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เดือนมีนาคม ถึงแม้จะยังไม่ใช่เดือนที่ร้อนที่สุดในรอบปีอย่างเดือนเมษายน
แต่อณ
ุ หภูมแิ ละสภาพอากาศก็เริม่ ร้อนระอุ ทัง้ แสงแดดทีแ่ ผดเผาในเวลากลางวันและอากาศ
ทีร่ ้อนอบอ้าวแม้ในเวลากลางคืน นอกเหนือจากนี้ยังมีภัยที่แฝงมากับอากาศร้อนก็คือ
โรคและอาการเจ็บป่วยทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้อย่างฉับพลัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับ เด็กเล็ก ผูส้ งู อายุ
และผู้ที่มีโรคประจ�ำตัว อาทิ โรคหัวใจ โรคปอด โรคทางสมอง เช่น โรคลมแดด หรือ
โรคที่เกี่ยวกับอาการทางสมอง เช่น ซึม สับสน ชักเกร็งหมดสติ หรือมีอัตราการหายใจ
และชีพจรไม่สม�่ำเสมอ ดังนั้นเราจึงควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งเป็นระยะเวลานาน
ควรดื่มน�้ำบ่อยๆ หรือหาผ้าชุบน�้ำประคบเพื่อลดความร้อนของร่างกายและ ที่ส�ำคัญ
พยายามหลี ก เลี่ ย งอาการเครี ย ดหรื อ หงุ ด หงิ ด ในภาวะที่ อ ากาศร้ อ นอย่ า งนี้ เพราะ
ความเครียดจะยิ่งไปกระตุ้นให้เกิดอาการป่วยดังกล่าวได้ง่ายขึ้นไปอีก
แต่ถึงแม้อากาศจะร้อนสักเพียงใด กรมศุลกากรของเราก็ยังเดินหน้าพัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการและการมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ทัง้ ภาคธุรกิจระหว่าง
ประเทศและภาคสังคมในการปกป้องสังคมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยกิจกรรมเด่นๆ
ในเดือนมีนาคมนี้ อาทิ “งานนิทรรศการ Thailand 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก :
การลงทุนของประชาชน...เพื่อประชาชน” ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ระหว่างวันที่ 8 - 20 มีนาคม 2556 เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทั้งระบบครบวงจร อันจะน�ำประเทศสู่การมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจที่สมดุลและเตรียมพร้อมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน กรมศุลกากร
ในฐานะประตูเข้า-ออก ของประเทศ จึงพัฒนาในทุกด้านให้สอดคล้องกับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว โดยเน้นการอ�ำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าและ
ผู้โดยสารไม่ให้เกิดความติดขัด ในขณะเดียวกันก็ดูแลปกป้องสังคมโดยการควบคุมทาง
ศุลกากรด้วยการบริหารจัดการและเครื่องมือที่ทันสมัย จึงเข้าร่วมจัดนิทรรศการภายใต้
หัวข้อ “Customs for Logistics” โดยการพัฒนาด่านศุลกากรตามโครงการเพิม่ ศักยภาพ
ของด่านศุลกากรเพื่อรองรับการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางโลจิสติกส์ (Asian High
Way Network) ตามเส้นทางเชื่อมโยงหลักและเส้นทางรองของ AEC รวมทั้งโครงการ
สนับสนุนการเชื่อมโยงเพื่อการควบคุมทางศุลกากรในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงานและการควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม 2556 กรมศุลกากรได้เริ่มต้นใช้โครงสร้างใบขนสินค้าในระบบพิธีการ
ศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากร
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives)
นอกจากนี้ยังมี “การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องผู้ประกอบการระดับ
มาตรฐานเออีโอ ส�ำหรับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร” เพื่อสร้างความรู้และ
ความเข้าใจ ในประกาศและค�ำสัง่ ทัว่ ไปของกรมศุลกากรทีเ่ กีย่ วข้อง คุณสมบัตแิ ละวิธปี ฏิบัติ
เพื่อเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการ
สิทธิประโยชน์และระยะเวลาการด�ำเนินโครงการตามแผนโครงสร้าง “การจัดสัมมนาชีแ้ จง
การส�ำแดงข้อมูลใบอนุญาตและการน�ำเข้ารถยนต์ส�ำเร็จรูป” “การจัดสัมมนากลุ่มย่อย
เพื่อปรับปรุงประมวลระเบียบปฏิบัติกรมศุลกากรให้ทันสมัยรองรับ AEC” นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมทางสังคม (CSR) ต่างๆ เช่น การบริจาคโลหิต การเปิดตัวทีมฟุตบอล Customs
United เป็นต้น
ทั้งนี้ ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อน กรมศุลกากรขอความร่วมมือจากพี่น้องชาว
ศุลกากรทุกท่าน ช่วยกันรณรงค์ประหยัดพลังงานตามมาตรการของท่านนายกรัฐมนตรี
อาทิ ปิดไฟ หรือเครือ่ งปรับอากาศ ในช่วงเวลาพัก รวมถึงสวมใส่เสือ้ ชุดประหยัดพลังงาน
เพื่อเป็นการช่วยลดสภาวะโลกร้อน...
ถึงแม้วา่ เดือนนีอ้ ากาศจะร้อนสักเพียงไหน ก็อย่าให้ใจเราร้อนตามอากาศละกันนะคะ
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
ฟิลปิ ปินส์ กัมพูชาและบรูไน โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ เพิ่ม
อ�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

Customs Bulletin
มีนาคม 2556

3

AEC Inside

ตอนที่4
ศุลกากรเปิดประเทศ
สาธารณรัฐมาเลเซีย

(Federation of Malaysia)
สภาพภูมิประเทศ
		 เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมีทะเลจีนใต้กั้น
ส่วนแรกคือ คาบสมุทรมลายู มีพรมแดนทิศเหนือติดประเทศไทย และทิศใต้ติดกับสิงคโปร์
ส่วนที่สอง คือ ทางเหนือของเกาะบอร์เนียว มีพรมแดนทิศใต้ติดอินโดนีเซียและมีพรมแดน
ล้อมรอบประเทศบรูไน
		 เมืองหลวง คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของประเทศ เป็นเขตปกครองพิเศษอยู่ในรัฐสลังงอ (Selangor) พื้นที่ประมาณ
0.2 พันตร.กม. ประชากร 1.5 ล้านคน และมีเมืองปุตราจายา (Putrajaya) เป็นเมืองราชการ

(Federation of Malaysia)

ระบบการปกครอง
		 ระบบรัฐบาลของมาเลเซีย มีทั้งรัฐบาลกลาง หรือ สหพันธ์ (Federal
Government) และรัฐบาลแห่งรัฐ (State Government) แต่ละรัฐมีสลุ ต่านปกครอง
และสุลต่านร่วมกันเลือกสมเด็จพระราชาธิบดี หรือยังดีเปอร์ตวน อากง (Yang
di-pertuan Agong) เป็นกษัตริยป์ กครองประเทศ โดยมีการผลัดเปลีย่ นหมุนเวียน
กันระหว่างสุลต่านทั้ง 9 รัฐ เพื่อเป็นประมุของค์ละ 5 ปี (รัฐที่มีสุลต่านเป็นประมุข
จ�ำนวน 9 รัฐได้แก่ เปรัค ปาหัง สลังงอร์ เปอร์ลิส เคดาห์ เนกรีเซมบิลัน ยะโฮร์
กลันตัน และตรังกานู รัฐทีม่ ผี วู้ า่ การรัฐเป็นประมุข จ�ำนวน 4 รัฐ ได้แก่ ปีนงั มะละกา
ซาราวัคและซาบาห์) ปัจจุบันสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย คือ Sultan
Mizan Zainal Abidin ibnimAl-Mar-hum จากรัฐตรังกานู (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่
13 ธันวาคม 2549)
		 การปกครองเป็น แบบรัฐ สภา (Parliament System) ประกอบด้ ว ย
สภาผู ้ แทนราษฎร (House of Representative) ที่สมาชิกมาจากการเลือกตั้ง
และวุฒิสภา (Senate) ที่สมาชิกมาจากการแต่งตั้งอ�ำนาจทางการเมืองขึ้นอยู่กับ
สภาผู้แทนราษฎร โครงสร้างการปกครองของมาเลเซียแบ่งเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่
ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ
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สังคมและวัฒนธรรม
มาเลเซียประกอบด้วยคนจากหลายเผ่าพันธุ์ (พหุสงั คม) รวมกันอยูบ่ น
แหลมมลายูมากว่า 1,000 ปีประกอบด้วยเชื้อชาติใหญ่ๆ 3 กลุ่ม คือ
ชาวมลายู ชาวจีน และชาวอินเดีย ภาษาราชการได้แก่ ภาษามาเลย์ (Bahasa
Malayn) ส�ำหรับภาษาอื่นที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน รวมทั้งเวลาที่ประเทศมาเลเซียจะเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

