ศลุกากร
จลุสาร

ปที่ 21 ฉบับที่ 11
สิงหาคม 2556

Thailand - Winner of the WCO Photo Competition
Customs Officers amidst a fast - changing world.

ผลการศึกษาของ OECD
ในเรื่องการอำนวยความสะดวก
ทางการคา (ตอนจบ)
www.customs.go.th

เรือตรวจการณศุลกากร
เพื่อภารกิจลาดตระเวน
ตรวจการณ
และปราบปรามทางทะเล

กรมศุลกากรควารางวัลชนะเลิศ
การประกวดภาพถาย
ขององคการศุลกากรโลกป 2556

Contents

Editor's Letter

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลพี ระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม เนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ข้าพระพุทธเจ้าในนาม
ของตั ว แทน ข้ า ราชการ พนั ก งาน และลู ก จ้ า งกรมศุ ล กากรทุกคน ขอพระราชทาน
พระราชวโรกาสน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขออาราธนาและอัญเชิญ
คุณพระศรีรตั นตรัยสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายในสากลพิภพ พระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยาม
เทวาธิราช และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาล
ประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมส�ำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ทรงสถิ ต เป็ น มิ่ ง ขวั ญ ร่ ม เกล้ า ของปวงอาณาประชาราษฎร์ ตราบนิ จ นิ รั น ดร์ ก าล
ด้ ว ยเกล้ า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ
กิจกรรมส�ำคัญๆ ที่น่าสนใจ ในเดือนนี้ อาทิ การประชุมคณะกรรมการด�ำเนิน
การประเมินผล การด�ำเนินงานพิธีการทางศุลกากร ครั้งที่ 1/2556 การประชุมวิเคราะห์
ระบบงานการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าและขาออกของกรมศุลกากร นายสุรพงษ์ โตวิจกั ษณ์ชัยกุล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มาดูการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ฯ CCTV ณ ศูนย์เทคโนโลยีการควบคุมศุลกากร กิจกรรมการเข้าร่วมงาน
“e Government Forum 2013” ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ รวมถึงกรมศุลกากร
ได้รบั โล่ฯประกาศเกียรติคณ
ุ การจัดท�ำและประเมินมาตรฐานความโปร่งใส จากส�ำนักงาน กพ.
กิจกรรมด้านการปกป้องสังคม การจับกุมชาวเนปาลลักลอบน�ำเข้ายางกัญชา มูลค่า
ประมาณ 1 ล้านบาท การจับกุมหญิงไทยลักลอบน�ำไอซ์ผ่านไทยไปลาว มูลค่าประมาณ
4 ล้านบาท ด่านศุลกากรบึงกาฬ – ทหารพราน ยึดไม้พะยูง มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท การจับกุม
สุรา ไวน์ และบุหรี่ต่างประเทศ มูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาท กิจกรรม CSR เช่น กรมศุลกากร
บริจาคทรัพย์และสิ่งของเครื่องใช้ ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด การส่งมอบ
ของกลางประเภทแบตเตอรี่ใช้งานมือถือ ให้กับส�ำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษา และวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด่านศุลกากรแม่สอดบริจาค
ข้าวสารให้กบั ผูป้ ระสบอุทกภัยในหมูบ่ า้ นท่าอาจ จังหวัดตาก กิจกรรมเพือ่ เชือ่ มความสัมพันธ์
ภายในองค์กร การแข่งขันแชร์บอลหญิงศุลกากร ครั้งที่ 1 เป็นต้น
วันส�ำคัญในเดือนสิงหาคม ได้แก่ “วันแม่แห่งชาติ” ซึง่ เราจะถือเอาโอกาสนีร้ ะลึกถึง
พระคุณของ “แม่” อย่างไรก็ตาม ความหมายหลักของค�ำว่า “แม่” ก็คงหนีไม่พ้นการเป็น
ผู้ให้ชวี ติ หรือหญิงผูใ้ ห้กำ� เนิดบุตร สังคมไทยยังใช้คำ� ว่าแม่ตามความหมายนีเ้ รียกสิง่ ดีงาม
ตามธรรมชาติอื่นๆ เพื่อยกย่องเทิดทูนในฐานะผู้ให้ก�ำเนิด ผู้ปกป้องคุ้มครอง ผู้คอยดูแล
และหล่อเลี้ยงชีวิต เช่น แม่น�้ำ  แม่โพสพ แม่ธรณี แม่ย่านาง แม่ทัพ เป็นต้น ความหมาย
ของค�ำว่าแม่ในลักษณะเช่นนี้ แสดงให้เห็นชัดเจนว่าสังคมไทยแต่โบราณมายกย่องและให้เกียรติ
สตรีเพศผู้เป็นแม่ ตระหนักในบทบาทหน้าที่และบุญคุณของแม่ที่มีต่อลูกตลอดมาทุกยุค
ทุกสมัย ดังนั้นเราควรจะรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามของเราไว้
โดยการให้ความรัก ความเคารพและเทิดทูนสตรีเพศ ผู้ที่เป็นทั้ง “แม่” ผู้ให้ก�ำเนิด และ “แม่”
ผู้หล่อเลี้ยงชีวิต ที่อยู่ทงั้ เบื้องหน้าและเบื้องหลังความส�ำเร็จของชีวิตเราทุกคนด้วยนะคะ...
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 สิงคะโปร์ 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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ตอนที่ 9
ศุลกากรเปิดประเทศ
เนการาบรูไนดารุสซาลาม
(Brunei Darussalam)

สภาพภูมิประเทศและภาพรวมของประเทศบรูไน

(Brunei Darussalam)
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ประเทศบรูไนเป็นประเทศที่มีขนาดเล็ก มีพื้นที่เพียง 5,765 ตารางกิโลเมตร
ตัง้ อยูท่ างตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต้
ติดเขตซาราวัก ประเทศมาเลเซีย โดยพื้นที่ร้อยละ 70 ของประเทศ เป็นป่าไม้เขตร้อน
มีพื้นที่ 5,765 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น 4 เขต คือ Brunei-Muara, Belait, Temburong และ Tutong
บรูไนเป็นประเทศทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ ไปด้วยทรัพยากรน�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติ ซึง่ ส่ง
ผลให้บรูไนมีเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจมหภาค และรัฐบาลสามารถสร้างหลักสวัสดิการ
ให้แก่ประชาชนได้อย่างมัน่ คง รวมทัง้ ยกเว้นภาษีเงินได้สว่ นบุคคลและไม่เรียกเก็บภาษี
มูลค่าเพิ่มทุกประเภท นอกจากนี้แม้ว่าสินค้าอุปโภคบริโภคในบรูไนนั้นส่วนใหญ่เป็น
สินค้านําเข้าจากต่างประเทศ ซึง่ มีราคาสูง แต่อตั ราเงินเฟ้อของบรูไนยังคงอยูใ่ นระดับ
ต�่ำ ถึงแม้บรูไนยังพึ่งพารายได้จากการส่งออกทรัพยากรน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็น
หลัก แต่ก็ให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน
ประเทศ อาทิ การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบรูไนให้เป็นที่นิยมแก่นักท่องเที่ยว
ชาวจีน และมีแผนที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากยุโรปมากขึ้น โดยจะเน้นการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ รวมทั้งการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย โดยเพิ่ม
เส้นทางการบินตรงจากประเทศต่างๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง
นอกจากนี้ยังมีความพยายามที่จะปรับปรุงกระบวนการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการพัฒนาด้านคมนาคม เพราะบรูไนทราบดีว่าทรัพยากรน�้ำมันและ
ก๊าซธรรมชาติกําลังลดปริมาณลง ดังนัน้ การพึง่ พาการส่งออกน�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติ
เพียงอย่างเดียวจะส่งผลลบต่อเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว บรูไนจึงได้กําหนด
ปรับนโยบายเพื่อสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจมาเป็นแนวทางการพัฒนา
ประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ โดยสาขาหลักทีบ่ รูไนให้ความสําคัญได้แก่
สาขาปิโตรเคมี สาขาสินค้าฮาลาล โดยใช้สญ
ั ลักษ์ Brunei Halal สาขาภาคการเกษตร
โดยเฉพาะการปลูกข้าวพันธุพ์ นื้ เมือง เพือ่ สร้างความมัน่ คงด้านอาหารและเพิม่ ผลผลิต
ข้าวภายในประเทศอุตสาหกรรม การส่งเสริมอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ และ
การประมง เป็นต้น
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เมืองหลวง/ระบบการปกครอง
เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน
ระบบการปกครอง : ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ
ประเทศบรูไน เป็นประเทศที่มีความมั่นคงสูง ทั้งด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจ มีรายได้เฉลี่ยของประชากรต่อคน
ต่อปีเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน (รองจากสิงคโปร์) รายได้
หลักของบรูไนมาจากการผลิตน�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติ โดย
เฉพาะก๊าซธรรมชาติ ซึ่งผลิตได้มากเป็นอันดับ 4 ของโลก
ทั้งนี้ บรูไนส่งออกน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติกว่าร้อยละ 90
ของการส่ ง ออกทั้ ง หมด รายได้ จ ากการส่ ง ออกน�้ ำ มั น
ดั ง กล่าว มีหน่วยงานที่เรียกว่า Brunei Investment
Agency (BIA) น�ำไปลงทุนในต่างประเทศ หรือร่วมทุนกับ
ต่างประเทศ ทัง้ ในรูปการถือหุน้ การซือ้ พันธบัตรในประเทศ
ต่างๆ ด้วยเหตุนี้ท�ำให้บรูไนมีดุลการค้าเกินดุลมาโดยตลอด

สถานการณ์การค้าไทย-บรูไน
		 สินค้าส่งออกสําคัญของไทยไปยังบรูไน ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบของเครื่องจักรกล อัญมณีและเครื่องประดับ ปูนซีเมนต์ สายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องดื่ม หม้อแปลงไฟฟ้า
และส่วนประกอบ และเครื่องนุ่งห่ม
		 สินค้าที่ไทยน�ำเข้าจากบรูไน ได้แก่ น�้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โลหะ สัตว์น�้ำสด-แช่เย็น-แช่แข็ง
แปรรูปและกึ่งแปรรูป สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ยานยนต์ และสิ่งพิมพ์
สถิติการค้าระหว่างไทย-บรูไน
ปี

2553
2554
2555
2555
(ม.ค.-มี.ค.)
2556
(ม.ค.-มี.ค.)

