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กรมศุลกากร ต้อนรับอธิบดีคนใหม่
“นายราฆพ ศรีศุภอรรถ”

ในเดื อ นกั น ยายนนี้ กรมศุ ล กากรมี ค วามยิ น ดี ต้ อ นรั บ อธิ บ ดี ท ่ า นใหม่
“นายราฆพ ศรีศุภอรรถ” ท่านเป็นข้าราชการกรมศุลกากรโดยแท้จริง ท�ำงานและเติบโต
ในกรมศุลกากร มีความรู้และความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ตลอดจนพันธกิจในด้านต่างๆ
ของกรมศุลกากรได้เป็นอย่างดี ท�ำให้พวกเราสามารถมั่นใจได้ว่า กรมศุลกากรของเรา
จะก้าวหน้าและมีศกั ยภาพ ในการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ การให้บริการ
ตลอดจนการปกป้องสังคม เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการค้า
ระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมส�ำคัญๆ ที่น่าสนใจ ในเดือนนี้ อาทิ เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2556
ชาวกรมศุ ล กากร ร่ ว มใจกั น แสดงความยิ น ดี ต ้ อ นรั บ อธิ บ ดี ก รมศุ ล กากรท่ า นใหม่
“นายราฆพ ศรีศุภอรรถ” อธิบดีกรมศุลกากร อันดับที่ 44 และยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีก เช่น
การอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ทีอ่ ยูใ่ นระหว่างทดลองการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ จ�ำนวน 139 คน
กรมศุลกากร ร่วมออกบูธนิทรรศการแสดงผลงาน Thailand International Logistic
Fair 2013 ครั้งที่ 10 (TILOG 2013) จัดโดย กรมส่งเสริมการส่งออกระหว่างประเทศ
ณ ศู น ย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา การประชุมโครงการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การประชุมการเผยแพร่ผลการศึกษาการวัด
ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า ปี 2555 ตามแนวทางขององค์การศุลกากรโลก
โดยกรมศุลกากรและธนาคารเพือ่ การพัฒนาเอเชีย ณ โรงแรมฮิลตัน สุขมุ วิท กรมศุลกากร
ร่วมกับกรมสรรพสามิต เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม บ�ำเพ็ญกุศลถวายเจ้าประคุณ
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกีย่ ว อุปเสโณ) ประธานคณะผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีส่ มเด็จ ณ ศาลาการเปรียญ
วัดสระเกศ กรุงเทพ และกรมศุลกากรเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูผู้ประกอบการธุรกิจ
ในโครงการสร้างภาพลักษณ์สนิ ค้าและบริการส่งออกของไทย ครัง้ ที่ 22 (Prime Minister’s
Business Enterprise Award 2013) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
กิจกรรมด้านการปกป้องสังคม การจับกุมหญิงชาวภูฎานลักลอบน�ำเข้าเคตามีน มูลค่า
ประมาณ 15 ล้านบาท การจับกุมชายชาวกินีลักลอบน�ำเข้าโคคาอีน มูลค่าประมาณ
2 ล้านบาท กิจกรรมภายในองค์กร เช่น ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 พิธมี อบเข็มทีร่ ะลึก
ผูเ้ กษียณอายุราชการ และงานเลีย้ งผูเ้ กษียณอายุราชการประจ�ำปี 2556 อธิบดีกรมศุลกากร
เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายสินมหัต เกียรติจานนท์ ผชช.ด้านนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ สทส. โดยมีผบู้ ริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีก่ รมศุลกากรจ�ำนวนมาก
มาร่วมพิธี ณ ศาลา 17 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน พิธีปิดการแข่งขัน
แชร์บอลหญิงศุลกากร ครั้งที่ 1 ซึ่งส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง สามารถคว้าแชมป์
ไปครองได้ส�ำเร็จ เป็นต้น
ภารกิจหลัก ที่ท่านอธิบดีฯ มอบหมาย และอยากให้พวกเราชาวศุลกากรทุกคน
ร่วมมือร่วมใจกันท�ำงานเพื่อกรมฯ ของเรา ก็คือ การร่วมกันสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมศุลกากร ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของการให้บริการด้าน
ศุลกากร สนับสนุน และส่งเสริม การค้าการแข่งขันระหว่างประเทศ รวมถึงภารกิจด้านการ
ปกป้อง และช่วยเหลือสังคม ซึ่งพวกเราทุกคนในฐานะที่เป็นชาวศุลกากร ก็ควรจะยึดมั่นและ
ปฏิบัติตนให้ได้ตามภารกิจที่ท่านอธิบดีฯ ได้มอบหมาย เพื่อให้กรมศุลกากรที่รักของพวก
เรา ได้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกในอนาคตนะคะ ... สวัสดีวันสิ้นปีงบประมาณ 2556 ค่ะ
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เปิดมุมมอง
การบริหารงาน
อธิบดีกรมศุลกากร

ราฆพ
ศรีศุภอรรถ
ทุกวันนี้ โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
ตลอดจนด้านการพัฒนาสังคม ซึง่ เมือ่ มองภาพรวมของการแข่งขันในทุกๆด้านแล้ว ล้วนแต่มแี นวโน้มทีจ่ ะทวีความร้อนแรงมากขึน้   และ
เราคงไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าประเทศไทยของเราก็อยูท่ า่ มกลางกระแสการแข่งขันทีร่ นุ แรงในโลกเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศนี้
ด้วยเช่นกัน กรมศุลกากรในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ จึงมีภารกิจที่ส�ำคัญ
ในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการค้า ด้วยการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ การอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงการปกป้องสังคม เพือ่ ให้ประเทศไทยสามารถรองรับการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วของเศรษฐกิจโลก
ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้เป็นพันธกิจหลักของกรมศุลกากร ภายใต้การบริหารงานของ “นายราฆพ ศรีศุภอรรถ”
อธิบดีคนที่ 44 ของกรมศุลกากร
Customs Bulletin
กันยายน 2556
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ประสบการณ์การท�ำงานก่อนด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร
- อธิบดีกรมศุลกากร (วันที่ 5 กันยายน 2556)
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556
- รองอธิบดีกรมศุลกากร พ.ศ. 2555-2556
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร พ.ศ. 2554-2555
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร พ.ศ. 2553-2554
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร กรมศุลกากร พ.ศ. 2553
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 กรมศุลกากร พ.ศ. 2548-2552

เป้าหมายหลักของการบริหารกรมศุลกากร
มุ ่ ง เน้ น การส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ และความ
สามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ รวมถึงการขยาย
ศักยภาพด้านการค้าชายแดนตามแนวนโยบายหลักของ
รัฐบาล การจัดท�ำด่านศุลกากรต้นแบบ เพือ่ ให้เป็นตัวอย่าง
ในการพัฒนาระบบงานศุลกากรในแต่ละภาค ให้สามารถ
อ�ำนวยความสะดวกทางการค้า ส่งเสริม และสนับสนุน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการเปิดเสรี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมถึงการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศในปี 2558
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แนวคิดในการบริหารกรมศุลกากร
บริหารงานภายใต้แนวคิดหลัก ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล บูรณาการด้านความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการวาง
รากฐานที่แข็งแรงให้กับองค์กรสามารถเติบโตได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้กบั
กรมศุ ล กากร ในฐานะที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานราชการที่ มี
บทบาทส�ำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้าและ
การแข่งขันระหว่างประเทศ ตลอดจนภารกิจด้านการ
ปกป้อง และช่วยเหลือสังคม

นโยบายและเรื่องเร่งด่วน
(ส่วนหนึ่งของวาทะท่านอธิบดี จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อมอบนโยบาย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556)
		 วันนี้ ผมไม่อยากให้พวกเราคิดว่าผมเป็นอธิบดีกรมศุลกากร ไม่ตอ้ งมีพธิ รี ตี องอะไร แต่อยากให้พวกเราทุกคนเป็นเหมือนเดิม
เป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้องกันอย่างเดิม มาช่วยกันท�ำงานเพื่อกรมฯของเราเช่นเดิม ผมอยากให้ พวกเราทุกคนมาร่วมกันท�ำงาน เป็น
เสมือนทีมงานทีจ่ ะช่วยกันผลักดันและพัฒนาให้งานของกรมศุลกากรเดินไปได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ส�ำหรับเรือ่ งบุคลากร ต่อไปนี้
ผมจะดูแลเรื่องบุคลากรของเราให้เป็นระบบ เพราะตัวของผมเองก็เติบโตมาตามระบบของกรมศุลกากรตั้งแต่เป็นหัวหน้าฝ่าย ผอ.ส่วน
นายด่านฯ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักฯ รองอธิบดีฯ ผมเข้าใจดีเรือ่ งของการให้สทิ ธิให้เสียงผูบ้ งั คับบัญชาทีจ่ ะได้ดแู ลบริหารลูกน้องของตน เพือ่
ทีจ่ ะเป็นการสนับสนุน จูงใจ ให้คนของเราทีเ่ ป็นคนมีความสามารถทีส่ มควรจะเติบโต ให้ได้เติบโตในหน้าทีก่ ารงาน และจูงใจให้เจ้าหน้าที่
ของเราได้ท�ำงานกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งผมก็จะให้ความเป็นธรรมกับพวกเราทุกคนทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง
ทั้งหมด ของกรมศุลกากร

ผมไม่ อ ยากให้ พ วกเราคิ ด ว่ า ผมเป็ น อธิ บ ดี
กรมศุ ล กากร ไม่ ต ้ อ งมี พิ ธี รี ต องอะไร แต่ อ ยากให้
เราทุ ก คนเป็นเหมือนเดิม เป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้องกัน
อย่างเดิม
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ศุลกากรเปิดประเทศ
AEC หรือ Asean Economics Community
คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ คือ
ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคะโปร์ อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ กัมพูชาและบรูไน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เพิ่มอ�ำนาจในการต่อรอง – แข่งขันกับประเทศคู่ค้า
เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่างๆ ของประเทศ
สมาชิ ก ทั้ ง นี้ Asean จะรวมตั ว เป็ น ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและมีผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซึ่งจะท�ำให้มีความเปลี่ยนแปลงกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดังนัน้ เราจึง
ควรมารู้จักประเทศต่างๆ ในกลุ่มสมาชิกที่เราชาว
ศุลกากรทุกคนต้องรู้ เพือ่ ช่วยสร้างความแข็งแกร่ง
ทางเศรษฐกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของอาเซียนในตลาดโลก
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ตอนที่ 10
ศุลกากรเปิดประเทศ
ราชอาณาจักรไทย