การค้าระหว่างประเทศ
		 สินค้าส่งออกทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปาล์ม
น�้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เคมีภัณฑ์ น�้ำมันเชื้อเพลิง น�้ำมันดิบ เครื่องจักร และ
ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากโลหะ
		 สินค้าน�ำเข้าที่ส�ำคัญ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เคมีภณ
ั ฑ์ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� จากโลหะ น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
เหล็กและเหล็กกล้า น�้ำมันดิบ และรถยนต์
		 ตลาดส่งออกทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ สิงคโปร์ ญีป่ นุ่ จีน สหรัฐฯ และไทย เป็น
อันดับ 5
		 ตลาดน�ำเข้าที่ส�ำคัญ ได้แก่ จีน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ อินโดนีเซีย
และไทยเป็นอันดับ 6

กฎระเบียบการน�ำเข้าสินค้า (กฎระเบียบต่างๆ เป็นกฎระเบียบที่ออกโดยรัฐบาลกลาง จึงถือปฏิบัติเหมือนกันทั่วทั้งประเทศ)

		 1) มาตรการสุขอนามัย
		 - สินค้าประเภท ผลิตภัณฑ์ยาเวชภัณฑ์ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีเครื่องหมาย Meditag TM ยกเว้น
ผลิตภัณฑ์ดูแลภายนอก (OTC :external personal care products) ที่ไม่ต้องมีเครื่องหมาย Meditag TM
		 - กรณีของผลไม้ เช่น มะม่วง ทุเรียน ล�ำไย ต้องได้รับ Import Licenses จาก Food Safety and Quality Control Division,
Ministry of Health โดยจะมีการตรวจสารพิษตามที่ประกาศใน Malaysian Food Regulation 1985 ซึ่งจะอิงมาตรฐาน Codex
		 2) โควต้าภาษี (Tariff Quota : TRQs)
		 - มาเลเซีย ก�ำหนดโควต้าภาษีส�ำหรับสินค้า 22 ชนิด แต่ละชนิดก�ำหนดโควตาแตกต่างกันไปแล้วแต่ทางการมาเลเซียจะท�ำความ
ตกลงไว้กับประเทศใด เช่น ไทยและมาเลเซียได้มีข้อตกลง AFTA ระหว่างกัน ดังนั้นจึงไม่มีการเก็บภาษี แต่ในกรณีปากีสถาน-มาเลเซียได้
ออกประกาศก�ำหนดโควตาสินค้าไว้ 17 ชนิดทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมมาเลเซีย (MITI) หรืออาจ
ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ www.miti.gov.my
		 3) Halal Certification
		 - หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM) (www.islam.gov.my)
		 4) ระเบียบการขออนุญาตน�ำเข้า (Import Licenses)
		 สินค้าที่ต้องมี Import Licenses ประกอบด้วยสินค้าประเภทต่างๆ ได้แก่ Food Products, Heavy Machineries and Spareparts, Photocopy Machines, Compact Disc, Magnetic Tapes, Toner, Iron Steel, Chemical, Sodium sulphate, Safety
Helmets and Cables มีขั้นตอนการขออนุญาต ทั้งนี้ ตรวจสอบรายละเอียดได้โดยตรงได้ที่ Ministry of International Trade &
Industry (MITI) http://www.miti.gov.my
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ปี
ด่าน

ประเภท

2554

2555

2555
2556
มกราคม - มีนาคม

ด่านศุลกากรตากใบ
(ศภ.4)
จังหวัดนราธิวาส

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

192.79
168.81
23.98
144.83

192.14
173.54
18.6
154.94

45.75
40.98
4.77
36.21

ด่านศุลกากรสุไหง โก-ลก
(ศภ.4)
จังหวัดนราธิวาส

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

3,362.61
1,083.61
2,279.00
-1,195.38

3,427.53
1,019.75
2,407.79
-1,388.04

ด่านศุลกากรปัตตานี
(ศภ.4)
จังหวัดปัตตานี

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

0.7
0
0.7
-0.7

ด่านศุลกากรเบตง
(ศภ.4)
จังหวัดยะลา

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 1
(ศภ.4)
จังหวัดสงขลา

%∆
2555/2554

%∆ 2556/2555
ม.ค. - มี.ค.

20.77
18.45
2.32
16.14

-0.34
2.8
-22.44
6.98

-54.6
-54.97
-51.44
-55.44

843.86
261.16
582.7
-321.54

760.96
180.46
580.49
-400.03

1.93
-5.89
5.65
-16.12

-9.82
-30.9
-0.38
-24.41

0.05
0
0.05
-0.05

0.02
0
0.02
-0.02

0
0
0
0

-93.53
N/A
-93.53
93.53

-100
N/A
-100
100

5,980.07
5,816.98
163.08
5,653.90

5,442.20
5,251.04
191.16
5,059.89

1,465.96
1,400.47
65.49
1,334.98

1,118.80
1,064.42
54.38
1,010.05

-8.99
-9.73
17.21
-10.51

-23.68
-24
-16.97
-24.34

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

133.95
39.14
94.81
-55.67

149.2
57.6
91.6
-34

57.04
34.06
22.98
11.09

22.71
0
22.71
-22.71

11.38
47.16
-3.39
38.92

-60.18
-100
-1.15
-304.8

ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 2
(ศภ.4)
จังหวัดสงขลา

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

168,531.01
168,531.01
0
168,531.01

120,340.58
120,340.58
0
120,340.58

35,446.91
35,446.91
0
35,446.91

28,411.12
28,411.12
0
28,411.12

-28.59
-28.59
N/A
-28.59

-19.85
-19.85
N/A
-19.85

ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 3
(ศภ.4)
จังหวัดสงขลา

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

63,507.31
26,091.57
37,415.74
-11,324.17

68,946.34
26,362.86
42,583.48
-16,220.62

16,372.91
4,708.18
11,664.73
-6,956.56

14,486.91
7,082.89
7,404.02
-321.13

8.56
1.04
13.81
-43.24

-11.52
50.44
-36.53
95.38

ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 4
(ศภ.4)
จังหวัดสงขลา

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

9,638.60
9,638.60
0
9,638.60

5,298.17
5,298.17
0
5,298.17

1,470.74
1,470.74
0
1,470.74

1,177.69
1,177.69
0
1,177.69

-45.03
-45.03
N/A
-45.03

-19.93
-19.93
N/A
-19.93

ด่านศุลกากรสะเดา
(ศภ.4)
จังหวัดสงขลา

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

307,220.63
167,679.32
139,541.31
28,138.00

310,052.34
144,236.46
165,815.88
-21,579.42

76,594.76
35,990.02
40,604.74
-4,614.72

81,782.87
35,923.50
45,859.38
-9,935.88

0.92
-13.98
18.83
-176.69

6.77
-0.18
12.94
-115.31

ด่านศุลกากรวังประจัน
(ศภ.4)
จังหวัดสตูล

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

198.66
0
198.66
-198.66

111.93
0
111.93
-111.93

29.33
0
29.33
-29.33

28.86
0
28.86
-28.86

-43.66
N/A
-43.66
43.66

-1.6
N/A
-1.6
1.6
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ด่านศุลกากรสตูล
(ศภ.4)
จังหวัดสตูล

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

191.6
113.71
77.89
35.83

129.05
68.47
60.58
7.89

42.78
19.79
22.99
-3.19

51.28
25.08
26.2
-1.12

-32.65
-39.79
-22.23
-77.96

19.87
26.71
13.97
65

ด่านศุลกากรส่วนกลาง
เขตปลอดอากร
THAI-SWEDISH FREE
ZONE
จังหวัดอื่นๆ

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

0.1
0
0.1
-0.1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-100
N/A
-100
100