มูลค่า: ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ปริมาณการค้ารวม

ส่งออก

น�ำเข้า

ดุลการค้า

มูลค่า

สัดส่วน

%∆

มูลค่า

%∆

มูลค่า

%∆

227.1
269.0
632.9
227.2

0.1
0.1
0.1
0.2

0.3
18.4
135.2
223.5

128.6
137.0
190.7
44.3

9.6
6.5
39.2
24.3

98.5
132.0
442.1
182.9

-9.8
34.0
234.9
428.7

30.1
5.0
-251.4
-138.6

208.6

0.2

-8.2

36.5

-17.6

172.1

-5.9

-135.6
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AEC Inside
กฎระเบียบทางศุลกากร
บรูไนไม่มีการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและห้างหุ้นส่วน รวมถึงไม่มี
ภาษีส่งออก ภาษีขาย ภาษีเงินเดือน ภาษีการผลิต มีเพียงการเรียกเก็บภาษี
นิติบุคคลจากรูปบริษัทเท่านั้น มีอัตราการจัดเก็บที่ต�่ำมากที่สุด เมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค นอกจากนั้น ยังมีการยกเว้นภาษีต่างๆ ให้แก่ผู้เริ่ม
กิจการและกิจการที่ได้รับการส่งเสริมให้ประกอบในบรูไน พร้อมยังให้สิทธิ
พิเศษต่างๆ เพือ่ จูงใจให้มกี ารลงทุนและการจ้างงานในประเทศ จะจัดเก็บภาษี
เงินได้เฉพาะผลประโยชน์ที่ได้รับจากการค้า และธุรกิจ เงินปันผลจากบริษัทที่
ได้ผ่านการจัดเก็บภาษีของบรูไน ดอกเบี้ยและส่วนลด ค่าเช่า ค่ารอยัลตี้ และ
ผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินต่างๆ ทั้งนี้ การเก็บภาษีเงินได้ของบริษัทต่าง
ชาติจะค�ำนวณเฉพาะรายได้ที่เกิดขึ้นในบรูไนเท่านั้น โดยอัตราภาษีเงินได้ของ
บริษัทอยู่ที่ร้อยละ 30 นอกจากนั้น ภาษีที่มีการจัดเก็บได้แก่ อากรแสตมป์
ภาษีปิโตรเลียม (เก็บจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับปิโตรเลียม) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
(เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 20 ส�ำหรับดอกเบี้ยรับจากค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย
หุ้นกู้ หรือเงินกู้ ที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการที่ไม่มีถิ่นพ�ำนักในบรูไน)

ภาษีน�ำเข้า โดยทั่วไปมีการเรียกเก็บในสินค้าแต่ละประเภท ดังนี้
1. อาหาร สินค้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ได้รับการยกเว้นภาษี
2. เครื่องมือและเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ไม้ซุง อุปกรณ์และเครื่องด้านการถ่ายภาพ เฟอร์นิเจอร์ ยานพาหนะและอะไหล่ เรียกเก็บ
อัตราร้อยละ 20
3. น�้ำหอมและเครื่องส�ำอาง ร้อยละ 30
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศไทยและบรูไนต่างเป็นสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน ที่มีการประกาศลดภาษีสินค้าระหว่างกันอยู่
ระหว่างร้อยละ 0-5 โดยสินค้าที่มีการเรียกเก็บภาษี (ปี 2550) อยู่ในร้อยละ 5 เช่น น�้ำมันหล่อลื่น เครื่องส�ำอาง สบู่และแชมพู ผงซักฟอก
อุปกรณ์ถา่ ยภาพ ยางรถยนต์และรถจักรยาน เสือ้ ผ้าและสิง่ ทอบางประเภท อัญมณีและเครือ่ งประดับ เครือ่ งปรับอากาศ เครือ่ งท�ำความเย็น
เครื่องพิมพ์ และเครื่องจักรบางชนิด เป็นต้น และมีสินค้าต้องห้ามบางประเทศที่เรียกเก็บภาษีสูง เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ
เป็นต้น

มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี
สินค้าบางประเทศที่รัฐบาลบรูไนก�ำหนดให้มีระเบียบวิธีปฏิบัติ เช่น การขออนุญาตน�ำเข้าหรือการมีก�ำหนดโควตาการน�ำเข้า จึงจะ
ได้รับอนุญาตให้มีการน�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายได้ อาทิ ยารักษาโรคและสารพิษ พืชและสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์นม ไข่
หน่อพืชต่างๆ กล้วยไม้ ผักและผลไม้ เมล็ดพันธ์ุพืช น�้ำมันพืช เกลือ สารเคมี ปุ๋ยเคมี ผลิตภัณฑ์ยา ไม้ ไม้ซุง ไม้แปรรูป หนังสือและ
สิ่งพิมพ์ เครื่องมือตกปลา เครื่องเล่นเกมส์ มีด เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารและ/หรือส่งสัญญาณ รถยนต์ เครื่องจักร อะไหล่และ
ส่วนประกอบรถยนต์ รถยนต์ใช้แล้ว จักรยาน รถแทรกเตอร์ และห้ามน�ำเข้าสินค้าที่เป็นข้อห้ามหรือขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม และ
ความมั่นคงของชาติ
** หมายเหตุ บทความนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ความรู้
และเป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีฯ่ เท่านัน้ เนือ้ หา
ข้อมูลบางส่วนในบทความ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามระยะเวลา
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2556
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ข้อมูลอ้างอิง
1. กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
2. กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
3. วิกิพีเดีย http://th.wikipedia.org
4. www.thai-aec.com

Customs Shutter
กรมศุลกากรร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6
		 นายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดี รักษาการอธิบดีกรมศุลกากร ร่วมเสวนา เรื่อง
“ข้าราชการไทย หัวใจซื่อตรง” ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ ห้องเซฟไฟร์ 2
ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงนิทรรศการเมืองทองธานี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556

การประมูลรถยนต์ของกลางด้วยวาจา
		 นายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดี รักษาการอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดการประมูล
รถยนต์ของกลางด้วยวาจา โดยเปิดประมูลรถยนต์คนั แรกเป็นรถยนต์ PORSCHE รุน่ 911 TURBO S
เกียร์ AUTO ปี 2011 สีขาว 2 ประตู ราคาเปิดประมูลที่ 7,740,000 บาท และปิดการประมูลที่
ราคา 11,200,000 บาท โดยนายไชยวัฒน์ เตชะวิศิษฐ์พงษ์ เป็นผู้ชนะการประมูล ณ ลานจอด
รถยนต์หน้าส่วนของกลาง กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556

รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชม CCTV
		 นายสุรพงษ์ โตวิจกั ษณ์ชยั กุล รองนายกรัฐมนตรี เยีย่ มชมการปฏิบตั งิ านของศูนย์
เทคโนโลยีการควบคุมทางศุลกากร โดยมีนายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดี รักษาการ
อธิบดีกรมศุลกากร นางอรอนงค์ วัชรเศรษฐกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทาง
ศุลกากร นายชูชยั อุดมโภชน์ รองอธิบดี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์เทคโนโลยี
การควบคุมทางศุลกากร ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เทคโนโลยีการควบคุมทางศุลกากร
ส�ำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการประเมิน
ผลการด�ำเนินงานพิธีการทางศุลกากร
		 นายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดี รักษาการอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการด�ำเนินการประเมินผลการด�ำเนินงานพิธีการทางศุลกากร ครั้งที่ 1/2556
ณ ห้องประชุมอนุมานราชธน อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556
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กรมศุลกากร สนับสนุนงานด้านการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		 นายจุมพล แรงกสิกร รักษาการในต�ำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนและปราบปราม
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนของกลาง ส�ำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร ส่งมอบของกลาง
ประเภทแบตเตอรีใ่ ช้กบั โทรศัพท์มอื ถือ ให้กบั ส�ำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการศึกษา ณ ส่วนของกลาง กรมศุลกากร
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานศุลกากรตรวจของผูโ้ ดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สผภ.)
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ “น้องเมย์” รัชนก อินทนนท์
		 นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สผภ.) เป็นตัวแทนกรมศุลกากร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
กับ “น้องเมย์” รัชนก อินทนนท์ เพื่อแสดงความยินดี ที่ชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตัน
ชิงแชมป์โลก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2556

ครบรอบ 10 ปี บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
		 นางไพรินทร์ ศุภกรโกศัย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารกลาง ร่วมบริจาคเงิน
ให้มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสวันครบ
รอบ 10 ปี แห่งการก่อตั้งบริษัทฯ ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556

