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วิสาขบูชา..วันส�ำคัญสากลนานาชาติ
วันวิสาขบูชา หรือ วันเพ็ญเดือน 6 เป็นวันที่ส�ำคัญที่สุดวันหนึ่งทางพระพุทธ
ศาสนา เพราะเป็นวันทีเ่ กิดเหตุการณ์สำ� คัญ คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินพิ พานขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งชาวพุทธทุกนิกายก็จะร่วมใจจัดพิธีพุทธบูชาขึ้นพร้อมกัน
ทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ สหประชาชาติจึงยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็น “วันส�ำคัญสากลนานาชาติ
(International Day)” หรือ “วันส�ำคัญของโลก” พวกเราในฐานะพุทธศาสนิกชนจึงควร
ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ เช่น
ท�ำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา และการเข้าวัดเวียนเทียน เพื่อเป็นการสร้างบุญสร้าง
กุศลให้กับตนเอง
ในเดือนพฤษภาคมนี้ กรมศุลกากรของเราก็ยังคงมุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการ การปกป้องสังคม และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคมต่างๆ อยู่อย่าง
ต่อเนือ่ งเช่นเดิม อาทิ การจับกุมหญิงชาวเวียดนามลักลอบน�ำเข้ายาไอซ์ มูลค่าประมาณ 19
ล้านบาท การจับกุมยาบ้าที่ด่านศุลกากรหนองคาย การตรวจยึดสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาของส�ำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔ การส่งมอบเครือ่ งวิทยุคมนาคมพร้อม
อุปกรณ์ให้แก่ ป.ป.ช เพื่อใช้ในราชการ การส่งมอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานฯ ให้แก่กองทัพ การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของ
ผู้สื่อข่าวประจ�ำปี 2556 การจัดอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากร
ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อทราบและเข้าใจถึงพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ การสัมมนา
“การเงินและการบัญชี ประจ�ำปี 2556” พิธเี ปิดอาคารทีท่ ำ� การด่านศุลกากรกระบี่ รวมถึง
กิจกรรมการมอบรางวัลให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือก “คนดี คนเก่ง มีไฟ ใฝ่รู้” ตามโครงการ
“เดอะ สตาร์ สทก. เก่ง ดี มีไฟ ใฝ่รู้” ซึ่ง สทก.จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกข้าราชการในสังกัดพร้อม
รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพที่ส�ำคัญ และจ�ำเป็นต่อการเติบโตเป็น
ข้าราชการที่มีคุณภาพของกรมศุลกากรต่อไป เป็นต้น
และดูเหมือนว่าในช่วงเดือนนี้ อากาศก็ยังคงร้อนอยู่อย่างต่อเนื่อง แม้จะมี
สายฝนโปรยปรายลงมาพอให้เราได้คลายร้อนกันบ้างแล้ว แต่ในบางจังหวัดของประเทศไทย
ก็ยังคงต้องประสบปัญหาภาวะขาดแคลนน�้ำกันอยู่ ดังนั้น การใช้น�้ำในชีวิตประจ�ำวันของ
พวกเราก็ต้องใช้กันอย่างประหยัด รู้ถึงคุณค่าของน�้ำ และค�ำนึงถึงคนที่เดือดร้อนอยู่ใน
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ศุลกากรเปิดประเทศ
AEC หรือ Asean Economics Community
คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ คือ
ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ กัมพูชาและบรูไน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เพิ่มอ�ำนาจในการต่อรอง – แข่งขันกับประเทศคู่ค้า
เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่างๆ ของประเทศ
สมาชิ ก ทั้ ง นี้ Asean จะรวมตั ว เป็ น ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและมีผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซึ่งจะท�ำให้มีความเปลี่ยนแปลงกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดังนัน้ เราจึง
ควรมารู้จักประเทศต่างๆ ในกลุ่มสมาชิกที่เราชาว
ศุลกากรทุกคนต้องรู้ เพือ่ ช่วยสร้างความแข็งแกร่ง
ทางเศรษฐกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของอาเซียนในตลาดโลก
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ตอนที่6
ศุลกากรเปิดประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

(Socialist Republic of Vietnam)
สภาพภูมิประเทศ

(Socialist Republic of Vietnam)

		 ประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของคาบสมุทรอินโดจีน มีพื้นที่ประมาณ
331,150 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่นของประชากรประมาณ 260 ตารางกิโลเมตร
ต่อคน ทิศเหนือ ติดกับประเทศจีน ทิศตะวันตก ติดประเทศลาว ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ติดกับประเทศกัมพูชาและอ่าวไทย ทิศตะวันออก มีชายฝัง่ ทะเลยาวติดกับทะเลจีนใต้ ทัง้ นี้
ประมาณ 3 ใน 4 ของเวียดนาม ประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้ นอกนั้นเป็นไหล่เขาและ
หมูเ่ กาะต่างๆ นับพันเกาะเรียงราย ตัง้ แต่อา่ วตังเกีย๋ ไปจนถึงอ่าวไทย มีพนื้ ทีเ่ พาะปลูกทีส่ ำ� คัญ
สองแห่งคือ ที่ราบลุ่มปากแม่น�้ำแดง (Red River Delta) ทางภาคเหนือ และที่ราบลุ่มปาก
แม่น�้ำโขง (Mekong River Delta) ทางทิศใต้ แต่เนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศที่มีพื้นที่
แคบแต่มีความยาวมาก ดังนั้นภาคเหนือและภาคใต้ของเวียดนามจึงมีความแตกต่างด้าน
ภูมิอากาศอย่างมาก

เมืองหลวง/ระบบการปกครอง
		 กรุงฮานอย (Ha Noi) เมืองหลวงของเวียดนาม เป็นศูนย์กลางการบริหารประเทศและเป็นศูนย์กลางธุรกิจการ
ค้าทางภาคเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 3,348 ตารางกิโลเมตร (หลังรวมจังหวัดใกล้เคียงเข้าเป็นกรุงฮานอยใหม่ เมื่อวันที่
1 สิงหาคม 2551) ประชากร 6.5 ล้านคน ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น�้ำแดง
		 เวียดนามปกครองโดยระบบสังคมนิยม มีพรรคการเมืองเดียว คือ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม (Communist
Party of Vietnam หรือ CPV) ที่มีอ�ำนาจสูงสุดตามรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้เมื่อปี 2535 มีสภาแห่งชาติ (National
Assembly) ที่มาจากการเลือกตั้ง มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 5 ปี
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ประชากร/สังคม/วัฒนธรรม
		 เวียดนามมีประชากร ประมาณ 87.3 ล้านคน มากเป็นอันดับสามใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รองจาก อินโดนีเซียและฟิลปิ ปินส์) และมีประชากร
มากเป็นอันดับที่ 13 ของโลก
		 สังคมและวัฒนธรรม : เวียดนามนับเป็นประเทศหนึง่ ในแถบคาบสมุทร
อินโดจีนที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สั่งสมมาเป็น
ระยะเวลานาน และยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบัน อีกทั้งเวียดนามมีความ
สัมพันธ์กบั จีนมาก่อนการปฏิวตั ริ ะบบการปกครอง จึงท�ำให้ความเชือ่ ศิลปะ
วิถกี ารด�ำรงชีวติ ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ของจีนมีอทิ ธิพลต่อ
เวี ย ดนามด้ ว ย เช่ น ลั ท ธิ ข งจื๊ อ ที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การนั บ ถื อ เซ่ น ไหว้
บรรพบุรุษ ลัทธิเต๋า ที่สอนเรื่องความสมดุลของธรรมชาติ รวมไปถึงศาสนา
พุ ท ธนิ ก ายมหายานที่ ส อนเรื่ อ งกรรมดี แ ละกรรมชั่ ว ซึ่ ง แม้ ว ่ า รั ฐ บาล
คอมมิวนิสต์ของเวียดนามจะท�ำลายความเชือ่ และศาสนาส่วนหนึง่ ไปในช่วง
ปฏิวัติระบบการปกครอง แต่ในปัจจุบันก็มีการผ่อนปรนในเรื่องนี้มากขึ้น

นโยบายด้านเศรษฐกิจการค้า
		 นโยบายเศรษฐกิจการค้าของเวียดนาม ยังคงเป็นไปในทิศทางเดิมนับจากการปฏิรปู เศรษฐกิจและสังคมตามนโยบาย “โดย เหมย”
เมื่อกว่า 20 ปีที่แล้ว ดังจะเห็นได้จากเป้าหมายและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อหนึ่งที่ระบุให้สร้างความ
เข้มแข็งให้กบั ระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบสังคมนิยมเพือ่ ก้าวสูค่ วามเป็นประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนาและทันสมัยภายในปี 2563 เวียดนามมีการ
ปรับตัวให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจแบบเสรีของโลก ท�ำให้เศรษฐกิจของเวียดนามมีการเจริญเติบโตและมีรูปแบบที่เป็นสากลอย่างมาก
การเข้าเป็นสมาชิกของ WTO ท�ำให้เวียดนามต้องมีการปรับปรุงกฎระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนกลไกภาครัฐ เพือ่ เปิดตลาดสินค้าภาคบริการ
และการลงทุนในประเทศให้กบั ประเทศสมาชิก WTO ทัง้ นีน้ โยบายการค้าระหว่างประเทศของเวียดนาม คือ มีการส่งเสริมการค้าเสรีโดย
รัฐบาลได้มีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบให้เอื้ออ�ำนวยต่อการค้าระหว่างประเทศ มีการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐเพื่อประสานงานกับ
บริษัทการค้าต่างประเทศของรัฐและบริษัทเอกชนในการติดต่อการค้ากับต่างประเทศซึ่งมีหน่วยงานที่ส�ำคัญ ได้แก่ กระทรวงเศรษฐกิจ
สัมพันธ์กับต่างประเทศ ศูนย์พัฒนาการส่งออกหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเวียดนาม บริษัทจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ เป็นต้น
		 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเวียดนามยังคงมีนโยบายปกป้องการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินและทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศ
รวมทัง้ คุม้ ครองกิจการภายในประเทศ โดยมีมาตรการควบคุมทัง้ ด้านส่งออกและน�ำเข้า เช่น การควบคุมการส่งออกและน�ำเข้าสินค้า และ
การก�ำหนดโควตาการส่งออกและน�ำเข้าสินค้าบางประเภท
การค้าระหว่างประเทศ/สินค้าน�ำเข้าและส่งออกที่ส�ำคัญ
		 ตลาดส่งออกสินค้าทีส่ ำ� คัญของประเทศเวียดนาม คือ สหรัฐอเมริกาและกลุม่ ประเทศสหภาพยุโรป
รองลงมาคือ ญี่ปุ่น จีนและเกาหลีใต้ ในขณะที่แหล่งน�ำเข้าสินค้าที่ส�ำคัญของเวียดนามจะเป็นประเทศ
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศใกล้เคียง เช่น จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และไทย เป็นต้น
สินค้าน�ำเข้า ได้แก่ เครือ่ งจักรและชิน้ ส่วน เหล็กและเหล็กกล้า น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป ผ้าผืน อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก รถยนต์/อุปกรณ์และชิน้ ส่วน วัสดุสงิ่ ทอและวัสดุเครือ่ งหนัง
และอื่นๆ
สินค้าส่งออก ได้แก่ เสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูป รองเท้า น�ำ้ มันดิบ อาหารทะเล คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องจักร/ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ อัญมณีและเครื่องประดับ ยางพาราและข้าว
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สถานการณ์การค้าไทย-เวียดนาม
		 ในช่วงปี 2556 (ม.ค.-ก.พ.) ไทยมีมูลค่าการค้าผ่านแดนกับเวียดนาม รวม 2,170.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 54.56 (ปี 2555 (ม.ค.-ก.พ.) มูลค่า 1,404.33 ล้านบาท) แบ่งเป็นการส่งออก มูลค่า 1,951.10 ล้านบาท เพิ่มร้อยละ 51.03
(ปี 2555 (ม.ค.-ก.พ.) มูลค่า 1,291.85 ล้านบาท) การนําเข้า มูลค่า 219.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 95.07 (ปี 2555 (ม.ค.-ก.พ.) มูลค่า
112.48 ล้านบาท) โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 1,731.68 ล้านบาท
		 สินค้าส่งออกที่สําคัญ ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า ผ้าผืนและ
ด้าย วงจรพิมพ์ เป็นต้น โดยด่านศุลกากรที่มูลค่าการส่งออกสูงสุด คือ ด่านศุลกากรนครพนม(ศภ.2) อันดับ 2 คือ ด่านศุลกากรมุกดาหาร
(ศภ.2) และอันดับ 3 คือ ด่านศุลกากรบึงกาฬ (ศภ.2)
		 สินค้านําเข้าที่สําคัญ ได้แก่ มอเตอร์ไฟฟ้า ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องรับ-ส่งสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้งฯ
ส่วนประกอบ และอุปกรณ์รวมทั้งโครงรถและตัวถัง อุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม
และส่วนประกอบ โดยด่านศุลกากรทีม่ ลู ค่าการนําเข้าสูงสุด คือ ด่านศุลกากรมุกดาหาร (ศภ.2) อันดับ 2 คือ ด่านศุลกากรบึงกาฬ (ศภ.2)
และอันดับ 3 คือ ด่านศุลกากรหนองคาย (ศภ.2)

