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เย็นทั่วหล้า..มหาสงกรานต์
เมษายน ยั ง คงครองแชมป์ เ ป็ น เดื อ นที่ ร ้ อ นที่สุดแห่งปีได้อ ย่างเหนีย วแน่น
ส่วนสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีดวงอาทิตย์อยู่เกือบตรงศีรษะ
ในเวลาเทีย่ งวัน ทําให้ได้รบั ความร้อนจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ สภาพอากาศโดยทัว่ ไปจึง
ร้อนอบอ้าว ยิ่งในปีนี้ ช่วงสัปดาห์ที่ 2-3 ของเดือน ประเทศไทยจะเข้าสู่ช่วงที่มีอากาศร้อน
ที่สุดในรอบปี ซึ่งในบางจังหวัดต้องเผชิญกับอุณหภูมิสูงถึงกว่า 40 องศาเซลเซียส เลย
ทีเดียว อย่างไรก็ตามพวกเราชาวไทยก็ยงั โชคดีทมี่ ปี ระเพณี “มหาสงกรานต์” ให้พอได้ผอ่ น
คลายจากความร้อนกันบ้าง ซึ่งนอกจากที่เราจะได้สาดน�้ำคลายร้อนในวันหยุดยาวกันแล้ว
เทศกาลนี้ยังเปรียบเสมือนวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นเหมือนวันนัดพบของคนในครอบครัวที่
อยู่ต่างถิ่นต่างแดน ให้ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน เพื่อได้ร่วมกันท�ำบุญตักบาตร
รดน�้ำด�ำหัวและขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตตลอดทั้งปี
กิจกรรมหลักๆ ทีส่ ำ� คัญและน่าสนใจในเดือนนีท้ กี่ รมศุลกากรของเรายังคงปฏิบตั ิ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก รและหน่ ว ยงานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
การแข่งขันระหว่างประเทศ รวมถึงการปกป้องและช่วยเหลือสังคม อาทิ การประกวดผลงาน
นวัตกรรมจากหน่วยงานในสังกัด กระทรวงการคลัง “รางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 4” ซึ่ง
กรมศุลกากรของเราก็สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับกรม ได้แก่ “โครงการ National
Single Windows ของประเทศ” โดยส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รางวัล
รองชนะเลิศระดับพืน้ ทีแ่ ละส่วนภูมภิ าค “โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั พิ ธิ กี ารทาง
ศุลกากร (Easy To Do – Easy To Go) โดย นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพและคณะบุคคล และรางวัลชมเชยระดับกรม “โครงการ
e-Advance Ruling on Valuation การวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้าและแนวทางการ
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ” โดย นายชัยยุทธ ค�ำคุณ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักมาตรฐาน
พิธีการและราคาศุลกากร พร้อมนางสาวอุไร เชิงชาญกิจ ผู้ประสานข้อมูล อันเป็นการ
ตอกย�้ำถึงความตื่นตัวในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานและการให้บริการ
ประชาชนภายใต้ ภ ารกิ จ หลั ก ตามยุ ท ธศาสตร์ ข องกระทรวงการคลัง ได้อ ย่างดีเ ยี่ยม
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส�ำคัญๆอื่นอีก เช่น การจัดการสัมมนาภาพรวมระดับผู้บริหาร
ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พิธีสรงน�้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์
การเข้าร่วมออกบูทในงานนิทรรศการ “Thailand 2020 ก้าวใหม่เชือ่ มไทยสูโ่ ลก” ทีจ่ งั หวัด
หนองคาย ภารกิจปกป้องสังคม เช่น จับกุมการลักลอบน�ำเข้าไอซ์ มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท
และการเผาท�ำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ที่จังหวัดหนองคาย
การตรวจยึดไม้พะยูงอายุกว่า 100 ปี ที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ และกิจกรรมจัดการแข่งขัน
ฟุตซอล เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ในองค์กร เป็นต้น
อย่างไรก็ดี ในช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงวันหยุดยาวในช่วง
เดือนอื่นของปี การเดินทางไปไหนมาไหนก็ยังควรต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูง เพราะ
การขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ในช่วงที่สภาพร่างกายไม่มีความพร้อมย่อมมี
ความเสี่ยงที่จะท�ำให้เกิดอุบัติเหตุได้ทั้งนั้น ซึ่งสาเหตุหลักๆ ก็มาจากการเมาแล้วขับ
การขั บ รถเร็ ว และการหลั บ ใน เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น เราจึ ง ควรดูแลสุขภาพร่า งกายตัว เอง
ให้มีความพร้อม และมีความระมัดระวังเป็นพิเศษอยู่ตลอดเวลา หากจ�ำเป็นต้องขับรถ
ในช่วงเทศกาลนะคะ ...
นางไพริ นทร์ ศุภกรโกศัย
บรรณาธิการบริ หาร
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ศุลกากรเปิดประเทศ
AEC หรือ Asean Economics Community
คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ คือ
ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
ฟิลปิ ปินส์ กัมพูชา และบรูไน โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ เพิม่
อ�ำนาจในการต่อรอง – แข่งขันกับประเทศคู่ค้า
เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่างๆ ของประเทศ
สมาชิ ก ทั้ ง นี้ Asean จะรวมตั ว เป็ น ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและมีผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซึ่งจะท�ำให้มีความเปลี่ยนแปลงกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดังนัน้ เราจึง
ควรมารู้จักประเทศต่างๆ ในกลุ่มสมาชิกที่เราชาว
ศุลกากรทุกคนต้องรู้ เพือ่ ช่วยสร้างความแข็งแกร่ง
ทางเศรษฐกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของอาเซียนในตลาดโลก
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ตอนที่5
ศุลกากรเปิดประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์

(Republic of Singapore)
สภาพภูมิประเทศ
		 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ทางใต้สุดของคาบสมุทรมาเลย์ ติดกับรัฐยะโฮร์ของ
ประเทศมาเลเซีย และอยู่ทางเหนือของเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร์
ประกอบด้วยเกาะใหญ่ เกาะน้อย บริเวณรายรอบ รวม 63 เกาะ และเกาะที่ใหญ่ที่สุด
คือ เกาะ Singapore

(Republic of Singapore)

ประชากร/สังคม/วัฒนธรรม
สิงคโปร์มีจ�ำนวนประชากร ประมาณ 5.08 ล้านคน (2553) ส่วนใหญ่เป็นชาว
จีน ร้อยละ 74.7 ชาวมุสลิม ร้อยละ 13.6 ชาวอินเดียร้อยละ 8.9 และอื่นๆร้อยละ
2.8
ศาสนา: พุทธ (42.5 %) คริสต์ (14.5%) อิสลาม (14.9%) ฮินดู (4.0%) และ
อื่นๆ (24.1%)
วัฒนธรรม: ประชากรสิงคโปร์มคี วามหลากหลายทางเชือ้ ชาติ อีกทัง้ ส่วนใหญ่
ยังยึดถือธรรมเนียมปฏิบตั ดิ งั้ เดิม ท�ำให้สงิ คโปร์มวี ฒ
ั นธรรมหลากหลายทัง้ ทางด้าน
อาหาร การแต่งกาย ตลอดจนการพิธกี าร และความเชือ่ ต่างๆ เซ่น การไหว้วญ
ิ ญาณ
บรรพบุรุษ และการนับถือเทพเจ้าที่แตกต่างกันไป โดยชาวจีนส่วนมากบูชาเจ้าแม่
กวนอิม-ธิดาแห่งความสุขกวนอู-เทพเจ้าแห่งความยุติธรรม รวมถึงเทพเจ้าจีนองค์
อื่นๆ ขณะที่ชาวฮินดูบูชาเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ เป็นต้น
ภาษาประจ�ำชาติของสิงคโปร์ คือ ภาษามาเลย์ ส่วนภาษาราชการมี 4 ภาษา
คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษาทมิฬ และภาษามาเลย์ โดยจะใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาธุรกิจคู่กับภาษาเลย์
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ระบบการเงิน/การธนาคาร
สถาบันการเงินในสิงคโปร์อยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของ The Monetary
Authority of Singapore (MAS) โดยมีหน้าที่หลักในการก�ำหนดนโยบาย
การเงินของสิงคโปร์ ปัจจุบันสิงคโปร์นับเป็นศูนย์กลางการค้าเงินตราต่าง
ประเทศส�ำคัญ เป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากลอนดอน นิวยอร์ก และ
โตเกียว นอกจากนั้นสิงคโปร์ยังเป็นศูนย์บริหารกองทุนที่ส�ำคัญของเอเชีย
โดยเป็นฐานของสถาบันการเงินหลายแห่ง