การประชุมวิเคราะห์ระบบงานการจัดเก็บภาษีอากร
ขาเข้าและขาออกของกรมศุลกากร
		 นายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดี รักษาการอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธาน
การประชุ ม วิ เ คราะห์ ร ะบบงานการจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรขาเข้ า และขาออกของ
กรมศุลกากร ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 กรมศุลกากร เมือ่ วันที่ 16 สิงหาคม 2556
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กรมศุลกากรร่วมงานคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 14 ปี ปปง.
		 นายไพศาล ชื่นจิตร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสืบสวนและปราบปราม เป็นตัวแทนกรมศุลกากรร่วม
แสดงความยินดี ในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 14 ปี ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน (ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556

กรมศุลกากรร่วมงาน 93 ปี กระทรวงพาณิชย์
		 นางไพรินทร์ ศุภกรโกศัย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารกลาง เป็นตัวแทน
กรมศุลกากร ร่วมแสดงความยินดีเนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ
93 ปี กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556

ร่วมงาน e-Government Forum 2013
		 นางฉวีวรรณ คงเจริญกิจกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
และนายเจษฎา อริยฉัตรกุล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ร่วมงาน “e-Government Forum 2013” ณ โรงแรมเซ็ น ทารา ศู น ย์ ร าชการ
ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแชร์บอลหญิง กรมศุลกากร
		 นายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดี รักษาการอธิบดีกรมศุลกากร เป็น
ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาแชร์บอลหญิง กรมศุลกากรครั้งที่ 1 โดยมีการ
แข่งขันคู่เปิดสนามระหว่างทีม ส�ำนักงานศุลกากรภาค 3 (ศภ.3) พบกับทีม
ส�ำนักงานตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและส�ำนักงานศุลกากรตรวจ
ของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.,สผภ.) ซึ่งได้รับเกียรติจากนาง
อรอนงค์ วัชรเศรษฐกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร โยน
บอลเปิดการแข่งขันเพือ่ เป็นขวัญและก�ำลังใจแก่นกั กีฬา ณ สนามกีฬาฟุตซอล
กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556
Customs Bulletin
สิงหาคม 2556
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ผลการศึกษาของ OECD
ในเรื่องการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า (ตอนจบ)
ชัยยุทธ ค�ำคุณ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร

แนวทางการพัฒนา
การเสริมสร้างมาตรการในการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าให้เป็นเครื่องมือในการ
เสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ซึ่งมีต่อการลดต้นทุนในด้าน Logistic
นั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่าแนวทางการพัฒนาในเรื่องนี้ อาจพิจารณาได้จากตัวแปรหรือ
หัวข้อต่างๆทีผ่ ศู้ กึ ษาในงานศึกษาชิน้ นี้ได้นำ� มาใช้ในการก�ำหนดตัวชีว้ ดั ในแต่ละตัวว่า มีตวั แปร/หัวข้อใดทีจ่ ะสามารถพัฒนาให้เพิม่ มากขึน้ ได้มาก
น้อยเพียงใด ซึ่งผู้เขียนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มประสิทธิภาพในการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องอาจด�ำเนินการ
ภายใต้ตัวแปรต่างๆ ดังต่อไปนี้
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Customs Inside
ตัวชี้วัด

หัวข้อที่ OECD ใช้ประกอบการพิจารณา

แนวทางการพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้

การเผยแพร่ข้อมูล
(Information
availability)

การมี website ของศุลกากร/การเผยแพร่อัตราอากร
ศุลกากร/การมีจุดสอบถามข้อมูล (inquiry point)/จุด
สอบถามด้านศุลกากร/ข้อมูลพิธกี ารศุลกากรน�ำเข้า-ส่งออก/
ข้อมูลพิธีการของหน่วยงานพรมแดน/ระเบียบพิธีการที่แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าก่อนมีผลบังคับใช้/การเผยแพร่ความตกลง
ระหว่างประเทศ/การเผยแพร่ผลการพิจารณา (เช่น ค�ำวินิจ
ฉัยพิกัดฯ)/การเข้าถึงข้อมูลของภาคเอกชนกรณีรัฐบาล
เปลี่ยนแปลงนโยบาย

การมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ชุมชนการค้า
(Involvement of the
trade community)

การสื่อสารระหว่างกันเรื่องวัตถุประสงค์ของนโยบาย/การ - การหารือกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ ใน
ปรึกษาหารือ/การหารืออย่างเปิดเผยและทั่วถึง (open กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎ/ระเบียบทางศุลกากร และน�ำ
consultations)/การน�ำข้อวิจารณ์ของภาคสาธารณะไป ความเห็นไปประกอบการพิจารณา
ใช้(adoption of public comment)

การวินิจฉัยล่วงหน้า การให้บริการค�ำวินิจฉัยล่วงหน้า/การเผยแพร่รายละเอียด
(Advance rulings) ของบริการวินิจฉัยล่วงหน้า/การเผยแพร่ระยะเวลาในการ
วินิจฉัย/การเผยแพร่ค�ำวินิจฉัย/การยอมให้อุทธรณ์ค�ำวินิจฉัยฯ/การมีบทบัญญัติว่าด้วยการยกเลิกการวินิจฉัยหรือให้
เป็นโมฆะ

- ปรับปรุง website ให้มีข้อมูลพิธีการทั้งน�ำเข้า-ส่งออกผ่านแดน ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งภาษาไทย/อังกฤษ และมีแบบ
ฟอร์มต่างๆ ที่สามารถ download
- การออกประกาศกรมฯ โดยเฉพาะเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบอย่าง
มากกับผู้น�ำเข้า/ส่งออก ให้ก�ำหนดวันมีผลบังคับใช้ล่วงหน้า
- การเผยแพร่ค�ำวินิจฉัยด้านราคาและถิ่นก�ำเนิดสินค้า
ล่วงหน้า

- การผูกพันค�ำวินิจฉัยราคาและถิ่นก�ำเนิดสินค้า และการ
ก�ำหนดให้มีการทบทวนค�ำวินิจฉัย
- การให้บริการวินิจฉัยทางพิกัดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการทาง website กรมฯ

กระบวนการอุทธรณ์ การเผยแพร่ข้อมูลกระบวนการอุทธรณ์/การมีกระบวนการ - เผยแพร่ข้อมูลกระบวนการอุทธรณ์ใน website กรมฯ
(Appeal
อุทธรณ์ทางศาลซึ่งเป็นอิสระจากกระบวนการทางบริหาร
procedures)
(administrative appeal)/กรอบระยะเวลาในการพิจารณา
อุทธรณ์/ข้อมูลเหตุผลของค�ำตัดสิน/ประสิทธิภาพของlegal
frameworkที่ภาคเอกชนจะโต้แย้งค�ำวินิจฉัย/ความเสมอ
ภาคในการปฏิ บั ติ กั บ ผู ้ โ ต้ แ ย้ ง ที่ เ ป็ น คนในประเทศและ
ชาวต่างประเทศ/ความรวดเร็วในการพิจารณาคดีของศาล
ค่าธรรมเนียม
การเผยแพร่ขอ้ มูลค่าธรรมเนียม/อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม - คงนโยบายการเก็บค่าธรรมเนียมโดยไม่เก็บเป็นร้อยละ
(Fee and charges) ไม่เก็บเป็นร้อยละของมูลค่า (ad-valorem basis)/การไม่ ของมูลค่า และไม่เก็บการให้บริการในเวลาท�ำงานปกติ
ที่ จั ด เ ก็ บ โ ด ย ทุ ก เก็บค่าธรรมเนียมในเวลาท�ำงานปกติ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
(ท่าเรือ ท่าอากาศยาน
ค่าธรรมเนียมทางถนน
ทางรถไฟ คลังสินค้า/
การขนถ่ า ย และ
ค่าธรรมเนียมการเป็น
ตัวแทน (agent fee)
Customs Bulletin
สิงหาคม 2556

11

Customs Inside

ตัวชีว้ ดั

หัวข้อที่ OECD ใช้ประกอบการพิจารณา

แนวทางการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การใช้ เ อกสารผ่ า น การยอมรับส�ำเนา/การภาคยานุวัตรความตกลงระหว่าง - เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญา Istanbul Convention และ
พิธีการ (formalities ประเทศ (Istanbul Convention, HS Convention, General Revised Kyoto Convention
-documents)
Annex ของ Revised Kyoto Convention) /จ�ำนวนเอกสาร
ที่ ห น่ ว ยงานรั ฐ ใช้ ใ นการน� ำ เข้ า -ส่ ง ออก/เวลาที่ ใช้ ใ น
การเตรียมเอกสาร
การใช้ระบบ
Automation

เ ป อ ร ์ เซ็ น ต ์ ข อ ง พิ ธี ก า ร ที่ ร ว ด เร็ ว ขึ้ น จ า ก ก า ร น� ำ - พัฒนาระบบ Automation อย่างต่อเนื่อง
ระบบAutomationมาใช้/การใช้การบริหารความเสี่ยง/
ความพร้ อ มของระบบITในการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ทาง
อิเล็กทรอนิกส์/ความพร้อมของระบบในการท�ำงานตลอด 24
ชั่วโมงส�ำหรับหน่วยงานศุลกากร/คุณภาพของการสื่อสาร
และระบบIT

ขั้นตอน
การผ่านพิธีการ
(Formalities
-procedure)