(Kingdom of Thailand)
สภาพภูมิประเทศและภาพรวมของราชอาณาจักรไทย

(Kingdom of Thailand)

ประเทศไทย มีพนื้ ที่ 513,115.02 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 198,953 ตาราง
ไมล์ ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยแบ่งออกเป็น 6 ภาค (โดย
ใช้เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์) คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 76 จังหวัด (กรุงเทพมหานครถือเป็น
เขตการปกครองพิเศษไม่ใช่จังหวัด) มีความยาวของพรมแดนทางบก 5,326 กิโลเมตร
โดยมีอาณาเขตติดกับประเทศพม่า 2,202 กิโลเมตร ลาว 1,750 กิโลเมตร กัมพูชา
798 กิโลเมตร และมาเลเซีย 576 กิโลเมตร ความยาวทางทะเล ฝั่งอ่าวไทย 1,840
กิโลเมตร ฝั่งทะเลอันดามัน 865 กิโลเมตร

เมืองหลวง/ระบบการปกครอง
เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
ระบบการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย หรือ ระบอบปรมิตตาญา
สิทธิราชย์ มีกฎหมายสูงสุด คือรัฐธรรมนูญ โดยมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นองค์
พระประมุ ข ของประเทศ โดยเปลี่ ย นแปลงจากการปกครองระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475

สถานการณ์การค้าไทย-โลก (มกราคม-มิถุนายน 2556)¹1
ไทยขาดดุลการค้า 15,771.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่
ขาดดุล 11,491.0 ล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าการค้ารวมของไทยของเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2556 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 2.7 จาก 235,958.2
เป็น 242,379.4 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของการ
ส่งออกรวม ร้อยละ 1.0 จาก 112,233.6 เป็น 113,304.0 ล้านเหรียญสหรัฐ
และการน�ำเข้ารวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 จาก 123,724.6 เพิ่มขึ้นเป็น
129,075.5 ล้านเหรียญสหรัฐ
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สถานการณ์การค้าไทย-อาเซียน (มกราคม-มิถุนายน 2556)¹1
ไทยเกินดุลการค้า 8,338.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อนที่เกินดุล 8,806.9 ล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าการส่งออก 29,781.5
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1
สินค้าส่งออกทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภณ
ั ฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง
เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เครื่องส�ำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว
สินค้าส่งออกที่ลดลง น�้ำมันส�ำเร็จรูป เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น�้ำตาลทราย
แผงวงจรไฟฟ้า ยางพารา และผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง เป็นต้น
มูลค่าการน�ำเข้า 21,442.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.3 เป็นผลจากการเพิม่ ขึน้ ของการน�ำเข้าสินค้าส�ำคัญ อาทิ น�ำ้ มันดิบ ก๊าซ
ธรรมชาติ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เรือและสิ่ง
ก่อสร้างลอยน�้ำ
สินค้าน�ำเข้าที่ลดลง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ถ่านหิน พืช
และผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และผลิตภัณฑ์ท�ำจากพลาสติก

จุดแข็ง-จุดอ่อน ของไทยในอาเซียน
จุดแข็ง
›› เป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าเกษตรหลายรายการรายใหญ่ของโลก ›› ทีต่ งั้ เอือ้ ต่อการเป็นศูนย์กลางโครงข่ายเชือ่ มโยง
คมนาคมด้านต่างๆ ›› สาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วถึง ›› ระบบธนาคารค่อนข้างเข้มแข็ง ›› แรงงานจ�ำนวนมาก
จุดอ่อน
›› แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ ›› เทคโนโลยีการผลิตส่วนใหญ่ยังเป็นขั้นกลาง
แม้ว่าประเทศไทยจะมีปัญหาบางด้านแต่ก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีความ
ได้เปรียบและมีจุดแข็งหลายด้านเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
อาเซียน พิจารณาได้จากขีดความสามารถในการแข่งขันโดยรวมทีจ่ ดั ทําโดย
สถาบันนานาชาติเพื่อพัฒนาด้านการจัดการ(International Institute for
Management Development : IMD) ในปี 2554 พบว่า ประเทศไทยอยู่
ในอันดับที่ 10 เมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และ
เป็นอันดับที่ 3 ในภูมภิ าคอาเซียน โดยเป็นรองเฉพาะ ประเทศสิงคโปร์และ
มาเลเซีย ทั้งนี้สามารถแบ่งเป็นหัวข้อได้ดังต่อไปนี้
1. ด้านตลาดแรงงาน พบว่าประเทศไทยมีอัตราการว่างงานของ
ประชากรทีอ่ ยูใ่ นวัยแรงงานอยูใ่ นระดับต�ำ่ มีผมู้ งี านทําจํานวน 38.81 ล้านคน
หรือคิดเป็นร้อยละ 98.7 ของผู้อยู่ในกําลังแรงงาน (ชายร้อยละ 98.8
หญิงร้อยละ 98.6)2 ขณะทีป่ ระสิทธิภาพของแรงงาน (Labor Productivity)
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน และมีการพัฒนาขึ้น
เรื่อยๆ ตามลําดับ ขณะเดียวกัน รายได้ประชากรต่อหัวของไทยที่ได้รับโดย
เฉลี่ยก็อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ
เวียดนาม แต่ต�่ำกว่าเฉพาะสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย
2. ด้านการท่องเที่ยว พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับไปทั่วโลก โดยกระทรวง
การต่างประเทศ แจ้งว่าประเทศไทยได้รบั รางวัลด้านการท่องเทีย่ ว Grand Travel Award Stockholm ประจําปี ค.ศ.2011 สาขาประเทศ
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุด (Best Tourist Country) และเป็นปีที่ 9 ที่ไทยได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกัน
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3. ขนาดของตลาด ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีตลาดขนาดใหญ่
ยังมีศักยภาพที่จะขยายตัวได้อีกมากในอนาคต โดยเฉพาะประเทศไทยมี
จํานวนประชากรสูงถึง 66.7 ล้านคน มากเป็นอันดับ 4 รองจากประเทศ
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ที่มีประชากร 245.6 ล้านคน 101.8
ล้านคน และ 90.5 ล้านคน ตามลําดับ ขณะที่เมื่อพิจารณาโครงสร้างอายุ
ประชากรของประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว พบว่ามีความคล้ายคลึงกันโดย
ประชากรส่วนใหญ่ในแต่ละประเทศอยู่ในวัยหนุ่มสาวและวัยทํางาน (อายุ
ระหว่าง 15-64 ปี) ประมาณร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมดใน ซึ่งไทยได้
ผูกพันเปิดตลาดทั้งหมด 143 รายการ ตามข้อตกลงการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งครอบคลุม
สาขาบริการหลัก อาทิ บริการวิชาชีพ (ได้แก่ วิชาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
และบัญชี เป็นต้น) คอมพิวเตอร์และการสือ่ สาร การก่อสร้าง การจัดจําหน่าย
(อาทิ บริการค้าส่งเครื่องกีฬาและบริการแฟรนไชส์ เป็นต้น) การศึกษา
ในทุกระดับ บริการด้านสุขภาพ บริการสิ่งแวดล้อม และบริการท่องเที่ยว
เป็นต้น ตลอดจนการวางยุทธศาสตร์ของประเทศโดยใช้จุดแข็งที่กล่าวมา
แล้วให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่และเพื่อให้ได้ประโยชน์จาก
การเข้าสู่ AEC มากที่สุด
4. ทําเลทีต่ งั้ ประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านยุทธศาสตร์การคมนาคมอยูม่ าก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศไทยมีทตี่ งั้ ทางภูมศิ าสตร์
ซึ่งได้เปรียบการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ จากแหล่งทําเลที่ตั้งในภูมิภาคอาเซียน รวมไปถึงแหล่งทําเลที่ตั้งในโครงการพัฒนา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (Greater Mekong Sub-region : GMS) ซึ่งทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการ
คมนาคมในภูมิภาคอาเซียนได้ไม่ยากนัก นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางทางการบินและคมนาคมทางบกที่จะ
เชื่อมประเทศคาบสมุทรอินโดจีนและเชื่อมโยงเอเชียเหนือโดยเฉพาะจีนกับเอเชียตะวันตกโดยเฉพาะอินเดียเข้าด้วยกันหลีกเลี่ยงปัญหา
ดังกล่าว ประเทศไทยต้องให้ความสนใจกับการเพิ่มผลิตภาพทั้งด้านการศึกษาและทักษะที่สูงขึ้น เพราะในขณะนี้ประสิทธิภาพการผลิต
ของไทยเพิ่มขึ้นช้า หากเกิดการขาดแคลนแรงงานจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเติบโตในอัตราต�่ำ
แม้ว่าประเทศไทยมีจุดเด่นและข้อได้เปรียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียน แต่ประเทศไทยก็ยังต้องเตรียมพร้อมอีกหลายด้าน
เช่น ในด้านภาษีซงึ่ ปัจจุบนั อัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลของไทย ซึง่ ถือว่าสูงกว่าประเทศอืน่ ๆในอาเซียน แต่กม็ กี ารปรับลดลงเหลือ 23% ในปี
2555 และเหลือ 20% ในปี 2556 ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะทําให้ระบบภาษีของไทยเอื้ออํานวยต่อการแข่งขัน นอกจากนี้ยังต้อง
พัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูงอย่างต่อเนื่อง อาทิ รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อให้เติบโต
ต่อไปได้ตามการขยายตัวของสินค้าในตลาดโลก
1
2

สรุปการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าส�ำคัญ ของเดือน มกราคม-มิถุนายน 2556 (www.dtn.go.th)
สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556) http://service.nso.go.th

** หมายเหตุ บทความนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ความรู้
และเป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีฯ่ เท่านัน้ เนือ้ หา
ข้อมูลบางส่วนในบทความ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามระยะเวลา
ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556

ข้อมูลอ้างอิง
1. กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
2. กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
3. www.thai-aec.com
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กรมศุลกากร รับมอบชุดฝึกซ้อมฟุตบอล
		 นายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดี รักษาการอธิบดีกรมศุลกากร รับมอบชุดฝึกซ้อมฟุตบอล
จากบริษัท B.B. Logistics (THAILAND) จ�ำกัด ให้แก่นักกีฬาฟุตบอลศุลกากรใช้ในการฝึกซ้อม
จ�ำนวน 100 ชุด ซึ่งจะเป็นตัวแทนกรมศุลกากรเข้าร่วมแข่งขัน The 14th Regional Customs
Football Tournament ณ ห้องรองอธิบดี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556