N/A
N/A
N/A
N/A

ด่านศุลกากรส่วนกลาง
คลังสินค้า
บ.ดับบลิวเอฟเอสจีคาร์โก้
จังหวัดอื่นๆ

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

0
0
0
0

1,272.05
0
1,272.05
-1,272.05

224.66
0
224.66
-224.66

0.02
0
0.02
-0.02

N/A
N/A
N/A
N/A

-99.99
N/A
-99.99
99.99

ด่านศุลกากรส่วนกลาง คลังฯ
บ.ดับบลิวเอฟเอจีฯ
(EXPRESS)
จังหวัดอื่นๆ

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

1,496.09
0.13
1,495.96
-1,495.83

348.14
0.11
348.03
-347.91

347.99
0
347.99
-347.98

0.45
0
0.45
-0.45

-76.73
-9.04
-76.74
76.74

-99.87
-100
-99.87
99.87

ด่านศุลกากรส่วนกลาง
ด่านศุลกากรมาบตาพุด
(ศภ.1)
จังหวัดอื่นๆ

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

201.28
201.28
0
201.28

210.95
210.95
0
210.95

43.63
43.63
0
43.63

37.23
37.23
0
37.23

4.8
4.8
N/A
4.8

-14.65
-14.65
N/A
-14.65

ด่านศุลกากรส่วนกลาง
ด่านฯ บ้านหว้า
(นิคมฯ บ้านหว้า) ศภ.1
จังหวัดอื่นๆ

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

0
0
0
0

1.07
0
1.07
-1.07

1.07
0
1.07
-1.07

0
0
0
0

N/A
N/A
N/A
N/A

-100
N/A
-100
100

ด่านศุลกากรส่วนกลาง
บ.ฟิลิปส์
เซมิคอนดัคเตอร์ (ไทยแลนด์)
จังหวัดอื่นๆ

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

0
0
0
0

1.75
0
1.75
-1.75

0.22
0
0.22
-0.22

0
0
0
0

N/A
N/A
N/A
N/A

-100
N/A
-100
100

รวม

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

560,655.40
379,364.17
181,291.23
198,072.94

515,923.48
303,019.53
212,903.94
90,115.59

132,987.63
79,415.94
53,571.69
25,844.25

127,899.67
73,920.85
53,978.82
19,942.02

-7.98
-20.12
17.44
-54.5

-3.83
-6.92
0.76
-22.84

ข้อมูลอ้างอิง
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
2. Department of International Trade Promotion, Ministry of
		 Commerce, Royal Thai Government
3. http://bordertrade.dft.go.th
4. วิกพิ เี ดีย http://th.wikipedia.org
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การสัมมนาปรับปรุงประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร
		 นายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดการสัมมนาปรับปรุง
ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร เพื่อรวบรวมระดมความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อน�ำ
มาแก้ไขปรับปรุงประมวลระเบียบปฏิบัติต่อไป รูปแบบการสัมมนาได้มีการแบ่งกลุ่มระดม
ความเห็นต่างๆ ออกเป็นกลุ่มย่อยๆ 6 กลุ่มในเรื่องต่างๆ ได้แก่ กลุ่มย่อยที่ 1 เรื่องการผ่าน
พิ ธี ก ารขาเข้ า กลุ ่ ม ย่ อ ยที่ 2 เรื่ อ งราคาศุ ล กากร กลุ ่ ม ย่ อ ยที่ 3 เรื่ อ งการวางประกั น
การออกแบบจ้ าง การอุทธรณ์ กลุ่ม ย่อยที่ 4 เรื่องการเงิ น และการบั ญชี กลุ ่ มย่ อ ยที่ 5
เรื่ อ งการน�ำเข้าทางเรือและอากาศยาน และกลุ่มย่อยที่ 6 เรื่อง การน�ำเข้าทางบก ทางรถไฟ
และทางไปรษณีย์ ณ ห้องภาสกรวงศ์ ห้องประชุม 2 ห้องประชุม 5 ห้องประชุม 6 และ
ห้องประชุม 7 กรมศุลกากร การสัมมนาฯ ดังกล่าว จัดขึน้ ในวันที่ 1, 4, 8 และ 11 มีนาคม 2556

(MOU) Thai Customs and Rusian
		 ศุลกากรรัสเซีย น�ำโดย Ms. Natalia Vorontsova - First Deputy Head of the
Customs Cooperation Department และศุ ล กากรไทย น� ำ โดย นางฉวี ว รรณ
คงเจริญกิจกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เจรจาจัดท�ำบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านศุลกากรไทยและรัสเซีย โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
ส�ำนักแผนและการต่างประเทศ ส�ำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ส�ำนักกฎหมาย
และส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมเจรจาดังกล่าวด้วย
ณ ห้องประชุมอนุมานราชธน กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556

เตรียมพร้อมโครงการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านศุลกากร
		 นายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานการประชุม
เตรียมความพร้อมในการด�ำเนินโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานด้านศุลกากร
ภายใต้แผนการลงทุนในการจัดระบบการด�ำเนินงาน (Logistics) ด้านการขนส่ง
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556

การเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ
		 นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทาง
ศุลกากร เป็นประธานเปิดการอบรมเรือ่ ง การเสริมสร้างความเข้าใจเรือ่ งผูป้ ระกอบ
การระดับมาตรฐานเออีโอ ส�ำหรับข้าราชการกรมศุลกากร และผู้ประกอบการ
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556
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โครงการติดตั้งระบบ National Single Window
(NSW) กรมศุลกากร
		 นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
รองปลัดกระทรวงการคลัง ติดตามความก้าวหน้าโครงการ National Single Window
(NSW) กรมศุลกากร ซึง่ เป็นระบบเชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ นทางการค้าระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพิธีการน�ำเข้าและส่งออกสินค้า ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ กรมศุลกากร
และส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556

โครงการ “เดอะ สตาร์ สทก. : เก่ง ดี มีไฟ ใฝ่รู้”
		 นายวิจกั ษณ์ อภิรกั ษ์นนั ท์ชยั ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
เป็นประธานการประชุมพิจารณากลัน่ กรองบุคลากรเพือ่ ค้นหา “คนเก่ง คนดี มีไฟ
ใฝ่รู้” ในโครงการ “เดอะ สตาร์ สทก. : เก่ง ดี มีไฟ ใฝ่รู้” ซึ่งส�ำนักงานศุลกากร
ท่าเรือกรุงเทพ ได้ดำ� เนินโครงการเพือ่ ค้นหาบุคลากรรุน่ ใหม่ ในสังกัดทีม่ ลี กั ษณะ
เด่นเป็น “คนเก่ง คนดี มีไฟ ใฝ่รู้” เพื่อจะได้ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูน
ศักยภาพที่ส�ำคัญ และจ�ำเป็นต่อการเติบโตเป็นข้าราชการที่มีคุณภาพของ
กรมศุลกากรต่อไป ณ ห้องประชุมเศรษฐเมธีกลุ ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556

กรมศุลกากรร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
		 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
ผ่านสภากาชาดไทย ซึ่งมาให้บริการ ณ บริเวณอาคารสโมสรกรมศุลกากร ชั้น 2 โดยมี
ข้ า ราชการ และเจ้ า หน้ า ที่ ใ นสั ง กั ด กรมศุ ล กากร ทยอยมาให้ บ ริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เมื่ อ วันที่ 7 มีนาคม 2556
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Customs Shutter
กรมศุลกากร ร่วมจัดนิทรรศการ
“Thailand 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก”
		 กรมศุลกากรเข้าร่วมจัดนิทรรศการ “Thailand 2020 ก้าวใหม่เชือ่ มไทย
สูโ่ ลก : การลงทุนของประชาชน...เพือ่ ประชาชน” เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนเกิดความรู้
ความเข้าใจ ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทั้งระบบครบวงจร
อันจะน�ำประเทศสูก่ ารมีโครงสร้างเศรษฐกิจทีส่ มดุลและเตรียมพร้อมการเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
ระหว่างวันที่ 8-20 มีนาคม 2556

เปิดตัวทีมฟุตบอล “ศุลกากร ยูไนเต็ด”
		 นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร ในฐานะนายกสมาคมสโมสร
ศุลกากรเป็นประธานเปิดตัวทีมฟุตบอล “ศุลกากรยูไนเต็ด (Customs
United)” โดยมี น ายยุ ท ธนา หยิ ม การุ ณ ประธานสโมสรฟุ ต บอลและ
ผูส้ นับสนุนหลัก ได้แก่ บริษทั สิงห์คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด และบริษทั ไทยแอร์เอเชีย
จ�ำกัด ร่วมเปิดงานดังกล่าวด้วย ณ อาคารสโมสรกรมศุลกากร ชัน้ 2 เมือ่ วันที่
15 มีนาคม 2556

การประชุมเปิดตรวจการตรวจสอบ การด�ำเนินงาน
การบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้และการควบคุมศุลกากร
		 นางฉวีวรรณ คงเจริญกิจกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและ
บริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานการประชุมเปิดตรวจการตรวจสอบ
การด�ำเนินงานการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้และการควบคุม
ศุ ล กากร ณ ห้ อ งประชุ ม ภาสกรวงศ์ กรมศุ ล กากร เมื่ อ วั น ที่
18 มีนาคม 2556
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ประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์
MOF Innovation Award 2012
		 กรมศุลกากร ส่งผลงานประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ MOF Innovation
Award 2012 ในหัวข้อ “โครงการจัดตั้งระบบ National Single Windows”
น�ำเสนอโดย นางอรอนงค์ วัชรเศรษฐกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุม
ทางศุลกากร และหัวข้อ “การวินจิ ฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้าและแนวทางการเพิม่
ประสิทธิภาพการให้บริการ” น�ำเสนอโดย นายชัยยุทธ ค�ำคุณ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก
มาตรฐานพิธกี ารและราคาศุลกากร ณ ห้องประชุมวายุภกั ษ์ 401 กระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556

การประชุมคณะท�ำงานศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานศุลกากร
เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ที่เกี่ยวเนื่องกับ AEC
ครั้งที่ 1 /2556
		 นางอรอนงค์ วัชรเศรษฐกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร
เป็นประธานการประชุมคณะท�ำงานศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานศุลกากรเพื่อรองรับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ที่เกี่ยวเนื่องกับ AEC ครั้งที่ 1 /2556 ณ ห้องประชุม
ภาสกรวงศ์ กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556