พิธีการทางศุลกากรและการจัดการสินค้าน�ำเข้าภายในประเทศ
		 เนื่องจากรัฐบาลของเวียดนามได้กระจายอ�ำนาจทางเศรษฐกิจไปยัง
ภูมิภาค เพื่อให้ความเป็นอิสระในการด�ำเนินการนโยบายด้านเศรษฐกิจ
ของแต่ละจังหวัด ท�ำให้รายละเอียดปลีกย่อยของข้อก�ำหนด และกฎเกณฑ์
ด้านพิธกี ารศุลกากรของการจัดการสินค้าน�ำเข้ามีความแตกต่างกันในแต่ละ
พื้นที่ และประการหนึ่งก็คือ ทางเวียดนามไม่อนุญาตให้ผู้ส่งออกบริหาร
จัดการเกีย่ วกับการกระจายสินค้าโดยท�ำหน้าทีเ่ ป็น Distributor เอง แต่จะ
ต้องจ้างบริษัทหรือเอกชนของเวียดนามเป็นผู้ด�ำเนินการด้านการกระจาย
สินค้า (Distributor) ให้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการผูกขาดก�ำไรจากผู้น�ำเข้าชาว
ต่างชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างงานและเกิดการเรียนรู้ทักษะด้านการ
ตลาดของผู้กระจายสินค้าชาวเวียดนามอีกทางหนึ่ง
		 ประเทศเวียดนาม มีความแตกต่างด้านพิธกี ารทางศุลกากร โดยเฉพาะ
อัตราภาษีทแี่ ตกต่างกัน เช่น หากน�ำสินค้าขึน้ จากท่าเรือในภาคใต้ ภาคกลาง
หรือภาคเหนือ ศุลกากรแต่ละแห่งจะคิดอัตราภาษีทแี่ ตกต่างกัน ท�ำให้ตน้ ทุน
ของสินค้ามีความแตกต่างกัน (ต่างกับประเทศไทยมีท่าเรือขนาดใหญ่ และ
มีระบบการคมนาคมทางบกที่ดี รวมทั้งมีระบบศุลกากรที่มีมาตรฐานเดียว
ทัว่ ทัง้ ประเทศ) แต่หากผูน้ ำ� เข้าต้องการน�ำสินค้าขึน้ ในภาคใต้ของเวียดนาม
ซึ่งถือว่าเป็นระยะทางที่สั้นเมื่อคิดจากเส้นทางเรือที่ออกจากประเทศไทย
และต้องการน�ำสินค้ากระจายไปยังภาคกลาง และภาคเหนือ ก็จะต้องเสีย
ต้นทุนด้านระยะเวลาและค่าขนส่งทางรถยนต์ที่สูงด้วยเช่นกัน อีกทั้งหาก
สินค้านั้นเป็นสินค้าที่เปราะหรือแตกเสียหายได้ง่าย อาจมีความเสี่ยงจาก
ความเสียหายทีอ่ าจเกิดจากการขนส่งได้เนือ่ งจากสภาพถนนภายในประเทศ
ยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น เป็นต้น

ข้อมูลอ้างอิง
1. กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
2. กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
3. วิกิพีเดีย http://th.wikipedia.org

** หมายเหตุ บทความนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ เท่านั้น เนื้อหา
ข้อมูลบางส่วนในบทความ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามระยะเวลา ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2556
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เลื่อนระดับข้าราชการ กรมศุลกากร
		 นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร ประดับบ่าให้แก่ผู้ได้เลื่อน
ระดั บ ในต� ำ แหน่ ง นายด่ า นศุ ล กากร(อ� ำ นวยการสู ง ) จ� ำ นวน 3 ท่ า น
ณ ห้องประชุมอนุมานราชธน อาคาร 1 กรมศุลกากร เมือ่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2556

พิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติ IPR Sub-Regional
Operational Seminar, Southeast Asia for
Combating Counterfeiting and Piracy
		 นายไพศาล ชื่นจิตร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสืบสวนและปราบปราม เป็นประธานกล่าวปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติ IPR SubRegional Operational Seminar, Southeast Asia for Combating Counterfeiting and Piracy พร้อมมอบของที่ระลึก
แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวฯ ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทินส์ พลัส แกรนด์ ฮาเวิรด์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556

กรมศุลกากร สนับสนุนวิทยุสื่อสารคมนาคม ให้แก่ ป.ป.ช.
		 นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร มอบเครือ่ งวิทยุสอื่ สารคมนาคม
และอุปกรณ์ จ�ำนวน 200 เครือ่ ง ให้แก่ นายชูศกั ดิ์ ปริปญ
ุ โญ รองเลขาธิการคณะ
กรรมการ ป.ป.ช เพือ่ ใช้ประโยชน์ในทางราชการของ ป.ป.ช. ต่อไป ณ ห้องประชุม
อนุมานราชธน อาคาร1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556

โครงการสัมมนาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากร
		 สถาบันวิทยาการศุลกากร ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับส�ำนักพิกดั อัตรา
ศุลกากร จั ด โครงการสั มมนา ความรู ้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากร ให้แก่
ผู ้ ประกอบการและผู้ที่สนใจทั่วไป รวมถึงผู้ที่ต้องประสานงานกับกรมศุลกากร ให้มี
ความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งพิกดั อัตราศุลกากร ท�ำให้การปฏิบตั พิ ธิ กี ารน�ำเข้าและส่งออก
เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ตามมาตรฐานสากล ลดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน โดยมีผู้เข้าอบรม จ�ำนวน 2 รุ่นๆ ละ 150 คน ณ ห้องประชุม
ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556
Customs Bulletin
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ผู้ช่วย ผบ.ตร และคณะ ศึกษาดูงาน CCTV
		 พล.ต.ท.สมเดช ขาวข�ำ ผูช้ ว่ ยผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ
พร้อมคณะเข้าศึกษาดูงานการด�ำเนินงานของกรมศุลกากร
ในการใช้ ร ะบบ CCTV ในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นศุ ล กากร
ณ ห้องปฏิบตั กิ าร CCTV กรมศุลกากร เมือ่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2556

การสัมมนา “การเงินและบัญชี ประจ�ำปี 2556”
		 นางไพรินทร์ ศุภกรโกศัย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารกลาง เป็น
ประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “การเงินและบัญชี ประจ�ำปี 2556” โดย
ส่วนบริหารการคลัง ส�ำนักบริหารกลาง ร่วมกับสถาบันวิทยาการศุลกากร
ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา
พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2556

กรมศุลกากรมอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
		 นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร มอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ต่อพ่วงเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานฯ ให้กับ ทัพเรือภาคที่ 1, กองร้อยยกพล
ขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ, กองทัพภาคที่ 1 สวนมิสกวัน และกองพล
ทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรี ศรีสุนทร ณ ศูนย์แถลงข่าวกรมศุลกากร อาคาร 1
กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556

ประชุมนายด่านศุลกากร ศภ. 1
		 นายจ�ำเริญ โพธิยอด ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
พร้อมด้วยนายด่านศุลกากรในสังกัดส�ำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 ร่วม
ประชุ ม คณะท� ำ งานโครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด เก็ บ รายได้
ครั้งที่ 2/2556 ณ ห้องประชุม ศภ.1 ชั้น 14 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
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กรมศุลกากรมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา
ผู้สื่อข่าวประจ�ำปี 2556
		 นายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานใน
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ผู้สื่อข่าวประจ�ำปี 2556 ซึ่งสมาคมผู้สื่อ
ข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้
บุตร-ธิดา ผู้สื่อข่าวได้มีการศึกษาเล่าเรียนที่สูงขึ้น เป็นอนาคตของ
ประเทศชาติ ใ นภายภาคหน้ า ณ ห้ อ งประชุ ม ใหญ่ ก องบั ญ ชาการ
ต�ำรวจนครบาล(บช.น.) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2556

พิธีเปิดป้ายอาคารที่ท�ำการด่านศุลกากรกระบี่
		 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
ในพิธีเปิดป้ายอาคารที่ท�ำการด่านศุลกากร จ.กระบี่ โดยมีนางอรอนงค์
วัชรเศรษฐกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ให้การ
ต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2556

การประชุมการด�ำเนินงานแก้ไขปัญหากฎระเบียบและภาษี
ศุลกากรที่ไม่เหมาะสมและเป็นอุปสรรคทางการค้า
		 นายจ�ำเริญ โพธิยอด ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 เป็นประธานการ
ประชุมการด�ำเนินงานแก้ไขปัญหากฎระเบียบและภาษีศุลกากรที่ไม่เหมาะสมและเป็น
อุปสรรคทางการค้า เพื่อชี้แจง รับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน และสรุปรายงานผล
การด�ำเนินงานของกรมศุลกากรในการพัฒนาและยกระดับการให้บริการและปรับปรุง
กฎระเบียบเพือ่ ลดอุปสรรคทางการค้า ร่วมกับกลุม่ อุตสาหกรรมภาคธุรกิจ ณ ห้องประชุม 1
อาคาร1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556