การประชุมเพือ่ หารือ ก�ำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาในระบบ
e-Customs
		 นายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดี รักษาการอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานการประชุม
เพื่อหารือประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ e-Customs ซึ่งในที่ประชุมได้กล่าวถึงปัญหาและ
มาตรการรองรับในแก้ปัญหาให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องภายในกรมศุลกากรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 กรมศุลกากร เมือ่ วันที่
2 กันยายน 2556

กรมศุลกากร ร่วมงานครบรอบ 98 ปี กรมสรรพากร
		 นายสถาพร เนตรมุ ก ดา รั ก ษาการผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ บ ริ ก ารศุ ล กากร พร้ อ มด้ ว ย
นายวิศณุ วัชราวนิช รักษาการผู้อ�ำนวยการส่วนเลขานุการกรม ส�ำนักบริหารกลาง เป็นตัวแทน
กรมศุลกากร ร่วมบริจาคเงินเพือ่ สมทบทุนมูลนิธโิ รงพยาบาลราชวิถี เนือ่ งในโอการครบรอบ 98 ปี
กรมสรรพากร ณ กรมสรรพากร ซอยอารีย์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556

อบรมข้าราชการใหม่กรมศุลกากร
		 นางฉวีวรรณ คงเจริญกิจกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ทีป่ รึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร นางอรอนงค์
วัชรเศรษฐกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร และนายชูชัย อุดมโภชน์
บรรยายให้ความรู้แนวทางในการปฏิบัติราชการด้านศุลกากร แก่ผู้เข้ารับการอบรม
ข้าราชการใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 120 ปี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556

พิธีมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม สทก.ปี 2 (2556)
		 นายชูชัย อุดมโภชน์ รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม
สทก.ปี 2 (2556) ซึง่ เป็นรางวัลที่ สทก.จัดขึน้ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีแ่ ต่ละฝ่ายได้ระดมความคิดความเห็น
ในการที่จะพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้ดีขึ้น ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ อาคาร 1
กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556
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กรมศุลกากร ร่วมงาน Thailand International Logistic Fair 2013 ครั้งที่ 10
		 นายสถาพร เนตรมุกดา รักษาการผูอ้ ำ� นวยการศูนย์บริการศุลกากร พร้อมด้วย นายวิศณุ วัชราวนิช
รักษาการผูอ้ ำ� นวยการส่วนเลขานุการกรม และนางปุณณภา ตอสุวพรรณ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร ส�ำนักบริหารกลาง ร่วมในพิธีเปิดงานแสดงสินค้า
โลจิสติกส์ 2556 (The 10th Thailand International Logistic Fair 2013 : TILOG 2013)
โดยกรมศุลกากร ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการแสดงผลงานฯ เมื่อวันที่ 4-7 กันยายน 2556

เอกอัครราชทูตเปรู เข้าพบ ทปษ.ฉวีวรรณ
		 นาย Felix Denegri เอกอัครราชทูตเปรู และ นาย Miguel Fuentes เลขานุการโท
ประจ�ำสถานทูตเปรู ประจ�ำประเทศไทย ได้เข้าพบและเยีย่ มคารวะ นางฉวีวรรณ คงเจริญกิจกุล
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมทั้งหารือถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยและเปรู โดยเฉพาะประเด็นการจัดท�ำความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-เปรู ณ ห้องประชุม
อนุมานราชธน กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556

งานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย (Essence of Thailand) ครั้งที่ 8
		 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย
(Essence of Thailand) ครั้งที่ 8 ณ Place Dumon, Stockel โดยนายอภิชาติ ชิณวรรโณ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และนายกเทศมนตรีเมือง Stockel, Woluwe Saint Pierre
กล่าวเปิดงาน ซึ่งงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายและส่งเสริมโครงการครัวไทยสู่ยุโรป
ตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมกับสร้างกระแสความนิยมอาหาร สินค้า และวัฒนธรรมไทย
ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในเบลเยี่ยมและสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นการด�ำเนินงานเชิงรุกการทูตเพื่อ
ประชาชน วั ฒ นธรรม และการศึ ก ษา ตลอดจนการแลกเปลี่ ย นในระดั บ ประชาชนกั บ
นานาประเทศ รวมทั้งส่งเสริมผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนกับประเทศ
ในภูมิภาคยุโรป เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2556

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาแชร์บอลหญิง กรมศุลกากร ครั้งที่ 1
		 นางเบญจา หลุยเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬา
แชร์บอลหญิงกรมศุลกากร ครั้งที่ 1 พร้อมมอบรางวัลแก่นักกีฬาและกองเชียร์ทีมที่ชนะการแข่งขันใน
แต่ละประเภท ณ สนามกีฬาฟุตซอล กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556
Customs Bulletin
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ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช
มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช
		 นางศริษา มงคลไชยสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าทีด่ า่ นศุลกากร
นครศรีธรรมราช มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง จ�ำนวน 11 รายการ แก่ศนู ย์ฟน้ื ฟูอาชีพ
คนพิการนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556

ต้อนรับอธิบดีกรมศุลกากรคนใหม่
		 นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำ
กรมศุลกากร เนือ่ งในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่งใหม่ โดยมีผบู้ ริหารระดับสูง ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556

การเปิดประชุมการเผยแพร่ผลการศึกษา
		 นางฉวี ว รรณ คงเจริ ญ กิ จ กุ ล ที่ ป รึ ก ษาด้ า นพั ฒ นาและบริ ห ารการจั ด เก็ บ ภาษี
กรมศุลกากร เป็นประธานเปิดการประชุมการเผยแพร่ผลการศึกษาการวัดระยะเวลาที่ใช้ใน
การตรวจปล่อยสินค้า ปี 2555 ตามแนวทางขององค์การศุลกากรโลก โดยกรมศุลกากรและ
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556

60 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์
		 นายวิ ศ ณุ วั ช ราวนิ ช รั ก ษาการผู ้ อ� ำ นวยการส่ ว นเลขานุ ก าร
กรมส�ำนักบริหารกลาง เป็นตัวแทนกรมศุลกากร ร่วมแสดงความยินดี
ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมือ่ วันที่ 24 กันยายน 2556
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กรมศุลกากรเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายสินมหัต เกียรติจานนท์
		 นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
นายสินมหัต เกียรติจานนท์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (สทส.) โดยมีผบู้ ริหาร
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรร่วมพิธี ณ ศาลา 17 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556

พิธีสวดพระอภิธรรม
บ�ำเพ็ญกุศลถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสโณ)
		 นายยุ ท ธนา หยิ ม การุ ณ รองอธิ บ ดี ก รมศุ ล กากร ได้ รั บ มอบหมายจากอธิ บ ดี
กรมศุลกากร พร้อมผู้บริหารฯ ร่วมกับกรมสรรพสามิต เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม
บ�ำเพ็ญกุศลถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติ
หน้าที่สมเด็จฯ ณ ศาลาการเปรียญ วัดสระเกศ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556