กิจกรรมจิตอาสาฯ
		 นายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร น�ำคณะ
“กรมศุลกากร” ศึกษาดูงานกิจกรรมจิตอาสา ณ มูลนิธิฉือจี้
สาธารณรัฐประชาชนจีน(ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2556
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ทุเรียน
ชื่อนี้มีดีกว่า
... แค่อ้วนและร้อนใน
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		 “ทุเรียน” เป็นราชาแห่งผลไม้ และยังเป็นผลไม้ยอด
นิยมของเมืองไทย มีรสชาติอร่อย แต่มีกลิ่นเฉพาะตัว ซึ่ง
เป็นส่วนผสมของสารระเหยทีป่ ระกอบไปด้วย เอสเทอร์ คีโตน
และสารประกอบก�ำมะถัน บางคนบอกว่าทุเรียนมีกลิ่นหอม
ในขณะที่ บ างคนบอกว่ า มี ก ลิ่ น เหม็ น รุ น แรงจนถึ ง ขั้ น
สะอิดสะเอียน ท�ำให้มีการห้ามน�ำทุเรียนเข้ามาในโรงแรมและ
การบริการขนส่งสาธารณะ ทุเรียนเป็นผลไม้ที่สามารถ
หากินได้ตามฤดูกาล โดยปกติแล้วฤดูกาลของทุเรียนจะอยูใ่ น
ช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม ซึ่งจะตรงกับมังคุด ซึ่ง
คนสมัยก่อนได้ชแี้ นะไว้วา่ เมือ่ รับประทานทุเรียนซึง่ เป็นผลไม้
ที่ มี ธ าตุ ร ้ อ นก็ ใ ห้ รั บ ประทานมั ง คุ ด ตามเพื่ อ ดั บ ร้ อ น
ประเทศไทยจึงขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบรูณ์
ทางการเกษตร สามารถหาผลไม้ ต ามฤดู ก าลทานได้
ตลอดทั้งปี และล้วนแต่เป็นผลไม้ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์
ต่อร่างกายของเราทัง้ สิน้ ไม่ตอ้ งไปหาซือ้ ผลไม้จากต่างประเทศ
ที่มีราคาแพงและคุณค่าแทบไม่ได้แตกต่างกันเลย ...

Customs Variety

ทุเรียน
		 ทุเรียนมีดรี อบด้าน หลายคนอาจจะไม่รู้ ถึงแม้จะกินแล้วร้อนในไปหน่อย แต่ความดีและประโยชน์อย่างอืน่ ของทุเรียน
ยังมีอีกมากมายตั้งแต่ต้นจรดรากเลยทีเดียว ทั้งช่วยขับพยาธิ รักษาท้องร่วง ดีซ่าน คางทูม ฯลฯ หรือแม้แต่ช่วยรักษาสิว
และช่วยลดความอ้วนส�ำหรับคุณสาวๆที่รักสวยรักงามได้ด้วยนะ ...
เปลือกทุเรียน:
		 เอาเปลือกแหลมๆไปสับแช่ในน�ำ้ ปูนใส แล้วเอามาล้าง
แผลพุพอง แผลน�้ำเหลืองเสีย แผลจะหายเร็ว หรือถ้ามีเด็ก
ในบ้านเป็นคางทูม คนสมัยก่อนเขาก็จะเอาเปลือกทุเรียนไป
เผาแล้วบดเป็นผง เอามาผสมกับน�ำ้ มันงาหรือน�ำ้ มันมะพร้าว
แล้วเอามาพอกที่คาง คางทูมก็จะยุบ
เนื้อทุเรียน:
		 เนือ้ ทุเรียนมีกำ� มะถันเป็นส่วนประกอบหลัก ท�ำให้รอ้ น
แต่ความร้อนนีล้ ะ่ จะช่วยแก้โรคผิวหนังได้ ท�ำให้ฝหี นองแห้ง
เร็ว และมีฤทธิ์ขับพยาธิได้ด้วย

ใบทุเรียน:
		 เอาใบทุเรียนไปต้มกับน�ำ้ แล้วเอามาอาบ ความร้อนจะ
ช่วยให้หายไข้และโรคดีซ่านได้
รากทุเรียน:
		 ตัดเป็นข้อๆ ใส่หม้อต้มให้เดือด น�ำมาดื่มบรรเทา
อาการไข้และรักษาอาการท้องร่วงได้ดี

		 นอกจากนี้ ถ้ากินตามเทคนิคของปู่ย่า ตายาย ที่ตกทอดกันมา ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วล่ะก็ รับรองผอมลง
แน่ครับ นั่นคือให้กินทุเรียนแบบถือว่าเป็นยาถ่ายพยาธิ ไม่ใช่กินอย่างอร่อยเป็นหลักเหมือนอย่างที่เรากินกันในทุกวันนี้
วิธีการกินก็คือ ตื่นนอนให้เช้าหน่อย สักประมาณตี 5 (เพราะเป็นเวลาที่ธาตุของเราเริ่มท�ำงาน) หลังจากล้างหน้าแปรงฟัน
แล้วก็ทานทุเรียนได้เลย จะเลือกพันธุไ์ หนก็ได้ตามรสนิยม ให้ทานได้ประมาณครึง่ ลูก โดยคนอ้วนจะทานได้มากกว่านีน้ ดิ หน่อย
หลังจากทานแล้วให้ให้ดื่มน�้ำตามลงไป โดยหลังจากทานทุเรียนแล้วควรงดอาหารเช้าของวันนั้น ทานติดต่อกัน 2 วัน เส้นใย
และความร้อนจากสารก�ำมะถันในทุเรียนจะไปชะล้างพยาธิและสิง่ สกปรกต่างๆ ในล�ำไส้ออกจนหมด ท�ำให้คณ
ุ ผอมลง ร่างกาย
ก็จะแข็งแรงสดชื่นขึ้นด้วย แต่ส�ำหรับคุณผู้หญิงที่รักสวยรักงามแล้วละก็ต้องไม่ลืมน�ำเคล็ดลับนี้ไปใช้กันเลยทีเดียว โดยน�ำ
เนื้อทุเรียนพอสุกห่ามๆ ไม่ต้องสุกมาก มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ สักก�ำมือหนึ่ง ปั่นรวมกับดินสอพอง ¼ ช้อนโต๊ะ จนเป็นเนื้อข้นๆ
และน�ำไปทาทั่วผิวหน้า หรือบริเวณที่เป็นสิว โดยเว้นรอบดวงตาและปาก ทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที จึงล้างออก ธาตุก�ำมะถัน
ในทุเรียนจะท�ำให้สิวแห้งเร็วขึ้น
		 สรรพคุณมากมายขนาดนี้ รับรองว่าผูท้ ไี่ ม่ชอบทานทุเรียนอาจจะต้องหันกลับมาทานทุเรียนกันมากขึน้ แน่นอน เพราะ
อย่างน้อยถ้าเราทานอย่างรูค้ ณ
ุ ค่า และทานแต่พอสมควร พอให้ได้ประโยชน์ไม่ใช่ทานเพียงเพราะความอร่อยหรือความชอบ
แต่เพียงอย่างเดียวนั้น อาหารทุกอย่างก็จะให้คุณค่าต่อร่างกายของเรามากกว่าให้โทษนะครับ
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AEO

AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR
(ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ)

		 “AEO คือ องค์กร/บริษัท ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การเคลือ่ นย้ายสินค้าซึง่ ได้รบั การรับรองจากกรมศุลกากร
ว่าได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน WCO หรือมาตรฐานอืน่ ทีเ่ ทียบ
เท่าในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่ง
ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้น�ำของเข้า ผู้ส่งของออก ตัวแทนออกของ
ผู้ขนส่ง ผู้รวบรวมสินค้า เจ้าของท่าเรือ ท่าอากาศยาน
ผู ้ ป ระกอบการในท่ า เรื อ หรื อ ท่ า อากาศยาน เจ้ า ของ
โรงพั ก สินค้า ตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้า”
		 ประกาศกรมศุลกากร และค�ำสั่งทั่วไปเกี่ยวกับผู้น�ำ
ของเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน
เออีโอ ที่ควรทราบ
>> ประกาศกรมศุ ล กากรที่ 12/2556 เรื่ อ งผู ้ น� ำ
ของเข้า ผู้ส่งของออก ระดับมาตรฐานเออีโอลงวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2556
>> ประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2556 เรื่องตัวแทน
ออกของ ระดับมาตรฐานเออีโอลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2556
>> ค�ำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 1/2556 ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประมวลระเบียบ
ปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2544 ภาค 4 หมวด 01 บทที่ 05
ว่าด้วยผู้น�ำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ
และภาค 4 หมวด 01 บทที่ 06 ว่าด้วยตัวแทนออกของ
ระดับมาตรฐานเออีโอ