ศุลกากรมาเก๊า ศึกษาดูงานศุลกากรไทย
		 นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร ให้การต้อนรับอธิบดีศุลกากร
มาเก๊ า พร้ อ มคณะ ในโอกาสเดิ น ทางมาเยื อ นและศึ ก ษาดู ง านศุ ล กากรไทย
ณ ห้องประชุมอนุมานราชธน อาคาร 1 กรมศุลกากร เมือ่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2556
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โครงการ “เดอะ สตาร์ สทก. เก่ง ดี มีไฟ ใฝ่รู้”
		 ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ได้ดำ� เนินโครงการ “เดอะ สตาร์
สทก. เก่ง ดี มีไฟ ใฝ่รู้” เพื่อค้นหาคนรุ่นใหม่ในสังกัดที่มีลักษณะเป็น
“คนดี คนเก่ง มีไฟ ใฝ่ร”ู้ โดยส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ จะส่งเสริม
ให้ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพที่ส�ำคัญ และจ�ำเป็นต่อการเติบโต
เป็นข้าราชการทีม่ คี ณ
ุ ภาพของกรมศุลกากรต่อไป ซึง่ ส�ำนักงานศุลกากร
ท่าเรือกรุงเทพ ได้ก�ำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ คือ
		 1. เป็นข้าราชการ ต�ำแหน่งนักวิชาการ อายุไม่เกิน 36 ปี
		 2. เป็นผู้มีความประพฤติดี
		 3. เป็นผู้มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
		 4. เป็นผู้ที่มีศักยภาพที่เหมาะสมส�ำหรับการพัฒนา
		 ซึง่ ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ มีผมู้ สี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือกฯ
ตามคุณสมบัติข้อ 1 จ�ำนวน 17 คน และจะคัดเลือกผู้มีความโดดเด่น
ให้เหลือ 5 คน
		 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ได้รับเกียรติจากนางเบญจา
หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร มอบรางวัลแก่ผไู้ ด้รบั การคัดเลือกบุคคล
ที่โดดเด่น จ�ำนวน 5 คน ได้ แก่ นางสาวกมลทิ พ ย์ ตรี รั ต น์ ณ รงค์
นั ก วิชาการศุลกากรช�ำนาญการ นายพริสร สุขประเสริฐ นักวิชาการ
ศุลกากรช�ำนาญการ นายพิภัทร์ สิริจ�ำรัสสกุล นักวิชาการศุลกากร
ปฏิบัติการ นางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์ นักวิชาการศุลกากรช�ำนาญการ
และนางสาวศนิ ว าร อิ่ ม สุ ว รรณ นั ก วิ ช าการศุ ล กากรปฏิ บั ติ ก าร
ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ อาคาร 1 กรมศุลกากร
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ผลกระทบ การแข็งค่าของเงินบาท ต่อการจัดเก็บรายได้ของศุลกากร

พฤษภาคม 2556

ขนิษฐา โพธิยอด
ผู้อ�ำนวยการส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร

		 การแข็งค่าของเงินบาทนับเป็นหนึ่งในประเด็นร้อนด้านเศรษฐกิจที่อยู่ในความสนใจและน่าจับตามองในช่วงเวลานี้ โดยถ้านับตั้งแต่
ช่วงต้นปีงบประมาณ 2554 จนถึงปัจจุบัน เงินบาทได้มีการแข็งค่าขึ้นแล้วประมาณร้อยละ 6.3 (เดือนตุลาคม 2553 อัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาทอยู่ที่ 30.87 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจนมาแตะที่ 28.91 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2556
รูปที่ 1 อัตราแลกเปลี่ยนของไทย(บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) ช่วงปีงปม. 2554- พ.ค.2556
อัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ)
32.50
32.00
31.50
31.00
30.50
30.00
29.50
29.00
28.50
28.00
ต.ค.
53

ธ.ค.

ก.พ.

เม.ย.

มิ.ย.

ส.ค.

ต.ค.
54

ธ.ค.

ก.พ.

เม.ย.

มิ.ย.

ส.ค.

ต.ค.
55

ธ.ค.

ก.พ.

เม.ย.

		 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการค้าระหว่างประเทศ เพราะอัตราแลกเปลี่ยนหมายถึงราคา
ของเงินตราสกุลหนึง่ เมือ่ เทียบกับเงินตราของสกุลอืน่ ๆ โดยทีอ่ ตั ราแลกเปลีย่ นจะเป็นตัวเชือ่ มโยงราคาสินค้าของประเทศต่างๆ เมือ่ อัตรา
แลกเปลีย่ นมีการเปลีย่ นแปลง ราคาสินค้าทุกชนิดในต่างประเทศ ซึง่ คิดเป็นเงินตราของประเทศใดประเทศหนึง่ จะเปลีย่ นไปด้วย ตัวอย่าง
เช่น อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลาร์สหรัฐฯ กับเงินบาทเป็น 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 35 บาท รองเท้าคู่หนึ่งมีราคา 20 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีราคา 700 บาทในประเทศไทย แต่ถา้ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนตัวลงจากเดิม ทีอ่ ตั ราแลกเปลีย่ น 1 ดอลลาร์
สหรัฐฯ แลกเงินบาทได้ 35 บาท เป็นแลกได้เพียง 30 บาท รองเท้าคู่เดิมจะมีราคาในประเทศไทยเพียง 600 บาทเท่านั้น โดยตั้งข้อสมมติ
ว่าราคารองเท้าไม่เปลีย่ นแปลง ดังนัน้ เมือ่ อัตราแลกเปลีย่ นมีการเปลีย่ นแปลง ราคาสินค้าโดยเปรียบเทียบก็จะเปลีย่ นแปลงด้วย ในกรณี
ข้างต้นที่อัตราแลกเปลี่ยนเดิมเท่ากับ 35 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เปลี่ยนเป็น 30 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เรียกว่าเงินบาทแข็งค่า
ขึ้นในขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐมีค่าอ่อนลง
		 ดังนัน้ จึงกล่าวได้วา่ อัตราแลกเปลีย่ นเป็นปัจจัยหนึง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อภาคการค้าระหว่างประเทศ ทัง้ ในภาคการน�ำเข้าและการส่งออก
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• ความหมาย
		“ค่าเงินบาทแข็ง” หมายถึง การที่เงินบาท มีค่ามากขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับเงินตราสกุลอื่น เช่น ค่าเงินบาทแข็งเมื่อเปรียบ
เทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ก็หมายถึง เราใช้เงินบาทน้อยลง
เพื่อไปแลกกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (เดิมเงินบาท 35 บาท แลก
ได้ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับปัจจุบันเมื่อเงินบาทแข็งค่าขึ้น
เราใช้เงินเพียง 30 บาท แลกกับ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ นั่นคือ เงิน
บาทมีค่ามากขึ้นหรือแพงขึ้นนั่นเอง)
• สาเหตุของการแข็งค่าเงินบาท
การที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น มีสาเหตุส�ำคัญมาจากปัจจัยทั้ง
ภายในประเทศและปัจจัยภายนอกประเทศ ปัจจัยภายนอกประเทศ
ทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การทีป่ ระเทศทีม่ เี ศรษฐกิจขนาดใหญ่ประสบปัญหา
เศรษฐกิจ ตัง้ แต่การเกิดวิกฤต subprime การว่างงานทีอ่ ยูใ่ นระดับ
สูงของสหรัฐอเมริกา วิกฤตหนีส้ าธารณะในเขตยูโรโซน รวมทัง้ ปัญหา
เศรษฐกิจตกต�่ำเรื้อรังของญี่ปุ่น ท�ำให้ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่
เหล่านี้ (G3) แก้ปัญหาโดยใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยต�่ำ และการใช้
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE (Quantitative easing)
เพือ่ พลิกฟืน้ เศรษฐกิจ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา โดยรัฐบาลกลางได้
เข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลมูลค่าสูง ท�ำให้สภาพคล่องในตลาดการเงิน
ของโลกมีมาก เงินจ�ำนวนมากพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังที่ที่ให้ผล
ตอบแทนสูง ซึ่งเป้าหมายการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ดังกล่าว ก็คือ ประเทศพัฒนารวมทั้งประเทศตลาดเกิดใหม่ ที่มี
แนวโน้มเศรษฐกิจเติบโตสูง
		 ประเทศไทยก็ เ ป็ น หนึ่ ง ในเป้ า หมายการลงทุ น ดั ง กล่ า ว
เนื่องจากเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมามีการขยายตัวสูง โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจหลังน�้ำท่วมใหญ่ในช่วงปลายปี 2554 ในขณะที่ประเทศ
เผชิญแรงกดดันเรือ่ งภาวะเงินเฟ้อ ปัญหาการใช้จา่ ยและหนีส้ นิ ภาค
ครัวเรือน ท� ำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายในระดั บ สู ง โดยเฉพาะเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศ
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ ท�ำให้มีเงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้าสู่
ประเทศไทย เงินบาทจึงมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเรื่อยมา
• ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
		 เนือ่ งจากการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทยขึน้ อยูก่ บั การค้าระหว่าง
ประเทศโดยที่ การค้าระหว่างประเทศของไทยคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 65-70% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
(GDP) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือการแข็งค่าของค่า
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เงินบาท จึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
		 การแข็งค่าของเงินบาท ท�ำให้ราคาสินค้าส่งออกของไทยมี
ราคาสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับราคาสินค้าของประเทศคู่แข่ง ซึ่ง
เมือ่ ผนวกกับการขึน้ ค่าจ้างแรงงานในช่วงทีผ่ า่ นมา ท�ำให้ตน้ ทุนการ
ผลิตสินค้าส่งออกของไทยพุ่งสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการแข่งขันของผูส้ ง่ ออกในเวทีตลาดโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
เพื่อการส่งออกที่มีการใช้วัตถุดิบในประเทศในสัดส่วนสูง
		 จากการที่ราคาสินค้าส่งออกของไทยโดยเปรียบเทียบมีราคา
สูงขึ้น ท�ำให้ปริมาณการส่งออกลดลง รายได้หรือมูลค่าการส่งออก
ก็ลดลง (แม้ว่าปริมาณการส่งออกเท่าเดิม แต่ด้วยการแข็งค่าของ
เงิน ก็ท�ำให้เงินที่ควรได้รับจากการส่งออก หายไปจากระบบเป็น
จ�ำนวนมหาศาล) ท�ำให้การขยายตัวของการส่งออกลดลง
		 นอกจากปัญหาด้านรายได้จากการส่งออกแล้ว รายได้จากการ
ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ส�ำคัญของประเทศก็จะได้รับผลกระ
ทบ เนือ่ งจากต้นทุนของนักท่องเทีย่ วต่างชาติในการเข้ามาท่องเทีย่ ว
ในประเทศจะสูงขึน้ ในขณะทีก่ ารท่องเทีย่ วต่างประเทศของคนไทย
จะได้ประโยชน์จากการแข็งค่าของเงิน
		 ด้านการน�ำเข้า การแข็งค่าของเงินบาทจะส่งผลในด้านกลับกัน
กับการส่งออก นั่นคือ สินค้าน�ำเข้าน่าจะมีการขยายตัวมากขึ้น
เพราะเราจะใช้เงินบาทลดลงในการซือ้ สินค้า ท�ำให้ตน้ ทุนในการน�ำ
เข้าสินค้าต�ำ่ ลง การน�ำเข้าน่าจะมีการขยายตัวมากขึน้ โดยผูท้ จี่ ะได้
ประโยชน์จากการแข็งค่าของเงิน ก็คือ อุตสาหกรรมน�ำเข้าสินค้า
จากต่างประเทศ เช่น รถยนต์ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
เป็นต้น อุตสาหกรรมในประเทศที่น�ำเข้าวัตถุดิบหรือเครื่องจักรใน
การผลิตสินค้าทีน่ ำ� เข้ามาจากต่างประเทศในสัดส่วนสูง ท�ำให้ตน้ ทุน
การผลิ ต ต�่ ำ ลง การแข็ ง ค่ า ของเงิ น บาทเหมาะกั บ การน� ำ เข้ า
เครื่ อ งจั ก รเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นเทคโนโลยี ก ารผลิ ต หรื อ ปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการผลิตเดิมให้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลต่อเนื่องถึงผู้
บริโภคได้ที่ใช้สินค้าดังกล่าว
• ผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท
ต่อการจัดเก็บรายได้ของศุลกากร
		 โดยที่ การจัดเก็บภาษีของกรมศุลกากร จัดเก็บบนฐานสินค้า
ที่ส่งออกและน�ำเข้าจากต่างประเทศ โดยรายได้ศุลกากร ประมาณ
ร้อยละ 98 จัดเก็บจากการน�ำเข้าสินค้า ซึง่ นอกจากการจัดเก็บอากร
ขาเข้าแล้ว ยังจัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ และภาษีสรรพสามิตจากการน�ำ
เข้าด้วย

