ�ำนวน 2 ถุง (7.9 กรัม) และน�้ำกระท่อม 2 ถุง ซุกซ่อน
อยู่ในเบาะหลังของรถยี่ห้อ PROTON รุ่น WAJA สีด�ำ หมายเลขทะเบียน
WHW2066 ขณะขับขี่เดินทางเข้าช่องตรวจรถยนต์ขาเข้าด่านพรมแดน
สะเดาเพื่อเข้ามาในประเทศไทย
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สผภ.จับกุมวัตถุคล้ายพลอยยังไม่ได้เจียระไน มูลค่าประมาณ 120,000 บาท
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2556 เวลาประมาณ 15.20 น. เจ้าหน้าที่ศุลกากรฝ่ายสืบสวนและ
ปราบปราม น�ำโดย นางกาญจนา เลาหะวรนันท์ นักวิชาการศุลกากรช�ำนาญการ หัวหน้าชุด ผลัด1
พร้อมเจ้าหน้าที่ ฝปป. สคศ. สผภ.จับกุมชาวคองโก เดินทางโดยสายการบิน KENYA AIRWAYS
เที่ยวบิน KQ 886 มาจากประเทศเคนย่า พบของกลางประเภท วัตถุคล้ายพลอยยังไม่ได้เจียระไน
(Tourmaline) จ� ำ นวน 1 รายการ พร้ อ ม INVOICE NAPASS GEMS LIMITED เลขที่ 286
ซึ่งเก็บไว้ในเป้สะพายหลัง จ�ำนวน 1 ใบ มูลค่าของกลางประมาณ 120,000 บาท

สผภ.จับกุมอาหารเสริม มูลค่าประมาณ 600,000 บาท
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลาประมาณ 23.25 น. นายธวัช
แสนล้อม นักวิชาการศุลกากรช�ำนาญการ หัวหน้าชุด ผลัด2 พร้อมเจ้าหน้าที่
ฝปป. สคศ. ได้ทำ� การจับกุมผูโ้ ดยสารชาวไทย 2 ราย เดินทางโดยสายการบิน
THAI AIRWAYS เที่ ย วบิ น TG 607 มาจากเขตบริ ห ารพิ เ ศษฮ่ อ งกง
แห่ ง สาธารณรัฐประชาชนจีน พบของกลางประเภท อาหารเสริม จ�ำนวน 13
รายการ มูลค่าประมาณ 600,000 บาท
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กองบรรณาธิการ และน�ำไปตีพิมพ์ลง
ในจุลสารฯ ท่านจะได้ รับ Flash Drive
ความจุ 8 GB

1 ชิ ้น/
บทความ

อบค�ำถามได้ที่

ส่งบทความ และร่วมต

Fackbook

i
ustomsdepartment.tha

www.facebook.com/c

ail.com

e-mail: prcustoms@gm

ารรับประกันสินค้า
“ก
อ
้
ื
ะซ
จ
่
ี
กท
อ
ลื
เ
้
ู
ผ
น
็
เป
อ
้
ื
ซ
1. กรณีผู้
warranty และ Extended
d
ar
nd
ta
(S
ิ
ม
เต
่
ิ
ม
เพ
”
ะ
(Warranty)
คับจากผู้ขาย กรณีนี้จ
ง
ั
ดบ
หน
ำ
ก�
อ
้
ข
ช่
ใ
่
ไม
ง
่
ซึ
warranty)
า
ว เป็นส่วนหนึ่งของราค
า
่
กล
ง
ดั
y
nt
ra
ar
W
า
ถือว่าค่
ศุลกากรหรอื ไม่ เพราะอะไร
ศข อ ง
งก าร ค้ า ระ หว ่ า งป ระ เท
ทา
น
กั
ด
ี
รก
กา
ตร
มา
2.
อินโดนีเซีย มีอะไรบ้าง
อง บก.
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น จะได้รับของที่ระลึกจา