งานเกษียณอายุราชการ ประจ�ำปี 2556
		 กรมศุลกากรจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจ�ำปี 2556 โดยมีนายราฆพ
ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีมอบเข็มกลัดที่ระลึกแก่
ผู้เกษียณอายุราชการ และได้รับเกียรติจากนางเบญจา หลุยเจริญ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มาร่วมงานเลี้ยงอาหารค�่ำ พร้อมชมการแสดง
บนเวทีจากศิลปิน นักร้อง นักแสดง มากมาย อาทิ โจ-ก้อง วงนูโว ยิง่ ยง ยอดบัวงาม
ก๊อปปี้โชว์จากไมเคิล ตั๋ง
		 นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ ให้ ร ่ ว มสนุ ก มากมาย เช่ น
บู ๊ ท ถ่ายภาพ การประกวดการแต่งกายย้อนยุคแบบวินเทจ เป็นต้น ณ บริเวณ
ห้องโถงและบริเวณหน้าลานน�ำ้ พุ อาคาร 1 กรมศุลกากร เมือ่ วันที่ 27 กันยายน 2556
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ยกระดับการยอมรับวิชาชีพตัวแทนออกของ
บุษรัตน์ ไวทยะโกมล
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิทยาการศุลกากร
อาชีพ“ชิปปิ้ง”หรือ “ตัวแทนออกของ”
ยั ง ไม่ พ บหลั ก ฐานว่ า เริ่ ม ตั้ ง แต่ เ มื่ อ ใด แต่
สันนิษฐานว่าน่าจะมีมานานกว่า 70 ปี เพราะ
ในอดีตเมื่อมีการสั่งสินค้าจากต่างประเทศ
เข้ า มาจะมี เ อกสารประกอบเป็ น ภาษา
ต่ า งประเทศ ผู้น�ำของเข้าไม่ถนัดด้านภาษา
จึงจ�ำเป็นต้องจ้างคนที่มีความรู้ด้านภาษา
มาช่วยแปลให้ จึงมีผปู้ ระกอบอาชีพนีก้ นั อย่าง
แพร่หลาย และเพือ่ ให้อาชีพนีเ้ ป็นทีย่ อมรับและ
สามารถควบคุมได้ กรมศุลกากรจึงประกาศ
กรมศุลกากร ที่ 65/2528 เรื่อง การให้มีบัตรตัวแทนออกของ ได้ก�ำหนดให้ตัวแทนออกของ
ยื่นค�ำร้องขอมีบัตรตัวแทนออกของเพื่อใช้ส�ำหรับติดต่อราชการกับกรมศุลกากร ต่อมา
ประกาศกรมฯ ที่ 33/2529 เรื่องการให้มีบัตรตัวแทนออกของ เพิ่มเติมกรณีอื่นๆ ที่กรมฯ
จะพิจารณาออกบัตรให้ภายใต้เงือ่ นไขต่างๆ ผูท้ ตี่ อ้ งการเป็นตัวแทนออกของ จะต้องผ่านการ
อบรมหลักสูตรตัวแทนออกของ สถานทีท่ เี่ ปิดสอนนอกจากศูนย์ฝกึ อบรม กรมศุลกากร แล้ว
ก็ยงั มี สมาคมชิปปิง้ แห่งประเทศไทย ทีเ่ ปิดสอนหลักสูตรตัวแทนออกของเป็นแห่งแรกของภาค
เอกชนในขณะนั้น วิวัฒนาการตัวแทนออกของมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ในขณะที่ศูนย์
ฝึกอบรม เปลี่ยนชื่อไปเป็นกองฝึกอบรม กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันการศุลกากร
และปัจจุบัน คือ สถาบันวิทยาการศุลกากร ตามล�ำดับ
ในช่วงที่เป็นกองฝึกอบรม กรมศุลกากร ประมาณปี 2533 มีโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรตัวแทนออกของ จ�ำนวน 8 แห่ง ซึ่งทุกแห่งจะต้อง
ด�ำเนินการสอนโดยใช้หลักสูตรที่กรมศุลกากรก�ำหนด กองฝึกอบรม กรมศุลกากร ในขณะนั้นจะมีการออกไปตรวจสภาพของโรงเรียนทุกแห่ง
เป็นครั้งคราว ผู้ที่ผ่านการอบรม และได้รับใบประกาศนียบัตรแล้ว สามารถมาติดต่อออกของที่กรมศุลกากรได้ แต่คุณภาพจะได้มาตรฐาน
หรือไม่ คงขึน้ อยูก่ บั ความเข้มข้นของแต่ละโรงเรียน กรมศุลกากร จึงมีแนวคิดการสร้างมาตรฐานวิชาชีพตัวแทนออกของ เพือ่ เป็นเกณฑ์ควบคุม
คุณภาพโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรตัวแทนออกของทุกแห่ง เช่นเดียวกับวิชาชีพอื่นๆ เช่นทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี ฯลฯ โดยให้ผู้ที่ผ่าน
การอบรมจากโรงเรียนต่างๆ และมีความประสงค์จะเป็นตัวแทนออกของ ต้องมาสอบข้อสอบมาตรฐานทีก่ รมศุลกากร นอกจากการสร้างมาตรฐาน
ตัวแทนออกของแล้ว ยังเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับโรงเรียนที่เปิดสอน ได้มีการแข่งขัน และปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการไปในโอกาส
เดียวกัน
กองฝึกอบรม กรมศุลกากร นอกจากจะมีบทบาทภารกิจในการพัฒนาข้าราชการแล้ว ยังจัดสัมมนาผูป้ ระกอบการ และจัดอบรมหลักสูตร
ตัวแทนออกของ มาตั้งแต่ปี 2529 รวม 25 รุ่น ในปี 2546 จึงมีการถ่ายโอนให้แก่ภาคเอกชนหลายแห่งที่สามารถด�ำเนินการได้ เพื่อให้เป็นไปตาม
ระบบการบริหารภาครัฐแนวใหม่ โดยที่กรมฯ ควบคุมมาตรฐานการสอบ คงไว้เฉพาะการจัดอบรมผู้ช�ำนาญการศุลกากร ซึ่งสถาบันวิทยาการ
ศุลกากรยังเป็นผู้ด�ำเนินการเอง เพื่อรักษามาตรฐานผู้ช�ำนาญการศุลกากรไว้
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บทบาทหน้าที่ของวิชาชีพตัวแทนออกของ
“ตัวแทนออกของ” เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่ส�ำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีส่วนเกี่ยวข้องกับต้นทุนด้านลอจิสติกส์ จาก
สถิติพบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีต้นทุนด้านลอจิสติกส์สูงมาก ซึ่งต้นทุนดังกล่าวมีผลต่อราคาสินค้าส่งออก โดยในปี 2552 ต้นทุน
ลอจิสติกส์ตอ่ GDP เท่ากับ 15.1 % ในปี 2553 เพิม่ เป็น 15.2 % ในปี 2554 % ลดลงเหลือ 14.7 % (ข้อมูลเบือ้ งต้น) และในปี 2555 เท่ากับ 14.3%
(ข้อมูลประมาณการ) (เปรียบเทียบกับต้นทุนด้านลอจิสติกส์ของประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 7.8 % และ 8.3 % ในปี 2552 และ 2553 ตามล�ำดับ)
จากสถิติดังกล่าว จะเห็นได้ว่าค่าบริการในการเป็นตัวแทนออกของก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของผู้น�ำของเข้าและผู้ส่งของออก ตัวแทน
ออกของ จึงจะต้องตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของวิชาชีพนี้ให้เคร่งครัด คือ
		
ด้านบทบาท เป็นคนกลางระหว่างเจ้าของสินค้ากับกรมศุลกากร และรักษาดุลยธรรมทั้ง 2 ฝ่าย เป็นผู้ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ
เป็นผู้ปกป้องเศรษฐกิจของประเทศ โดยการปกป้องเงินอากรของรัฐ
		
ด้านหน้าที่ เป็นผูพ
้ ฒ
ั นาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงในสถานการณ์ตา่ ง ๆติดตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของ
ทางราชการ ให้บริการที่เป็นมาตรฐาน แนะน�ำสิ่งที่ถูกต้องแก่ผู้ว่าจ้าง และ ไม่สร้างปัญหาและเป็นอุปสรรคแก่การค้าระหว่างประเทศ
กรมศุลกากรยกระดับการยอมรับวิชาชีพตัวแทนออกของ
ในปี 2549 มีการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญในวิชาชีพตัวแทนออกของ
อีกครัง้ เพือ่ ยกระดับให้วชิ าชีพนีใ้ ห้เป็นทีย่ อมรับทัดเทียมวิชาชีพตัวแทนออก
ของในประเทศทีพ
่ ัฒนาแล้วเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา เป็นต้น กรมศุลกากร ได้ออก
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของ ที่ 13/ 2549 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2549 ให้มีการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพตัวแทนออกของกันเป็นระดับชั้น
โดยกรมฯ ให้การรับรอง 3 สมาคม คือ สมาคมชิปปิง้ แห่งประเทศไทย สมาคม
ตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย และสมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ ไทยซึ่งทั้ง 3 สมาคมมีหน้าที่รับรองสมาชิกที่เป็นนิติบุคคล (ตัวแทน
ออกของ)ก�ำหนดจรรยาบรรณตัวแทนออกของ จัดการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของ เผยแพร่ความรูด้ า้ นศุลกากรแก่สมาชิก ก�ำกับดูแลความ
ประพฤติของสมาชิก หากผิดจรรยาบรรณ ต้องมีการตักเตือน รวมทั้งมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกแก่กรมศุลกากรอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมมาตรฐานตามระเบียบดังกล่าว อันจะเป็นการสร้างการยอมรับวิชาชีพดังกล่าวตลอดไป
		
ทุกวิชาชีพต้องมีจรรยาบรรณ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณตัวแทนออกของ เป็นไปตามที่สมาคมที่เกี่ยวกับการออกของที่กรมศุลกากร
รับรอง การปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพที่ท�ำอยู่ ต่อผู้ว่าจ้าง และต่อตนเอง
ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้างหรือประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ของประเทศชาติ
ความรับผิดของตัวแทนออกของ
การกระท�ำที่ฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกของ หากมีการเรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส�ำหรับตนเอง
หรือผูอ้ นื่ โดยทุจริต ต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา การให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สนิ แก่เจ้าหน้าที่ ต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ประกาศกรม ฯที่ 13/2549)
เมื่อกรมศุลกากรได้พยายามที่จะยกระดับอาชีพตัวแทนออกของให้เป็นที่ยอมรับเช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆ และให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับ
นานาประเทศ ตัวแทนออกของทีเ่ ป็นนิติบคุ คลทีก่ รมศุลกากรให้การรับรองก็จะต้องพัฒนา และก�ำกับดูแลบุคลากรของตนทีท่ �ำหน้าทีด่ งั กล่าวให้
อยูใ่ นกรอบของจรรยาบรรณ กฎหมาย และระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพือ่ ให้วชิ าชีพนีใ้ ห้เป็นทีย่ อมรับและได้มาตรฐานเช่นเดียวกับ
ต่างประเทศ รวมถึงการลดต้นทุนด้านลอจิสติกส์ของประเทศไทย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยส่วนรวม
ด้วย
สถาบันวิทยาการศุลกากร ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร ได้จดั สอบตัวแทนออกของ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549
เพือ่ ยกระดับวิชาชีพตัวแทนออกของ (ตามบทเฉพาะกาล) ระหว่างเดือนมิถนุ ายน – เดือนธันวาคม 2549 มีผสู้ อบผ่านจ�ำนวน 9,418 คน และจาก
ปี 2549 ถึงปัจจุบัน (1 สิงหาคม 2556) มีผู้สมัครสอบจ�ำนวน 7,893 คน เข้าสอบจ�ำนวน5,924 คน และสอบผ่านจ�ำนวน 5,159คน  
จากข้อมูลส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ  กรมศุลกากร ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 มีตัวแทนออกของที่เป็นนิติบุคคลที่มาลงทะเบียนในระบบ
ฐานข้อมูล ประมาณ 2,170 คน พนักงานและลูกจ้างของนิติบุคคล จ�ำนวน ประมาณ 10,500 คน
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ด่านศุลกากรอรัญประเทศ

กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  
		
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เป็นด่านศุลกากรทางบก อยู่
ติดเขตแดนไทยตรงข้ามกับบ้านปอยเปต อ�ำเภอโอโจรว จังหวัด
บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ในอดีตเป็น “ด่านเก็บภาษี” ขึ้น
กั บ กรมสรรพากรนอก กระทรวงมหาดไทย ตั้งขึ้น หลั ง จาก
ประเทศไทยเสียเมืองเสียมราฐ เมืองศรีโสภณ และเมืองพระตะบอง
ให้กับประเทศฝรั่งเศส เมื่อ ปี พ.ศ.2449
ต่อมามีการโอนด่านเก็บภาษีตา่ งๆ จากกรมสรรพากร มา
ขึ้นกับกรมศุลกากร “ด่านเก็บภาษีอรัญประเทศ” จึงอยู่ในสังกัด
กรมศุลกากร โดยครั้งแรกก�ำหนดให้เป็นด่านพรมแดนของท่า
กรุงเทพ ตามกฎเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ลงวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2474 หลังจากนั้นได้ก�ำหนดขึ้นเป็นด่านศุลกากร
อรั ญ ประเทศ เมื่ อ วั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2474 ตั้ ง อยู ่ ที่ บ ้ า น
คลองลึก ต�ำบลอรัญประเทศ อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เป็นส่วนราชการสังกัดการ
บริหารราชการส่วนกลาง ควบคุมดูแลและก�ำกับการบริหารงาน
โดย อธิ บ ดี ก รมศุ ล กากร ผ่า นรองอธิบ ดี และผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 มีเขตรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัด
สระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรี
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สถานที่ตั้งของด่านศุลกากรอรัญประเทศ
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ตัง้ อยูท่ ี่ 371 ก.ม.5 ฝัง่ ขวา ถนน
สุวรรณศร ต�ำบลอรัญประเทศ อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว  27120 โทรศัพท์ 0-3723-0313 โทรสาร 0-3723-0312
มีด่านพรมแดนถาวร 1 แห่ง ได้แก่  ด่านพรมแดนคลองลึก ตั้งอยู่
ที่ 583 ก.ม.5 ฝั่งซ้าย ถนนสุวรรณศร ต�ำบลอรัญประเทศ อ�ำเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบของด่านศุลกากรอรัญประทศ
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัดของ
ส�ำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร โดยมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ดังนี้  
1.บริการผ่านพิธีการน�ำของเข้าและส่งของออก
2.จัดเก็บภาษีอากรและตรวจปล่อยสินค้า
3.อ�ำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดน และ
การค้าระหว่างประเทศ
4.ป้องกันและปราบปรามการลักลอบและหลีกเลีย่ งศุลกากร
รวมทั้งยาเสพติดให้โทษ
5.ควบคุ ม การน� ำ เข้ า -ส่ ง ออกและด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ
สิ ท ธิ ประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บนเขตปลอดอากรและเขต
อุตสาหกรรมส่งออกในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
6.ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย
งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