Customs Knowledge
อัตราแลกเปลี่ยนที่กรมศุลกากรประกาศใช้ : การน�ำเข้า
(บาทต่อ ดอลล่าร์สหรัฐฯ)

เดือน

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม

30.6365
30.9696
31.1979
31.4328
31.7381
30.9040
30.8787
31.0085

30.9798
30.8483
30.8500
30.7552
29.9140
30.0061
29.4517
28.9103

1.121
-0.392
-1.115
-2.156
-5.747
-2.905
-4.621
-6.767

ค่าเฉลี่ย ต.ค.-พ.ค.

31.0958

30.2144

-2.834

		 การจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว ค�ำนวณอัตราอากรจากฐานมูลค่าสินค้าที่น�ำเข้าในรูปสกุลเงินบาท ทั้งนี้ กรมศุลกากรได้ก�ำหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆ ในแต่ละเดือนเพื่อใช้เป็นฐานในการค�ำนวณค่าภาษีอากร โดยอิงราคาขายเงินตราต่างประเทศจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย ส�ำหรับเงินตราสกุลหลักที่ใช้ในการน�ำเข้าสินค้า ประมาณร้อยละ 80 เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อีกประมาณร้อยละ
10 เป็นเงินสกุลเยน และสกุลเงินยูโรอีก ประมาณร้อยละ 4
		 ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนการซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการจัดเก็บราย
ได้ของศุลกากร
		 จากตัวเลข การประมาณการเศรษฐกิจ ปี 2556 ส�ำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1 เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2556 คาด
การณ์อัตราการขยายตัวของมูลค่าน�ำเข้าอยู่ที่ร้อยละ 7.6 คิดเป็นมูลค่าน�ำเข้า 234.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งหากสมมติให้ปัจจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเข้าคงที่ในช่วงหนึ่งๆ สามารถวิเคราะห์ผลกระทบได้ดังนี้
		 หากคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยนในช่วง 4 เดือนหลังของปีงปม. (มิ.ย.-ก.ย.)
		 กรณีที่ 1 หากการแข็งค่าของเงินบาทจะทรงตัวอยูท่ ี่ 29.9 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ท�ำให้ มูลค่าน�ำเข้าเงินบาททีเ่ ป็นฐานในการค�ำนวณ
ค่าภาษีลดลง ประมาณ 122,000 ล้านบาท อากรขาเข้าลดลงประมาณ 1,700 ล้านบาท ในขณะที่ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากการน�ำเข้า
ลดลง ประมาณ 5,000 ล้านบาท
		 กรณีที่ 2 หากค่าเงินบาทในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ย. อ่อนค่าลงเล็กน้อยอยู่ที่ 30.6 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ จะท�ำให้มูลค่าเงินบาท ที่ใช้
เป็นฐานค�ำนวณภาษี ลดลงประมาณ 69,800 ล้านบาท อากรขาเข้าลดลงประมาณ 1,000 ล้านบาท และภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจาก
การน�ำเข้าลดลงประมาณ 2,900 ล้านบาท
		 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2556 หากพิจารณาเฉพาะผลกระทบ จากการแข็งค่าของเงินบาท (ที่ 29.9 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) จะท�ำให้
มูลค่าการน�ำเข้า(ฐานในการค�ำนวณค่าภาษีอากร) ลดลง ประมาณ 270,000 ล้านบาท ซึ่งท�ำให้การจัดเก็บอากรขาเข้า ลดลงประมาณ
3,800 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.55 และภาษี มูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากการน�ำเข้าลดลง ประมาณ 11,200 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.61
		 อาจกล่าวได้ว่าในขณะนี้ โดยเฉลี่ยการแข็งค่าของเงินบาททุก 1 บาท ท�ำให้มูลค่าน�ำเข้าลดลงประมาณ 240,000 ล้านบาท อากร
ขาเข้าลดลง ประมาณ 3,500 ล้านบาท และภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากการน�ำเข้าลดลงประมาณ 10,000 ล้านบาท
		 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งที่มีผลกระทบต่อรายได้ศุลกากร นอกจากนี้ยังมีปัจจัย
อื่นๆ ที่ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ของศุลกากรด้วยเช่นกัน เช่น การขยายตัวหรือหดตัวของปริมาณการน�ำเข้า การเปลี่ยนแปลง
ของโครงสร้างการน�ำเข้าของสินค้าที่มีอัตราอากรต�่ำหรือยกเว้นอากร (เช่น น�้ำมันเชื้อเพลิง ทองค�ำ อากาศยาน ฯลฯ) การเพิ่มขึ้น
หรือลดลงของสินค้าน�ำเข้าที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (เช่น การใช้สิทธิยกเว้นอากรตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน (BOI) การ
ใช้สิทธิตามมาตรา 19 ทวิ คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทต่างๆ เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี) รวมถึงการใช้สิทธิลดอัตราอากร
ภายใต้พันธกรณีเขตการค้าเสรีทั้งในระดับทวิและพหุภาคี ส�ำหรับปัจจัยภายนอกที่ส�ำคัญ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้า
ส�ำคัญของไทย ก็เป็นตัวแปรอีกด้านหนึ่งที่มีผลต่อการจัดเก็บรายได้ของศุลกากรด้วยเช่นกัน
		 1ที่มา www.nesdb.go.th รายงาน ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก และแนวโน้มปี 2556
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TRANSFER PRICING

ของบริษัทข้ามชาติกับการก�ำหนดราคาศุลกากร
หัทยา  ทิพยะวัฒน์
ผู้อ�ำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร กรมศุลกากร

		 การเปิดเสรีทางการค้า การลงทุน ของ
ประเทศไทยและนานาประเทศในทุกภูมิภาค
ทั่ ว โลก ท� ำ ให้ บ ทบาทของธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
ข้ า มชาติ หรื อ ที่ เรี ย กว่ า Multinational
Enterprises: MNEs โดยเฉพาะในทางการค้า
ระหว่ า งประเทศมี ก ารเจริ ญ เติ บ โต และมี
สัดส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดย
กลุ่มบริษัทที่มีผลประโยชน์ร่วมกันประกอบ
กิจการระหว่างประเทศจะมีบริษัทแม่ที่ตั้งอยู่
ในประเทศที่เรียกว่า Home Country และ
บริษทั ลูกตัง้ อยูใ่ นประเทศคูค่ า้ ต่างๆ หรือ Host
Country บริษัทแม่จะเป็นผู้ควบคุมดูแลและ
ก�ำหนดนโยบายต่างๆ ของบริษัท ซึ่งอาจเป็น
บริษัทในเครือหรือสาขา ซึ่งเมื่อมีการค้าขาย
ระหว่ า งประเทศก็ จ ะมี ก ารจั ด ท� ำ ราคาโอน
หรือTransfer Pricing เพือ่ เป็นประโยชน์สงู สุด
ของบริษัท
		 การจัดท�ำราคาโอน (Transfer Pricing)
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ของบริ ษั ท ข้ า มชาติ ภ ายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ ก าร
พิจารณาราคาซื้อขายโดยสุจริต หรือ Arm’s
Length Price ตาม Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and
Tax Administrations ขององค์การหรือความ
ร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization
for Economic Co-operation Development
: OECD) หรื อ OECD Guideline 1 มี
ความสอดคล้องกับการก�ำหนดราคาศุลกากร
กล่าวคือ หลักการของ Arm’s Length Price
คือ ราคาที่ตั้งขึ้นหรือก�ำหนดขึ้นในการซื้อขาย
สินค้าหรือบริการของบริษัทในเครือเดียวกัน
จะต้องเป็นราคาที่เกิดขึ้นตามปกติของกลไก
ตลาดระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายสินค้าโดยทั่วไป
หรือระหว่างผูร้ บั บริการกับผูใ้ ห้บริการทีท่ งั้ สอง
ฝ่ายไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน หรือเป็นธุรกิจ
อิ ส ระ และเป็ น ราคาที่ ก� ำ หนดโดยกลไก
ของตลาดที่ มี ก ารแข่ ง ขั น กั น อย่ า งเสรี

การเปลีย่ นแปลงของราคาจะเกิดขึน้ ได้โดยขึน้
อยูก่ บั ปริมาณของอย่างเสรี การเปลีย่ นแปลงของ
ราคาจะเกิดขึ้นได้โดยขึ้นอยู่กับปริมาณของ
สินค้าและความต้องการของตลาด ในขณะที่
การก� ำ หนดราคาศุ ล กากรตามระบบราคา
แกตต์ (GATT Valuation) มีหลักการที่ราคา
ซื้ อ ขาย (Transaction Value) ตามปกติ
ทางการค้า ภายใต้เงือ่ นไขของการแข่งขันอย่าง
เสรี โดยปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่เป็น
สมาชิกขององค์การการค้าโลก(World Trade
Organization : WTO) ซึ่ ง มี ทั้ ง สิ้ น 158
ประเทศทั่ ว โลกรวมทั้ ง ประเทศไทยมี ก าร
ก�ำหนดราคาศุลกากรตามวิธีที่1 ของระบบ
ราคาแกตต์ คื อ ราคาซื้ อ ขายของที่ น� ำ เข้ า
(Transaction Value) ถึงร้อยละ 99 ซึ่งราคา
ซื้อขายนี้จะต้องอยู่บนเงื่อนไขที่ว่า ผู้ซื้อและ
ผู้ขายต้องไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือในกรณีที่
ผูซ้ อื้ และผูข้ ายมีความสัมพันธ์กนั ราคาซือ้ ขาย
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ทีจ่ ะยอมรับได้ คือความสัมพันธ์นนั้ ต้องไม่มผี ล
ต่อราคา ส�ำหรับประเทศไทยต้องเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 132 (พ.ศ.
2543) ข้อ 4 14 15 และ 162
กรณีการซื้อขายระหว่างบริษัทข้ามชาติ
ดังกล่าวค่อนข้างสรุปได้อย่างมัน่ ใจว่าผูซ้ อื้ และ
ผู้ขายมีความสัมพันธ์กันตามข้อ 4 ของกฎ
กระทรวง แต่การตรวจสอบว่าความสัมพันธ์นนั้
มีผลต่อราคาหรือไม่ผนู้ ำ� เข้าต้องพิสจู น์ให้ได้วา่
ราคาซื้อขายของที่น�ำเข้าที่ผู้น�ำของเข้าส�ำแดง
ใกล้เคียงกันอย่างมากกับราคาต่อไปนี้ (ตามข้อ
16 ของกฎกระทรวงฯ)
		 1. ราคาซือ้ ขายของของทีเ่ หมือนกันหรือ
ของที่คล้ายกันเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร
โดยผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ขาย สอดคล้อง
กับวิธีการเปรียบเทียบราคากับบริษัทที่เป็น
อิสระรายอื่นหรือ Comparable Uncontrolled Price Method (CUP Method) ตาม
OECD Guideline
		 2. ราคาหั ก ทอนของของที่ เ หมื อ นกั น
หรือของที่คล้ายกันตามที่ก�ำหนดในหมวด 5
ของกฎกระทรวง สอดคล้องกับวิธีการหักจาก
ราคาขายต่อ หรือ Resale Price Method (RP)
ตาม OECD Guideline
		 3. ราคาค� ำ นวณของของที่ เ หมื อ นกั น
หรือของที่คล้ายกันตามที่ก�ำหนดในหมวด 6