การมีระบบ Single Window/การเผยแพร่ระยะเวลาเฉลี่ย
ของการผ่านพิธีการและตรวจปล่อย (Average Clearance
Time)/การมีกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าล่วงหน้าก่อน
สินค้ามาถึง (pre-arrival processing)/การลดการตรวจ
สินค้าทางกายภาพ/การลดระยะเวลาการตรวจสินค้าทาง
กายภาพส�ำหรับสินค้าเน่าเสียง่าย/ประสิทธิภาพของศุลกากร
และการส่งมอบสินค้าน�ำเข้า-ส่งออก/การเพิ่มอัตราการ
ท�ำการตรวจสอบหลังการปล่อย (Post Clearance Audit:
PCA)/การมีบทบัญญัตใิ ห้นำ� ของออกไปก่อน/การทีศ่ ลุ กากร
ไม่กำ� หนดให้ตอ้ งท�ำ Pre-Shipment Inspection (PSI)/การ
มีโครงการ AEO/ความสะดวกในการปฏิบตั พิ ธิ กี ารศุลกากร/
ต้นทุนการผ่านพิธกี ารศุลกากร/เวลาท�ำงานของศุลกากรเป็น
ไปตามความต้องการของภาคเอกชน/การไม่ก�ำหนดให้ต้อง
ใช้ตัวแทนออกของ

- การเร่งรัดน�ำ NSW มาใช้อย่างเต็มระบบ
- เผยแพร่ระยะเวลาการตรวจปล่อยสินค้า
- การน�ำระบบ pre-arrival processing มาใช้
- เร่งรัดการตรวจปล่อยสินค้าเน่าเสียง่าย
- เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการตรวจสอบหลั ง การปล่ อ ย
อย่างต่อเนื่อง
- พั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง พิ ธี ก ารศุ ล กากรให้ ง ่ า ย เป็ น สากล
อย่างต่อเนื่อง

การร่วมมือภายใน ระดับความร่วมมือ/การมอบอ�ำนาจการควบคุมให้ศุลกากร - จัดประชุมหารือ/อบรม/สัมมนา กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ระหว่างหน่วยงาน ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทน/การประชุมเป็นประจ�ำระหว่างหน่วยงาน เพือ่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง
ที่พรมแดน
และเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(border agency
cooperation
-internal)
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ตัวชี้วัด

หัวข้อที่ OECD ใช้ประกอบการพิจารณา

แนวทางการพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้

การร่วมมือภายนอก
ระหว่างหน่วยงาน
ที่พรมแดน
(border agency
cooperation
-external)

การปรับเวลาท�ำงาน/พิธีการ-ระเบียบปฏิบัติ ระหว่างหน่วย
งานของประเทศไทยกับหน่วยงานประเทศเพื่อนบ้านให้
สอดคล้องกัน/การพัฒนาและใช้สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
(sharing common facilities) ร่วมกัน/การควบคุมและใช้
จุดตรวจร่วมกัน (Joint control and one stop border
post)

- ประชุมหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้าง
ความร่วมมือในการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าและ
ควบคุมทางศุลกากรและพัฒนาระบบพิธกี ารและเวลาท�ำงาน
ให้สอดคล้องกัน

ธรรมาภิ บ าลและ
ความเป็นกลาง
(governance and
impartiality)

การมีโครงสร้างและหน้าที่ที่ชัดเจน/การมี code of conduct/การมีและเผยแพร่ระบบ sanction ต่อพฤติกรรมทีไ่ ม่
ถูกต้อง/การมี/ส่งเสริมนโยบายคุณธรรมตาม Arusha Declaration/การทีศ่ ลุ กากรมีและเผยแพร่บทบัญญัตทิ ชี่ ดั เจนใน
เรื่องการสนับสนุนการเงิน (financing of the Customs
Administration)/การมีระบบตรวจสอบภายในและบังคับ
ใช้/การเผยแพร่รายงานประจ�ำปีของศุลกากรโดยมีขอ้ มูลงบ
ประมาณและภาษีอากรที่จัดเก็บได้ รวมทั้งตัวชี้วัดด้าน
ประสิทธิภาพหรือข้อกล่าวหา/ข้อต�ำหนิ (complaint)

- การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากร
อย่างต่อเนื่อง
- การจัดท�ำรายงานประจ�ำปีให้มตี วั ชีว้ ดั ด้านประสิทธิภาพ/
ด้านสถิติการ complaint ของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ทัง้ นี้ ผูเ้ ขียนเห็นว่า ในปัจจุบนั กรมศุลกากรได้พฒ
ั นาพิธกี ารศุลกากรเพือ่ การอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า ในทิศทางทีถ่ กู ต้องแล้ว ไม่วา่ จะเป็นการ
พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร การให้บริการค�ำวินจิ ฉัยล่วงหน้า การเปิดโอกาสให้ชมุ ชนการค้าได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการให้คำ� แนะน�ำ/ข้อเสนอแนะ เป็นต้น ซึง่ ผลการศึกษาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานในการศึกษารายละเอียดของตัวชีว้ ดั แต่ละเรือ่ ง
และพิจารณาปรับปรุง/พัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ต่อไป
นอกจากนี้ แม้วา่ การอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า โดยพิจารณาจากตัวชีว้ ดั โดยส่วนใหญ่จะเกีย่ วข้องกับกรมศุลกากร ก็ตาม แต่ในหลายตัวชีว้ ดั
ก็เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอืน่ ๆและภาคเอกชน ดังนัน้ ทุกหน่วยงาน และทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง จึงต้องมีสว่ นร่วมในกระบวนการ
พัฒนาเรือ่ งการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า เพือ่ ลดต้นทุนทางการค้าระหว่างประเทศ รวมทัง้ เสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศให้สงู ขึน้

Customs Bulletin
สิงหาคม 2556

13

Customs Issue

เรือตรวจการณ์ศุลกากร

เพื่อภารกิจลาดตระเวน ตรวจการณ์ และปราบปรามทางทะเล
กรมศุลกากร ได้รบั งบประมาณ 345 ล้านบาท
เพื่อต่อสร้างเรือตรวจการณ์ทางทะเลความยาว
ไม่น้อยกว่า 80 ฟุต จ�ำนวน 3 ล�ำ พร้อมระบบ
สื่ อ สารและระบบอื่ น ๆ รวมทั้ ง การฝึ ก อบรม
เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง เพือ่ ใช้ในภารกิจลาดตระเวน
ตรวจการณ์ ท างทะเลบริ เวณอ่ า วไทย ทะเล
อั น ดามั น และแก้ ไขปั ญ หาการลั ก ลอบหนี
ศุลกากร การเลี่ยงภาษีอากร การลักลอบน�ำของ
ผิดกฎหมาย หรือของต้องห้ามต้องก�ำกัด เข้ามา
ในหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร และใช้ในการ
สนับสนุนภารกิจของศูนย์ประสานการปฏิบตั กิ าร
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และ
เตรียมการทดแทนเรือศุลกากรที่จะปลดระวาง
ภายในปี 2556 ...
กรมศุลกากรได้ลงนามในสัญญาจ้างกับบริษัท มาร์ซัน จ�ำกัด เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ให้เป็นผู้ด�ำเนินการจัดสร้างเรือ และมีก�ำหนดส่ง
มอบวันที่ 10 สิงหาคม 2556 รวมทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา 389 วัน โดยเรือทั้ง 3 ล�ำ เป็นเรือที่มีสมรรถนะสูง มีรูปทรงภายนอกทันสมัย มีการออกแบบ
ภายในทีก่ ว้างขวางค�ำนึงถึงประโยชน์การใช้งานสูงสุด ช่วยสร้างความสะดวกสบายแก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน และสามารถตอบสนองต่อภารกิจของกรมศุลกากร
ได้เป็นอย่างดี เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคทุกประการ

คุณลักษณะทั่วไปของเรือ
ความยาวตลอดล�ำ
		
ความกว้างกลางล�ำ
		
กินน�้ำลึกตัวเรือ
		
ความเร็วสูงสุด
ไม่ต�่ำกว่า	
ความจุถังน�้ำจืด
		
ความจุถังน�้ำมันเชื้อเพลิง
		
เจ้าหน้าที่ประจ�ำเรือและเจ้าหน้าที่ร่วม
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25.00
5.90
1.10
30
3,000
9,800
12

เมตร
เมตร
เมตร
นอต
ลิตร
ลิตร
คน

(82.02 ฟุต)
(19.35 ฟุต)
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- เป็นเรือตรวจการณ์ทางทะเลที่มีความคล่องตัวสูง เข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว
- ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 24 ชม. โดยไม่ต้องรับการส่งก�ำลังบ�ำรุง
- มีความคงทนทะเลที่ดีมากถึง Sea State 2
- ระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 600 ไมล์ทะเล ด้วยความเร็ว เดินทางมัธยัสถ์ (20 นอต) ที่ระวาง
ขับน�้ำเต็มที่
- ใช้เครื่องจักรใหญ่ตราอักษร MAN ให้ก�ำลังเครื่องยนต์ 1213 kW ที่ 2300 rpm พร้อมเกียร์
ทดส่งก�ำลังแบบ Marine Type และเพลาใบจักร จ�ำนวน 2 ชุด
- มีเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า ขนาด 36 kW 220V 3 Phase 50HZ จ�ำนวน 2 ชุด
- โครงสร้างตัวเรือ เก๋งเรือ และดาดฟ้าเรือ สร้างด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์
- มีอปุ กรณ์เดินเรือ อุปกรณ์สอื่ สาร และเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ทที่ นั สมัยครบถ้วนส�ำหรับการปฏิบตั ิ
งานในทะเล
- มีเรือยางท้องแข็งส�ำรอง ขนาดบรรทุก 6 คน พร้อมเครื่องติดท้ายขนาด 25 แรงม้า เพื่อ
สนับสนุนภารกิจอื่นๆ