ตลาดการค้า และการค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์
สิงคโปร์เป็นตลาดการค้าเสรีที่มีการแข่งขันสูง แต่สินค้าส่วนใหญ่ต้อง
พึง่ พาการน�ำเข้าจากประเทศต่างๆทัว่ โลก โดยสิงคโปร์มนี โยบายการจัดหา
สินค้าจากผู้ผลิตหลายๆแห่ง เพื่อให้มีสินค้าจ�ำหน่ายในตลาดตลอดเวลา
รวมถึงราคาสินค้าที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ การท�ำธุรกิจส่วนใหญ่
จะเป็นในลักษณะ Trading Hub ซึ่งการค้าและการประกอบธุรกิจของ
สิงคโปร์ถือว่าได้ระดับมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ประเทศสิงคโปร์มีความ
เชีย่ วชาญในการจัดการทรัพยากรบุคคลและบริหารจัดการธุรกิจ มีฐานการ
ผลิตด้านอุตสาหกรรมชั้นสูง ให้การสนับสนุนด้านการคิดค้น/วิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศสิงคโปร์มีจุดเด่นเรื่องท�ำเลที่ตั้ง
จึงท�ำให้เป็นเมืองท่าทีส่ ำ� คัญของโลก มีเครือข่ายธุรกิจกับคนสัญชาติจนี ใน
ประเทศต่างๆ มีระบบ Logistics ในการจัดการด้าน Supply Chain ใน
ระดับมาตรฐานโลก รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการค้าที่ส�ำคัญ เป็นฐานใน
การท�ำการค้ากับทั่วโลกและเป็น Gateway ที่มีศักยภาพ โดยได้รับ
ประโยชน์และโอกาสทางเศรษฐกิจจากการเจริญเติบโตของประเทศจีนและ
อินเดีย รวมถึงตลาดในตะวันออกกลางและภูมิภาคเอเชีย
สินค้าน�ำเข้า ได้แก่ Mineral Fuels/Crude Petroleum/อาหาร/เครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ เหล็ก/เหล็กกล้า เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องบินและอุปกรณ์ ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องวิทยุ/โทรทัศน์ และเครื่องสร้างกระแสไฟฟ้า โดยน�ำเข้าจากประเทศส�ำคัญๆ
ได้แก่ สหภาพยุโรป มาเลเซีย สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ อินโดนีเซียและไทย เป็นต้น
สินค้าส่งออก เนื่องจากประเทศสิงคโปร์ไม่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ท�ำให้สินค้าส่งออกหลักของสิงคโปร์ คือ การส่งออกต่อ
(Re-export) ของสินค้าต่างๆ อาทิ สินค้าปิโตรเลียม อาหาร/เครื่องดื่ม เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ สินค้าเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม
เครื่องจักรยนต์ ซึ่งมีประเทศที่เป็นตลาดส�ำคัญ ได้แก่ มาเลเซีย สหภาพยุโรป ฮ่องกง จีน อินโดนีเซีย สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย
และไต้หวัน

ภาพรวมสถานการณ์ทางการค้ากับไทย
		 สิงคโปร์และไทยเป็นประเทศคู่ค้าดั้งเดิม มีความสัมพันธ์ด้านการทูต การค้าและการลงทุน สิงคโปร์เป็นตลาดเล็กสินค้าส่วนใหญ่
ที่น�ำเข้าจากไทยนอกจากใช้บริโภคภายในประเทศแล้ว ยังมีการส่งออกต่อไปยังประเทศที่สาม ส�ำหรับสินค้าที่น�ำเข้าจากไทยเพื่อบริโภค
ในประเทศโดยตรงส่วนใหญ่เป็นสินค้าอาหาร ได้แก่ ข้าว ผัก/ผลไม้ อาหารกระป๋อง อาหารทะเล ซอสและเครื่องปรุงรสอาหาร เป็นต้น
ส่วนสินค้าทีไ่ ทยน�ำเข้าจากสิงคโปร์ เช่น เรือและสิง่ ก่อสร้างลอยน�ำ้ เคมีภณ
ั ฑ์ เครือ่ งคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า น�ำ้ มัน
ส�ำเร็จรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรกล เครื่องมือและเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น
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กฎระเบียบการน�ำเข้าสินค้า
		 มาตรการน�ำเข้าและส่งออกการน�ำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่าง
ประเทศของสิ ง คโปร์ เ ป็ น ไปอย่ า งเสรี แต่ ผู ้ น� ำ เข้ า และส่ ง ออกต้ อ ง
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับหน่วยงาน Accounting & Corporate
Regulatory Authority (ACRA) และได้รับใบอนุญาตการน�ำเข้าหรือ
ส่งออกจาก International Enterprise Singapore (IE Singapore)
		 อัตราภาษีน�ำเข้า
		 1. สินค้าทุกชนิดที่น�ำเข้าต้องเสียภาษีสินค้าและบริการ (Goods &
Services Tax: GST) ร้อยละ 7 ของมูลค่าสินค้าที่น�ำเข้า
		 2. สิ น ค้ า น� ำ เข้ า ที่ ต ้ อ งเสี ย ภาษี น� ำ เข้ า ได้ แ ก่ เครื่ อ งดื่ ม ที่ ผ สม
แอลกอฮอล์ เช่น สุรา เบียร์ ไวน์ บุหรี่ ยาสูบ น�้ำมันปิโตรเลียม รถยนต์
และรถจักรยานยนต์

ระบบโลจิสติกส์การขนส่งสินค้า : เส้นทางขนส่งสินค้าจากไทยไปยังสิงคโปร์
		 ทางรถ การขนส่งสินค้าจากไทยทางรถไปยังสิงคโปร์ ใช้เวลาในการขนส่งประมาณ 1-2 วัน ต้องผ่านมาเลเซียและต่อเข้าสิงคโปร์
โดยผ่านสะพานเชื่อมต่อกับมาเลเซีย 2 แห่ง ได้แก่ Johor-Singapore Causeway เชื่อมระหว่างเขต Woodlands ในสิงคโปร์ กับ Johor
Bahru ในรัฐ Johor ของมาเลเซียและ Malaysia-Singapore Second Link (หรือ Tuas Second Link) ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
เชื่อมระหว่างเขต Tuas ของสิงคโปร์กับ Tanjung Kupang รัฐ Johor ของมาเลเซีย ทั้งนี้ ไทยและมาเลเซียได้ลงนามความตกลงขนส่ง
สินค้าเน่าเสียง่ายผ่านแดน โดยทางถนนจากไทยผ่านมาเลเซียไปสิงคโปร์ ขณะนี้มีผู้ที่ได้รับอนุญาตจากทั้งสองฝ่ายให้เป็นผู้ประกอบการ
ขนส่งฯ จ�ำนวน 3 ราย คือส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) และ Consortium
โดยมาเลเซียจะอนุญาตให้ขนส่งสินค้าเน่าเสียทุกประเภทผ่านมาเลเซียไปสิงคโปร์ได้ 30,000 ตันต่อปี หากเกินโควต้าทีก่ ำ� หนดฝ่ายมาเลเซีย
จะเรียกเก็บภาษี
		 ทางเรือ การขนส่งทางเรือจากท่าเรือในไทย ตรงไปยังท่าเรือสิงคโปร์ ใช้เวลาการขนส่งประมาณ 1-2 วัน
		 ทางอากาศ การขนส่งทางอากาศจากท่าอากาศยานในไทย ตรงไปยังท่าอากาศยานสิงคโปร์ ใช้เวลาการขนส่งประมาณ 2 ชัว่ โมงกว่า