14

Customs Bulletin
มีนาคม 2556

		 เหตุการณ์กอ่ การร้ายครัง้ ประวัตศิ าสตร์ เมือ่ วันที่ 11 กันยายน 2544
หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า 911 ท�ำให้สหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เปิดฉากสงครามต่อต้านการก่อการร้ายขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ มาตรการ
ด้านความปลอดภัยทุกด้านถูกน�ำมาใช้ไม่เว้นแม้แต่ “สินค้า” ซึง่ ถูกคุมเข้ม
ตลอดเส้นทางของกระบวนการห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain) โดยเริม่ ต้น
จากการน�ำระบบ C-TPAT มาใช้กับกระบวนขนส่งสินค้าทางทะเล ภายใต้
ข้อเสนอของสหรัฐอเมริกาและการสนับสนุนจากกลุม่ ประเทศสหภาพยุโรป
(EU) เพียงบางส่วนและหลายๆ ประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ก็ได้ยอมรับ
มาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้นในระยะเวลาต่อมา และปลายทาง
ของระบบความปลอดภัยที่วางไว้แต่ต้นนั้นก็คือ โปรแกรม AEO
		 องค์การศุลกากรโลกหรือ WCO ได้ก�ำหนดกรอบมาตรฐานใน
การรักษาความปลอดภัยและการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าโลก
(Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade
: SAFE) มีหลักการส�ำคัญประการหนึง่ คือ ความร่วมมือกันระหว่างศุลกากร
และผูป้ ระกอบการของแต่ละประเทศเพือ่ สร้างความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่
อุปทานของการน�ำเข้าและส่งออกสินค้าโดย WCO ได้ก�ำหนดโครงการ
Authorized Economic Operators (AEO) ขึ้นเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อ
เป็นการรับรองผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าตลอด
ห่วงโซ่อปุ ทาน ว่ามีการด�ำเนินงานทีป่ ลอดภัยได้รบั การรับรองจากศุลกากร
ว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของ WCO ในเรื่องการรักษาความปลอดภัย
ครอบคลุมตั้งแต่ ผู้ผลิต ผู้น�ำเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทน ผู้ขนส่ง ผู้รวบรวม
คนกลาง ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ผูป้ ระกอบกิจการท่ารถ คลังสินค้า ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
ภายใต้ความตกลงยอมรับร่วมกัน หรือ MRA (MUTUAL RECOGNITION
AGREEMENT/ARRANGEMENT) ซึ่งเป็นความตกลงที่ประเทศคู่เจรจา
ยอมรับมาตรฐานและการตรวจสอบของแต่ละฝ่าย โดยปกติจะเกิดขึ้น
เมื่ อ ประเทศคู ่ เ จรจามี ม าตรฐานที่ แ ตกต่ า งกั น โดยแต่ ล ะประเทศ
จะเปรียบเทียบมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบรับรอง AEO ของประเทศ
คู่เจรจา ถ้ายอมรับร่วมกันแล้ว จะไม่มีการตรวจสอบของอีกฝ่ายเพื่อ
หลี ก เลี่ ย งความซ�้ ำ ซ้ อ นในการควบคุ ม ความปลอดภั ย และจะได้
สิ ท ธิ ประโยชน์ตามที่จะตกลงกัน
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คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ AEO
ผู้น�ำของเข้า ผู้ส่งของออก ระดับมาตรฐานเออีโอ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
		 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วไม่ต�่ำกว่า 5 ล้านบาท
		 2. มีฐานะทางการเงินมั่นคง โดยพิจารณาจากผลประกอบการที่ได้นําส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ตามข้อกําหนดของกระทรวงพาณิชย์
ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้รับรองว่าเป็นกิจการที่มีกําไรย้อนหลัง 2 ปีบัญชีสุดท้ายติดต่อกัน และได้รับการรับรองฐานะทางการเงินจากสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย หรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือหอการค้าไทย หรือสภาผูส้ ง่ สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย
หรือสมาคมผู้นําเข้าและผู้ส่งออกระดับบัตรทอง
		 3. นาํ ของเข้าหรือส่งของออกมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี และมีความพร้อมในการผ่านพิธกี ารศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมศุลกากร
กําหนด หรือใช้บริการตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ หรือเคยใช้บริการตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษ (Licensed Customs Broker)
		 4. ไม่มีประวัติการกระทําความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 หรือความผิดฐานปลอม
เอกสารและใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา และคดีถึงที่สุดแล้ว โดยให้ตรวจสอบประวัติย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันยื่นใบสมัครขอเป็นผู้นําของ
เข้าผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ
		 5. มีแผนควบคุมมีระบบการจัดการและการประเมินความเสีย่ งในด้านความปลอดภัยในการดาํ เนินธุรกิจในด้านต่างๆ ภายใต้คาํ แนะนาํ เพือ่ ความปลอดภัย
ในห่วงโซ่อุปทาน รายละเอียดตามเอกสารคําแนะนําการรักษาความปลอดภัยแนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่ 12/2556
		 6. มีสถานประกอบการที่เหมาะสมและสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งตามที่จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
		 7. ไม่เคยถูกเพิกถอนสถานภาพการเป็นผู้นําของเข้าผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอในช่วง 3 ปีย้อนหลัง นับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร
ตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
		 1. ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรให้เป็นตัวแทนออกของ หรือเป็นตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษตามประกาศกรมศุลกากรที่ 76/2552
ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552
		 2. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วไม่ต�่ำกว่า 1 ล้านบาท
		 3. เป็นสมาชิกสมาคมที่เกี่ยวกับการออกของที่กรมศุลกากรเห็นชอบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
		 4. มีฐานะทางการเงินมั่นคง โดยพิจารณาจากผลประกอบการที่ได้นําส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ ตามข้อกําหนดของกระทรวงพาณิชย์
ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้รับรองว่าเป็นกิจการที่มีกําไรย้อนหลัง 3 ปีบัญชีสุดท้ายติดต่อกัน
		 5. ไม่มีประวัติการกระทําความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 หรือความผิดฐานปลอม
เอกสารและใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญาและคดีถึงที่สุดแล้ว โดยให้ตรวจสอบประวัติย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันยื่นใบสมัครขอเป็นตัวแทน
ออกของระดับมาตรฐานเออีโอ
		 6. มีความพร้อมในการผ่านพิธีการศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กรมศุลกากรกําหนด
		 7. มีผู้ชํานาญการศุลกากรที่กรมศุลกากรรับรองปฏิบัติหน้าที่ประจําอย่างน้อย 1 คน และมีพนักงานหรือลูกจ้างที่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการออกของในจํานวนที่เหมาะสมกับปริมาณงานของตัวแทนออกของนั้นๆ
		 8. มีแผนควบคุมมีระบบการจัดการและการประเมินความเสีย่ งในด้านความปลอดภัยในการดาํ เนินธุรกิจในด้านต่างๆ ภายใต้คาํ แนะนาํ เพือ่ ความปลอดภัย
ในห่วงโซ่อุปทาน รายละเอียดตามเอกสารคําแนะนําการรักษาความปลอดภัยแนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2556
		 9. มีสถานประกอบการที่เหมาะสมสําหรับประกอบกิจการตัวแทนออกของและตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งตามที่จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
		 10. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนออกของหรือตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษ หรือไม่เคยถูกเพิกถอนสถานภาพการเป็นตัวแทนออกของ
ระดับมาตรฐานเออีโอในช่วง 3 ปีย้อนหลังนับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร

แผนงานโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO ส�ำหรับผู้น�ำของเข้า ผู้ส่งของออก และตัวแทนออกของ
ร่างประกาศกรมฯ / ก�ำหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข ปรับปรุงใหม่

ต.ค. 55

ออกประกาศกรมฯ
ฉบับปรับปรุงใหม่

ธ.ค. 55

ก.พ. 55

ประชาพิจารณ์

เริ่มรับสมัครผู้ประกอบการ
และตรวจสอบสถานประกอบการ

เริ่มออกใบรับรองฯ
ให้ผู้ประกอบการ

มิ.ย. 56

สรุปผลการประเมินโครงการ

ก.ย. 56

ต.ค. 56

ยกเลิกระบบ Gold Card
และ Licensed Customs Broker
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สิทธิพิเศษที่ผู้นําของเข้า ผู้ส่งของออก และตัวแทนออกของ ระดับมาตรฐานเออีโอจะได้รับ ก็คือ
1. สิทธิพิเศษด้านพิธีการศุลกากร ทั้งการน�ำเข้า - ส่งออก และRe – Export

สิทธิพิเศษ

ผู้น�ำของเข้า ผู้ส่งของออก

ตัวแทนออกของ

- ได้ยกเว้นการตรวจ เว้นแต่กรณีที่มีระเบียบพิธีการเฉพาะเรื่องก�ำหนดไว้
เป็นอย่างอื่นหรือมีเหตุอันควรสงสัย
- ได้รับบริการในช่องทางพิเศษที่กรมศุลกากรจัดให้
- มีสิทธิ์เข้าร่วมหารือเพื่อหาข้อยุติ กับคณะท�ำงานพิจารณา
ปัญหาด้านศุลกากร
- (Bulk Cargo) ไม่ต้องวางประกันด้านปริมาณ
- ได้สิทธิการชักตัวอย่างสินค้า
2. สิทธิด้านภาษีอากร ในการได้รับการคืนอากร และชดเชยอากรที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สิทธิพิเศษ

ผู้น�ำของเข้า ผู้ส่งของออก

ตัวแทนออกของ

- ได้สิทธิปรับลดอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง
- ได้สิทธิพิเศษด้านการคืนอากรทั่วไป
- ได้สิทธิพิเศษด้านการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
- ได้สิทธิพิเศษด้านการชดเชยค่าภาษีอากร
- ได้สิทธิพิเศษด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน
- ได้สิทธิพิเศษด้านเขตปลอดอากร
3. สิทธิในการใช้หลักประกันในการเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ แทนการวางหลักประกันในการถ่ายล�ำและผ่านแดน
4. สิทธิพิเศษด้านคดีภายใต้เงื่อนไขที่กรมศุลกากรก�ำหนด

(กรณีผู้น�ำของเข้า ผู้ส่งของออก ละเลยหรือฝ่าฝืนระเบียบที่กฎหมายก�ำหนด เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรหรือตรวจพบความผิดฐานส�ำแดงเท็จ ดังต่อไปนี้)