		 กรมศุลกากรได้ท�ำพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ศุลกากรทางทะเล จ�ำนวน 3 ล�ำ ลงน�้ำ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 โดยมี นางเบญจา หลุยเจริญ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานประกอบพิธีตัดเชือกปล่อยเรือ และเป็นผู้อัญเชิญแม่ย่านางประจ�ำเรือ ตามโบราณประเพณีของ
ชาวเรือ เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตัวเรือและผู้ใช้เรือ ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากร
		 ทัง้ นีใ้ นปัจจุบนั กรมศุลกากรมีเรือตรวจการณ์ศลุ กากรประจ�ำหน่วยสืบสวนปราบปรามทัว่ ประเทศ ทีใ่ ช้ในภารกิจต่างๆ ของกรมศุลกากร ทัง้ สิ้น
32 ล�ำ โดยเป็นเรือที่ใช้การได้ปกติ 19 ล�ำ แบ่งเป็นความยาว 80-120 ฟุต จ�ำนวน 5 ล�ำ ขนาดความยาว 50-70 ฟุต จ�ำนวน 6 ล�ำ และขนาด
ความยาวไม่ถึง 50 ฟุต จ�ำนวน 8 ล�ำ นอกจากนี้เป็นเรือฯ ที่ใช้การไม่ได้ จ�ำนวน 13 ล�ำ
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ด่านศุลกากรระนอง
บนเส้นทางเชื่อม
“ระนอง-เกาะสอง-มะริด-ทวาย”
เพื่อระบายสินค้า
จากอันดามันสู่เอเชียใต้
		 ด่านศุลกากรระนอง เป็นหน่วยงานในสังกัด ส�ำนักงานศุลกากรภาคที่ ๑
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ตั้งอยู่ทางทะเลด้านอันดามัน บริเวณ
ปากน�้ ำ ระนอง ณ เลขที่ ๙๐/๒๒๑ ถนนเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดระนอง อยู่ตรงข้ามกับ
อ�ำเภอเกาะสอง/วิกตอเรียพอยต์ เขตตะนาวศรีของประเทศพม่า
เขตศุลกากร
		 กฎกระทรวง ก�ำหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมตั ิ ด่านพรมแดน
และด่านศุลกากร พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๗
ตอนที่ ๒๖ ก วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ ได้ก�ำหนดให้เขตศุลกากรของ
ด่านศุลกากรระนอง เป็นเช่นเดิมตามกฎกระทรวงการคลัง ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๘) พุทธศักราช ๒๔๘๐ ให้ไว้ ณ วันที่
๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๑ ดังนี้
		 ด้านเหนือ จากเสาหินตรงข้ามด่านศุลกากร เป็นเส้นตรงไปจดเสาหินที่
ตาหินด�ำ เป็นเส้นจรงไปจดประภาคารเกาะผี จากประภาคารเกาะผีเป็นเส้นตรง
ไปทางทิศตะวันตกจดทะเลเวลาน�้ำลงงวดลึก ๑๖ เมตร
		 ด้ า นตะวั น ออก จากเสาหิน บนเกาะเหลา เป็น เส้น ตรงไปจดเสาหิน
ตรงข้ามด่านศุลกากร
		 ด้านใต้ จากเสาหินบนเกาะหม้อ เป็นเส้นตรงไปจดเสาหินบนเกาะเหลา
		 ด้านตะวันตก จากจุดแนวน�ำ้ ลึก ๑๖ เมตรทีก่ ล่าวในด้านเหนือ เป็นเส้นตรง
ไปจดเสาหินบนเกาะหม้อ”

16

Customs Bulletin
สิงหาคม 2556

บริการด้านศุลกากร
		 ด่านศุลกากรระนองให้บริการด้านการปฏิบัติพิธีการ
น�ำเข้า-ส่งออก ตามกฎกระทรวงการคลัง ก�ำหนดท่าหรือที่
สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒ ล�ำดับที่ ๒๒ และข้อ ๓ ล�ำดับที่ ๑๘ ดังนี้
		 - น�ำเข้าของทุกประเภท
		 - ส่งออกของทุกประเภท
		 - ส่ ง ออกซึ่ ง ของที่ ข อคื น อากรขาเข้ า หรื อ ของที่ มี
ทัณฑ์บนทุกประเภท
		 ปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถผ่านพิธีการศุลกากร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว ทั้งการน�ำเข้าและส่งออก ตลอด
จนใบขนสินค้าที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ

		 จากการทีป่ ระเทศพม่า หรือเมียนมาร์ ได้มกี ารจัดตัง้
เขตเศรษฐกิจพิเศษในหลายพื้นที่ของประเทศและมีการ
ขยายเส้นทางคมนาคม เพือ่ รองรับการเชือ่ มโยงเส้นทางการ
ค้าในพืน้ ทีท่ างตอนใต้ กับประเทศเพือ่ นบ้านและในภาคพืน้
ท�ำให้ส่งผลดีโดยตรงต่อการค้าชายแดนไทยด้านจังหวัด
ระนอง- เกาะสอง อัตราการขยายตัวของสินค้าน�ำเข้าและ
ส่งออกที่ผ่านด่านถาวรชายแดนไทย-พม่าด้าน จ.ระนองเกาะสองทะลุหมื่นล้านเพิ่มขึ้น 20-30% ต่อปีและคาดว่า
จะเพิ่มสูงขึ้นอีกในปีนี้
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		 ทั้งนี้ที่ผ่านมาการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ ด้านจังหวัด
ระนอง-เกาะสอง มีมูลค่าการค้าขายประมาณ 600-800 ล้านบาท
ต่อเดือน เมื่อ 4 ปีก่อน และได้เพิ่มเป็น 800-1,000 ล้านบาท
เมือ่ 2 ปี ทีผ่ า่ นมา ส่วนในปัจจุบนั พบว่าการค้าระหว่างกันมีการขยาย
ตัวเพิ่มเป็น 1,500-2,000 ล้านบาท ในแต่ละเดือน อีกทั้งขณะนี้
ทางการเมียนมาร์มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเป็น
อย่ า งมาก เพื่ อรองรับ การขยายตัว ทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในอนาคต โดยในพื้นที่ทางตอนใต้ที่ก�ำลังด�ำเนินการในขณะนี้ คือ
การปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และการตัดถนนเส้นทางใหม่ๆ หลายเส้น
ทางรวมถึงการสร้างโรงงานไฟฟ้าขนาดเล็กทีจ่ งั หวัดเกาะสอง ท�ำให้
ส่งผลดีต่อการค้าขายบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ โดยสินค้า
3 กลุม่ ทีท่ างเมียนมาร์มกี ารสัง่ ซือ้ เข้ามาเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้สนิ ค้า
ทั้ง 3 กลุ่มนี้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่ต�่ำกว่า 30% ประกอบด้วย
น�้ำมันเชื้อเพลิง สินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุการก่อสร้าง
เหล็ก ปูนซีเมนต์ โดยพบว่ามีบริษัทจัดจ�ำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง
รายใหญ่ๆ เตรียมทีจ่ ะเข้ามาเปิดสาขาในจังหวัดระนอง เพือ่ รองรับ
ความต้องการใช้สินค้าประเภทนี้มากขึ้น รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็น ส่วนสินค้าที่ฝ่ายไทยต้องน�ำเข้ามาจาก เมียนมาร์
มากที่สุด คือ สัตว์น�้ำ

		 จากความต้องการสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นและนโยบายการพัฒนา
พื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศ รวมถึงการพัฒนาท่าเรือน�้ำลึกทวาย
ของประเทศเมียนมาร์ จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจการค้าใน
จังหวัดระนอง โดยเฉพาะหากสามารถหาทางผลักดันให้ท่าเรือ
ระนอง ซึ่ ง อยู ่ ใ กล้ มากที่ สุ ด สามารถเชื่ อ มโยงเส้ น ทางการค้า
การขนส่งต่อกัน ที่ปัจจุบันท่าเรือระนองมีความพร้อมที่จะพัฒนา
เป็นท่าเรือย่อยรองรับการเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งสินค้าทาง
ทะเลจากอ่าวไทยสู่ อันดามัน และจาก อันดามันไปสู่ท่าเรือต่างๆ
ในเอเชียใต้ นอกจากนี้ภาคเอกชนในระนองและจังหวัดชุมพร
ต้องการให้รัฐบาลเร่งพัฒนาแลนด์บริดจ์เพื่อเชื่อมโยงเส้นทาง
การค้าด้านอ่าวไทยกับเส้นทางการค้าในฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อ
รองรับการขยายตัวทางการค้า-การลงทุนในอนาคตทีม่ เี พิม่ มากขึน้
		 ดังนัน้ ภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้องจึงได้พยายาม
ผลักดันท่าเรือระนอง เป็นท่าเรือส�ำคัญในการรองรับแผนการพัฒนา
เส้นทางการค้าจากเวียดนาม-กัมพูชา-ไทย-เมียนมาร์-บังคลาเทศ
และอินเดีย ซึ่งเป็นเส้นทางเศรษฐกิจการค้าเส้นทางใหม่ที่เกิดขึ้น
จากโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศลุ่มน�้ำโขง
กับญี่ปุ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระหว่างประเทศของญี่ปุ่นที่
ต้องการให้เกิด การเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียอย่างยั่งยืน
ด้วยวิธีการกระตุ้นด้านความต้องการ (Demand Side) ผ่านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค

มูลค่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ (ด่านศุลกากรระนอง จ.ระนอง)
ปี

เดือน

ส่งออก
(ล้านบาท)

น�ำเข้า
(ล้านบาท)

รวมมูลค่าน�ำเข้า-ส่งออก
(ล้านบาท)

2556
2556
2556
2556
2556
2556

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน

1,635.874
1,650.341
2,385.747
1,720.340
2,086.146
1,524.593

165.550
286.685
507.540
482.310
293.698
760.570

1,801.424
1,937.026
2,893.287
2,202.650
2,379.844
2,285.163

ที่มา : ด่านศุลกากรระนอง / www.thanonline.com / http://bordertrade.dft.go.th
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“หน้ า ฝน”