ข้อมูลอ้างอิง
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์
2. Department of International Trade Promotion, Ministry
of Commerce, Royal Thai Government
3. วิกิพีเดีย http://th.wikipedia.org
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แถลงข่าว ลักลอบน�ำเข้าไอซ์ มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท
		 นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวจับกุมชาย
ชาวฟิลิปปินส์ ลักลอบน�ำเข้าไอซ์ทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
น�ำ้ หนักรวมสิง่ ห่อหุม้ ประมาณ 7,100 กรัม มูลค่าประมาณ 30 ล้านบาท
ณ ห้ อ งประชุ ม ส� ำ นั ก สื บ สวนและปราบปราม กรมศุ ล กากร
เมื่ อ วั น ที่ 12 เมษายน 2556

พิธีเผาท�ำลายสินค้าลักลอบหนีศุลกากร
และสินค้าลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า
		 นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีเผาท�ำลาย
สินค้าเลียนแบบเครื่องหมายการค้ายี่ห้อดัง และสินค้าลักลอบหนีศุลกากร ซึ่ง
ด่านศุลกากรหนองคาย จับกุมได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2556
จ�ำนวน 95 แฟ้มคดี รวมสินค้ากว่า 364 รายการ มูลค่าประมาณ 4.5 ล้านบาท
ณ บริเวณก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ ถนนเฉลิมพระเกียรติ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556

ศุลกากร แถลงข่าวตรวจยึดไม้พะยูง อายุกว่า 100 ปี
		 นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวตรวจยึดไม้

พะยูง จ�ำนวน 47 ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตร 4.6 ลูกบาศก์เมตร อายุกว่า
100 ปี มูลค่าการซือ้ ขายต่างประเทศกว่า 20 ล้านบาท ณ ด่านศุลกากร
บึงกาฬ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556
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สัมมนาภาพรวมระดับผู้บริหาร
ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.2556
		 นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานปิดการสัมมนาภาพรวมระดับผูบ้ ริหารประมวลระเบียบ
ปฏิบตั ศิ ลุ กากร พ.ศ.2556 ซึง่ กรมศุลกากรจัดขึน้ เพือ่ รวบรวมระดมความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากรเพือ่ น�ำมาแก้ไข
ปรับปรุงประมวลระเบียบปฏิบตั ศิ ลุ กากร พ.ศ.2556 ณ โรงแรมเดอะ ซายน์ พัทยา จ.ชลบุรี เมือ่ วันที่ 6 เมษายน 2556

รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย
		 นายเจษฎา อริยฉัตรกุล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมศุลกากร ร่วมบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ในรายการเดินหน้า...
พัฒนาราชการไทย ตอน...การเตรียมความพร้อม Doing Business 2014 (Doing
Business Preparation 2014) ในประเด็นการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
National Single Window โดยมีผู้ร่วมรายการ คือนายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
กรรมการ ก.พ.ร. และนายเจษฎา อริยฉัตรกุล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร ด�ำเนินรายการโดย คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์
โดยออกอากาศในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2556 เวลา 16.05-16.25 น. ทางสถานี
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ณ ศูนย์แถลงข่าวกรมศุลกากร อาคาร 1
กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556
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อวยพร ข่าวสด ช่อง 9
		 ผู้แทนจากส่วนสื่อสารองค์กร กรมศุลกากร มอบกระเซ้าดอกไม้แสดงความยินดี
ในโอกาสครบรอบ 23 ปี หนังสือพิมพ์ข่าวสด และในโอกาสครบรอบ 36 ปี อสมท.
(MCOT) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556

เทศกาลตรุษสงกรานต์ ประจ�ำปี 2556
		 นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ร่ ว มพิ ธี ส รงน�้ ำ พระพุ ท ธรู ป ประจ� ำ กรมศุ ล กากร
เนื่ อ งในวันสงกรานต์ ประจ�ำปี 2556 ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556

อธิบดีกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรบึงกาฬ
		 นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะฯ ตรวจเยีย่ มด่านศุลกากรบึงกาฬ
เพื่อมอบนโยบายและติดตามการด�ำเนินงานของด่านศุลกากรบึงกาฬ พร้อมรับฟังถึงสภาพ
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรบึงกาฬ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556
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อธิบดีกรมศุลกากร
ตรวจเยี่ยมส�ำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 หนองคาย
		 นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยม
ส�ำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ ณ ส�ำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 จ.หนองคาย เมือ่ วันที่ 19 เมษายน 2556

นิทรรศการและการสัมมนา “Thailand 2020
ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก” จังหวัดหนองคาย
		 นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและ
การสัมมนา “Thailand 2020 ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน�ำเสนอ
ข้อมูลเกีย่ วกับแผนการลงทุนพัฒนาโครงการสร้างพืน้ ฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ.
2556 - 2563 และโครงการทีส่ ำ� คัญต่างๆ ทีบ่ รรจุในแผนลงทุนฯ โดยเฉพาะโครงการ
ด้านคมนาคมขนส่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม
ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556

ส�ำนักสืบสวนและปราบปราม
ท�ำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล
		 นายไพศาล ชื่นจิตร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสืบสวนและปราบปราม พร้อม
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ได้จัดพิธีท�ำบุญถวายภัตตาหารเพล
แด่พระสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล ณ อาคารส�ำนักสืบสวนและ
ปราบปราม กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2556
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บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านศุลกากร
		 ศุลกากรเนเธอร์แลนด์ น�ำโดย Mr.Hans van Bodegraven
ต�ำแหน่ง Director, Customs and Consumer Taxes Directorate,
Ministry of Finance, The Hague และศุลกากรไทย น�ำโดย
นางฉวี ว รรณ คงเจริ ญ กิ จ กุ ล ที่ ป รึ ก ษาด้ า นการพั ฒ นาและ
บริหารการจัดเก็บภาษี เจรจาจัดท�ำบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือทางด้านศุลกากรไทย&เนเธอร์แลนด์ ณ ห้องประชุม 7
อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ
มอบกระเช้าดอกไม้แด่อธิบดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
		 ดร.มนัส โนนุช ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักนโยบายและแผน มูลนิธมิ ริ าเคิลออฟไลฟ์
ในทู ล กระหม่ อ มหญิ ง อุ บ ลรั ต นราชกั ญ ญา สิ ริ วั ฒ นาพรรณวดี เป็ น ผู ้ แ ทน
ทู ล กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบกระเช้าดอกไม้
แด่นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
ณ กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

โครงการพัฒนาและยกระดับการให้บริการฯ
		 นางไพรินทร์ ศุภกรโกศัย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารกลาง เป็นประธานการ
ประชุมโครงการพัฒนาและยกระดับการให้บริการและปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อลด
อุปสรรคทางการค้าร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมภาคธุรกิจ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1
กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556
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วิธีผ่อนคลายจิตใจ
... ในวันหยุดยาว