ของกฎกระทรวง สอดคล้องกับวิธีบวกต้นทุน
การผลิต หรือ Cost Plus Method (CP) ตาม
OECD Guideline
		 โดยราคาตามข้อ1-3 ต้องเป็นราคาทีเ่ กิด
ขึ้นในเวลาหรือใกล้เคียงกันและต้องค�ำนึงถึง
ความแตกต่างของระดับการค้ารวมทัง้ ปริมาณ
ของการขายของนั้นด้วย
		 ดังนั้น หากเป็นการซื้อขายของที่น�ำเข้า
โดยบริษทั ข้ามชาติผนู้ ำ� เข้าต้องจัดเตรียมข้อมูล
ดังกล่าวให้พร้อมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร
ตรวจสอบสภาพแวดล้ อ มของการขายเพื่ อ
ก�ำหนดราคาศุลกากร อย่างไรก็ดีบริษัทข้าม
ชาติสามารถจัดท�ำราคาโอน (Transfer Pricing) ตามกรอบของ OECD Guideline หรือ
ตามค� ำ สั่ ง กรมสรรพากร ที่ ป.113/2545
เรือ่ ง การเสียภาษีเงินได้ของบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วน

นิติบุคคล กรณีการก�ำหนดราคาโอนให้เป็นไป
ตามราคาตลาด มายื่นเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาหากว่าการจัดท�ำราคาโอนนัน้ มีขอ้ มูล
ที่ตรงกันกับสภาพแวดล้อมการขายซึ่งคณะ
กรรมการเทคนิคการประเมินราคาศุลกากร
ขององค์การศุลกากรโลก(The Technical
Committee on Customs Valuation :
TCCV) ได้ อ อกอรรถาธิ บ ายล� ำ ดั บ ที่ 23.1
เรื่องการตรวจสอบ “สภาพแวดล้อมการขาย”
ตามมาตรา 1.2(เอ) ซึง่ เกีย่ วข้องกับการใช้ผลการ
ศึกษาการก�ำหนดราคาโอน(Transfer Pricing
Study) ทั้งนี้การที่บริษัทข้ามชาติจัดท�ำราคา
โอน(Transfer Pricing) อย่างถูกต้องตามหลัก
เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดเพื่ อ การตรวจสอบสภาพ
แวดล้อมการขายและประโยชน์ทางภาษีทั้ง
ภาษี ส รรพากรและภาษี ศุ ล กากร จะเป็ น
ประโยชน์ต่อทั้งบริษัทเองในการลดภาระต่าง
ทั้ ง เวลา และต้ น ทุ น ในการเตรี ย มเอกสาร
หลักฐานต่างๆ และเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ
ในการจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรโดยรวมให้ ถู ก ต้ อ ง
เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ
* บทความต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นทาง
วิชาการโดยส่วนตัวของผูเ้ ขียน ไม่มผ
ี ลผูกพัน
ต่อกรมศุลกากร หน่วยงานอื่นหรือบุคคลใด
การน�ำเสนอบทความมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ในเรือ่ งเกีย่ วกับการก�ำหนด
ราคาศุลกากร

OECD(1995), Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration, OECD, Paris.
กระทรวงการคลัง , กฎกระทรวง ฉบับที่ 132(พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัตศิ ลุ กากรพระพุทธศักราช 2469 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการ
ใช้และการก�ำหนดราคาศุลกากร
1
2
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การด�ำเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ของกรมศุลกากร (ตอนที่1)
วิบลู ย์ โชควิวฒ
ั น
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการพิเศษ รักษาการในต�ำแหน่ง
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

กรมศุลกากร ได้น�ำระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and
Potential System : HiPPS) มาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2550 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 6 ปีเศษ
มี ก ารด� ำ เนิ น การทั้ ง ในส่ ว นของการจั ด ท� ำ
กรอบการสั่งสมประสบการณ์ (Experience
Accumulation Framework : EAF) ซึ่งเป็น
เครือ่ งมือส�ำคัญในการพัฒนาข้าราชการผูม้ ี
ผลสัมฤทธิ์สูง การคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่
ระบบ และการพัฒนาข้าราชการในระบบ
เพื่อให้การด�ำเนินการระบบข้าราชการ
ผู้มผ
ี ลสัมฤทธิส์ งู ของกรมศุลกากรในอนาคต
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวตั ถุประสงค์
และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน การเผยแพร่
การด�ำเนินการระบบดังกล่าว จะช่วยท�ำให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและบุคลากรทั่วไปของ
กรมศุลกากร
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ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
(High Performance and Potential
System : HiPPS)
		 ระบบข้าราชการผูม้ ผี ลสัมฤทธิส์ งู
หรือ HiPPS (High Performance
and Potential System) เป็นระบบ
ที่ส�ำนักงาน ก.พ. ริเริ่มและพัฒนา
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2546 และมีการขยายผล
ไปยังส่วนราชการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549
เป็นต้นมา ซึง่ ระบบดังกล่าว มีแนวคิด
วัตถุประสงค์ จุดเด่น ความส�ำคัญ
และแนวทางการด�ำเนินการ ดังนี้
แนวคิดของระบบข้าราชการผู้มีผล
สัมฤทธิ์สูง
ระบบ HiPPS เป็นเครื่องมือ
ส�ำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการ
ก�ำลังคนคุณภาพ (Talent Management) ของส่วนราชการ เพื่อสร้าง
ความพร้ อ มให้ กั บ ข้ า ราชการผู ้ มี
ศักยภาพสูงอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง
ผ่ า นกลไกการเรี ย นรู ้ การพั ฒ นา
และการสั่ ง สมประสบการณ์ ที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระบบ
ดังกล่าวยังเป็นทางเลือกหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาและความท้าท้ายต่างๆ
ของส่วนราชการ เช่น การสูญเสีย
ก�ำลังคนไปยังหน่วยงานอื่น วิกฤต
โครงสร้างอายุ อัตราการเกษียณอายุ
ราชการ การขาดแคลนก� ำ ลั ง คน
คุณภาพ การพัฒนาองค์กรให้เป็นทาง

เลือกส�ำหรับคนรุน่ ใหม่ และการจัดการ
ความรู้ เป็นต้น
วัตถุประสงค์หลักของ HiPPS
		 - เพื่อดึงดูด รักษา และจูงใจ
คนเก่ง คนดี มีผลงานที่ก่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้อยู่ใน
ระบบราชการ
		 - เพื่ อ พั ฒ นาข้ า ราชการผู ้ มี
ศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ
		 - เพื่อเตรียมผู้น�ำซึ่งมีคุณภาพ
คุณธรรม จริยธรรม และประสบการณ์
ส� ำ หรั บ ต� ำ แหน่ ง ประเภทบริ ห าร
ประเภทอ� ำ นวยการ และประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
จุดเด่นของระบบ HiPPS
		 - คัดเลือกอย่างมีมาตรฐาน :
สร้ า งกลไกการคั ด กรองโดยส่ ว น
ราชการและส�ำนักงาน ก.พ. อย่าง
เข้มข้น โปร่งใสและเป็นธรรม
		 - เติ บ โตอย่ า งมี คุ ณ ภาพ :
มุ่งพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง
ในระดับปฏิบัติการให้เป็นข้าราชการ
ระดับช�ำนาญการพิเศษทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง
ได้ ภ ายในระยะเวลาขั้ น ต�่ ำ ตาม
มาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่ง
		 - พิ สู จ น์ ด ้ ว ยผลงานและ
ศักยภาพ : การพิสจู น์ตวั เองทัง้ ในด้าน
สมรรถนะและผลงาน
		 - ขับเคลือ่ นผ่านกลไกแรงจูงใจ
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: กลไกการสร้างแรงจูงใจทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและ
ไม่เป็นตัวเงินเพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาผล
งานและศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง
		 - พัฒนาสู่เป้าหมายของส่วนราชการ
: การวางเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
(Career Path) โดยใช้เทคนิคกรอบการสัง่ สม
ประสบการณ์ (EAF : Experience Accumulation Framework) เพื่อให้ข้าราชการ
ในระบบเติบโตอย่างสอดคล้องกับศักยภาพ
ของตนเองและเป็ น ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี
คุณภาพสูงสุดส�ำหรับส่วนราชการต้นสังกัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 - แตกต่างแต่ไม่แปลกแยก : สอดคล้อง
กับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐใน
ภาพรวม โดยระบบ HiPPS จะช่วยขับเคลือ่ น
ให้ ก ลไกต่ า งๆ ของการบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคลภาครัฐมุง่ ไปสูก่ ารบริหารมุง่ ผลสัมฤทธิ์
ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ความส�ำคัญ / ประโยชน์ของระบบ HiPPS
ส่วนราชการ
		 - มีการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วย
กลยุทธ์
		 - เป็นองค์กรแห่งทางเลือกของคนที่มี
คุณภาพและศักยภาพ
		 - สามารถเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
		 - มีการสร้างนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง
		 - มีเครือข่ายก�ำลังคนคุณภาพ
ข้าราชการภายใต้ระบบ HiPPS (ข้าราชการ
HiPPS ผู้สอนงาน และผู้รับผิดชอบระบบฯ
ของส่วนราชการ)
		 - มีโอกาสในการท�ำงานที่ท้าทาย และ

งานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ
		 - มีแผน/เส้นทางอนาคตในการท�ำงาน
และได้รั บการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
		 - มี มุ ม มองที่ ห ลากหลาย ผ่ า นการ
พั ฒ น า ที่ เ ป ็ น ร ะ บ บ แ ล ะ ก า ร สั่ ง ส ม
ประสบการณ์ที่หลากหลาย
		 - มี ร ะบบผู ้ ส อนงานและพี่ เ ลี้ ย ง
ท� ำ หน้ า ที่ ส อน แนะน� ำ และให้ ค� ำ ปรึ ก ษา
ทั้ ง งานและวัฒนธรรมในการท�ำงาน
		 - มีเครือข่ายระหว่างส่วนราชการทัง้ ใน
ระดับกระทรวงและระดับกรม
ขั้นตอนการด�ำเนินงานของระบบ HiPPS
แจ้งเจตจ�ำนง
- ส่วนราชการแจ้งความจ�ำนงทีจ่ ะน�ำ
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงไปใช้ต่อ
ส�ำนักงาน ก.พ. (เปิดรับความจ�ำนงตลอดทัง้ ปี)
ลงนามข้อตกลง
- ส่วนราชการและส�ำนักงาน ก.พ.
ลงนามข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ที่ จ ะพั ฒ นาระบบ
ข้าราชการผูม้ ผี ลสัมฤทธิส์ งู ในส่วนราชการนัน้ ๆ
จัดท�ำกรอบการสั่งสมประสบการณ์ของ
ส่วนราชการ (ระดับกรม)
- ส่วนราชการวิเคราะห์ความต้องการ
ในการเตรียมก�ำลังคนคุณภาพของส่วนราชการ
และก�ำหนดต�ำแหน่งเป้าหมาย รวมทั้งสาระ
ของการเรี ย นรู ้ ที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การสั่ ง สม
ประสบการณ์ เพื่อเป็นแผนการพัฒนาทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการผู้มีผล
สัมฤทธิ์สูง

คัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
		 - ส่ ว นราชการด� ำ เนิ น การคั ด เลื อ ก
ข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผล
สั ม ฤทธิ์ สู ง และแจ้ ง ผลการคั ด เลื อ กให้
ส�ำนักงาน ก.พ.
		 - ส�ำนักงาน ก.พ. ด�ำเนินการคัดเลือก
ขั้นตอนสุดท้ายตามวิธีการที่ ก.พ. ก�ำหนด
และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและ
แจ้งให้ส่วนราชการทราบ
พัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
- ส่วนราชการจัดท�ำกรอบการสั่งสม
ประสบการณ์รายบุคคลส�ำหรับข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงและด�ำเนินการตามกรอบ
การสั่งสมประสบการณ์ที่ก�ำหนดไว้
		 - ส่งข้าราชการทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องเข้าร่วม
และผ่านกิจกรรม/หลักสูตรทีส่ ำ� นักงาน ก.พ.
ก�ำหนด
ติ ด ตามการพั ฒ นาตามกรอบการสั่ ง สม
ประสบการณ์
- ส่วนราชการติดตามการด�ำเนินการ
ตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์รายบุคคล
ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงและประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้มีผล
สัมฤทธิ์สูง รวมทั้งทบทวนกรอบการสั่งสม
ประสบการณ์ให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
		 - หนังสือส�ำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/
ว 40 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก�ำหนดต�ำแหน่ง
		 - หนังสือส�ำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/
ว 42 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 เรื่องระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
** อ่านต่อฉบับหน้า
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ด่านศุลกากรมุกดาหาร
“เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และศูนย์กลางโลจิสติกส์
รองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

ประวัติด่านศุลกากรมุกดาหาร
		 ด่านศุลกากรมุกดาหาร ตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2462 โดยเริ่มต้นจากการเป็น
ด่านฝากอ�ำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม มีนายอ�ำเภอมุกดาหารท�ำหน้าที่
นายด่านศุลกากรโดยต�ำแหน่ง ต่อมาปีพ.ศ. 2484 ได้มีกฎกระทรวงการคลัง
(ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2484 ก�ำหนดเขตด่านศุลกากรมุกดาหารและ
ก�ำหนดให้ดา่ นศุลกากรมุกดาหารเป็นท่าหรือทีส่ ำ� หรับการน�ำเข้าและส่งออก ซึง่
ของประเภทใดๆ หรือได้ทกุ ประเภทแต่ยงั คงเป็นด่านฝากอ�ำเภอมุกดาหารอยูเ่ ช่น
เดิม ในปีพ.ศ. 2531 กรมศุลกากรได้รับการจัดสรรที่ดินราชพัสดุส่วนหนึ่ง
รวมกับที่ดินของราษฎร ที่ยกให้อีกส่วนหนึ่ง มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 6 ไร่
ตั้งอยูท่ บี่ า้ นนาโปน้อย ต�ำบลมุกดาหาร อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (จังหวัด
มุกดาหารตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2525 โดยแยกตัวมาจากจังหวัดนครพนม) จึงได้
ท�ำการก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่และได้แล้วเสร็จเมือ่ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2534
ท�ำพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2536 ได้ใช้เป็นที่ท�ำการ
มาจนถึงปี พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 ด่านศุลกากรมุกดาหาร
ได้ทำ� พิธเี ปิดอาคารทีท่ �ำการด่านศุลกากรมุกดาหารแห่งใหม่ โดยได้รบั เกียรติจาก
นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธเี ปิดอาคารด่านศุลกากรมุกดาหารแห่งใหม่ โดยได้รบั การสนับสนุน
งบประมาณการก่อสร้างภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร)
โดยใช้วงเงินงบประมาณ 148,248,000 บาท
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		 ในปัจจุบันการค้าชายแดน ด่านศุลกากร
จังหวัดมุกดาหาร มีมูลค่าสินค้าส่งออก/น�ำเข้า
เพิม่ ขึน้ ทุกปี ดังนัน้ เมือ่ วันที่ 21 มกราคม 2556 ครม.
จึงมีมติเห็นชอบร่างระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ตามที่ส�ำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) เสนอ ขณะทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร ได้จดั ประชุม
หารื อ ร่ ว มกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
ภาคเอกชนจัดหาพืน้ ทีร่ องรับการเกิดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมุกดาหาร
เนื่ อ งจากมี ค วามพร้ อ มในเรื่ อ งผลิ ต ผลทางการ
เกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านโลจิสติกส์ และสถาน
ที่ท่องเที่ยว ส�ำหรับการผลักดันให้มุกดาหารเป็น
ศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์นั้น เนื่องจากมติครม.
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบโครงการ
ก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายบ้านไผ่ มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด มุกดาหาร และนครพนม ซึง่ ได้มกี ารศึกษา
ความเหมาะสมไว้แล้ว หากโครงการนีเ้ ปิดให้บริการ
จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม สามารถส่งสินค้า
ไปยังประเทศเพือ่ นบ้านได้คล่องตัว สร้างรายได้แก่
ประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นจุด
เชื่ อ มต่ อ รองรั บ การเข้ า สู ่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ย น ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู ่ ร ะหว่ า งการรถไฟแห่ ง
ประเทศไทยด�ำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษา เพื่อ
ออกแบบรายละเอียด และได้บรรจุเป็นแผนงานไว้
ในร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ให้อำ� นาจกระทรวง
การคลังกู้เงิน 2 ล้านล้านบาทเพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งทั่วประเทศ

Customs Frontier
		 ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายบ้านไผ่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร และนครพนม แนวเส้นทางจะครอบคลุมพื้นที่ 5
จังหวัด 14 อ�ำเภอ มีจุดเริ่มต้นจากสถานีบ้านไผ่ ผ่านอ�ำเภอกุดรัง อ�ำเภอบรบือ อ�ำเภอเมืองมหาสารคาม อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด อ�ำเภอ
เชียงขวัญ อ�ำเภอโพนทอง อ�ำเภอหนองพอก อ�ำเภอนิคมค�ำสร้อย อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร อ�ำเภอหว้านใหญ่ อ�ำเภอธาตุพนม อ�ำเภอเรณูนคร และ
อ�ำเภอเมืองนครพนม รวมระยะทางประมาณ 336 กิโลเมตร จะเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างประตูการค้า(Gateway) จากท่าเรือ
แหลมฉบังไปยังมุกดาหารและนครพนม โดยสามารถเชือ่ มต่อไปยังท่าเรือทวายของพม่า ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญของเส้นทางขนส่งตามแนวเศรษฐกิจ
ตะวันออกสู่ตะวันตก เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
		 นอกจากการขนส่งระบบรางดังกล่าวแล้ว สะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาวแห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต สปป.ลาว ทีเ่ ปิดใช้ตงั้ แต่
เดือนมกราคม 2550 เป็นอีกช่องทางในการเดินทางและขนส่งสินค้า
ของประเทศ สะพานแห่งนี้ช่วยสร้างความแข็งแกร่งในการเชื่อมโยง
เศรษฐกิจภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก - ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ระหว่าง
สปป.ลาวและไทย รวมทั้งเวียดนาม ผ่านถนนหมายเลข 9 (R9) ซึ่ง
มีการขยายเครือข่ายของเส้นทางถนนระหว่างประเทศไปจนถึง
เมียนมาร์ด้วย
มูลค่าการค้าชายแดนไทย-ลาว ด่านศุลกากรมุกดาหาร ศภ.2

หน่วย : ล้านบาท

ปี/ด่าน

ประเภท

ด่านศุลกากร

มูลค่ารวม

33,045.78

68,186.14

90,039.46

106.34

32.05

มุกดาหาร (ศภ.2)

ส่งออก

20,268.44

44,412.86

57,859.80

119.12

30.28

จังหวัดมุกดาหาร

น�ำเข้า

12,777.34

23,773.28

32,179.66

86.06

35.36

		 นอกเหนือจากศักยภาพด้านโลจิสติกส์
แล้ว ด้ า นการค้ า ชายแดนด่ า นศุ ล กากร
จังหวัดมุกดาหาร ยังมีมูลค่าสินค้าส่งออก/
น�ำเข้าเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2555 มีมูลค่า
น�ำเข้ากว่า 3.2 หมืน่ ล้านบาท ขณะทีม่ ลู ค่า
สินค้าส่งออก 5.7 หมื่นล้านบาท ส่วนปี
2556 ประมาณการมูลค่าสินค้าน�ำเข้า 4
หมื่ น ล้ า นบาท และมู ล ค่ า สิ น ค้ า ส่ ง ออก
ประมาณ 7 หมืน่ ล้านบาท ซึง่ สินค้าส่วนใหญ่
เป็ น อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งไฟฟ้ า
น�้ำมันดีเซล/เบนซิน วัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง
และผลไม้ เป็นต้น

ปี งปม.2553 ปี งปม.2554 ปี งปม.2555 %∆ 2554/2553 %∆ 2555/2554

		 อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดมุกดาหาร
ได้ มี ก ารจั ด ประชุ ม ร่ ว มระหว่ า งคณะ
กรรมการร่วมภาคราชการและภาคเอกชน
(กรอ.)จังหวัดและภาคประชาสังคมจังหวัด
มุกดาหาร มีมติให้ผลักดันขับเคลือ่ นการจัด
ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมุกดาหาร
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีภาคเอกชนเป็นแกน
น�ำและมีภาครัฐ ภาคการเมืองทัง้ ระดับชาติ
และระดั บ ท้ อ งถิ่ น ให้ ก ารสนั บ สนุ น โดย
ประชาชนจังหวัดมุกดาหารทุกภาคส่วนร่วม
กันรณรงค์สนับสนุนและผลักดันให้จังหวัด
มุกดาหารเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

เ พื่ อ ร อ ง รั บ ป ร ะ ช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
อาเซียน(AEC)ในปี 2558 รวมถึงการด�ำเนิน
การผลักดันแผนงานโครงการต่างๆ เพื่อ
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ การค้ า
การลงทุน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้
ประชาชน เช่ น การขนส่ ง ระบบราง
โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ หากแล้ว
เสร็จจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเดิน
ทางและการขนส่ง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ
กระตุ ้ น การค้ า การลงทุ น ของจั ง หวั ด
มุกดาหารในอนาคต