		 4.1 กรณีส�ำแดงเท็จเป็นเหตุให้อากรเกินจากที่ต้องช�ำระ
		 4.2 กรณีส�ำแดงเท็จเป็นเหตุให้อากรขาดไม่เกิน 5,000 บาท
		 4.3 กรณีที่ขอวางเงินประกันอากรไว้ ในอัตราสูงก่อนที่เจ้าหน้าที่จะตรวจพบความผิด
		 4.4 กรณีส�ำแดงเท็จเป็นเหตุให้ อากรขาดเกิน 5,000 บาท แต่ผู้กระท�ำความผิดตรวจพบความผิดเองแล้วร้องขอแก้ ไขให้ถูกต้องโดย
แสดงแจ้งชัดเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด ทั้งนี้ โดยไม่มีเหตุทุจริตด้วยประการใดๆ
		 4.5 กรณีส�ำแดงเท็จแต่ไม่มีผลกระทบต่อค่าอากร
		 4.6 กรณีส�ำแดงเท็จเกี่ยวกับข้อมูลในใบขนสินค้า อันได้ แก่ รหัสสถิติสินค้า มูลค่าการน�ำเข้าและส่งออก ปริมาณหรือน�้ำหนักตาม
หน่วยที่จัดเก็บสถิติ รหัสประเทศที่เป็นสากล อัตราแลกเปลี่ยนและเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อค่าอากร
5. สินค้าทีส่ ง่ ออกจะได้รบั การยอมรับจากศุลกากรต่างประเทศทีม่ กี ารท�ำความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Agreement :
MRA)
6. สิทธิพิเศษอื่นๆที่พึงมีตามที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศก�ำหนด
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ด่านศุลกากร
สะเดา (แห่งใหม่)
“ประตูการค้ารองรับ AEC บนเส้นทางสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
ไทย-อินโดนีเซีย-มาเลเซีย (IMT-GT)”

ภารกิจของด่านศุลกากรสะเดา
ภารกิจหลัก

		 - รับปฏิบัติพิธีการศุลกากรและจัดเก็บภาษี
อากรทุกประเภทแก่ของที่น�ำเข้า-ส่งออก
		 - มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการ
ลั ก ลอบหลี ก เลี่ ย งหนี ศุ ล กากรและปกป้ อ งความ
ปลอดภัยทางสังคม
		 - มีหน้าทีใ่ นการอ�ำนวยความสะดวกในการรับ
ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ส�ำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล
และรถยนต์โดยสารต่างประเทศที่เดินทางเข้า-ออก
เพื่อการท่องเที่ยว
		 - ให้คำ� ปรึกษาและส่งเสริมการส่งออกในส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอืน่ ๆที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การศุ ล กากร (ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต าม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
อีกประมาณ 50 ฉบับ)

ภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
ด่านศุลกากรสะเดา (SADAO CUSTOMS HOUSE) เป็น
ด่านศุลกากรทางบกที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้งอยู่ในเขตแดนไทย
เชือ่ มต่อกับประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย บริเวณตรงกันข้ามกับด่าน BUKIT
KAYU HITAM ของรัฐเคดาห์ สหพันธ์รัฐมาเลเซีย

ที่ตั้งของด่านศุลกากรสะเดา(ปัจจุบัน)
		 ถนนกาญจนวนิช ต�ำบลส�ำนักขาม อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
มีด่านพรมแดนตั้งอยู่บ้านคลองพรวน อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

เขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านศุลกากรสะเดา
		 อ�ำเภอสะเดา (ประกอบด้วย 6 ต�ำบล คือ ต�ำบลส�ำนักขาม

ต�ำบล
ส�ำนักแต้ว ต�ำบลสะเดา ต�ำบลปริก ต�ำบลพังลา ต�ำบลเขามีเกียรติ
		 เวลาเปิด - ปิดด่านพรมแดน : เปิดเวลา 05.00 นาฬิกา และปิด
เวลา 23.00 นาฬิกา

		 - เป็นหน้าด่านหลักในการสนธิกบั หน่วยราชการ
อืน่ ๆ ในการรักษาความมัน่ คงของประเทศ
		 - ได้รับมอบอ�ำนาจในการเจรจากับประเทศ
มาเลเซียในด้านศุลกากรเพื่อส่งเสริมการค้าและการ
ท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ
		 - วิเคราะห์ตวั เลขทางเศรษฐกิจเพือ่ ให้จงั หวัด
สงขลาใช้ในการจัดท�ำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมการค้าชายแดน
		 - เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในคณะกรรมการ
ชายแดนของกระทรวงกลาโหมในระดับพืน้ ทีแ่ ละระดับ
ประเทศ
		 - เป็นหน่วยงานหลักในการบริการเบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดียว (One Stop Service) โดยนายด่าน
ศุลกากรเป็นผู้บริหารสูงสุด (Chief Executive
Offiffiificer : CEO) ในระดับด่านศุลกากร
		 - ด�ำเนินโครงการสร้างด่านศุลกากรสะเดา
แห่งใหม่

Customs Bulletin
มีนาคม 2556

17

Customs Frontier
		 ด่ า นศุ ล กากรสะเดา เป็ น ด่ า นที่ มี
ปริ ม าณสิ น ค้ า น� ำ เข้ า และส่ ง ออกผ่ า น
เขตแดนทางบกสูงสุดในประเทศไทย และ
เป็นเส้นทางส�ำคัญในการขนส่งสินค้าไปสู่
ตลาดเอเชีย ภายใต้โครงการพัฒนาร่วม
สามเหลี่ ย มเศรษฐกิ จ ไทย-มาเลเซี ย อินโดนีเซีย (IMT-GT) โดยมีมูลค่าสินค้า
น�ำเข้า-ส่งออก ประมาณ 300,000 ล้านบาท/ปี
มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวผ่านเข้า-ออก ปีละ
ประมาณ 4,100,000 คน อีกทัง้ ยังมีแนวโน้ม
การขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นในอัตราร้อยละ 20
ต่ อ ปี ซึ่ ง จากปริ ม าณสิ น ค้ า และจ� ำ นวน
ผู ้ ผ ่ า นแดนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องใน
ปั จ จุ บั น ส่ ง ผลกระทบให้ เ กิ ด ปั ญ หาและ
ข้อจ�ำกัดทัง้ ด้านพิธกี ารศุลกากร ปัญหาด้าน
ความแออัดของสถานที่ให้บริการ ปัญหา
ด้านการจราจรติดขัดต่ออย่างเนื่องไปยัง
ชุมชนใกล้เคียง
		 รัฐบาลจึงมีแนวคิดในการขยายพื้นที่
ด่ านฯ เพื่ อ แก้ ไขปัญ หาดังกล่าวโดยเริ่ม
ด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 จนถึง
ปัจจุบัน ทั้งนี้รัฐบาลจึงเล็งเห็นความส�ำคัญ
ในการก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่และ
ปรับปรุงด่านพรมแดนสะเดาเพิ่มเติม เพื่อ
ให้เป็นด่านต้นแบบในการให้บริการด้าน
เศรษฐกิจการค้าชายแดนอย่างเต็มรูปแบบ
มี ค วามทั น สมั ย เพื่ อ รองรั บ การเปิ ด
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 และปริมาณ
การค้าทีค่ าดว่าจะเพิม่ สูงขึน้ ในอนาคต คณะ
รัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติงบประมาณวงเงิน
ทั้งสิ้น 123.8 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างด่าน
ดังกล่าวบนพืน้ ที่ 661 ไร่ เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
การบริการศุลกากรของด่านศุลกากรสะเดา
ให้ทันสมัยเป็นมาตรฐานสากล สามารถ
อ�ำนวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็ว ลด
ค่าใช้จ่าย สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้
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บริ ก ารอย่ า งเสมอภาคและทั่ ว ถึ ง ทั้ ง นี้
เพื่ อ เป็นต้นแบบด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ขององค์ ก รด่ า นศุ ล กากรทางบก เพื่ อ
ความเหมาะสม ความทั ด เที ย มและ
เกียรติภมู ศิ กั ดิศ์ รีของประเทศให้สอดคล้อง
รองรับการพัฒนาระบบด่านศุลกากรของ
ประเทศมาเลเซีย รวมถึงรองรับความเจริญ
เติบ โตทางเศรษฐกิ จ สั ง คม เทคโนโลยี
ในอนาคต เพื่อประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ
โดยการพั ฒ นาเมื อ งชายแดนให้ เ ป็ น
ศูนย์กลางธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมการส่งออก ภูมิปัญญาไทย และ
สร้างความได้เปรียบให้แก่ผู้ประกอบการ
ภายในประเทศ ด้านโอกาสการสร้ า งงาน
ด้ า นการให้ บ ริ ก ารด้ า นการท่องเที่ยว
ตลาดแรงงาน ในจังหวัดสงขลาและพื้นที่