ผู้โชคดีที่ตอบถูก 10 ท่า

ดต่อรับรางวัลได้ที่:
ผู้ได้รับรางวัลสามารถติ
กรมศลุ กากร
กบรหิ ารกลาง อาคาร 1
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส�ำนั
โทร. 02-667-7335
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5 เทคนิคง่ายๆ ในการผูกมิตรกับผู้อื่น

		 การทีต่ อ้ งพบปะผูค้ นแปลกหน้าหรือการเข้าสังคมใหม่ๆ อาจเป็นสิง่ ทีย่ ากส�ำหรับคนทีข่ อี้ าย แต่การเข้าสังคมจะช่วยในเรือ่ งการเรียนรู้
แลกเปลีย่ นมุมมองความคิดทีแ่ ปลกใหม่ อีกทัง้ ธรรมชาติของคนเราไม่มใี ครชอบอยูอ่ ย่างโดดเดีย่ ว เรามีเพือ่ นไว้พดู คุยแก้เหงา ระบายความทุกข์
ขอความช่วยเหลือ เรามีเพื่อนไว้เที่ยวสนุกสนาน ผ่อนคลาย การอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวท�ำให้รู้สึกเหงา ว้าเหว่ และไม่ดีต่อสุขภาพจิต

1. มีความเชื่อมั่นและเริ่มต้นบทสนทนาก่อน
ลองมองหาหัวข้อทีน่ า่ สนใจแล้วเริม่ บทสนทนา อาจเริม่ ด้วยการคุยเรือ่ งสภาพดินฟ้าอากาศ
ทัว่ ไป วงดนตรียอดนิยม แบบเสือ้ ผ้า เป็นต้น เช่น วันนีอ้ ากาศร้อนจัง คุณใส่เสือ้ สวยจังไม่ทราบว่า
ซื้อที่ไหน

2. ผูกความสัมพันธ์

		 หากเราพบใครสักคนทีค่ ดิ ว่าเป็นเพือ่ นทีด่ ี ไม่ควรรีรอลังเลใจ ควรขอเบอร์โทรศัพท์
หรือ ที่อยู่ทางอีเมล์ และอย่าลืมที่จะติดต่อกลับไป

3. ยิ้มแย้ม แจ่มใส
		 รอยยิ้มเป็นการสร้างสะพานความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความประทับใจใน
ครัง้ แรกทีพ่ บแสดงความเป็นมิตรของเราออกมาจะท�ำให้คนอืน่ เข้าหาเราได้งา่ ยขึน้

4. เปิดใจกว้าง
		 อย่าตัดสินผู้อื่นจากการพบกันครั้งแรกเปิดใจให้กว้างพยายามมองผู้อื่นในแง่ดีแล้ว
เราจะมีเพื่อนที่หลากหลายเข้ามาจนนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว

5. มีอารมณ์ขัน
		 คนเราชอบอยูใ่ กล้คนทีม่ อี ารมณ์ขนั สนุกสนาน ไม่เครียด ดังนัน้ หากเราเป็นคนมีอารมณ์ขนั
การผูกมิตรของเราก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว

ศลุกากร
จลุสาร

บรรณาธิการบริหาร

ปที่ 21 ฉบับที่ 9
มิถุนายน 2556

นางไพรินทร์ ศุภกรโกศัย

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
“Customs in Rainy Season”

การปองกันและตรวจสอบ
ทุจริตโดยผูประกอบการ
www.customs.go.th

การดำเนินการระบบขาราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
ของกรมศุลกากร (ตอนจบ)

การกำหนดราคาศุลกากร
สำหรับของนำเขา
กรณีมีการชำระ
คารับประกันสินคา (Warranty)

-

www.customs.go.th

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

นางปุณณภา ตอสุวพรรณ

กองบรรณาธิการ

โทรศัพท์ / โทรสาร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ส่วนสื่อสารองค์กร
สำ�นักบริหารกลาง กรมศุลกากร

0-2667-7335 / 0-2667-7332

E-mail

21.42%

prcustoms@gmail.com

Customs Call Center 1164