Customs Frontier
		 ปัจจุบันไทยเป็นแหล่งน�ำเข้าสินค้าที่ส�ำคัญอันดับ 1 ของ
กัมพูชาด้วยสัดส่วนร้อยละ 28.4 ของการน�ำเข้าทัง้ หมดของกัมพูชา
ซึ่งการค้าชายแดนนับเป็นช่องทางการส่งออกสินค้าของไทยไป
กัมพูชาที่มีบทบาทมากขึ้นเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 70 ของการค้า
ทั้งหมดของไทยกับกัมพูชาในช่วง 5 เดือนแรกปี 2556 นี้
		 มูลค่าการส่งออกผ่านชายแดนของไทยไปกัมพูชาในช่วง 5
เดือนแรกของปี 2556 มีมลู ค่าการส่งออก 34,907 ล้านบาท เติบโต
ร้อยละ 19.2 โดยจังหวัดชายแดนส�ำคัญ ได้แก่ สระแก้ว ครองส่วน
แบ่งการส่งออกราวร้อยละ 60 ของการส่งออกทางชายแดนไทยไป
กัมพูชา รองลงมาคือจังหวัดตราดและจันทบุรี
		 โดยคาดว่าการส่งออกชายแดนไทยไปกัมพูชาทั้งปี 2556
น่าจะขยายตัวได้ราวร้อยละ 15 หรือน่าจะมีมลู ค่าส่งออกไม่ตำ�่ กว่า
86,000 ล้านบาท
		 สิ น ค้ า หลั ก ที่ ไ ทยส่ ง ออกไปกั ม พู ช า อาทิ เครื่ อ งยนต์
เครือ่ งจักรกล รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมถึงน�ำ้ ตาลทราย ในส่วน
สินค้าอุปโภคบริโภคนัน้ สินค้าไทยยังได้รบั ความน่าเชือ่ ถือในสายตา
ผู้บริโภคกัมพูชาแต่อาจเผชิญการแข่งขันด้านราคาจากสินค้าจีน
และเวียดนามมากขึ้น
		 ทัง้ นี้ ผูป้ ระกอบการไทยทีม่ กี ารด�ำเนินธุรกิจกับกัมพูชาไม่วา่
จะในทางการค้าหรือการลงทุน ควรตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
กระทบความราบรืน่ ของธุรกิจได้ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งความซับซ้อนของ
กฎระเบียบการค้า-การลงทุน ประเด็นการดูแลสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงานในกัมพูชา ตลอดจนประเด็นเรือ่ งการถือครองทีด่ นิ

ทีอ่ าจต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบและด�ำเนิน
การเอกสารต่างๆ แต่หากผู้ประกอบการไทยมีความสัมพันธ์อันดี
หรือมีพนั ธมิตรทางธุรกิจท้องถิน่ อยู่ อาจพิจารณาแนวทางการร่วม
ทุนทางธุรกิจเป็นอีกทางเลือกในการขยายโอกาสธุรกิจได้ นอกจาก
จะช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาด และยังสร้างความมั่นใจใน
การด�ำเนินธุรกิจในกัมพูชาได้มากขึ้นด้วย
		 อย่างไรก็ตาม จากการค้าทั้ง 2 ประเทศ ท�ำให้ความรับผิด
ชอบของด่านศุลกากรอรัญประเทศ มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในทุก
รูปแบบ มีการเปิดจุดช่องทางการค้า เพิ่มการจับจ่ายใช้สอยของ
ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 2 ประเทศมากยิ่งขึ้น ประกอบพื้นที่ว่างใน
ประเทศกัมพูชามีปริมาณมาก และรัฐบาลได้ขยายพืน้ ทีเ่ ก็บกูร้ ะเบิด
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ท�ำให้ประชาชนมีพื้นที่ในการเพาะปลูก และน�ำ
ผลผลิตเข้ามาจ�ำหน่ายในประเทศไทย หรือในบางกรณีประชาชน
ของไทยก็ข้ามไปลงทุน หรือท�ำการเพาะปลูกแล้วน�ำผลผลิตเข้ามา
จ�ำหน่ายยังประเทศไทย โดยหลายปีที่ผ่านมามีการน�ำเข้าพืชผล
ทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทั้งในรูปแบบการปฏิบัติพิธีการที่
ถูกต้องและลักลอบหนีศลุ กากร โดยเฉพาะ ถัว่ เหลือง ข้าวโพด และ
มันส�ำปะหลัง จึงต้องให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่
เกีย่ วข้องได้รบั รู้ และทราบถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากร ขั้นตอนและพิธีการต่างๆ ส�ำหรับการน�ำเข้าในทาง
ศุลกากร รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัญหาการลักลอบ
หนีศุลกากร ตลอดทั้งปัญหาและอุปสรรคอื่นๆ

ด่านศุลกากรอรัญประเทศ
สถิติจ�ำนวนใบขนสินค้าและมูลค่าสินค้าน�ำเข้า - ส่งออก ประจ�ำปีงบประมาณ 2556
การส่งออก

การน�ำเข้า

มูลค่าการค้ารวม

เดือน

จ�ำนวน
ใบขนฯ

มูลค่าสินค้า
(บาท)

จ�ำนวน
ใบขนฯ

มูลค่าสินค้า
(บาท)

จ�ำนวน
ใบขนฯ

มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม

3,481
2,727
2,519

4,774,329,830
3,800,067,676
3,804,456,522

333
441
419

494,816,253
700,245,721
906,559,185

3,814
3,168
2,938

มูลค่าสินค้า
(บาท)

ดุลการค้า

5,269,146,083 4,279,513,576
4,500,313,397 3,099,821,955
4,711,015,708 2,897,897,337
Sources : ด่านศุลกากรอรัญประเทศ
www.dailynews.co.th
www.thairath.co.th
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ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช จับกุมขนมเบเกอรี่ลักลอบหนีศุลกากร

		 นางศริษา มงคลไชยสิทธิ์ นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร
นครศรีธรรมราช ได้จับกุมขนมเบเกอรี่ยี่ห้อ The Baker’s Cottage และ Bakington ลักลอบหนี
ศุลกากร จ�ำนวน 82 หีบห่อ น�้ำหนักประมาณ 100 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 150,000 บาท บริเวณ
สถานีขนส่ง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556

แถลงข่าวกรมศุลกากรจับกุมหญิงชาวภูฏาน ลักลอบน�ำเข้าเคตามีน

		 นายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดี รักษาการอธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวกรมศุลกากรจับกุม
หญิงชาวภูฏาน ลักลอบน�ำเข้าเคตามีน น�ำ้ หนักรวมประมาณ 4,790 กรัม มูลค่าประมาณ 15 ล้านบาท
ณ ห้องประชุมอนุมานราชธน กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556

ด่านศุลกากรบึงกาฬยึดกัญชา 294 แท่ง

		 นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรบึงกาฬ สัง่ การให้นายชัชวาลย์ พิทกั ษ์จำ� นงค์ นักวิชาการ
ศุลกากรช�ำนาญการ รักษาการในต�ำแหน่ง นักวิชาการศุลกากรช�ำนาญการพิเศษ และนายสมศักดิ์ คงยืน
นักวิชาการศุลกากรช�ำนาญการ หัวหน้าหน่วยสนับสนุนป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร
จัดชุดก�ำลังเจ้าหน้าที่ออกสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
กองร้อยต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 244 และหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นในพื้นที่ โดยผลการปฏิบัติงาน
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ปรากฏเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2556 เวลาประมาณ 20.30 น. ตรวจยึดจับกุมกัญชา
อัดแท่ง ลักษณะทรงสี่เหลี่ยมห่อหุ้มด้วยกระดาษฟอร์ยสีเงิน จ�ำนวน 294 แท่ง น�้ำหนักประมาณ 294
กิโลกรัม บรรจุในกระสอบปุย๋ มีพลาสติกสีดำ� หุม้ ภายนอก จ�ำนวน 9 กระสอบ (กลุม่ ผูก้ ระท�ำผิด ขับรถยนต์
หลบหนีไปได้) ต่อมาเจ้าหน้าทีไ่ ด้นำ� ของกลางทัง้ หมดส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำ� รวจภูธรพรเจริญ ด�ำเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป

ด่านศุลกากรแม่สายท�ำลายของกลาง มูลค่ากว่า 8 ล้านบาท

		 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 นายวรวุฒิ วิบูลย์ศิริชัย ได้มอบหมายให้ นายถวัลย์ นิยมราษฎร์ หัวหน้า
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ได้แถลงข่าวการท�ำลายของกลางประจ�ำปี 2556 ประเภทสินค้าไม่พงึ ประสงค์ สินค้า
ลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า อาทิ สุราและบุหรี่ต่างประเทศ แผ่น DVD เพลง และภาพยนตร์ รองเท้า
ชุดกีฬา เสื้อผ้า กระเป๋าสตรี แว่นตากันแดด ตู้เกมไฟฟ้า เป็นต้น รวมทั้งหมด 128 แฟ้มคดี มูลค่าทางการ
ตลาด ประมาณ 8 ล้านบาท
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โครงการการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้าให้กับผู้ประกอบการ
และแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
เพ็ญจันทร์ วิชัยณรงค์
ผู้อ�ำนวยการส่วนมาตรฐานราคาศุลกากร 2
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมทางศุลกากรพื้นที่ภาคที่ 4