ใกล้เคียงและสอดคล้องกับโครงการพัฒนา
ร่วมสามเหลี่ยมเศรษฐกิจไทย-อินโดนีเซียมาเลเซีย (IMT-GT) ซึ่งใช้เส้นทางคมนาคม
ในการขนส่งหลักผ่านด่านศุลกากรสะเดา
รองรั บ การพั ฒ นาระบบขนส่ ง สิ น ค้ า
โดยระบบราง เป็นต้น
		 ทั้งนี้แนวคิดการพัฒนาด่านศุลกากร
สะเดาแห่งใหม่ ซึง่ เป็นด่านชายแดนทางบก
ที่ มี สิ น ค้ า ผ่ า นเข้ า -ออก สู ง สุ ด ใน
ประเทศไทย เป็นการออกแบบทีม่ งุ่ เน้นการ
ค� ำ นึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ มร่ ว มกั บ การใช้
เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย รองรั บ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
“กรมศุลกากรมาตรฐานโลก เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
และปกป้องสังคม”

Customs Frontier
ภาพโครงการด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่

บริเวณอาคาร
ที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่

อาคารผู้โดยสาร

ส�ำนักงานศุลกากร

อาคารตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าและขาออก

อาณาเขตของโครงการด่านสะเดาแห่งใหม่
		 ทิศเหนือ: จดพื้นที่สวนและป่าชุมชน
ทิศใต้: จดแนวเขตชายแดนไทย – มาเลเซีย
ทิศตะวันออก: จดแนวท่อก๊าซธรรมชาติไทย – มาเลเซีย
ทิศตะวันตก: จดคลองล่าปัง

		 ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ได้ออกแบบโดยมุง่ เน้นให้ความส�ำคัญ
กับการจัดการระบบ โลจิสติกส์และห่วงโซ่อปุ ทานเป็นหลัก เพือ่ ให้เป็นต้น
แบบที่มุ่งในการให้บริการลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เป็นหลัก เช่น การรองรับปริมาณการค้าและผูโ้ ดยสารในอีก 20 ปีขา้ งหน้า
ซึ่งจะสร้างระบบรองรับพิธีการศุลกากร ณ จุดเดียว หรือ One Stop
Service โดยมีการแยกการจราจรรถขนส่งสินค้าและการเดินทางผ่าน
เข้า-ออก ของผู้โดยสารออกจากกันรวมไปถึงการเพิ่มระบบ x-ray ในการ
ตรวจสินค้านอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาแผนหลัก Master Plan Study
ของโครงการ โดยจะใช้แนวคิด ที่จะพัฒนาด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่
และพื้นที่ข้างเคียง เป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ Economic
Development ทั้งในระดับพื้นที่และระดับภูมิภาค โดยวางแผนให้
ด่านศุลกากรสะเดาเป็นประตูสู่การค้าที่เชื่อมโยงสู่นานาชาติในอนาคต
ที่มาข้อมูล ด่านศุลกากรสะเดา
			 www.thairath.co.th
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“

“ชายหาดประเทศไทยสวยไม่ แ พ้
ประเทศใดในโลก” ค�ำกล่าวอ้างนี้นับเป็นความจริง

สวยระดั บ โลก
3 ชายหาดไทย
ติดอันดับสวยที่สุดในเอเชีย

ที่สามารถยืนยันได้ ไม่ใช่เพียงสโลแกนสวยหรูที่ ททท.
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) สรรค์สร้างขึ้นมาเพียง
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเท่านั้น เพราะ
ล่าสุด “ทริปแอดไวเซอร์” เว็บไซต์ท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุด
ในโลก ท�ำการส�ำรวจและเปิดเผยรายชื่อชายหาดที่ได้รับ
รางวัล 2013 Travellers’ Choice Beaches Awards
ซึง่ โหวตโดยนักท่องเทีย่ วทีใ่ ช้บริการเว็บไซต์ทริปแอดไวเซอร์
นั บ ล้ า นคน จากการโหวตชายหาดสวยที่ สุ ด ในเอเชี ย
10 อันดับ ประเทศไทยคว้ารางวัลมาได้ถึง 3 ต�ำแหน่ง คือ
หาดไร่เลย์ อันดับที่ 3 หาดพระนาง อันดับที่ 5 และ
หาดในหาน อันดับที่ 6 …

”

หาดไร่เลย์ จังหวัดกระบี่

		
หาดนีม้ ชี อื่ เสียงโด่งดังระดับโลก แต่สำ� หรับคนไทย
อาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก แต่นักท่องเที่ยวชาว
ต่างชาติรู้จักไร่เลย์ดี เดิมทีไร่เลย์เป็นหมู่บ้าน
ชาวประมงเล็กๆ บนแผ่นดินใหญ่ ต้องบอกก่อนว่า
ไร่เลย์ไม่ใช่เกาะนะครับ แต่เนือ่ งด้วยสภาพธรรมชาติ
ที่มีภูเขาล้อมรอบทุกด้านท�ำให้ผู้คนที่จะเดินทาง
มาไร่เลย์ ต้องนั่งเรือเพียงอย่างเดียว ประกอบกับ
บริเวณนัน้ เป็นหน้าผาหินปูนเป็นก�ำแพงธรรมชาติ
ไม่มีถนนตัดผ่าน ไร่เลย์จึงเป็นบริเวณที่เงียบสงบ
เหมาะกับการพักผ่อน และมากมายด้วยกิจกรรม
เช่น ปีนผา ว่ายน�้ำ พายเรือแคนู อาบแดด และ
กีฬากลางแจ้งต่างๆ บนชายหาด ในแต่ละปีมี
นักท่องเทีย่ วให้ความสนใจเดินทางมาพักผ่อนและ
ปีนหน้าผาเป็นจ�ำนวนมาก อีกทัง้ ชายหาดทีน่ มี่ นี ำ�้
ทะเลใส บรรยากาศเงี ย บสงบเหมาะส� ำ หรั บ
เดินทางไปชาร์ตพลังเป็นที่สุด
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หาดพระนาง จังหวัดกระบี่

		
เป็นชายหาดทีอ่ ยูใ่ นอ่าวนาง จังหวัดกระบีเ่ ช่นเดียวกัน
กับหาดไร่เลย์ อีกทัง้ เป็นหนึง่ ในไฮไลท์แหล่งท่องเทีย่ ว
ทางทะเลของกระบี่ แม้ในช่วงเวลากลางวันบรรยากาศ
อาจจะคึกคักเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว แต่พอช่วง
พระอาทิตย์ใกล้จะตก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเริ่ม
ทยอยกลับที่พักหรือไม่ก็เลือกนั่งชมพระอาทิตย์หล่น
หายไปจากเส้นขอบฟ้า บรรยากาศที่นี่จึงเงียบสงบ
เป็นความรูส้ กึ ทีง่ ดงามน่าประทับใจอยูใ่ นความทรงจ�ำ
ยิ่งนัก

หาดในหาน จังหวัดภูเก็ต

แม้ว่าเม็ดทรายของที่นี่จะไม่ได้ขาวสะอาดมากนัก แต่ความเนียนละเอียดก็ขึ้น
		
ชื่อไม่น้อยอยู่เหมือนกัน หาดในหานเป็นหาดที่อยู่ถัดจากแหลมพรหมเทพขึ้นไปทางทิศเหนือ อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ
18 กิโลเมตร มีทางไปได้หลายทาง จะไปจากหาดราไว โดยผ่านหรือไม่ผ่านแหลมพรหมเทพก็ได้ หรือถ้ามาจากห้าแยกฉลองไป
ทางหาดราไว ประมาณ 3 กิโลเมตร จะมีทางแยกขวาไปบ้านใสยวนหนองหานประมาณ 4 กิโลเมตร ชายหาดในหานไม่ยาวนัก
ด้านหลังของชายหาดในหานเป็นบึง ชาวบ้านเรียกว่า “หนองหาน” ซึ่งระหว่างทะเลกับบึงจะมีเพียงหาดทรายของหาดในหาน
ขวางกั้นอยู่เท่านั้น โดยที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนนิยมมาพักผ่อนเล่นน�้ำทะเลอาบแดดกันมาก อีกทั้งยังมีจุดชมวิวกังหันลม
ขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นหาดในหานได้ชัดเจน แถมยังอยู่ใกล้อ่าวเสนจนไปเที่ยวต่อได้สบายๆ โดยใช้เวลาไม่นาน แต่ในช่วง
ฤดูมรสุมระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม คลื่นจะแรงมากจึงไม่ควรลงเล่นน�้ำเพราะอาจเกิดอันตรายได้
		 หน้าร้อนปีนใี้ ครอยากไปเทีย่ วทะเล ว่ายน�ำ้ อาบแดด หรือด�ำน�ำ้ ดูปะการัง ทีช่ ายหาดทะเลสวยๆ ติดอันดับโลกแล้วละก็ ไม่ต้อง
ไปไกลถึงเมืองนอกกันแล้ว เพราะชายหาดประเทศไทยของเราก็มีดีไม่แพ้ชาติใดๆ ในเอเชีย หรือในโลกเลยทีเดียวนะครับ ...
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ยาย้อมผม
		 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ฝ่ายบริการผู้โดยสารที่ 2

ส่ ว นบริ ก ารผู ้ โ ดยสาร ส� ำ นั ก งานตรวจของผู ้ โ ดยสาร
ท่ า อากาศยานสุวรรณภูมิ จับกุมสินค้าลักลอบน�ำเข้า
ประเภทผลิตภัณฑ์ย้อมผม ยี่ห้อ Black rose จ�ำนวน
3,000 กล่อง มูลค่าประมาณ 100,000 บาท