ที่มาข้อมูล : ด่านศุลกากรมุกดาหาร/www.thanonline.com
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ยุทธศาสตร์กรมศุลกากรและการเชื่อมโยงกับศุลกากรโลก (WCO)
และศุลกากรโลกเอเชียแปซิฟิค (WCO/AP)
อารีย์ ฉวีวรรณมาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ รักษาการในต�ำแหน่ง ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านความร่วมมือทางศุลกากรระหว่างประเทศ
		 เคยสงสัยบ้างไหมว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้ายุทธศาสตร์ของกรม
ศุลกากรจะเป็นอย่างไร และแนวคิดในการท�ำงานของกรมศุลกากรควร
จะเน้นไปในทางด้านใดเป็นพิเศษ (เช่น การบริหารความเสี่ยง ด้านปราบ
ปราม ด้านการค้าชายแดน ด้านเทคโนโลยี ด้านการต่างประเทศ เป็นต้น)
พันธกิจและวิสัยทัศน์จะเป็นอย่างไร อะไรที่จะเป็นความท้าทายของ
กรมศุลกากรในอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กรมศุลกากรต้องเริ่มจากการดูแนวทางของ
ศุลกากรโลก (WCO) เพราะเราเป็นสมาชิก WCO ซึ่งภายใน WCO
แบ่งย่อยออกได้เป็น 6 Regional เราก็เป็นสมาชิกศุลกากรโลกเอเชีย
แปซิฟิค(WCO/AP) ด้วย
		 ก่ อ นอื่ น เรามาดู ยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก ารศุ ล กากรโลกประจ� ำ ปี
2555/2556 ถึง 2557/2558 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางนโยบายด้าน
ศุลกากรในระดับสูง การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญในแผนยุทธศาสตร์องค์การ
ศุลกากรโลกนัน้ เกิดขึน้ ในปี พ.ศ. 2554 โดยสรุป เริม่ จากการให้คำ� นิยาม
ใหม่ WCO ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญคือ การปรับปรุง พันธกิจ
วิสยั ทัศน์ และค่านิยมซึง่ ถือเป็นการปรับปรุงทีส่ ำ� คัญในช่วง 8 ปีทผี่ า่ นมา
การปรับโครงสร้างใหม่ : ยึดเป้าหมาย กับ ยึดการท�ำงานเป็นหลักโครงสร้าง
เดิมของการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ฯจะยึดการท�ำงานเป็นหลัก(functionbased) ก�ำหนดตัวชี้วัดผลงาน ในระดับสูง : และมีแนวทางที่ชัดเจนเพื่อ
มุ่งไปสู่ศุลกากรในศตวรรษที่ 21 (C21) : ส่วนจุดส�ำคัญในการก�ำหนด
แนวทาง และกิจกรรมต่างๆของแผนยุทธศาสตร์องค์การศุลกากรโลกคือ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ (Strategic Goals) มีทั้งสิ้น 9 เป้าหมาย ดังนี้ (1)
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทางการค้า (2)
การส่งเสริมพิธีการศุลกากร ที่สอดคล้องและเรียบง่าย (3) ส่งเสริม
ความเป็ น ธรรมและการเก็ บ ภาษี อ ากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล (4) การส่งเสริมสร้างสมรรถนะ (5) การต่อต้านการค้า
ผิดกฎหมายเพื่อปกป้องคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย สังคม และความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (6) ส่งเสริมความปลอดภัยและอ�ำนวยความ
สะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ (7) พัฒนาฐานข้อมูลศุลกากร (8)
ก�ำกับดูแลการวิเคราะห์และการวิจยั ทางการค้าระหว่างประเทศ และ (9)
ส่งเสริมการยึดหลักคุณธรรมและการควบคุมทางศุลกากร
		 ส�ำหรับยุทธศาสตร์องค์การศุลกากรโลกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ประจ�ำปี 2555-2557เป็นแนวทางปฏิบตั ทิ พี่ ฒ
ั นาขึน้ มาจากการวิเคราะห์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ความต้องการและลักษณะเฉพาะของ
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ภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก ให้ ส อดคล้ อ งกั น เนื่ อ งจากต้ อ งมี ก ารพั ฒ นา
ให้ เ หมาะสมกั บ ลั ก ษณะเฉพาะตั ว ของภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก ทั้ ง นี้
มี ก ารตั้งเป้าหมายและแบ่งความรับผิดชอบระหว่างสมาชิกเพื่อให้
ประสบผลส�ำเร็จภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด ประกอบไปด้วยประเด็นส�ำคัญ
(Focus Area) 4 ประเด็น ดังนี้ (1) ความปลอดภัยและการอ�ำนวยความ
สะดวกทางการค้า (2) ความยืดหยุ่นและการบังคับใช้กฎหมาย (3)
การเสริมสร้างสมรรถนะ และ(4) การค้นคว้าวิจัยและการวิเคราะห์
ในแต่ละประเด็นส�ำคัญ (Focus Area) จะมีการระบุถึงเป้าประสงค์
กิจกรรม ผลส�ำเร็จของกิจกรรม หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
ตาม ตัวชี้วัด เป้าหมาย และกรอบระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
		 ส่วนยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากรในปัจจุบันมี 4 ยุทธศาสตร์ คือ
(1) พัฒนาระบบงานศุลกากรให้เป็นมาตรฐานโลก (2) พัฒนามาตรการ
ทางศุลกากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ (3)
พัฒนาศักยภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยมาตรฐานสากล และ(4)
บริหารจัดการระบบจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
		 เมือ่ ได้พจิ ารณาการเชือ่ มโยงระหว่าง ยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร
กับองค์การศุลกากรโลก(WCO) และองค์การศุลกากรโลกภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิค(WCO AP) จะได้ว่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ขององค์การศุลกากร
โลกที่ 4-6 และ 8 จะเหมือนกับ Focus Area ทัง้ 4 ขององค์การศุลกากร
โลกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และเมื่อน�ำทั้ง 2 แผนฯมาเปรียบเทียบกับ
ยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร จะพบว่ายุทธศาสตร์ของกรมศุลกากรมี
ความเชือ่ มโยง และครอบคลุมทัง้ 2 แผน ดังจะเห็นได้จากลูกศรตามภาพ
แต่ประเด็นที่มีในแผนฯ WCO และ WCO-AP แต่ยุทธศาสตร์ของ
กรมศุลกากร ไม่ได้ระบุไว้คอื การค้นคว้าวิจยั และการวิเคราะห์ (ตามเป้า
หมายยุทธศาสตร์ที่ 8 ของ WCOและ Focus Areaที่ 4 ของ WCO-AP)

Customs Focus
WCO
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทางการค้า
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมพิธีการศุลกากร ที่สอดคล้องและเรียบง่าย

กรมศุลกากร

WCO A/P

พัฒนาระบบงานศุลกากร
ให้เป็นมาตรฐานโลก

ความปลอดภัยและ
การอ�ำนวยความสะดวก
ทางการค้า

พัฒนามาตรการ
ทางศุลกากรเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการ
แข่งขันของประเทศ

เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมความเป็นธรรม และการเก็บภาษีอากรอย่างมีประสิทธิผล
และมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสร้างสมรรถนะ

พัฒนาศักยภาพการ
ควบคุมทางศุลกากร
ด้วยมาตรฐานสากล

เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 5 การต่อต้านการค้าผิดกฎหมายเพื่อปกป้องคุณภาพชีวิต
ความปลอดภัย สังคมและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมความปลอดภัยและอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ

ความยืดหยุ่นและ
การบังคับใช้กฎหมาย
การเสริมสร้างสมรรถนะ
การค้นคว้าวิจัยและ
การวิเคราะห์

บริหารจัดการระบบ
จัดเก็บภาษีโดยยึด
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาฐานข้อมูลศุลกากร
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 8 ก�ำกับดูแลการวิเคราะห์และการวิจัยทางการค้าระหว่างประเทศ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 9 ส่ ง เสริ ม การยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรมและการควบคุมทางศุลกากร

แผนยุทธศาสตร์กรมศุลกากร ประจ�ำปีงบประมาณ 2556
วิสัยทัศน์

“ศุลกากรมาตรฐานโลก เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประทศและปกป้องสังคม”

พันธกิจ
				
				
				

1. ให้บริการทางศุลกากรที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐานโลก
2. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากร
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรเพื่อปกป้องสังคม
4. จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส

ค่านิยม

“ศุลกากรโปร่งใส บริการทันสมัย ส่งเสริมการค้าไทย”

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบงานศุลกากร
ให้เป็นมาตรฐานโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนามาตรการทางศุลกากรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาศักยภาพทางการควบคุมทาง
ศุลกากรด้วยมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4
บริหารจัดการระบบการจัดเก็บภาษี
โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

- เพือ่ ให้บริการศุลกากร มีความสะดวก
รวดเร็ว และทันสมัย
- ระบบงานศุลกากร อย่างน้อย 1 ระบบ

- เพื่ออ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
และลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ
- จ�ำนวนใบขนสินค้าทีข่ อให้สทิ ธิประโยชน์
ทางภาษีอากร 2,197,400 ฉบับ

- เพื่อให้การควบคุมทางศุลกากร
มีประสิทธิภาพ และสังคมมีความปลอดภัย
จากสินค้าที่เป็นอันตราย
- จ�ำนวนรายของการจับกุมผูก้ ระท�ำความผิด
ทางศุลกากร(6,300 ราย)

- เพือ่ ให้การจัดเก็บภาษีอากรมีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและเป็นธรรม
- จ�ำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้
115,900 ล้านบาท

กลยุทธ์
1. การพัฒนาระบบพิธีการ ราคา
พิกัดศุลกากร และถิ่นก�ำเนิดสินค้า

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันมาตรการศุลกากร

กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการควบคุมทางศุลกากร

กลยุทธ์
1. การจัดเก็บภาษีศุลกากร
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริการและบริหารงาน
3. การพัฒนาคุณภาพบุคลากรและ
คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามกรอบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศและ
การค้าชายแดน
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แถลงข่าวจับกุมหญิงชาวเวียดนาม ลักลอบน�ำเข้าไอซ์
		 นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวด่านศุลกากร
เกาะสมุ ย จั บ กุ ม หญิ ง ชาวเวี ย ดนาม ลั ก ลอบน� ำ เข้ า ไอซ์ น�้ ำ หนั ก
รวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 5,431 กรัม มูลค่าประมาณ 19 ล้านบาท
ณ ห้ อ งประชุ ม อนุ ม านราชธน อาคาร 1 กรมศุ ล กากร เมื่ อ วั น ที่
3 พฤษภาคม 2556

การตรวจยึดสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา มูลค่าประมาณ 25 ล้านบาท
		 นายประยุทธ์ มณีโชติ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 แถลงข่าวการตรวจยึดสินค้า
ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา มูลค่าประมาณ 25 ล้านบาท โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรฝ่าย
สืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร ส�ำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ได้ท�ำการตรวจยึด
ล�ำโพง หูฟัง(HEAD PHONE) นาฬิกา แว่นตา กระเป๋าสะพายบุรุษและสตรี กระเป๋าถือ เสื้อกีฬา
น�ำ้ หอมและเสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูปจ�ำนวนมาก ซึง่ เป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิแ์ ละทรัพย์สนิ ทางปัญญา รวมทัง้
ปลอมแปลงเครื่องหมายการค้ายี่ห้อต่างๆ เช่น BEATS, ROLEX, CHANEL, LOUIS VUITTON,
OAKLEY, RADO, GUCCI, CALVIN KLEIN, BURBERRY, ARMANI, PRADA, QUICK SILVER,
RIPCURL, POLO และ BILLABONG เป็นต้น โดยได้ท�ำการอายัดจากบริษัทรับฝากส่งสินค้าและ
ด้านหน้าโกดังเก็บสินค้าในจังหวัดภูเก็ต ซึง่ ของกลางมีมลู ค่ารวมประมาณ 25,000,000 บาท เมือ่ วันที่
8 พฤษภาคม 2556