		 ส่วนมาตรฐานราคาศุลกากร 2 ได้ริเริ่มจัดท�ำโครงการการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้าให้กับผู้ประกอบการ และแนวทางเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ โดยผลงานนี้ประกอบด้วย 3 โครงการหลัก ได้แก่
1. โครงการน�ำร่องการจัดท�ำระบบวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า
2. โครงการน�ำระบบวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้าไปปฏิบัติ
3. โครงการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์
		 ในปัจจุบนั สถานการณ์การแข่งขันทางการค้าเป็นไปอย่างเสรี
ดังนั้น กรมศุลกากรจึงปรับเปลี่ยนบทบาทและพันธกิจจากที่เน้น
การจัดเก็บภาษีอากรมาเป็นการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
และเพื่ อ ให้ ก ารปฏิบัติพิธีก ารเรียบง่าย สอดคล้องกันระหว่ า ง
ผู ้ ประกอบการและเจ้าหน้าที่ศุลกากร ท�ำให้ผู้ประกอบการได้รับ
บริการทีส่ ะดวกรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม สอดคล้องกับหลักปฏิบตั ิ
ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (แกตต์)
1994
		 ส่วนมาตรฐานราคาศุลกากร ๒ ตระหนักดีถงึ ภารกิจและพันธกิจ
ของกรมศุ ล กากร จึ ง ได้ ริ เริ่ ม จั ด ท� ำ โครงการการวิ นิ จ ฉั ย ราคา
ศุลกากรล่วงหน้าให้กับผู้ประกอบการ โดยส่วนมาตรฐานราคา
ศุลกากร 2 ได้ขออนุมัติจากส�ำนักมาตรฐานพิธีการและราคา
ศุลกากรในการจัดท�ำโครงการดังกล่าว และในระยะต่อมาได้มีการ
พัฒนาขึน้ ตามล�ำดับ โดยการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ช่วยเพิ่มประสิทธิภ าพการให้บริก าร โดยส่วนมาตรฐานราคา
ศุลกากร 2 ได้ริเริ่มจัดท�ำและขออนุมัติจากกรมฯ เพื่อขอด�ำเนิน
การจัดท�ำโครงการวินจิ ฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อเนื่องจากโครงการการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้าให้กับ
ผู้ประกอบการ
		 การวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า (Advanced Ruling on
Valuation) เป็นการให้บริการเพื่ออ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
ระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการ ที่องค์การศุลกากรโลกได้มี

ค�ำแนะน�ำให้กับประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิก เป็นค�ำวินิจฉัยซึ่ง
กรมศุลกากรแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนที่
จะมีการน�ำของเข้ามาในราชอาณาจักร ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ทราบหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือ่ นไขต่างๆ เกีย่ วกับการก�ำหนดราคาศุลกากร ภายใต้
ความตกลงแกตต์ กฎกระทรวงฉบับที่ 132/2543, 145/2547,
146/2550 และระเบียบกรมศุลกากรที่ 2/2550
		 ในการก�ำหนดราคาศุลกากรตามความตกลงแกตต์ มีหลัก
เกณฑ์ 6 ประการ ได้แก่
		 1. ราคาซื้อขายของที่น�ำเข้า
		 2. ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน
		 3. ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน
		 4. ราคาหักทอน
		 5. ราคาค�ำนวณ
		 6. ราคาย้อนกลับ
		 นอกจากนีใ้ นการก�ำหนดราคาศุลกากรจะต้องค�ำนึงถึงวิธกี าร
และเงื่อนไขต่างๆ ภายใต้ความตกลงแกตต์ ร่วมด้วย เช่น การปรับ
ราคาในเรือ่ งค่าประกันภัย ค่าระวางบรรทุก ค่าสิทธิ รายได้จากการ
ขายต่อ และอืน่ ๆ เป็นต้น ซึง่ จะต้องน�ำมารวมหรือหักออกจากราคา
ซื้อขาย เพื่อใช้เป็นฐานในการค�ำนวณค่าภาษีอากรหรือเป็นราคา
ศุลกากร เนือ่ งจากธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการก�ำหนดราคาศุลกากร
มีลกั ษณะค่อนข้างซับซ้อน จึงเป็นผลท�ำให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรค
ต่างๆ ดังนี้
Customs Bulletin
กันยายน 2556

19

Customs Inside
		 1. ผู้ประกอบการบางรายไม่ทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือ่ นไข เกีย่ วกับการก�ำหนดราคาศุลกากร ท�ำให้ไม่สามารถประเมิน
ต้นทุนสินค้าในเบือ้ งต้น อีกทัง้ หากเกิดปัญหาเรือ่ งราคาศุลกากรหลัง
จากการผ่านพิธกี ารศุลกากรไปแล้ว ก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ทนั
ท่ ว งที ต้ อ งมี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยหรื อ ค่ า ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น ท� ำ ให้ เ พิ่ ม ต้ น ทุ น
ผู ้ ประกอบการตามมา
		 2. การตรวจปล่อยของเป็นไปด้วยความล่าช้าหากเกิดความ
ขั ด แย้ ง ระหว่ า งผู ้ ป ระกอบการและเจ้ า หน้ า ที่ ศุ ล กากร กรณี ที่
ผู ้ ประกอบการน�ำของเข้ามาในราชอาณาจักร และเจ้าหน้าที่ตรวจ
ปล่อย ณ ท่าหรือที่ที่น�ำเข้า ไม่เห็นด้วยกับราคาศุลกากรที่ส�ำแดง
อาจจะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ท�ำให้การ
ตรวจปล่อยของล่าช้า น�ำของไปส่งมอบลูกค้าไม่ทันก�ำหนดเวลา
เป็นผลท�ำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
		 3. กรณีที่เกิดปัญหาระหว่างผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่
ศุลกากรในเรื่องราคาศุลกากร ผู้น�ำของเข้าอาจต้องวางเงินประกัน
เพื่อน�ำของออกไปจากอารักขาของศุลกากรก่อน ท�ำให้ผู้ประกอบ
การเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้ ท�ำให้ผู้ประกอบการมี
ต้นทุนเพิ่มขึ้น
		 4. ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาวินิจฉัยราคาศุลกากร
เดิมยังไม่มกี ารก�ำหนดระยะเวลาอย่างเป็นทางการ เช่น ขัน้ ตอนการ
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม ขั้นตอนการด�ำเนินการ และขั้นตอนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ท�ำให้ผู้ประกอบการประสบปัญหาความล่าช้า
ซึ่งเพิ่มต้นทุนของผู้ประกอบการได้
		 การวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า (Advanced Ruling on
Valuation) เป็นการให้บริการเพื่ออ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
ระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการ ที่องค์การศุลกากรโลกได้มี
ค�ำแนะน�ำให้กับประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิก เป็นค�ำวินิจฉัยซึ่ง
กรมศุลกากรแจ้งให้ผปู้ ระกอบการทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนทีจ่ ะ
มีการน�ำของเข้ามาในราชอาณาจักร ทั้งนี้เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือ่ นไขต่างๆ ภายใต้ความตกลงแกตต์ กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 132/2543, 145/2547, 146/2550 และระเบียบกรมศุลกากร
ที่ 2/2550 เกี่ยวกับการก�ำหนดราคาศุลกากร
		 การวินจิ ฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้าให้ประโยชน์กบั ผูป้ ระกอบ
การ ดังนี้
		 1. เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบผลการก�ำหนดราคาศุลกากร
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการค�ำนวณต้นทุนสินค้าของผู้ประกอบการ
ในเบื้องต้น
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		 2. เพื่ อ เน้ น การปฏิ บั ติ พิ ธี ก ารศุ ล กากรที่ เรี ย บง่ า ยและ
สอดคล้องกันระหว่างเจ้าหน้าที่ศุลกากรและผู้ประกอบการ
		 3. เพื่อช่วยผู้ประกอบการลดค่าใช้จ่ายและลดเวลา ในการ
อุทธรณ์ด้านราคาศุลกากร
		 4. เพื่อช่วยผู้ประกอบการให้ได้รับการการตรวจปล่อยของ
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว เมือ่ มีการน�ำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร
ณ จุดตรวจปล่อย
		 5. เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจเชิงธุรกิจในสภาพ
สภาวการณ์ที่คงที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังกรณีตัวอย่างต่อไปนี้
			 5.1 ประเทศมาเลเซีย ส�ำรวจพบว่า การวินิจฉัยราคา
ศุลกากรล่วงหน้าท�ำให้ผู้ประกอบการสามารถเตรียมแผนงานทาง
ธุรกิจของตนก่อนการน�ำของเข้ามาในราชอาณาจักรได้อย่างแม่นย�ำ
สามารถหลีกเลีย่ งความไม่แน่นอนจากสภาวการณ์ทมี่ ผี ลต่อค่าภาษี
อากร ท�ำให้เกิดความสอดคล้องในการปฏิบตั งิ านระหว่าง เจ้าหน้าที่
ศุลกากร และผู้ประกอบการ ณ จุดน�ำเข้าหรือจุดตรวจปล่อย ซึ่ง
เป็ น ไปตามแนวทางการปฏิ บั ติ ร ะหว่ า งประเทศที่ เ น้ น พิ ธี ก าร
ศุลกากรที่เรียบง่ายและประสานกัน
			 5.2 ประเทศออสเตรเลีย ส�ำรวจพบว่า การวินิจฉัยราคา
ศุลกากรล่วงหน้าท�ำให้เกิดความสอดคล้องต่อการตัดสินใจและการ
ตรวจปล่อยทางศุลกากรอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ศุลกากรและ
ผู ้ ประกอบการไม่ต้องเสียเวลา ณ จุดน�ำเข้าหรือจุดตรวจปล่อย
เป็นการอ�ำนวยความสะดวกรวดเร็วและก่อให้เกิดความแน่นอนใน
เชิงพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบการ
			 5.3 ประเทศไทย ตามแผนปฏิรูปกรมศุลกากร การปรับ
เปลีย่ นพันธกิจหลักของกรมศุลกากรจากบทบาทผูจ้ ดั เก็บภาษีอากร
มาเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกทางการค้านั้น ผู้บริหารระดับสูงได้
ให้การสนับสนุนการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า ซึ่งประโยชน์ที่
ผู้ประกอบการของประเทศไทยได้รับเป็นเช่นเดียวกับประเทศ
ข้างต้นที่กล่าวมา
		 โครงการการวิ นิ จ ฉั ย ราคาศุ ล กากรล่ ว งหน้ า ให้ กั บ ผู ้
ประกอบการ เป็นโครงการต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติราชการกรม
ศุลกากรประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553
ประกอบด้วย 2 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการน�ำร่องการจัดท�ำ
ระบบวินิจฉัยราคาศุ ลกากรล่ ว งหน้ า และโครงการน� ำระบบ
วินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้าไปปฏิบัติ