เขียวชอุ่ม ชุ่มฉ�่ำ กับหน้าฝนที่

ภูทับเบิก
ภู ทั บ เบิ ก เป็ น ยอดเขาที่ สู ง ที่ สุ ด ของ
จ.เพชรบูรณ์ อยูส่ งู กว่าระดับน�ำ้ ทะเลประมาณ
1,768 เมตร ตั้งอยู่ที่ต�ำบลวังบาล อ�ำเภอ
หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ แต่เดิมเป็นเขตพื้นที่
สี แดง (RED ZONE) ผู้คนส่วนใหญ่ที่นี่จะมี
อาชีพปลูกฝิ่น และยาเสพติด ต่อมารัฐบาลได้
ท�ำการกวาดล้างและสร้างถนนขึ้นโดยทหาร
ท� ำ ให้ ภู ทั บ เบิ ก ในปั จ จุ บั น เปลี่ ย นเป็ น ไร่
“กะหล�่ำปลี” ที่ใช้เลี้ยงผู้คนทั้งประเทศ
การเดินทางไปยังภูทับเบิกโดยพาหนะ
ส่ ว นตั ว นั้ น หากเดิ น ทางจากกรุ ง เทพฯไป
จ.เพชรบูรณ์ ระยะทางประมาณ 346 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง หลังจากนัน้
ขับต่อไปยังอ�ำเภอหล่มสัก เมื่อถึงแยกหล่มสัก
ให้ เ ปลี่ ย นไปใช้ ท างหลวงหมายเลข 203
ผ่ า นอ�ำเภอหล่มสัก ไปจนถึงอ�ำเภอหล่มเก่า
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อาจท� ำ ให้ ห ลายคนต้ อ งนั่ ง ถอน
หายใจดูทีวีอยู่กับบ้าน คิดว่าจะไปเที่ยวไหนก็คงไม่สนุกเหมือน
ช่วงหน้าร้อน เพราะทั้งน�้ำตก ทะเล รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยว
สุดฮิตกลางแจ้งต่างๆ ทั้งหลาย ก็คงจะดูหงอยๆไป เมื่อสาย
ฝนโปรยปรายลงมา แต่วา่ ยังมีสถานทีบ่ างแห่งทีก่ ลับสวยงาม
และบรรยากาศดียิ่งขึ้น เมื่อฝนตกและอากาศเริ่มเย็น รวมถึง
มีไร่กะหล�่ำปลีสดๆ ยาวสุดลูกหูลูกตา ที่คงไม่สามารถหาดู
ง่ายๆ ที่ไหนได้เหมือนที่นี่ ... “ภูทับเบิก” จ.เพชรบูรณ์

จากนั้ น เลี้ ย วซ้ า ยไปใช้ ท างหลวงหมายเลข
2011 และทางหลวงหมายเลข 2331 ก็จะถึง
ยังจุดหมาย
ช่วงเวลาที่ควรเดินทางมาเที่ยวภูทับเบิก
ในช่ ว งแรก คื อ ช่ ว งเดื อ นพฤษภาคม –
กรกฎาคม และช่วงที่ 2 เดือนตุลาคม – กลาง
เดือนธันวาคม เพราะกะหล�ำ่ ปลี ก�ำลังเริม่ บาน
สะพรั่ ง เขี ย วชอุ ่ ม ทั่ ว ภู ทั บ เบิ ก นอกจากไร่
กะหล�่ำปลีแล้ว ภูทับเบิกหน้าฝนยังมีหมอกลง
ตลอดวัน ในบางวันช่วงเช้าๆ จะมีทะเลหมอก
ที่ ส วยงามมาก ซึ่ ง อาจจะมี โ อกาสเห็ น ได้
มากกว่าหน้าหนาวอีก ซึ่งหมอกในตอนเช้าที่นี่
จะมีสีขาวนวล ท้องฟ้าสดใส บรรยากาศดีกว่า
ในตอนหน้าหนาวมากทีเดียว รวมถึงอุณหภูมิ
หน้าฝนแบบนี้ไม่เคยเกิน 30 องศาเซลเซียส
เฉลี่ย 27-28 องศา ส่วนกลางคืน 18-20 องศา

เรียกว่าหนาวตลอดปีจริงๆ เพราะขนาดหน้า
ร้อนอากาศก็ยังไม่ร้อนเลย นอกจากนั้นวิว
ทิวทัศน์ของที่นี่ยังขึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม
โดยสั ง เกตได้ ว ่ า จะมี ที ม งานถ่ า ยท� ำ หนั ง
โฆษณา ละคร ยกกองมาถ่ายท�ำกันอยูเ่ ป็นประจ�ำ
ส่ ว นที่ พั ก บริ เวณภู ทั บ เบิ ก มี ทั้ ง โฮมสเตย์
รีสอร์ท และลานกางเต็นท์ ซึ่งเราก็สามารถ
เลือกเข้าพักได้ตามสะดวก ทั้งนี้ ในแต่ละที่
ก็จะแตกต่างกันตรงมุมมอง วิวทิวทัศน์ ของ
ภูทับเบิกที่แต่ละคนจะได้เห็น
ส�ำหรับเส้นทางการเดินทางขึน้ -ลง ภูทบั เบิก
อาจจะยากล� ำ บากเล็ ก น้ อ ย เพราะถนนมี
ความคดเคี้ยว และค่อนข้างชันมาก แต่พอขึ้น
ไปถึงยอดดอย ได้สัมผัสกับบรรยากาศและวิว
ทิวทัศน์ทสี่ วยงามของทีน่ แี่ ล้ว รับรองได้เลยว่า
คุณจะไม่รู้สึกผิดหวังเลยทีเดียว ...

Customs News

กรมศุลกากรคว้ารางวัลชนะเลิศ

การประกวดภาพถ่ายขององค์การศุลกากรโลกปี 2556

ภาพถ่ายจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมประจ�ำปีของอธิบดีศลุ กากร
จากทั่วโลก ส�ำหรับในปีนี้กรมศุลกากร โดยส่วนความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ส�ำนักแผนและการต่างประเทศ ได้ส่งภาพเข้า
ประกวด โดยได้เลือกสถานที่ถ่ายท�ำ 2 สถานที่ ได้แก่ ส�ำนักงาน
ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมแิ ละส�ำนักงานศุลกากร
ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส�ำนักงานศุลกากรทั้ง
สองเป็นอย่างดี หลังจากนั้นได้คัดเลือกภาพที่ถ่ายท�ำที่ส�ำนักงาน
ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้าประกวด
ในปี 2556 องค์การศุลกากรโลกได้ก�ำหนดหัวข้อการประกวด
ภาพถ่ายไว้ว่า “Customs officers in action” หรือภาพของ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ก�ำลังปฏิบัติภารกิจในอิริยาบถต่างๆ ซึ่งภาพที่
ได้รับรางวัลชนะเลิศของกรมฯ เป็นภาพเจ้าหน้าที่ศุลกากรขณะ
ท� ำ การตรวจสิ น ค้ า ในคลั ง สิ น ค้ า ของท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ
ท่ามกลางกิจกรรมการขนส่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรอบๆ ตัว โดยใช้
ชือ่ ภาพว่า “Customs officers amidst a fast-changing world”
พร้อมค�ำบรรยายภาพ ดังนี้ “Two Customs officers inspecting
goods in a cargo warehouse, find themselves in the middle
of fast-paced logistics activities. The photo illustrates the
challenge the Customs community faces to keep up with
a fast-moving trade environment.” เพื่อสื่อให้เห็นว่าในงาน
ศุ ล กากรนั้ น มี ค วามท้ า ทายอยู ่ ม าก สื บ เนื่ อ งจากการค้ า โลกที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงต้องปฏิบัติหน้าที่
อย่างแข็งขันเพือ่ รับมือกับความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อยูต่ ลอดเวลา
ในการนี้ นางฉวีวรรณ คงเจริญกิจกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
และบริหารการจัดเก็บภาษี ได้เป็นผู้แทนกรมศุลกากรเข้ารับรางวัล
ดังกล่าว จาก Mr. Kunio Mikuriya เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก
ณ ส�ำนักงานใหญ่องค์การศุลกากรโลก กรุงบรัสเซลส์ ประเทศ
เบลเยี่ยม

กรมศุลกากรคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายของ
องค์การศุลกากรโลกประจ�ำปี 2556 ภายใต้หัวข้อ “Customs
officers in action” ในระหว่างการประชุมคณะมนตรีความ
ร่วมมือทางศุลกากร ครั้งที่ 121/122 (121st/122nd WCO
Council Sessions) เมื่อวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2556
ณ ส�ำนักงานใหญ่องค์การศุลกากรโลก กรุงบรัสเซลส์ ประเทศ
เบลเยี่ยม
ภาพส่วนหนึง่ ของประเทศสมาชิก WCO ทีส่ ง่ เข้าประกวด