		 “วันหยุดยาว ถือเป็นการจ่ายโบนัสให้กบั ร่างกายและจิตใจ หลังจากทีเ่ ราต้องท�ำงาน
มาอย่างหนักตลอดทั้งปี” โดยเฉพาะในปี 2556 นี้ มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน ซึ่ง
การไปเทีย่ วพักผ่อนต่างจังหวัดตามสถานทีต่ า่ งๆ ก็เป็นวิธหี นึง่ ทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มของคนทัว่ ไป
แต่บางครั้งการไปพักผ่อนต่างจังหวัดในช่วงเทศกาล เช่น ทะเล ภูเขา น�้ำตก กลับกลาย
เป็นการเพิ่มความเครียดให้มากขึ้นไปอีก ไหนจะต้องฝ่าฟันการจราจรที่ติดขัด การหา
ที่พักที่แสนล�ำบาก ร้านอาหารก็คนเยอะแถมราคาก็แพง ท�ำให้การไปเที่ยวเพื่อผ่อนคลาย
จิตใจในช่วงวันหยุดยาว กลับกลายเป็นการเพิ่มความเครียดให้กับร่างกายและจิตใจของ
เราเข้าไปอีก เราจึง มีวิธีส ร้างความสุขเพื่อผ่อนคลายจิตใจในวันหยุด ยาวมาฝาก
ชาวศุลกากรทุกคน เผื่อว่าวันหยุดยาวหลายๆ วันในปีนี้ ร่างกายและจิตใจของคุณจะได้
ผ่อนคลายกันจริงๆ ซะที...
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• โบกมือลาจากเทคโนโลยีต่างๆ ชั่วคราว
		 เพราะในทุ ก วั น นี้ พ วกเรามั ก ผู ก ขาดอยู ่ กั บ การใช้
โทรศัพท์มือถือ Tablet โน้ตบุ๊ก ตลอดจนอุปกรณ์สื่อสาร
ทันสมัยต่างๆ ทัง้ การแชทไลน์คยุ กับเพือ่ นหรือคนรัก เล่นเกม
เช็คอีเมล์ หรืออัพรูปเก๋ๆ ลงเฟสบุ๊ค/อินสตาแกรม ซึ่ง
พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ ไม่ได้ชว่ ยให้คณ
ุ ผ่อนคลายเลย เพราะ
ถ้าหากคุณยังผูกขาดอยู่กับโลกภายนอกแล้วล่ะก็ ร่างกาย
และจิตใจคุณก็คงไม่ได้สมั ผัสกับธรรมชาติและความสวยงาม
ของสถานที่ต่างๆ ที่คุณไปพักผ่อนอย่างเต็มที่ ดังนั้นการปิด
มือถือหรืออุปกรณ์สอื่ สารบ้างในบางครัง้ ของการพักผ่อนจะ
ท�ำให้คุณไม่ต้องมาคอยวิตกกังวลกับเรื่องต่างๆ ตลอดเวลา
แค่นี้คุณก็สามารถผ่อนคลายจิตใจได้อย่างเต็มที่แล้ว

• ร่วมงานอาสา และสละเวลาเพื่องานสังคมบ้าง
		 การท� ำ งานอาสาหรื อ สละเวลาเพื่ อ สั ง คมนั้ น
จะเป็นการช่วยท�ำให้จติ ใจของคุณทัง้ หลายปลอดโปร่ง และ
ยังเป็นการเติมเเบตเตอรี่ให้ชีวิตอีกทางหนึ่ง ไม่ว่าคุณจะรับ
เป็ น อาสาสมั ค รอะไรก็ ต าม การที่ คุ ณ ได้ มี ส ่ ว นร่ ว มนั้ น
เป็นการท�ำให้คุณจะได้รู้สึกถึงความสุขใจที่จะได้รับกลับมา
อีกทั้งการช่วยเหลือผู้อื่นก็จะท�ำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองมาก
ขึ้นด้วย ดังนั้นการสละเวลาเพื่อท�ำกิจกรรมต่างๆ นอกจาก
จะช่วยให้คณ
ุ คลายความเครียดลงได้แล้ว ยังช่วยย�ำ้ เตือนตัว
คุณเองด้วยว่าคุณเองก็มีประโยชน์ต่อสังคม และสามารถ
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับชีวิตผู้อื่นได้อีกด้วย

• ดูหนัง ฟังเพลง เพิ่มความสุข
		 การฟังเพลงนั้นสามารถช่วยเพิ่มการหมุนเวียนโลหิต
ในร่างกาย ทั้งยังช่วยให้คุณอารมณ์ดี ช่วยผ่อนคลายความ
ตึงเครียด ช่วยให้เราได้ปลดปล่อยอารมณ์และสร้างความ
เพลิดเพลินได้เป็นอย่างดีทเี ดียว หรือหากสนุกกับเสียงเพลง
จะลองลุกมาขยับแข้งขยับขา การลุกขึ้นเต้นไปรอบๆ กับ
เพลงโปรดของคุณในห้อง จะช่วยให้เลือดของคุณได้สูบฉีด
พอร่างกายได้ออกก�ำลัง คุณก็จะรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลาย
อย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยทีเดียว

• ให้ธรรมชาติบ�ำบัด
		 การออกไปเดินเล่นเพือ่ สัมผัสกับธรรมชาติ สูดอากาศ
บริสุทธิ์โดยเฉพาะในที่ที่มีใบไม้เขียวชอุ่มจะช่วยให้คุณรู้สึก
กระปรีก้ ระเปร่า จิตใจสงบสุขไม่วา้ วุน่ นอกจากนีย้ งั เป็นการ
เติมเต็มความสุขได้อย่างง่ายๆ และถ้าหากคุณมีสัตว์เลี้ยง
เช่น สุนัข ลองพาออกไปเดินเล่นด้วย นอกจากจะเป็นการ
พาสุนัขไปออกก�ำลังกายอีกทางหนึ่ง แล้วรู้ไหมว่าสัตว์เลี้ยง
นัน้ มีอทิ ธิพลทีท่ ำ� ให้เรารูสกึ สงบได้ ดังนัน้ การออกไปเดินเล่น
กับสัตว์เลีย้ งก็ทำ� ให้เกิดประโยชน์ทงั้ สองฝ่ายและช่วยให้คณ
ุ
ค้นพบความสงบในจิตใจอีกทางหนึ่งด้วย

		 ด้วยวิธีง่ายๆแค่นี้ วัดหยุดยาว ของคุณก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ที่คุณจะสามารถผ่อนคลายร่างกายและจิตใจให้
ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะได้มีก�ำลังกายและก�ำลังความคิดไว้พร้อมสู้กับงานที่รออยู่ข้างหน้า จนกว่าจะถึงวันหยุดยาว
คราวหน้าได้อย่างเต็มที่แล้วล่ะครับ
ขอบคุณข้อมูลจาก: www.eazydo.com
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เพชรวายุภักษ์ครั้งที่ 4
ประจ�ำปีงบประมาณ 2555

4th MOF INNOVATION AWARDS 2012
		 การประกวดรางวัลเพชรวายุภกั ษ์ ของหน่วยงานภายใต้สงั กัดกระทรวงการคลัง มีจดุ ประสงค์เพือ่ เป็นการส่งเสริม กระตุน้ และสร้างแรง
จูงใจให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง เกิดความตืน่ ตัวในการพัฒนา ปรับปรุง น�ำเสนอรูปแบบการให้บริการทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานและประชาชนภายใต้ภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งประเภทรางวัลเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มหน่วยงานระดับกรม มี 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทนวัตกรรมการเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงาน และประเภทนวัตกรรมการให้บริการ
ประชาชนและหน่วยงานภายนอก กลุม่ หน่วยงานระดับพืน้ ทีแ่ ละภูมภิ าค 1 ประเภทรางวัล คือ ประเภทนวัตกรรมสร้างสรรค์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การท�ำงาน และกลุม่ รายบุคคล/คณะบุคคล 1 ประเภทรางวัล คือ ประเภทรางวัลแนวคิดใหม่ในการพัฒนางานของกระทรวงการคลัง

การประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ครั้งที่ 4 ประจ�ำปีงบประมาณ 2555 นี้ กรมศุลกากรก็ได้ส่งผลงานเข้าร่วม
ประกวดทั้งสิ้น 5 ผลงาน และสามารถคว้ารางวัลมาครองได้ถึง 3 รางวัล จาก 2 กลุ่มประเภทรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศระดับกรม “โครงการ National Single Windows ของประเทศ”
แนวคิด รูปแบบและความจ�ำเป็น
		 บริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่เกี่ยวกับการน�ำเข้า-ส่งออก รวมถึงรองรับแผนพัฒนา โลจิสติกส์ของประเทศ
และความตกลงอาเซียนส�ำหรับการจัดตั้ง Asean Single Window
กระบวนการท�ำงานของนวัตกรรม
		 ผูป้ ระกอบการสามารถใช้บริการน�ำเข้าส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์บนระบบ
NSW โดยตรงแบบ Single Window Entry ประกอบด้วย การปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรส�ำหรับการน�ำเข้า การส่งออก การช�ำระเงิน การขอใบอนุญาตและ
ใบรับรองต่างๆ ของ 36 ส่วนราชการภายในปี 2558
เจ้าของผลงาน:
ประโยชน์ที่ได้รับ
		 ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกการตรวจปล่อยสินค้ามากยิ่งขึ้น และ 		 ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
		 ผู้เชี่ยวชาญสินมหัต เกียรติจานนท์ (ผู้ประสานงาน)
ระบบฐานข้อมูลของประเทศมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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รางวัลรองชนะเลิศระดับพื้นที่และส่วนภูมิภาค
“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากร
(Easy To Do – Easy To Go)