Customs Issue
1. โครงการน�ำร่องการจัดท�ำระบบวินจิ ฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า
		 ส่วนมาตรฐานราคาศุลกากร 2 ได้รเิ ริม่ จัดท�ำโครงการวินจิ ฉัย
ราคาศุลกากรล่วงหน้า และ ได้รบั อนุมตั จิ ากส�ำนักมาตรฐานพิธกี าร
และราคาศุลกากร กรมศุลกากร ให้ดำ� เนินโครงการเมือ่ วันพฤหัสบดี
ที่ 19 ธันวาคม 2551 ดังนั้น ส่วนมาตรฐานราคาศุลกากร 2 จึงได้
ด�ำเนินการ ดังนี้
		 1. ศึกษาข้อมูลจากองค์การศุลกากรโลก และประเทศต่างๆ
ที่น�ำระบบการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้ามาใช้ เช่น ประเทศ
มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เกาหลี และญี่ปุ่น เป็นต้น
ประเด็นส�ำคัญๆทีศ่ กึ ษา ได้แก่ ผูม้ สี ทิ ธิย์ นื่ ค�ำร้อง การยืน่ ค�ำร้อง สิง่ ที่ใช้
ประกอบในการยื่นค�ำร้อง การรับค�ำร้อง ระยะเวลาที่ใช้ในการ
วินิจฉัย ฯลฯ เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในการวินิจฉัย พิจารณาจาก
ประเทศมาเลเซีย สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ใช้เวลาในการวินิจฉัย
90 วันหลังจากข้อมูลครบถ้วน ส่วนประเทศออสเตรเลีย ใช้เวลาใน
การวินิจฉัย 30 วัน หากข้อมูลมีความซับซ้อนอาจใช้เวลามากกว่า
30 วัน ส�ำหรับประเทศเกาหลี ได้ก�ำหนดระยะเวลาเป็น 1 ปี
เพื่อรองรับกรณีที่ข้อมูลรายละเอียดมีความซับซ้อนไว้ด้วย ดังนั้น
ส่วนมาตรฐานราคาศุลกากร 2 พิจารณาแล้วจึงน�ำมาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับประเทศไทย โดยมีความเห็นว่าศุลกากรไทยควรใช้
ระยะเวลาในการวินจิ ฉัย 30 วัน ถ้าคาดว่าจะใช้ระยะเวลามากกว่านี้
จะแจ้งให้ผู้ยื่นค�ำร้องทราบ เป็นต้น
		 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ
ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
ต่างๆ ได้แก่
			 2.1 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2543,
กฎกระทรวงฉบับที่ 132 (พ.ศ. 2543), กฎกระทรวงฉบับที่ 145
(พ.ศ. 2547), กฎกระทรวงฉบับที่ 146 (พ.ศ. 2550), ค�ำสั่งทั่วไป
กรมศุลกากรที่ 13/2551 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2551, ประกาศ
กรมศุลกากรที่ 54/2551 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 และระเบียบ
กรมศุลกากรที่ 2/2550 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ร่วมด้วย
			 2.2 ข้อกฎหมาย เนือ่ งจากยังไม่มบี ทบัญญัตขิ องกฎหมาย
รองรับเรือ่ งการวินจิ ฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า และ สกม. ได้ยกเพิม่
เติมไว้ในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ฉบับ
แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
			 2.3 ลั ก ษณะการวิ นิ จ ฉั ย ราคาศุ ล กากรล่ ว งหน้ า ควร
พิจารณาในลักษณะเป็นหลักเกณฑ์ของการก�ำหนดราคาต่างๆ เช่น
ค่าใช้จา่ ยหรือรายได้ชนิดใดทีจ่ ะต้องน�ำมารวมหรือหักออกเพือ่ เป็น

ราคาศุลกากร เป็นต้น โดยไม่พิจารณาลงไปถึงการก�ำหนดเป็น
ตัวเลขราคาสินค้า
		 3. การประชาสัมพันธ์
			 การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ประกอบการรับทราบการให้
บริการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้ อ ม โดยการเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ทาง Internet Website ของ
กรมศุลกากร ซึ่งนอกจากจะเผยแพร่ความรู้เรื่องการวินิจฉัยราคา
ศุลกากรล่วงหน้าแล้วยังให้ผู้ประกอบสามารถสอบถามข้อสงสัย
และสมัครเข้ารับการสัมมนา เรื่อง การให้บริการวินิจฉัยราคา
ศุลกากรล่วงหน้า โดยส่งข้อมูลเกีย่ วกับข้อสงสัยและการสมัครกลับ
มาได้ทาง e-Mail ด้วย
		 4. การจัดสัมมนา
			 การจัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้าให้กับผู้ประกอบการ ดังนี้
			 4.1 การสัมมนา เรือ่ ง การให้บริการวินจิ ฉัยราคาศุลกากร
ล่วงหน้า ได้จดั ขึน้ ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุม
ชั้น 15 อาคาร 120 ปี มีผู้เข้าร่วมสัมมนารวม 208 คน
			 4.2 รายละเอียดต่างๆ ที่ใช้ในการสัมมนาซึ่งแจกให้กับ
ผู้ประกอบการ ได้มีการจัดท�ำเป็นรูปเล่ม ประกอบด้วย ความรู้
พื้นฐานทางด้านราคาศุลกากร และระบบการวินจิ ฉัยราคาศุลกากร
ล่วงหน้านอกจากนี้มีแบบสอบถามเพื่อส�ำรวจความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการด้วย
		 การสัมมนาเรือ่ งการให้บริการวินจิ ฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า
ผลเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ จากจ�ำนวนผู้เข้ารับการ
สัมมนา 208 คน มีผใู้ ห้ความคิดเห็น 176 คน คิดเป็นร้อยละ 84.61
ของผู้เข้ารับการอบรม ในจ�ำนวนนี้มีผู้เห็นด้วยกับการให้บริการ
วินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า 162 คน คิดเป็นร้อยละ 92.05 ของ
ผู้ให้ความคิดเห็น
		 5.ส่วนมาตรฐานราคาศุลกากร 2 ได้ยกร่างค�ำสั่งทั่วไป
กรมศุลกากร และร่างประกาศกรมศุลกากร เรือ่ ง การให้บริการวินจิ ฉัย
ราคาศุลกากรล่วงหน้า (พร้อมแบบแนบท้ายค�ำสั่งทั่วไปกรมฯ 5
แบบ และแบบแนบท้ายประกาศกรมฯ 5 แบบ) โดยน�ำเสนอกรมฯ
(ผ่านสกม.) ซึ่งกรมฯได้พิจารณาและเห็นชอบแล้ว ดังปรากฏในค�ำ
สั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 18/2552 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 และ
ประกาศกรมศุลกากรที่ 67/2552 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552
…. อ่านต่อฉบับหน้า
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ตลาดน�้ำสุดฮิต

ไปสัมผัส...วิถีชีวิตริมน�้ำ

”ตลาดน�้ำ” (Floating Market) ในปัจจุบัน มีจ�ำนวน

เพิ่มมากขึ้น ในบางที่ถึงขนาดลงทุนขุดคลองขึ้นมาใหม่เพื่อสร้างขึ้นเป็น
ตลาดน�้ำให้คนมาท่องเที่ยวซื้อของ จน “ตลาดน�้ำ” ณ วันนี้ อาจถูกมองว่า
เป็นเพียงการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว กระตุ้น
เศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กบั ประชากรในท้องถิน่ เท่านัน้ แต่หากจะมอง
ย้อนไปตัง้ แต่สมัยโบราณ ประเทศไทยเป็นประเทศทีอ่ ดุ มด้วยแม่นำ�้ ล�ำคลอง
หลายสาย ทัง้ ทีม่ อี ยูต่ ามธรรมชาติ และทีข่ ดุ ขึน้ เพือ่ ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม
ขนส่งทางน�้ำ และขยายพื้นที่เพาะปลูก ดังนั้น ชุมชนจึงมักอาศัยอยู่ริมน�้ำ
ตลาดน�้ำจึงอยู่คู่กับชุมชน จนกลายเป็นวิถชี ีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ของคนไทยสมัยนั้นเลยทีเดียว วันนี้เราจึงจะพาไปแนะน�ำ “ตลาดน�้ำ” ที่
มีชื่อเสียง และมีอายุยาวนาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตทั้งของคนไทย
และคนต่างชาติในปัจจุบันกัน ...

ตลาดน�้ำบางพลี
ที่ตั้ง: ฝั่งเหนือของคลองส�ำโรง ต�ำบลบางพลีใหญ่ อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
การเดินทาง: จากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรปราการ ใช้ถนนสุขุมวิท เลี้ยวซ้ายที่
สี่แยกบางนา จากนั้นใช้ถนน บางนา-ตราด ขับตรงไปประมาณ 12 กิโลเมตร กลับรถ เพื่อตัดเข้า
ถนนกิ่งแก้ว – บางพลี (ประมาณ 2 กิโลเมตร) เลี้ยวซ้าย ถึงวัดบางพลีใหญ่ใน เดินเท้าอีกนิดไปที่
ท้ายวัดจะถึงตัวตลาด น�้ำโบราณบางพลี