ส�ำหรับเวทีการประกวดภาพถ่ายขององค์การศุลกากรโลก หรือ WCO
Photo Competition นัน้ จัดขึน้ เป็นประจ�ำทุกปี โดยองค์การศุลกากรโลก
จะก�ำหนดหัวข้อแตกต่างกันไปในแต่ละปี และจะคัดเลือกภาพถ่ายทีส่ ง่ เข้า
ประกวดจากประเทศสมาชิก เฉพาะภาพที่ตรงตามหัวข้อที่ก�ำหนดและ
มีองค์ประกอบสวยงาม น�ำไปจัดนิทรรศการในระหว่างการประชุม WCO
Council Sessions ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ของทุกปี
ให้อธิบดีศุลกากรทุกชาติที่เข้าประชุมได้ร่วมลงคะแนนเลือกภาพที่ชอบ
หรือ “โดนใจ” ที่สุด โดยมีสิทธิลงคะแนนได้ประเทศละ 1 เสียงเท่านั้น
ภาพที่ ช นะเลิ ศ จะถู ก น� ำ ไปแสดงไว้ ใ นอาคารส� ำ นั ก งานใหญ่ อ งค์ ก าร
ศุลกากรโลก ใช้ประกอบในเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึงน�ำไปจัดท�ำ
ปฏิทนิ ขององค์การศุลกากรโลกปีถดั ไปด้วย ซึง่ ปีนเี้ ป็นครัง้ แรกทีก่ รมฯ ได้
รับรางวัลชนะเลิศดังกล่าว ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้น�ำเสนอผลงานที่
แสดงให้เห็นมาตรฐานการท�ำงานที่เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลให้เป็นที่
ประจักษ์ในเวทีโลก
Customs Bulletin
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ผัก-ผลไม้ 5 สี

ต้านโรคมะเร็ง
ผักผลไม้มีสีต่างๆ มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เราจึงควรบริโภคผักผลไม้ให้ครบทั้ง 5 สีในทุกๆ วัน ได้แก่
สีเขียว สีม่วง สีแดง สีขาว และสีเหลือง เพราะผักผลไม้แต่ละสีช่วยป้องกันมะเร็งในประเภทที่แตกต่างกันไป
ด้วยการก�ำจัดสารอนุมลู อิสระและเพิม่ เอนไซม์ทกี่ ำ� จัดสารก่อมะเร็งออกจากร่างกาย และบางสียงั ส่งผลดีโดยช่วย
ลดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งให้ช้าลงอีกด้วย …

ผักผลไม้สแี ดง มีสารไลโคพีน (Lycopene) ไม่วา่ จะเป็น
พวกผัก เช่น มะเขือเทศ แครอท หอมแดง พริกหวาน พริกชี้ฟ้า
หรือพวกผลไม้บ้านเรา เช่น แตงโม ทับทิม ส้มโอ มะละกอสุก ฝรั่ง
สีแดง แก้วมังกร หรือผลไม้ตา่ งชาติอย่างแอปเปิล้ สตอรเบอร์รี่ บีทรูท
เพราะในบรรดาผั ก ผลไม้ สี แ ดงเหล่ า นี้ มี ส ารไลโคพี น อยู ่ ใ น
ปริมาณสูง มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ โดยมีฤทธิ์ต่อต้าน
อนุมูลอิสระที่สูงมาก มีความสามารถในการต่อต้านอนุมูลอิสระ
มากกว่าวิตามินอี 100 เท่า และมากกว่ากลูตาไธโอนถึง 125 เท่า
สารไลโคพี น ช่ ว ยป้ อ งกั น การเกิ ด มะเร็ ง ต่ อ มลู ก หมาก มะเร็ ง
กระเพาะอาหารและมะเร็งปอด และยังช่วยยับยั้งการเติบโตของ
เซลล์มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งล�ำไส้ใหญ่ และมะเร็ง
เยื่อบุมดลูก นอกจากนั้นสารไลโคพีนยังช่วยให้หลายภาวะผิดปกติ
ของร่างกายดีขึ้น เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน กระดูกพรุน และภาวะ
มีบุตรยากในเพศชาย ซึ่งพระเอกของเรื่องผักผลไม้สีแดงหนีไม่พ้น
มะเขือเทศ จากงานวิจัยพบว่ามะเขือเทศสามารถลดโอกาสในการ
เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ดีมาก และยังพบว่ามะเขือเทศที่แปรรูป
แล้ว เช่น ซอสมะเขือเทศและน�้ำมะเขือเทศ มีปริมาณสารไลโคพีน
มากกว่ามะเขือเทศสด เนื่องจากสารไลโคพีนที่เกาะติดแน่นกับ
เนื้อมะเขือเทศจะละลายออกมามากขึ้นหลังผ่านกรรมวิธีท�ำให้สุก
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ผักผลไม้สีเขียว มีสารคลอโรฟีลล์ (Chlorophyll) ซึ่ง
เป็นสารที่ท�ำให้พืชผักต่างๆ มีสีเขียว ยิ่งผักที่มีสีเขียว เข้มมากก็ยิ่ง
มีคลอโรฟีลล์มาก เช่น ต�ำลึง คะน้า บร็อกโคลี่ ชะพลู ใบบัวบก ฯลฯ
โดยสารคลอโรฟีลล์ที่ว่านี้มีคุณค่าอย่างมาก เพราะเมื่อคลอโรฟีลล์
ถูกย่อยแล้ว รวมถึงช่วยป้องกันการเป็นมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองชนิด
แพร่กระจายเร็ว ที่เรียกว่า นันฮอดจ์กินส์ (Non-Hodgkin’s Lymphoma) และยังช่วยขจัดกลิน่ เหม็นต่างๆ ในตัวคนได้ดี อีกทัง้ มีสาร
ลูทีน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการเกิดความเสื่อมของ
จอประสาทตาอีกด้วย

Customs Health

ผักผลไม้เหลืองและสีส้ม มีสารเบต้าแคโรทีน (Betacarotene) ซึ่งเป็นเม็ดสีเหลืองส้มที่มีมากในแครอทและมะละกอ
แคโรทีนเป็นสารทีม่ ศี กั ยภาพสูงในการต่อต้านอนุมลู อิสระอันเป็นตัว
ก่อมะเร็ง และแคโรทีนยังสามารถท�ำลายเซลล์มะเร็ง โดยผลจาก
การทดลองกับหนูพบว่าแคโรทีนท�ำให้ขนาดก้อนมะเร็งลดลงได้ถึง
7 เท่าทีเดียว แถมยังสามารถลดการขยายตัวของก้อนมะเร็งในปอด
และกระตุ้นการท�ำงานของเอนไซม์ในการต้านมะเร็ง นอกจากนี้
เบตาแคโรทีนที่อยู่ในแครอทและมะละกอยังช่วยให้ผิวพรรณของ
เรามีสีเหลืองสวยงามได้อีกด้วย และหากใครรับประทานมะละกอ
ห่ามมากๆ นาน 2 ปี จะช่วยเปลี่ยนสีผิวหน้าที่เป็นฝ้าให้หายได้โดย
ไม่ตอ้ งพึง่ ครีมแก้ฝา้ เลย นอกจากนัน้ ในกลุม่ นีย้ งั มีผกั ผลไม้ชนิดอืน่ ๆ
อีก เช่น ฟักทอง ขนุนข้าวโพด แคนตาลูป มะม่วง สับปะรด เป็นต้น
ผักผลไม้สีขาว สีชา และสีน�้ำตาล เกิดจากสารให้สีใน
กลุ่มของ ฟลาโวนอยด์ (flavonoid) อาทิ แอนโธซานติน (เหลือง
นวล) แทนนิน (ไม่มีสี) ซึ่งฟลาโวนอยด์มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
สามารถลดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง นอกจากนัน้ ผักกกลุม่ นีย้ งั มี
สารประกอบหลายชนิดทีน่ กั วิจยั ทัว่ โลกให้ความสนใจ เช่น แอปเปิล้
ฝรั่ง หอมหัวใหญ่ อีกทั้งในกระเทียมและหัวหอม มีสารอัลลิซิน
(allicin) ซึ่งช่วยป้องกันโลหิตสูง ลดคลอเลสเตอรอล มีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความเสียหายของเซลล์และอวัยวะใน
ร่างกาย อีกทั้งยังป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดตีบ ในเมล็ดงามี
สารเซซามิน มีฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระ เพิม่ ปริมาณวิตามินอีในร่างกาย
ขิงและข่า มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ช่วยดูแลความดันเลือด และ
ป้องกันโรคหัวใจหลอดเลือดอุดตัน

ผักผลไม้สมี ว่ งแดง ในผักผลไม้กลุม่ สีนมี้ สี ารแอนโทไซยานิน
(Anthocyanin) ซึ่งจะช่วยปกป้องผักผลไม้จากการท�ำลายของ
รังสีอัลตร้าไวโอเลต เลยท�ำให้มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยเพิ่ม
ความยืดหยุ่นให้ผนังหลอดเลือด ช่วยชะลอการเกิดการอุดตันใน
เส้นเลือด และโรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตัว ผักผลไม้ในกลุ่มนี้ เช่น
กะหล�ำ่ ปลีมว่ ง มะเขือม่วง หอมแดง ถัว่ ด�ำ/แดง ข้าวเหนียวด�ำ ข้าวแดง
มันสีม่วง เผือก ดอกอัญชัน ลูกพรุนและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่

นอกจากนีค้ นทีก่ นิ ผักผลไม้เป็นประจ�ำ จะท�ำให้เจ็บป่วย
น้อยกว่าคนไม่กิน ผักผลไม้ หรือเมื่อเจ็บป่วยร่า งกาย
จะฟื้นฟูหรือปรับสภาพได้เร็วกว่าคนไม่กินผัก รวมถึงช่วย
ป้องกันการเกิดโรคอันมีสาเหตุมาจากสารอนุมลู อิสระ เช่น
โรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคปอด โรคสมองเสือ่ ม โรคมะเร็ง
การแก่ก่อนวัย ริ้วรอยเหี่ยวย่นบนผิวหนังได้ด้วย ดังนั้น
ต่อไปเมื่อเรารับประทานอาหารในแต่ละมื้อ ถ้าเป็นไปได้
ก็ควรรับประทานผักผลไม้ให้ครบ 5 สีด้วยนะครับ...
ข้อมูลจาก: www.สุขภาพไทย.com
www.komchadluek.net
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แถลงข่าว จับกุมชายชาวอินเดียลักลอบน�ำเข้าไอซ์
เข้ามาในราชอาณาจักรไทย