แนวคิด รูปแบบและความจ�ำเป็น
		 เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพการให้ บริการทางศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็มรูปแบบ
โดยการปรับปรุงกระบวนงานปฏิบตั งิ านให้งา่ ย ไม่ซำ�้ ซ้อน ลดเอกสาร ลดภาระค่าใช้จา่ ยต่างๆ
ซึ่งเป็นต้นทุนทางการค้า โดยการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการด�ำเนินงาน เพื่อให้
เข้ากับสังคมยุคปัจจุบันที่เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารออนไลน์ ไร้กระดาษ และก้าวสู่การเป็น
ศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Customs Electronic Systems : TCES)
กระบวนการท�ำงานของนวัตกรรม
		 1. ปรับเปลี่ยนการยื่นบัญชีสินค้าส�ำหรับเรือ(ทางอิเล็กทรอนิกส์) และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง (กระดาษ) เป็นการยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
		 2. การพิจาณาและช�ำระค่าปรับ ณ จุดเดียว (หน่วยงานคดี ) จากเดิมที่ต้องช�ำระ
ณ งานการเงินก่อน
		 3. การน�ำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการปฏิบัติงานส�ำหรับใบรับรองการน�ำเข้า
(แบบที่ 32)
		 4. การแจ้งผลการพิจารณาค�ำร้องที่ผู้ประกอบยื่นผ่านทางการสื่อสารอื่นๆ อาทิ
โทรศัพท์ e-Mail SMS (Short Message Service) และ Internet
		 5. โครงการ Customs Care U

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ลดขั้นตอนการด�ำเนินงานที่ซ�้ำซ้อนให้เหลือเพียง
ขั้นตอนเดียว
		 2. เพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการรวดเร็ว ลดต้นทุน
การด�ำเนินการ และตอบสนองความต้องการของผูป้ ระกอบการ
		 3. เป็นช่อ งทางให้ผู้ประกอบการทราบขั้น ตอน
การติดต่อการรับบริการทางศุลกากรได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง
ส่งผลต่อความคล่องตัวทางการค้า
เจ้าของผลงาน:
		 นายวิจกั ษณ์ อภิรกั ษ์นนั ท์ชยั ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพและคณะบุคคล

รางวัลชมเชยระดับกรม “โครงการ e-Advance Ruling on Valuation การวินจิ ฉัยราคาศุลกากรล่วง
หน้าและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ”
แนวคิด รูปแบบและความจ�ำเป็น
		 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการใหม่ โดยน�ำระบบอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ ส�ำหรับกระบวนการวินิจฉัยราคาล่วงหน้า แบบไร้เอกสาร
กระบวนการท�ำงานของนวัตกรรม
		 การพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารก่ อ นที่ จ ะได้ มี ก ารน� ำ เข้ า สิ น ค้ า ตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ขององค์การศุลกากรโลก โดยการวินจิ ฉัยราคา
ล่วงหน้านี้มีการจัดท�ำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยหน่วยงานศุลกากรแจ้ง
ให้ผู้น�ำของเข้าทราบถึงผลของการสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษีศุลกากรทางด้านตัวบทกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ
ประโยชน์ที่ได้รับ
		 ผู้ประกอบการได้รับอ�ำนวยความสะดวกอย่างมากต่อการช�ำระ
ภาษีอากรและการตรวจปล่อยสินค้ารวมทั้งช่วยลดภาระการจัดเก็บ
เอกสาร และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานด้านบุคลากร
เจ้าของผลงาน:
		 นายชัยยุทธ ค�ำคุณ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักมาตรฐานพิธกี ารและราคา
ศุลกากร พร้อมนางสาวอุไร เชิงชาญกิจ ผู้ประสานข้อมูล

		 ผลงานดั ง กล่ า วที่ ก รมศุ ล กากรส่ ง เข้ า ร่ ว มประกวดในโครงการ
เพชรวายุภักษ์นี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการต่างๆ ที่กรมศุลกากรและ
หน่ ว ยงานภายใต้ สั ง กั ด กรมศุ ล กากร ได้ น� ำ เสนอเพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุง พัฒนา ประสิทธิภาพในการท�ำงานและการให้
บริการประชาชน ภายใต้ภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการเหล่านี้ล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน
คือ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ องค์กร ผูป้ ระกอบการ และประเทศชาติ ในการให้บริการ
ที่ ถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว และช่ ว ยลดต้ น ทุ น ในการด� ำ เนิ น การ ซึ่ ง จะส่ ง ผล
ต่อความคล่องตัวทางการค้าและศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ
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ด่านศุลกากรแม่สาย
ประตูการค้า - ท่องเที่ยว เชื่อมอนุภาคลุ่มแม่น�้ำโขง

ประวัติด่านศุลกากรแม่สาย
		 ด่านศุลกากรแม่สาย ตัง้ ขึน้ โดยกฎกระทรวงการคลัง ออกตามความใน
พระราชบั ญ ญัติศุล กากร (ฉบับ ที่ 7) พุท ธศัก ราช 2480 (ฉบั บที่ 4)
ลงวั น ที่ 26 กรกฎาคม พุท ธศัก ราช 2483 และกฎกระทรวงการคลั ง
ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2480
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พุทธศักราช 2483 ก�ำหนดให้นำ� ของเข้า
และส่งของออกได้ทุกประเภท โดยเมื่อเริ่มเปิดท� ำการในช่วงแรกได้ฝากให้
กิ่งอ�ำเภอแม่สายเป็นผูด้ ำ� เนินการแทนพนักงานศุลกากร โดยมีปลัดกิง่ อ�ำเภอ
แม่สายปฏิบัติหน้าที่เป็นนายด่านศุลกากรแม่สาย และใช้ที่ว่าการกิ่งอ�ำเภอ
แม่สายเป็นที่ท�ำการด่านศุลกากร
		 ต่ อ มา กรมศุ ล กากรได้ รั บ การจั ด สรรเงิ น งบประมาณประจ� ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2548 เพื่อด�ำเนินการโครงการก่อสร้างด่านศุลกากร
แม่สายแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ณ บริเวณจุดผ่านแดนสะพาน
ข้ามแม่น�้ำสายแห่งที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 306 หมู่ที่ 3 บ้านสันผักฮี้ ต�ำบลแม่สาย
อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม
พ.ศ. 2548 ด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551
และมีพิธีเปิดด่านศุลกากรแม่สายแห่งใหม่นี้ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556
ทั้งนี้เป็นไปตามกฎกระทรวง ก�ำหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ
ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร พ.ศ. 2553 (ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 127
ตอนที่ 26 ก วันที่ 21 เมษายน 2553)
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		 ด่านศุลกากรแม่สาย มีจดุ ผ่านแดนถาวร
2 แห่ง คือ จุดผ่านแดนถาวรบริเวณสะพาน
ข้ามแม่น�้ำสาย เขตสุขาภิบาลแม่สายฯ และ
จุดผ่านแดนถาวร ณ สะพานข้ามแม่น�้ำสาย
แห่งที่ 2 บริเวณบ้านสันผักฮี้ อ�ำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย มีเขตพื้นที่รับผิดชอบตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก�ำหนดและ
แบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ.
2551 ดังนี้
		 1. เขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย 9 อ�ำเภอ
คือ อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอแม่สาย อ�ำเภอแม่จัน
อ� ำ เภอแม่ ฟ ้ า หลวง อ� ำ เภอแม่ ล าว อ�ำ เภอ
แม่สรวย อ�ำเภอพาน อ�ำเภอป่าแดด และ
อ�ำเภอเวียงป่าเป้า (ยกเว้น อ�ำเภอเชียงแสน
อ�ำเภอดอยหลวง อ�ำเภอเวียงเชียงรุ้ง อ�ำเภอ
พญาเม็งราย อ�ำเภอเวียงชัย ซึ่งเป็นเขตรับ
ผิ ด ชอบของด่ า นศุ ล กากรเชี ย งแสน และ
อ�ำเภอเชียงของ อ�ำเภอเวียงแก่น อ�ำเภอเทิง
อ� ำ เภอขุ น ตาล ซึ่ ง เป็ น เขตรั บ ผิ ด ชอบของ
ด่านศุลกากรเชียงของ)
		 2. เขตพื้นที่จังหวัดพะเยา 7 อ�ำเภอ คือ
อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอจุน อ�ำเภอแม่ใจ อ�ำเภอปง
อ�ำเภอภูกามยาว อ�ำเภอดอกค�ำใต้ อ�ำเภอ
เชียงม่วน (ยกเว้น อ�ำเภอเชียงค�ำ อ�ำเภอภูซาง
ซึ่งเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านศุลกากร
เชียงของ)
		 อนึ่ ง กฎกระทรวงก� ำ หนดท่ า หรื อ ที่
สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน
และด่านศุลกากร พ.ศ. 2553 ได้กำ� หนดสนาม
บินเชียงรายให้เป็นสนามบินศุลกากร (ปัจจุบนั
คื อ ท่ า อากาศยานแม่ ฟ ้ า หลวง เชี ย งราย
ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่ ง เปลีย่ นชือ่
สนามบินอนุญาตตามนามพระราชทาน ลงวันที่
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553) ซึ่งอยู่ในเขต
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จึงอยู่ในความ
รับผิดชอบของด่านศุลกากรแม่สายด้วย
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		 เส้นทาง R3B เชื่อมโยง ไทย-เมียนมาร์-จีน โดยเส้นทาง R3B เป็นเส้นทางที่มีอ�ำเภอแม่สายเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างชายแดน
ไทยกับเมืองท่าขี้เหล็กของเมียนมาร์ (แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง-เมืองลา-เชียงรุ้ง) มีข้อได้เปรียบในเรื่องของระยะทางที่สั้นกว่าเส้นทาง
R3A ประกอบกับจังหวัดเชียงรายได้มกี ารเร่งรัดการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษอ�ำเภอแม่สาย เพือ่ พัฒนาอ�ำเภอแม่สายให้เป็น Trading City
รองรับการค้า การลงทุน และการบริการทางการเงิน อ�ำเภอแม่สายจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเศรษฐกิจที่ส�ำคัญแห่งหนึ่ง
ของจังหวัดเชียงราย โดยหากพิจารณาจากมูลค่าการค้าของด่านศุลกากรแม่สายที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ความพร้อม และศักยภาพด้านการค้าชายแดน
มูลค่าการค้าของด่านศุลกากรแม่สาย ปีงบประมาณ 2551-2556
หน่วย : ล้านบาท