จับพลอย
		 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 ส่วนบริการผู้โดยสารท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จับกุมหญิงชาวจีน ในความผิดฐานรับซื้อด้วยประการใดๆ
ซึ่งของอันตนรูว้ า่ เป็นของทีน่ ำ� เข้ามา ในราชอาณาจักร โดยหลีกเลีย่ งอากร
อันเป็นความผิดตามมาตรา 27 ทวิ แห่งพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ. 2469
ของกลางเป็น พลอยเจียระไนแล้ว มูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท ณ อาคาร
ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ผอ.สสป. ให้สัมภาษณ์ในรายการช่อง 5 หน้า 1
		 นายไพศาล ชืน่ จิตร ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักสืบสวนและปราบปราม
ให้สมั ภาษณ์ในรายการช่อง 5 หน้า 1 เรือ่ ง “มาตรการของศุลกากรไทย
ในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบงาช้าง” ณ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556

แถลงข่าวจับกุมชาวฟิลปิ ปินส์ ลักลอบน�ำเข้าโคเคน
		 นายราฆพ ศรีศุภอรรถ รองอธิบดีกรมศุลกากร
แถลงข่ า วจั บ กุ ม ชาวฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ลั ก ลอบน� ำ เข้ า โคเคน
น�้ำหนักรวมสิง่ ห่อหุม้ ประมาณ 3,280 กรัม มูลค่าประมาณ
13 ล้ า นบาท ณ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ เมื่ อ วั น ที่
9 มีนาคม 2556
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แถลงข่าวจับกุมลักลอบน�ำเข้าเต่า จ�ำนวน 369 ตัว
		 นายไพศาล ชื่นจิตร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสืบสวนและปราบปราม

ร่วมกับ นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี ส�ำนักงานศุลกากรตรวจของผูโ้ ดยสาร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และด่านตรวจสัตว์ปา่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
แถลงข่าวจับกุมเต่า ลักลอบน�ำเข้าจากเมืองอันตานานาริโว ประเทศ
มาดากัสการ์ โดยซุกซ่อนมาในกระเป๋าเดินทาง จ�ำนวน 369 ตัว มูลค่า
ประมาณ 6 แสนบาท ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2556

แถลงข่าวกรมศุลกากรจับกุมชายสัญชาติอหิ ร่าน ลักลอบน�ำเข้าไอซ์
ส�ำนักสืบสวนและปราบปรามและส�ำนักงานศุลกากรตรวจของผูโ้ ดยสาร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถลงข่าวจับกุมชายสัญชาติอิหร่าน ลักลอบน�ำเข้า
ไอซ์ (ไอซ์นำ�้ ) ในขวดเจลอาบน�ำ้ และแชมพูสระผม จ�ำนวน 3 ขวด น�ำ้ หนักรวม
สิง่ ห่อหุม้ ประมาณ 2,600 กรัม มูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2556

??
?ค�ำ?ถาม?
?
?
?
QUESTION

ขอเชิญร่วมส่งบทความ
เรื่องที่น่าสนใจ

ประจ�ำเดือนมีนาคม

1. โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ
มีที่มาจากเหตุการณ์ก่อการร้ายครั้งใด ?
2. โครงการพัฒนาร่วมสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
(IMT-GT) ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง?

?

ร่วมตอบค�ำถามได้ที่ :

www.facebook.com/
customsdepartment.thai หรือ
e-mail: prcustoms@gmail.com

Access by QR CODE

ผู้โชคดีที่ตอบถูก 10 ท่าน
จะได้รบั ของทีร่ ะลึกจากกอง บก.

1 ชิ ้น/
บทความ

โดยบทความที่ได้ รับคัดเลือกจากกองบรรณาธิการ ให้ ตี
พิมพ์ลงในจุลสารฯ จะได้ รับ Flash Drive ความจุ 8 GB
(จนกว่าของจะหมด) โดยเจ้ าของบทความสามารถติดต่อขอรับ
Flash Drive ได้ ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 ส�ำนักบริหารกลาง
กรมศุลกากร
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นิ สั ย เสี ย ที่ ท� ำ ให้ คุ ณ ไม่ มี ค วามสุ ข ในการท� ำ งาน

		 รูห้ รือไม่วา่ สาเหตุทใี่ ครๆ หลายๆ คนไม่มคี วามสุขในการท�ำงาน ไม่สามารถโทษแต่ทที่ ำ� งานอย่างเดียวเสมอไป บางครัง้
อาจเป็นตัวเราเองทีท่ ำ� ให้ชวี ติ ท�ำงานไม่มคี วามสุข การกระท�ำบางอย่างทีเ่ ราท�ำไปโดยไม่รตู้ วั อาจเป็นการบัน่ ทอนความสุขของ
ตัวเองทีละนิดก็ได้ มาดูกันเถอะว่านิสัยเหล่านี้มีอะไรบ้าง อาจมีข้อไหนตรงกับตัวคุณบ้างก็ได้นะ

1. เช็คเมล และ เล่น facebook หรือ twitter ในเวลางาน
บางคนอาจข้องใจว่ามันท�ำให้ไม่มีความสุขตรงไหน ในเมื่อหลายๆ คนก็ติดกันงอมแงม แต่ในความเป็นจริง มันเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ท�ำให้
คุณไม่มคี วามสุขในทีท่ ำ� งาน เพราะยิง่ คุณเล่นเว็บพวกนีม้ ากเท่าไหร่ ใจคุณก็จะยิง่ ออกห่างงานมากเท่านัน้ เวลาเห็นคนอัพรูปว่าไปเทีย่ ว ไปกินของ
อร่อยๆ มีแต่จะท�ำให้คณ
ุ เปรียบเทียบกับงานทีท่ ำ� แล้วพาลไม่พอใจงานของตัวเอง แถมท�ำให้เสียสมาธิ ท�ำงานช้าลง ดังนัน้ ใครทีร่ ตู้ วั ว่าชอบเล่น
ควรล็อคเอาท์แล้วปิดมันซะ

2. ส่งเมลโดยไม่ระมัดระวังค�ำพูด
บางครั้งการที่เราส่งเมลไปเพียงสั้นๆ ห้วนๆ หรือใช้ภาษาที่ไม่แสดงความเคารพ อาจท�ำให้หลายๆ คนเข้าใจผิดได้ และก่อให้เกิด
ความไม่พอใจในที่สุด เพราะฉะนั้นควรอ่านสิ่งที่ตัวเองพิมพ์ให้รอบคอบก่อนส่งทุกครั้ง นอกจากนี้เรื่องที่ละเอียดอ่อนก็ควรคุยทาง
โทรศัพท์หรือการพูดคุยกันซึ่งๆ หน้าแทน เพราะจะช่วยอธิบายให้เข้าใจกันได้ดีกว่า

3. ยึดมั่นในกฎระเบียบมากเกินไป
ควรเรียนรู้จากคนอื่น รู้จักพลิกแพลง เสนอไอเดียใหม่ๆ ลองท�ำอะไรที่แตกต่างบ้าง เพราะโลกเรา
มีการเปลีย่ นแปลงอยูท่ กุ วัน เทคนิคการท�ำงานในอดีตจึงอาจไม่ใช่วธิ ที ดี่ ที สี่ ดุ ทีจ่ ะใช้ในปัจจุบนั และถ้าคนเรา
ไม่กล้าคิดกล้าลอง สิ่งใหม่ๆ ก็คงไม่มีวันเกิดขึ้น

4. หมกมุ่นกับเรื่องซุบซิบนินทามากเกินไป
เป็นเรื่องธรรมดาที่สาวๆ ทุกคนจะต้องเม้าท์ แต่ถ้ามากจนเกินไป ผลเสียย่อมตกอยู่ที่ตัวคุณเอง เพราะ
คุณอาจท�ำให้ผู้ใหญ่หลายท่านคิดได้ว่า คุณเป็นคนไม่เอาการเอางาน หมกมุ่นกับการว่าร้ายนินทาคนอื่นไป
วันๆ ฉะนั้นลองเพลาๆ เรื่องกอสซิปบ้าง แล้วหันมาตั้งใจท�ำงานดีกว่า

5. ท�ำงานโดยไม่มีแบบแผน
การท�ำงานแบบเฝ้ารอเวลาเลิกงานจะท�ำให้คุณทรมานยิ่งขึ้น เพราะมัวแต่หมกมุ่นอยู่ว่าเมื่อไหร่จะถึง
เวลาเลิกงาน ท�ำให้เสียสมาธิในการท�ำงานได้ งานชิน้ ใหญ่ๆ ทีค่ วรจะตัง้ ใจท�ำให้เสร็จก็เลยไม่เสร็จสักที เพราะ
ฉะนั้นเอาความสนใจของตัวเองมาไว้ที่เรื่องงานแทนจะดีกว่า
ศลุกากร
จลุสาร

บรรณาธิการบริหาร

ปที่ 21 ฉบับที่ 6
มีนาคม 2556

นางไพรินทร์ ศุภกรโกศัย

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางหัทยา ทิพยะวัฒน์
T h a i l a n d 2020
Customs for Logistics
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ผูประกอบการ
ระดับมาตรฐาน AEO
www.customs.go.th

ดานศุลกากร
สะเดา (แหงใหม)

สวยระดับโลก
3 ชายหาดไทย
ติดอันดับสวยที่สุดในเอเชีย

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