		 นางเบญจา หลุยเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
แถลงข่าวด่านศุลกากรเกาะสมุยจับกุมชายชาวอินเดียลักลอบน�ำเข้าไอซ์ น�้ำหนัก
รวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 12,314 กรัม มูลค่าประมาณ 43 ล้านบาท ณ ห้องประชุม
อนุมานราชธน อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556

แถลงข่าว จับกุมชายชาวเนปาลลักลอบน�ำเข้ายางกัญชา

นายไพศาล ชืน่ จิตร ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักสืบสวนและปราบปราม แถลงข่าว
จับกุมชายชาวเนปาลลักลอบน�ำเข้ายางกัญชา น�ำ้ หนักรวมสิง่ ห่อหุม้ 7,000 กรัม
มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556

ด่านศุลกากรบึงกาฬ – ทหารพราน ยึดไม้พะยูง มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท

		 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 เวลา 04.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ น�ำโดย นายพิสิษฏ์ ทองเต็ม
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ด่านศุลกากรบึงกาฬ และกองร้อยทหารพราน 2109 ได้ตรวจยึด
ไม้พะยูง จ�ำนวน 30 ท่อน ปริมาตร 0.70 ลูกบาศก์เมตร เหตุเกิดที่ริมฝั่งแม่น�้ำโขง บ้านท่าดอกค�ำ ต.ท่าดอกค�ำ
อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ และเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ได้ตรวจยึดไม้พะยูง จ�ำนวน 22 ท่อน ปริมาตร 1.13
ลูกบาศก์เมตร เหตุเกิดที่ริมฝั่งแม่น�้ำโขง บ้านบุ่งคล้าเหนือ ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ รวมทั้งสิ้น 52 ท่อน
มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท

แถลงข่าวการจับกุมหญิงชาวไทยลักลอบน�ำไอซ์ผ่านไทยไปลาว

นายไพศาล ชืน่ จิตร ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักสืบสวนและปราบปราม นายอวยชัย
กุลทิพย์มนตรี ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานศุลกากรตรวจของผูโ้ ดยสารท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมหญิงชาวไทยลักลอบน�ำไอซ์ผ่านไทย
ไปลาว น�ำ้ หนักประมาณ 1,040 กรัม มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556
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กรมศุลกากรจับกุมสุรา ไวน์ และบุหรี่ต่างประเทศ มูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 17.00 น. นายนิมิตร แสงอ�ำไพ ผู้อ�ำนวยการส่วน
ปราบปราม 2 ส�ำนักสืบสวนและปราบปราม ได้น�ำก�ำลังหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว จ�ำนวน
40 นาย เข้าปฏิบัติก ารตรวจค้น 2 พื้น ที่ คือ บริเวณสถานีร ถไฟหาดใหญ่และสถานีรถไฟ
1 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ผลการตรวจค้นสามารถจับกุม สุรา Red Label จ�ำนวน
432 ขวด Black Label จ�ำนวน 24 ขวด และยี่ห้ออื่นๆอีก จ�ำนวน 186 ขวด นอกจากนี้
ยังมีไวน์ต่างประเทศ ยี่ห้อ Bin 2 จ�ำนวน 60 ขวด รวมของกลางที่จับกุมได้ทั้งสิ้นจ�ำนวน
702 ขวด รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 315,000 บาท
		 ต่อมาในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 19.45 น. นายนิมิตร แสงอ�ำไพ ผู้อ�ำนวยการ
ส่วนปราบปราม 2 ส�ำนักสืบสวนและปราบปราม พร้อมเจ้าหน้าที่กว่า 30 นาย ได้น�ำก�ำลัง
เดินทางโดยเรือเร็ว 371 และ 219 ขึ้นเรือ ณ หน่วยสืบสวนปราบปรามปากบารา ต.ปากบารา
อ.ละงู จ.สตูล เข้าจู่โจมจับกุมเรือเร็วบรรทุกสินค้าหนีภาษีศุลกากร เป็นขบวนการลักลอบ
รายใหญ่ ณ บริเวณท่าเรือเจ๊ะบิลัง ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล ได้ของกลางเป็นไวน์ ปริมาตร
4 ตัน (800 กล่อง) มูลค่าประมาณ 640,000 บาท บุหรี่ 200,000 มวน มูลค่าประมาณ
200,000 บาท โดยสินค้าที่จับกุมได้ทั้งหมดเป็นสินค้าที่มีถิ่นก�ำเนิดต่างประเทศ สินค้าพร้อม
เรือเร็วบรรทุกสินค้ามีมูลค่าประมาณ 1,300,000 บาท
		 ทั้งนี้ รวมมูลค่าของกลางที่จับกุมได้ทั้งสิ้นประมาณ 1,615,000 บาท
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QUESTION

ขอเชิ ญ ชวนเจ้ า หน้ า ที่ ศุล กากรทุก ท่ า นร่ ว มกัน ส่ง
บทความที่เป็ นประโยชน์ หรื อมีสาระความรู้ที่นา่ สนใจ มาตี
พิมพ์ลงในจุลสารฯ
หากบทความได้ รับการคัดเลือกจาก
กองบรรณาธิการ และน�ำไปตีพิมพ์ลง
ในจุลสารฯ ท่านจะได้ รับ Flash Drive
ความจุ 8 GB

1 ชิ ้น/
บทความ

อบค�ำถามได้ที่

ส่งบทความ และร่วมต
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ศบรูไน มาจากอะไร ?
1. รายได้หลักของประเท
กรประเทศไทยที่ได้รับ
2. ภาพถ่ายจากศุลกา
oto Competition 2013
รางวัลชนะเลิศ WCO Ph
ชื่อผลงานว่าอะไร?
กกอง บก.

น จะได้รับของที่ระลึกจา

ผู้โชคดีที่ตอบถูก 10 ท่า

ดต่อรับรางวัลได้ที่:
ผู้ได้รับรางวัลสามารถติ
กรมศลุ กากร
กบรหิ ารกลาง อาคาร 1
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส�ำนั
โทร. 02-667-7335
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>> การจัดการความเครียดในที่ท�ำงาน
Customs Story

		 การท�ำงานเป็นสาเหตุของความเครียดได้เสมอ ไม่วา่ ความเครียดนัน้ จะมาจากหัวหน้า เพือ่ นร่วมงาน ลูกน้อง หรือแม้แต่ตวั เนือ้ งานเอง
นอกจากจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท�ำงานลดลงแล้ว ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจอีกด้วย
		 เมือ่ ความเครียดเกิดขึน้ มากเกินความพอดี มักส่งผลเสียมากมายหลายประการ การเรียนรูท้ จี่ ะรับมือกับความเครียดหรือการจัดการ
บริหารความเครียดจะช่วยให้เผชิญความเครียดได้อย่างเป็นสุข วิธีการจัดการความเครียดมีดังนี้

1. หลีกเลี่ยงความเครียดที่ไม่จ�ำเป็น
		 ต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธ โดยเฉพาะเมื่อถูกบังคับให้ต้องท�ำในสิ่งที่เกินกว่าความสามารถ การฝืนท�ำในสิ่งเหล่านี้ย่อมล้มเหลวได้ง่าย
และท�ำให้เกิดความเครียดตามมา อีกสิ่งหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยง คือ บุคคลหรือสิ่งแวดล้อมที่ท�ำให้เกิดความเครียด เช่นหากมีความสัมพันธ์ที่
ไม่ค่อยดีกับเพื่อนร่วมงาน ก็อาจจ�ำกัดเวลาที่ต้องคุยกันให้เหลือแต่เวลางาน

2. ปรับเปลี่ยนสถานการณ์
		 ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเครียดได้ การปรับเปลี่ยนให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเครียดให้น้อยลงก็เป็นอีกวิธีการ
หนึง่ ทีม่ กั จะได้ผล หากจ�ำเป็นต้องเผชิญกับสถานการณ์ทมี่ กั ก่อให้เกิดความเครียด อย่ากังวลไปก่อน ลองมองในแง่ดใี นสถานการณ์เหล่านั้น
มุมมองที่ดี ร่วมกับการวางแผนอย่างรัดกุม สามารถเปลี่ยนสถานการณ์เครียดๆ ให้ส�ำเร็จลงได้

3. ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
		 ปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ตั้งแง่ต่อต้านกับ
สถานการณ์ที่สร้างความเครียด นอกจากนี้ควรหมั่นให้ก�ำลังใจตัวเอง
ควบคูไ่ ปกับการเติมพลังอย่างสม�ำ่ เสมอ เช่น การซือ้ ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ
ให้กับตัวเองในช่วงที่เหนื่อยล้า เลือกรับประทานอาหารที่ชอบ ในร้านที่
บรรยากาศดีๆ พักผ่อนอย่างเพียงพอ เพื่อให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรง
เตรียมรับมือกับสถานการณ์ในวันต่อๆ ไป

4. ให้อภัย
		 อย่าพยายามเปลีย่ นแปลง หรือควบคุมสถานการณ์ทอี่ ยูน่ อกเหนือ
อ� ำ นาจหรื อ ความสามารถของเรา หลายๆ ครั้ ง ที่ เราพยายามจะ
เปลีย่ นแปลงวิธกี ารท�ำงานของเพือ่ นร่วมงาน หรือปรับแนวคิดของคนใน
บ้านอันน�ำมาสูค่ วามเครียดและความสัมพันธ์ทไี่ ม่ดี บางทีการยอมรับใน
สิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด ความเครียดของคุณก็จะลดลง
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