ลักลอบน�ำเข้ายาเสพติดประเภท 1
		 นายอัสนี เรืองบุญ นายด่านศุลกากรหนองคาย แถลงข่าวการจับกุม
ชายสัญชาติลาว ลักลอบน�้ำเข้ายาบ้า ชนิดสีส้ม 1,910 เม็ด ชนิดสีเขียว
จ�ำนวน 19 เม็ด และยาไอซ์ น�้ำหนัก 1.6 กรัม เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าว
หาให้ทราบว่า ได้น�ำหรือพายาเสพติดประเภท 1 (ยาบ้า) และยาเสพติด
ประเภท 1 (ยาไอซ์) เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต และ
น�ำผูต้ อ้ งหาพร้อมของกลางส่งสถานีตำ� รวจภูธรเมืองหนองคายเพือ่ ด�ำเนิน
คดีต่อไป ณ ด่านศุลกากรหนองคาย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556
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สกัดกั้นการลักลอบขนไม้พะยุงออกนอกราชอาณาจักร
		 นายวัลลภ วุฒาพานณิชย์ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ สัง่ การให้เจ้าหน้าที่

ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามล�ำแม่น�้ำโขง ด�ำเนินการสกัดกั้นการลักลอบขนไม้พะยุงออกนอกราช
อาณาจักร บริเวณริมฝัง่ แม่นำ�้ โขง บ้านหาดแฮ่ ต�ำบลโคกกว้าง อ�ำเภอบุง่ คล้า
จังหวัดบึงกาฬ ท�ำให้สามารถยึดไม้พะยุงได้จ�ำนวน 19 ท่อน ขณะก�ำลัง
ล�ำเลียงลงสูเ่ รือหางยาวเพือ่ ล�ำเลียงข้ามแม่นำ�้ โขงไปยังฝัง่ ประเทศ สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2556

ลักลอบน�ำเข้า กระเป๋า เข็มขัด เครื่องประดับ
		 นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงผลการจับกุม
ชาวไทยลักลอบน�ำเข้า กระเป๋า เข็มขัด เครื่องประดับและอื่นๆ รวม
36 รายการ มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท การกระท�ำดังกล่าวเป็นความผิด
ฐานน�ำหรือพาของทีย่ งั มิได้ชำ� ระค่าภาษีอากรเข้ามาในราชอาณาจักร
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556

ขออภัยในความผิดพลาด
เนื่องจากความผิดพลาดในกระบวนการผลิตจุลสารศุลกากร ฉบับเดือน
เมษายน 2556 ท�ำให้ ข้อมูลบางส่วนเกิดความคลาดเคลื่อน ทางส�ำนักพิมพ์และ
กองบรรณาธิการ จึงขอแก้ ไขข้ อมูลดังกล่าวให้ ถกู ต้ อง ดังนี ้
คอลัมน์ Customs Issue “เพชรวายุภกั ษ์ครัง้ ที่ 4 ประจ�ำปี งบประมาณ 2555” (หน้ า 15)
1. รางวัลรองชนะเลิศระดับพื ้นที่และส่วนภูมิภาค “โครงการ Easy To Do
– Easy To Go” เจ้ าของผลงาน นายวิจกั ษณ์ อภิรักษ์ นนั ท์ชยั ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ศุลกากรท่าเรื อกรุงเทพ และคณะบุคคล
2. รางวัลชมเชยระดับกรม “โครงการ e-Advance Ruling on Valuation การ
วินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้ าและแนวทางการเพิ่มประสิทธิ ภาพการให้ บริ การ”
เจ้ า ของผลงาน นายชัย ยุท ธ ค� ำ คุณ ผู้อ� ำ นวยการส� ำ นัก มาตรฐานพิ ธี ก ารและ
ราคาศุลกากร พร้ อมนางสาวอุไร เชิงชาญกิจ ผู้ประสานข้ อมูล
คอลัมน์ Customs Frontier “ด่านศุลกากรแม่สาย” (หน้ า 17)
ข้ อความตังแต่
้ “กระทรวงมหาดไทยประกาศจุดผ่านแดนถาวร.... จนถึง
..พระราชบัญญัตคิ นเข้ าเมือง พ.ศ. 2522” เป็ นข้ อมูลจากด่านศุลกากรบูเก๊ ะตา ฉบับเดือน
กุมภาพันธ์ 2556 ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับข้ อมูลของด่านศุลกากรแม่สายแต่อย่างใด
* ทังนี
้ ้ สามารถตรวจสอบบทความที่แก้ ไขแล้ ว ได้ ที่ www.customs.go.th
(จุลสารศุลกากร ปี ที่ 21 ฉบับที่ 7 เมษายน 2556)
จึงขออภัยเป็ นอย่างสูงมา ณ ที่นี ้
กองบรรณาธิการ
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วิ ธี ก ารสร้ า งแรงจู ง ใจในการท� ำ งาน

เหตุผลที่คนเราท�ำงาน ไม่ใช่เพราะเราถึงเวลาที่ต้องท�ำงาน แต่เป็นเพราะคนเราล้วนมี
ความใฝ่ฝัน ที่จะเป็นและท�ำในสิ่งที่ฝันให้ส�ำเร็จ เราจึงท�ำงานเพื่อก้าวไปยังจุดหมายของ
แต่ละคน อย่างไรก็ดีในระหว่างทางอาจมีบางคนที่ท้อถอย เหนื่อยล้า จึงต้องหาวิธีสร้าง
แรงจูงใจ จุดไฟในการท�ำงานขึ้นใหม่อีกครั้ง ดัวยวิธีต่อไปนี้

1. จัดการกับความใฝ่ฝันอย่างชาญฉลาด

การท�ำงานอย่างหักโหม ไม่ได้แสดงว่าคุณมีแรงจูงใจในการท�ำงาน จึงท�ำให้คุณสามารถท�ำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ความใฝ่ฝันที่คุณมีจะน�ำคุณ
ไปสู่ความส�ำเร็จที่คุณวาดหวังเอาไว้ได้ก็ต่อเมื่อคุณสามารถจัดการกับความใฝ่ฝันนั้นอย่างชาญฉลาด ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถแสดงฝีมือและผลงานเพื่อ
สร้างความประทับใจให้แก่นายจ้าง รวมถึงท�ำประโยชน์ให้แก่องค์กรได้อย่างมากมาย โดยไม่จ�ำเป็นต้องท�ำงานหักโหม

2. วางแผนเส้นทางสู่ความส�ำเร็จ

การจะสร้างแรงจูงใจในการท�ำงานนั้น ขึ้นอยู่กับว่า คุณก�ำหนดเป้าหมายในอาชีพแล้วหรือยัง หรือเพียงแค่ท�ำงานให้ผ่านไปในแต่ละวันเท่านั้น ความ
ทะเยอทะยานสูค่ วามส�ำเร็จของคุณนีเ่ อง ทีจ่ ะท�ำให้คณ
ุ มีการวางแผนเส้นทางสูค่ วามส�ำเร็จ โดยการวางแผนดังกล่าวนัน้ คุณควรตัง้ ค�ำถามและตอบค�ำถาม
เหล่านีใ้ ห้ชดั เจนเสียก่อน คุณก�ำหนดเป้าหมายในอาชีพและวางแผนเพือ่ ไปยังเป้าหมายนัน้ อย่างไร เส้นทางทีจ่ ะด�ำเนินไปนัน้ มีความชัดเจนเพียงใด มีโอกาส
เป็นไปได้มากแค่ไหน และต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ คุณจะสามารถก�ำหนดทิศทางและวิธีการเดินไปถึงจุดหมายได้โดยไม่หลงทาง

3. หาความรู้รอบตัวมาประยุกต์ใช้
คุณมีบุคคลที่เป็นแบบอย่างในการด�ำเนินชีวิตของคุณหรือไม่ คนที่คุณชื่นชมและอยากเป็นได้แบบเขา คุณคิดว่าบุคคลเหล่านั้น เขาสามารถท�ำทุก
อย่างได้ด้วยตัวของเขาเองหรือเปล่า เปล่าเลย ไม่มีใครที่สามารถท�ำทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง หากคุณไม่รู้ว่าคุณจะท�ำบางสิ่งบางอย่างได้อย่างไร ไม่ใช่
เรื่องผิดแปลกที่คุณจะหาใครสักคนเป็นต้นแบบและท�ำตามวิธีการของเขา โดยที่คุณสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ต้นแบบได้รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นจากเว็บไซต์
หนังสือ เพื่อนร่วมงาน ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ตัวละครในทีวี รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ แล้วน�ำมาปรับใช้ให้เหมาะกับตัวคุณ การเรียนรู้จากความ
ผิดพลาดของพวกเขาจะช่วยคุณประหยัดเวลาในการลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง และช่วยให้คุณเข้าใกล้ความส�ำเร็จได้เร็วขึ้น

4. อย่าหยุดพัฒนาตนเอง

การเติบโตในหน้าที่การท�ำงานไม่มีที่สิ้นสุดหากคุณมีการพัฒนาทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในบางครั้งคุณอาจคิดว่าคุณมีงานล้นมือ ที่ท�ำเท่าไหร่ก็ไม่
จบสิน้ เสียที จนท�ำให้คณ
ุ ไม่มเี วลาในการเรียนรูท้ กั ษะใหม่ๆ หรือพัฒนาทักษะทีม่ อี ยูแ่ ล้วให้สงู ขึน้ อย่าลืมให้เวลากับการวางแผนพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ เพือ่ ให้
คุณเป็นบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ค่าส�ำหรับองค์กรตลอดไป แม้บางเวลาอาจรูส้ กึ ท้อถอย แต่หากเรายังมีฝนั เราก็ยงั มีพลังทีจ่ ะท�ำฝันให้เป็นจริง ปลุกไฟฝันในตัวคุณ
ขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อความส�ำเร็จที่รอคุณอยู่ ณ ปลายทาง

ศลุกากร
จลุสาร

บรรณาธิการบริหาร

ปที่ 21 ฉบับที่ 8
พฤษภาคม 2556

นางไพรินทร์ ศุภกรโกศัย

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางหัทยา ทิพยะวัฒน์
" เดอะสตาร สทก. : เกง ดี มีไฟ ใฝรู "
ผลกระทบ
การแข็งคาของเงินบาท
ตอการจัดเก็บรายได
ของศุลกากร
www.customs.go.th

การดำเนินการ
ระบบขาราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
ของกรมศุลกากร
(ตอนที่1)

Transfer pricing
ของบริษัทขามชาติ
กับการกำหนดราคา
ศุลกากร

ยุทธศาสตร
กรมศุลกากร
และการเชื่อมโยง
กับศุลกากรโลก
(WCO)

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
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