ตลาดโบราณบางพลี หรือ ตลาดน�ำ้ บางพลี เป็นตลาดเก่าแก่ทตี่ งั้ อยูร่ มิ คลองส�ำโรง

มีอายุมากกว่า 140 ปี เดิมมีชื่อว่า ตลาดศิริโสภณ แต่ต่อมารู้จักกันในชื่อตลาดบางพลีมากกว่า
ตลาดแห่งนีถ้ อื เป็นตลาดประวัตศิ าสตร์รมิ คลองส�ำโรงเพียงแห่งเดียวทีร่ อดพ้นจากไฟไหม้ และยัง
คงสภาพเดิมเหมือนแรกสร้าง อีกทั้งยังเป็นชุมชนใหญ่และมีความรุ่งเรืองมากในอดีต สันนิษฐาน
กันว่าเกิดจากชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในย่านบางพลี ได้เริ่มเปิดร้านเพื่อท�ำการค้าขึ้น โดยตลาด
โบราณบางพลี เ ป็ น ตลาดขนส่ ง สิ น ค้ า และผู ้ โ ดยสาร จากภาคตะวั น ออกชายฝั ่ ง ทะเลสู ่
กรุงเทพมหานคร เนือ่ งจากการเดินทางในสมัยก่อนใช้เรือเป็นพาหนะเดินทาง โดยการเดินทางมา
ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าจะอยู่ในคลองส�ำโรง จึงถือเป็นตลาดน�้ำประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง ที่มี
วิถีชีวิตเรียบง่าย มีวัฒนธรรมที่ดีงามสั่งสมอยู่มากมาย สมควรอนุรักษ์ฟื้นฟูให้เยาวชนรุ่นหลัง
ได้ศึกษา และหวงแหนวัฒนธรรมเก่าแก่ของบรรพบุรุษสืบต่อไป
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ตลาดน�้ำอัมพวา
ที่ตั้ง: อยู่บริเวณหน้าวัดอัมพวัน อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
การเดินทาง: จากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงคราม เส้นทางเดียวกับไปอ�ำเภอ
ด�ำเนินสะดวกและอุทยาน ร.2 ประมาณ 6 กิโลเมตร ก่อนถึงสามแยกไฟแดง มีทางแยกทางซ้ายเข้า
อ�ำเภออัมพวา ไปอีกประมาณ 800 เมตร ทางแยกซ้ายมือ เข้าตลาดอัมพวา
ตลาดน�ำ้ อัมพวา จะมีทกุ วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ตัง้ แต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ตลาดน�ำ้ โดยทัว่ ไปมักจะจัดขึน้ ในเวลากลางวัน แต่ตลาดน�ำ้ ยามเย็น
ที่อัมพวาแห่งนี้ จะจัดขึ้นในช่วงเวลาเย็นเรื่อยไปจนถึงเวลาพลบค�่ำ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นตลาดน�้ำแห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดในลักษณะเช่นนี้ ยกเว้น
ในช่วงวันหยุดเทศกาลก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือมาขายของหรือเปิดร้านกันตั้งแต่หัววัน เนื่องจากตลาดน�้ำอัมพวาอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ จึงมีนักท่องเที่ยว
นิยมเดินทางมาเที่ยวตลาดน�้ำอัมพวากันเป็นจ�ำนวนมากในช่วงวันหยุด ประกอบกับปัจจุบันตลาดน�้ำอัมพวามีบริการที่พัก โฮมสเตย์ และกิจกรรมให้ท�ำ
มากมายหลากหลาย อาทิ นั่งเรือชมหิ่งห้อยรอบคลองอัมพวา เดินชมอุทยาน ร.2 เยี่ยมค่าย-วัดบางกุ้ง และโบสถ์ปรกโพธิ์ รวมถึงสินค้าที่ตลาดน�้ำอัมพวา
ก็มีหลากหลายชนิด มาขายให้กับนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่นที่สัญจรไปมา สามารถหาซื้ออาหารมานั่งรับประทานบริเวณริมคลองอัมพวา สัมผัสกับ
ธรรมชาติของชีวิตของชุมชนริมน�้ำ ซึ่งสร้างความประทับใจอย่างยิ่งให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม

ตลาดน�ำ้ ดอนหวาย
ที่ตั้ง: อยู่หลังวัดดอนหวาย ริมแม่น�้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม
การเดินทาง: เส้นทางแรก จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม (สายเก่า) ทางเข้าตลาดดอนหวาย
จะอยูเ่ ยือ้ งกับทางเข้าลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน ใช้ทางเข้าทางเดียวกับวัดไร่ขงิ แล้วตรงไปประมาณ
10 กิโลเมตร ผ่านวัดไร่ขิง ตลาดจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ
เส้นทางที่สอง จากถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี (สายใหม่) เข้าทางพุทธมณฑล สาย 5 ซ้ายมือจะมีป้ายบอกทาง
ไปวัดไร่ขิง เข้าไปประมาณ 4 กิโลเมตร ไม่ไกลนักจะมีป้ายวัดไร่ขิง ป้ายที่ 2 ให้เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 4.5
กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายตรงทางสามแยกไปตลาดน�้ำดอนหวาย ตลาดจะอยู่ทางซ้ายมือ
ตลาดน�้ำดอนหวาย มีลักษณะตัวอาคารเป็นอาคารไม้เก่าๆ ตั้งแต่อดีตสมัยรัชกาลที่ 6 อีกทั้งขึ้นชื่อว่า เป็นตลาดน�้ำที่มีอาหารและขนมจ�ำหน่าย
มากมาย จึงเป็นที่ถูกใจของบรรดานักชิมทั้งหลาย ที่นี่มีอาหารที่ได้รับความนิยมหลายอย่าง เช่น เป็ดพะโล้ ต้มเค็มปลาทูหรือต้มเค็มปลาตะเพียน ที่ทั้ง
หัวทั้งก้างเปื่อยยุ่ยจนทานได้ทั้งตัว ขนมจีนน�้ำยากะทิ น�้ำยาป่า ห่อหมกปลาช่อนที่อร่อยถึงเครื่องถึงกะทิ ทอดมันปลากรายแท้ๆ ส่วนขนมก็มี ขนมไทยๆ
นานาชนิดที่รับประกันความอร่อยเกือบทุกร้าน มีเรือบริการชมวิวสองฝั่งแม่น�้ำท่าจีน เยี่ยมชมทิวทัศน์บ้านทรงไทยริมแม่น�้ำ ที่หาชมได้น้อยมากในปัจจุบัน
รวมถึงชมบรรยากาศอันร่มรื่นและการด�ำเนินชีวิตของชาวบ้านสองริมฝั่งแม่น�้ำท่าจีน
ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงหน้าฝน การเดินทางไปเที่ยวค้างคืนไกลๆ คงไม่สนุกเท่าที่ควร และหากคุณก�ำลังคิดหา Source:
สถานที่เดินเล่น ซื้อของ หรือไปนั่งทานอาหารกินลม ชมวิว ในบรรยากาศธรรมชาติๆ แบบไทยๆ ที่ไม่ห่างจาก www.campaign.edtguide.com
www.paiduaykan.com
กรุงเทพมากนัก ก็แนะน�ำให้มาเดินเล่น ซื้อของฝากน่ารักๆ กัน ที่ตลาดน�้ำสุดฮิตของคนไทยกันนะครับ
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ขอเชิญชวนเจ้ าหน้ าที่ศลุ กากรทุกท่านร่ วมกันส่งบทความที่
เป็ นประโยชน์ หรื อมีสาระความรู้ที่นา่ สนใจ มาตีพิมพ์ลงในจุลสารฯ
หากบทความได้ รั บ การคัด เลื อ กจากกอง
บรรณาธิการ และน�ำไปตีพิมพ์ลงในจุลสารฯ
ท่านจะได้ รับ Flash Drive ความจุ 8 GB
ส่งบทความ และร่วมตอบค�ำถามได้ที่

Fackbook

ai
www.facebook.com/customsdepartment.th

e-mail: prcustoms@gmail.com
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Customs Story

>> วิธีผูกมิตร พิชิตใจเพื่อนร่วมงาน

		 ใครว่าเพื่อนไม่ส�ำคัญ ฉันอยู่คนเดียวได้ ฉันท�ำงานคนเดียวก็ส�ำเร็จได้ คนๆ นั้นคงไม่เคยรู้ว่า การมีเพื่อนที่ดีท�ำให้วันท�ำงานของเรา
สดใสได้ มีความรู้สึกอยากมาท�ำงานมากขึ้น และเมื่อเพื่อนคนนั้นลาออกไปงานของเราก็ไม่สนุกเหมือนเดิม

1. เลือกสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการผูกมิตร
		 เมื่อคุณเข้าไปสัมภาษณ์งาน คุณมีโอกาสที่จะได้เห็นสภาพแวดล้อมในที่ท�ำงานว่าเป็นอย่างไร ผู้คนดูเป็นมิตรต่อกันหรือไม่ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ

2. เลือกเพื่อนที่เหมาะกับคุณ
		 สมมุตวิ า่ คุณเป็น HR ซึง่ เป็นต�ำแหน่งทีต่ อ้ งเก็บความลับมากมาย คุณอาจผูกมิตรกับ ผูช้ ว่ ยผูบ้ ริหาร ทีต่ อ้ งเก็บความลับของเจ้านาย
เช่นเดียวกัน

3. เปิดใจให้กว้าง
		 คนเรามักจะประเมินคนที่เราพบโดยใช้เวลาเพียง 10 วินาทีเท่านั้น ดังนั้น อย่าเพิ่งมีอคติกับ
ใครที่เพิ่งพบกันเป็นครั้งแรก เพราะความคิดของคนเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

4. เอาใจใส่คนอื่นให้มากขึ้น
		 อย่ามัวสนใจแต่เรื่องของตัวเอง พูดแต่เรื่องของตัวเอง แต่ควรสนใจคนรอบข้างด้วย เป็น
ฝ่ายเริ่มประโยคสนทนาก่อน เพื่อท�ำความรู้จักคนอื่นให้มากขึ้น

5. มีเวลาให้เพื่อนเสมอ
		 ในสถานการณ์ที่เพื่อนมีปัญหาและต้องการปรึกษาคุณ คุณพร้อมที่จะให้เวลากับเขา เป็น
ผู้ฟังที่ดี ช่วยเขาหาทางออก เมื่อคุณเป็นเพื่อนที่ดีของเขา เขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณ

6. ไม่นินทาเพื่อน
		 เพื่อนต้องซื่อสัตย์ต่อกัน ถ้าเราไม่ได้รู้สึกดีกับเขา ก็อย่าคบกับเขาดีกว่า และเมื่อคุณนินทา
เพื่อน ก็ยากที่จะหาเพื่อนใหม่ เพราะจะไม่มีใครกล้ามาเป็นเพื่อนกับคุณอีก
ศลุกากร
จลุสาร

บรรณาธิการบริหาร

ปที่ 21 ฉบับที่ 12
กันยายน 2556

นางไพรินทร์ ศุภกรโกศัย

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
-

เปดมุมมองการบริหารงาน
อธิบดีกรมศุลกากร
ราฆพ ศรีศุภอรรถ
www.customs.go.th

ยกระดับการยอมรับ
วิชาชีพตัวแทนออกของ

ดานศุลกากรอรัญประเทศ
กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และการคาชายแดนไทย – กัมพูชา
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