		 ด่านศุลกากรแม่สาย ยังได้ด�ำเนิน
โครงการก่ อ สร้ า งสะพานมิ ต รภาพข้ า ม
แม่นำ�้ สายแห่งที่ 2 และอาคารด่านศุลกากร
แม่สายตามโครงการของจังหวัดเชียงราย
เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทาง
R3B ซึ่งปัจจุบันได้ด�ำเนินการเสร็จสมบูรณ์
แล้ว อีกทั้งยังมีโครงการน�ำระบบติดตาม
ทางศุลกากร (Tracking Systems) มาใช้
ในการควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้า และ
ระบบตรวจสอบสินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์
แบบ Relocatable เพือ่ รองรับปริมาณการ
ค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ และเป็นจุดยุทธศาสตร์ทสี่ ำ� คัญ
ต่อการพัฒนาการค้าชายแดน เพื่อน�ำไปสู่
การเป็นประตูการค้า การลงทุน และรองรับ
การก้ า วสู ่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(AEC) ในปี 2558

ปีงบประมาณ

มูลค่าน�ำเข้า

มูลค่าส่งออก

รวม

อัตราการขยายตัว

2551

245.37

3,705.78

3,951.15

23.2

2552

359.42

4,259.47

4,618.89

16.9

2553

153.37

6,724.19

6,877.56

48.9

2554

198.80

10,397.92

10,596.72

54.1

2555

167.04

9,456.76

9,623.80

-9.2

2556 (ต.ค.55-มีี.ค.56)

136.74

5,398.78

5,535.52

-

ที่มาข้อมูล
- ด่านศุลกากรแม่สาย
- ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
- สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

Customs Bulletin
เมษายน 2556

17

Customs Travel

เกาะตาชัย

เที่ ย วแบบ..
เช้าไป – เย็นกลับ

“ชายหาดทรายขาวเม็ ด
ละเอียด ทีย่ าวทอดตัวขนานไปกับผืน
น�ำ้ ยาวประมาณกว่า 700 เมตร และ
การเดินป่าเข้าไปดู ปูไก่ ปูนำ�้ จืดทีช่ อบ
อาศัยอยู่ตามธารน�้ำ มีล�ำตัวสีแดง
สด มีก้ามสีด�ำเหลือบน�้ำเงิน เวลา
ร้ อ งจะมี เ สี ย งคล้ า ยไก่ ชอบออก
หากินในช่วงกลางคืน รวมถึงเป็นจุด
ด�ำน�้ำดูปะการังและฝูงปลาสวยงาม
มากมาย ท�ำให้เกาะตาชัยเป็นเกาะที่
สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมือง
ไทย”
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“หมูเ่ กาะสิมลิ นั ”

คือสรวงสวรรค์ใต้สมุทร
ที่อุดมไปด้วยชีวิตน้อยใหญ่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปะการัง
และหมู่ฝูงปลา มีน�้ำใสราวแผ่นกระจก และมีหาดทรายที่
ขาวสะอาดงดงาม สิมิลันมีชื่อเสียงทางด้านมีแหล่งน�้ำลึก
ที่สวยงาม ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก มีเกาะที่เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วทางธรรมชาติทสี่ วยงามมากมาย อาทิ เกาะสิมลิ นั
เกาะแปด เกาะเจ็ด เกาะหัวกะโหลก เกาะเมี่ยง เกาะเก้า ฯลฯ
รวมทั้ ง เกาะที่ ถู ก ค้ น พบมานานแล้ ว แต่ เ พิ่ ง เปิ ด ให้
นั ก ท่ อ งเที่ยวเข้าชมได้ไม่นาน นั่นคือ “เกาะตาชัย” นั่นเอง
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เกาะตาชัย

		
ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และอยู่ไม่ไกลจากหมู่เกาะสุรินทร์
มากนัก ถูกพบครั้งแรกโดยชายที่ชื่อ ตาชัย ท�ำให้ตั้งชื่อ
เกาะตามคนค้นพบว่า “เกาะตาชัย”
		 เกาะตาชัย ถูกส�ำรวจพบมานานแล้ว แต่เพิ่งจะขึ้นตรง
กับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและเปิดให้นักท่องเที่ยว
ได้ไปยลโฉมความงามได้ไม่นาน ท�ำให้ตอนนี้บนเกาะตาชัย
ยังไม่มีบ้านพักไว้คอยบริการ แต่ทางอุทยานฯ อนุญาตให้
กางเต็นท์พกั ค้างคืนได้ มีหอ้ งน�ำ้ แยกชายหญิงเป็นสัดส่วน ซึง่ ช่วง
เวลาทีเ่ กาะตาชัยงดงามทีส่ ดุ คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน
จากนั้นเกาะตาชัย จะปิด 6 เดือน เพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟู
ตัวเองอีกครั้ง
		 จุดเด่นที่ท�ำให้เกาะตาชัยแห่งนี้กลายเป็นแดนสวรรค์
ของนักท่องเที่ยวธรรมชาติทั้งหลายทั้งชาวไทยและชาวต่าง
ประเทศ อยากจะมาเยีย่ มชมทีเ่ กาะแห่งนีก้ ค็ อื นอกจากจะเป็น
เกาะที่เพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้เมื่อไม่นานนี้ ยังมี
ธรรมชาติที่สมบูรณ์และงดงามอยู่นั้น เดินป่าเข้าไปดู ปูไก่
ปูนำ�้ จืดทีช่ อบอาศัยอยูต่ ามธารน�ำ้ มีลำ� ตัวสีแดงสด มีกา้ มสีดำ�
เหลือบน�้ำเงิน เวลาร้องจะมีเสียงคล้ายไก่ ชอบออกหากิน
ในช่วงกลางคืน รวมถึงเป็นจุดด�ำน�้ำดูปะการังที่ และฝูงปลา
สวยงามมากมาย ท�ำให้เกาะตาชัยเป็นเกาะที่สวยงามที่สุด
อีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย

ค�ประจ�ำำถาม?
เดือนเมษายน

		 หากใครอยากจะไปสัมผัสธรรมชาติด้วยตัวเองใน
บรรยากาศสบายๆ ส่วนตัว ทีเ่ กาะตาชัยแห่งนี้ ก็สามารถ
เดินทางไปที่เกาะตาชัยได้ห ลายวิธี ทั้งเดินทางจาก
จังหวัดพังงา หรือจะเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตก็ได้ แต่วธิ ที ี่
สะดวกที่สุดก็คือ การซื้อทัวร์แบบเช้าไปเย็นกลับ (One
Day Trip) ได้ทที่ า่ เรือคุระบุรี อ�ำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
และที่ ท่าเรือทับละมุ อ�ำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
(ท่าเรือทับละมุ อยู่ห่างจากอ�ำเภอเมือง 70 กิโลเมตร
ตามเส้นทางสายพังงา-ตะกัว่ ป่า และเป็นท่าเรือทีอ่ ยูใ่ กล้
อุทยานหมู่เกาะสิมิลันมากที่สุด ซึ่งจากท่าเรือทับละมุ
ใช้ เวลาในการเดิ น ทางไปเกาะตาชั ย ประมาณ 3-4
ชั่วโมง) ซึ่งโดยส่วนใหญ่ราคาในแพ็คเกจก็จะมีบริการ
อาหาร ด�ำน�้ำ และรถรับส่ง รวมอยู่ด้วยแล้ว จึงสะดวก
และประหยัดเวลาส�ำหรับนักท่องเที่ยวได้มากกว่า
ข้อมูลจาก : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

QUESTION

1. การท�ำธุรกิจการค้า การน�ำเข้าและส่งออก
ส่วนใหญ่ในประเทศสิงค์โปร์ จะเป็นในลักษณะใด?
2. โครงการใดบ้างของกรมศุลกากร ที่ได้รับรางวัล จาก
“การประกวดรางวัล เพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 4
ประจ�ำปีงบประมาณ 2555” นี้?
ร่วมตอบค�ำถามได้ที่ :

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

Access by QR CODE

ผู้โชคดีที่ตอบถูก 10 ท่าน
จะได้รบั ของทีร่ ะลึกจากกอง บก.

1 ชิ ้น/
บทความ

ขอเชิญร่วมส่งบทความเรื่องที่น่าสนใจ
โดยบทความที่ได้ รับคัดเลือกจาก
กองบรรณาธิการ ให้ ตีพิมพ์ลงในจุลสารฯ
จะได้ รับ Flash Drive ความจุ 8 GB
(จนกว่าของจะหมด) โดยเจ้ าของบทความ
สามารถติดต่อขอรับ Flash Drive ได้ ที่ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 ส�ำนักบริหารกลาง
กรมศุลกากร
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เปิดมุมมอง และข้อคิดดีๆ ในการท�ำงาน
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�ำปี 2555

		 วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี คือ วันข้าราชการพลเรือน
เป็ น วั น ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ กั บ ข้ า ราชการพลเรื อ น ผู ้ ท� ำ หน้ า ที่
หลั ก ในการบริหารจัดการภารกิจของประเทศ และเป็นวันที่
ข้าราชการพลเรือนพึงระลึกถึงการปฏิบัติหน้าที่ ท�ำงานรับใช้
บ้านเมือง เพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความผาสุกของ
ประชาชนโดยรวม โดยจะมีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ซึ่ ง พิ จ ารณาจากผลการปฏิ บั ติ ร าชการและการประพฤติ
ปฏิบัติตนในปีที่ผ่านๆ มา โดยในปีนี้ มีข้าราชการพลเรือนได้รับ
การคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จ�ำนวนทัง้ สิน้ 618 คน
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โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เผยแพร่ เ กี ย รติ คุ ณ ของผู ้ ที่ ไ ด้
รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ�ำปี พ.ศ. 2555
อั น จะเป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ใ ห้ ข ้ า ราชการทั่ ว ไปได้ ต ระหนั ก ถึ ง
เกียรติ ศักดิ์ศรี และหน้าที่ของการเป็นข้าราชการพลเรือนที่ดี
		 ในปีนี้ กรมศุลกากรมีขา้ ราชการพลเรือนทีไ่ ด้รบั คัดเลือก
เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ�ำปี 2555 จ�ำนวน 3 คน ใน
3 กลุม่ ประเภท คือ นายบุญเทียม โชควิวฒ
ั น ประเภทอ�ำนวยการ
ระดับสูง นางสาวสุนีย์ ศรีไพศาลเจริญ ประเภทวิชาการ
ระดับช�ำนาญการ และนายวิบูลย์ พรมสะอาด ประเภทลูกจ้าง
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นายบุญเทียม โชควิวัฒน

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเภทอ�ำนวยการ ระดับสูง

		 “ผมไม่ใช่คนทีเ่ ข้าพบไม่ได้ ทุกค�ำถาม มีคำ� ตอบ
มี เ หตุ ผ ลเสมอ ผมเลื อ กท� ำ ในสิ่ ง ที่ ถู ก ที่ ค วร
พยายามผลักดันให้บคุ ลากรได้สทิ ธิประโยชน์ทพ
ี่ งึ ได้
ไม่ใช่เพื่อตัวเอง แต่เพื่อกรมศุลกากร”

		 รับราชการครัง้ แรก เมือ่ วันที่ 17 เดือน
เมษายน พ.ศ.2521 ในต� ำ แหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่
ศุลกากร 1 สังกัดกองป้องกันและปราบปราม
และมี ค วามเจริ ญ เติ บ โตก้ า วหน้ า ในต� ำ แหน่ ง
หน้าที่สูงขึ้นตามล�ำดับ โดยได้รับมอบหมายให้
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นต� ำ แหน่ ง งานที่ ส� ำ คั ญ เช่ น
หัวหน้าหน่วยปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ
และนายด่านศุลกากรหลายแห่ง ได้แก่ นายด่าน
ศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต นายด่านศุลกากร
แม่สอด นายด่านศุลกากรสงขลา (รอบแรก)
นายด่ า นศุ ล กากรอรั ญ ประเทศ นายด่ า น
ศุลกากรสุไหงโก-ลก นายด่านศุลกากรสงขลา
(รอบสอง) นายด่านศุลกากรสะเดา โดยปัจจุบนั
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก บริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล

		 หลักในการท�ำงาน ยึดหลักอิทธิบาท
ธรรม 4 ได้แก่ ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ และวิมงั สา
ที่มีความรักและสนุกกับการท�ำงาน มีความ
มานะพากเพียรที่จะท�ำงานให้ส�ำเร็จ โดยไม่
ย่อท้อต่อความยากล�ำบาก ตั้งใจและเอาใจใส่
อย่างจริงจังกับงานที่ปฏิบัติ ด�ำรงอยู่ในความ
ยุติธรรม ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ตั้งใจใน
สุจริตธรรม ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น ตลอด
ชีวิตการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น ยึดถือและปฏิบัติ
ตามคติพจน์ประจ�ำใจที่ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย
ตั้งใจปฏิบัติงาน” กล่าวคือ รู้หน้าที่และความ
รับผิดชอบของตนเองว่ามีหน้าที่อะไร จะต้อง
ท�ำอย่างไร และพยายามท�ำงานในหน้าที่ของ
ตนด้วยความตั้งใจอย่างที่สุด ประพฤติและ
ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของทางราชการ

และกฎเกณฑ์ ก ติ ก าของสั ง คม ส่ ว นรวม
ส่ ง เสริมการท�ำงานเป็นทีม เพื่อความส�ำเร็จ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ พร้อมรับผิดชอบ
ต่ อ การตั ด สิ น ใจหรื อ การกระท� ำ ของตนเอง
หากมีการผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น กล้ารับผิดโดย
ไม่กลัวเสียหน้า และพร้อมที่จะด�ำเนินการ
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขหรื อ เริ่ ม ต้ น ใหม่ เพื่ อ ให้ ง าน
ประสบความส�ำเร็จและบรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้
		 หลักในการปกครองบังคับบัญชา ยึด
มั่นในหลักพรหมวิหาร 4 ได้แก่ เมตตา กรุณา
มุทติ า และอุเบกขา รวมถึงยึดหลัก สังคหวัตถุ 4
ได้ แ ก่ ทาน ปิ ย วาจา อั ต ถจริ ย า และ
สมานั ตตตา
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เกี ย รติ บั ต รและเข็ ม เชิ ด ชู เ กี ย รติ
ข้ า ราชการพลเรื อ นดี เ ด่ น

เกียรติประวัติและความภูมิใจที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
		 ในปี พ.ศ. 2531 ได้รบั โล่รางวัล “ผูม้ มี นุษย์สมั พันธ์ และผลงาน
ปราบปรามดีเด่น” จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเชียงใหม่ เมื่อครั้งปฏิบัติ
หน้าที่หัวหน้าหน่วยปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ
		 ปี พ.ศ. 2534 ได้รับการชมเชยการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์
อักษรจากกรมศุลกากร สมัยที่ ดร.อรัญ ธรรมโน เป็นอธิบดีกรม
ศุลกากร เมื่อครั้งด�ำรงต�ำแหน่งนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต
		 ปี พ.ศ. 2534 ได้รบั เกียรติบตั รเพือ่ เป็นอนุสรณ์แห่งความดี จาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสที่ได้ร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตในการ
เสริมสร้างพัฒนาเมืองภูเก็ตให้มีความเจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว เมือ่ ครัง้ ด�ำรงต�ำแหน่งนายด่านฯ
ท่าอากาศยานภูเก็ต
ปี พ.ศ. 2543 ได้รับโล่รางวัลนักบริหารดีเด่น Executive of
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“ท�ำงานเพื่องาน และท�ำหน้าที่เพื่อหน้าที่ เป็นการท�ำงาน
ตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยไม่ได้ท�ำงานด้วยการรอ
ค�ำสัง่ ให้ทำ� เพียงอย่างเดียว แต่จะท�ำงานแบบคิดเองท�ำเองควบคูก่ นั
ไปด้วย จึงก่อให้เกิดผลการท�ำงานหลายอย่าง แม้จะได้พบกับ
ค�ำกล่าวหาว่าเป็นการท�ำงานเพื่อสร้างภาพ ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นการ
บัน่ ทอนการท�ำงาน เพราะไม่วา่ เราจะท�ำอะไรดีหรือไม่ดี จะมีภาพ
เป็นผลพลอยได้เสมอ หากท�ำในสิ่งที่ดีที่ถูกที่ควร ภาพก็จะออก
มาดี หากท�ำไม่ดี ภาพที่ออกมาก็จะไม่ดีตามไปด้วย จึงไม่มีความ
จ�ำเป็นใดๆ ที่จะต้องไปสร้างภาพแต่อย่างใด เพราะภาพคือ
ผลพลอยได้จากการท�ำงานของเรา ผมคิดเสมอว่า กรมฯ ไว้วางใจ
ให้ไปปฏิบัติงานที่ใด เราต้องท�ำงานอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ
จะท�ำอะไรให้กบั หน่วยงานทีไ่ ปอยูบ่ า้ ง เพือ่ นร่วมงานทีเ่ คยท�ำงาน
กับผมตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั จะรูว้ า่ อยูก่ บั ผมเตรียมตัวเหนือ่ ยได้
เลย ทุกคนต้องรู้หน้าที่มีวินัยตั้งใจปฏิบัติงานและบริการด้วยใจ
ผมมีอุดมการณ์ในการท�ำงานโดย “มุ่งมั่นท�ำสิ่งดี พร้อมที่ท�ำสิ่ง
ควร” เพื่อให้บรรลุผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่
ก�ำหนดไว้ โดยไม่ได้ค�ำนึงถึงบ�ำเหน็จรางวัล มีความภูมิใจในการ
ท�ำงานในทุกทีเ่ สมอ ค�ำชมใครก็ชอบ แต่ผมกลับกลัวค�ำชม เพราะ
ค�ำชมจะท�ำให้เราเหนือ่ ยมากขึน้ ผมโชคดีทมี่ ผี บู้ ริหารให้โอกาสท�ำ
หน้าทีท่ สี่ ำ� คัญ และให้การสนับสนุนเรือ่ งการจัดกิจกรรมหาทุนมา
เป็นสวัสดิการเพื่อให้บุคลากรได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ถึงงานจะ
หนักแต่ก็ได้รับการดูแลด้านจิตใจ”

the Year 2000 สาขาบริหารงานป้องกันและปราบปราม จากมูลนิธิ
เพือ่ สังคมไทยและหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ เมือ่ ครัง้ ด�ำรงต�ำแหน่ง
นายด่านศุลกากรแม่สอด
		 ปี พ.ศ. 2549 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การศุลกากร
โลก (WCO) ในหัวข้อ “Safer world Trade through Security
and Facilitation” เนื่องในวันศุลกากรโลก และได้รับรางวัลศิษย์เก่า
ดีเด่น สาขาข้าราชการพลเรือน ประจ�ำปี พ.ศ.2548 จากโรงเรียนบ้านนา
“นายกพิทยากร”อ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เมือ่ ครัง้ ด�ำรงต�ำแหน่ง
นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ
		 ปี พ.ศ.2556 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ
ครุฑทองค�ำ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ.2555 เนื่องใน
วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2556

Customs Inside

นางสาวสุนีย์ ศรีไพศาลเจริญ

นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการ
ส่วนบริหารการคลัง ส�ำนักบริหารกลาง
ประเภทวิชาการ ระดับช�ำนาญการ

		 “ศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น ข้ า ราชการ และ
ความจงรักภักดีตอ่ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เป็นก�ำลังใจ และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในการท�ำงาน
มาโดยตลอด”

		 หลักในการท�ำงาน คือ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด
อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ
		 ความภาคภูมิในองค์กร กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทที่ส�ำคัญต่อ
ประเทศชาติหลายๆ ด้าน การเป็นข้าราชการและพนักงานของ กรมศุลกากรจะต้อง
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถหลากหลาย ดังนั้น จึงท�ำให้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วน
หนึ่งของฟันเฟืองในการขับเคลื่อนงานของกรมศุลกากร
		 เป้าหมายในการด�ำเนินชีวิต การที่ได้มารับราชการนั้น เป็นเป้าหมายส�ำคัญ
ในชีวิตถือว่าประสบความส�ำเร็จตามที่หวังไว้ และถึงแม้ว่าจะได้รับรางวัล หรือไม่
อย่างไร ก็ตั้งใจไว้ว่าจะตั้งใจท�ำงานด้วยความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์และสุจริต
ให้สมกับการเป็นข้าราชการที่ดีคนหนึ่ง
		 ข้อคิด คติเตือนใจ หรือก�ำลังใจ ที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในการท�ำงาน ศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการ และความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป็นก�ำลังใจ และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในการท�ำงานมาโดยตลอด
		 สุดท้ายขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการคัดเลือก ของ
กรมศุลกากร ที่ให้โอกาส ส่งเสริมและสนับสนุนท�ำให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้
ซึ่งเป็นขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงาน และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
		 “ปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร มุมานะ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีความ
รั บ ผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างสูง รักษากฎระเบียบและวินัยอย่าง
เคร่งครัด มีความคิดริเริ่มในการท�ำงาน การปฏิบัติหน้าที่ยึดมั่นในศีลธรรมจริยธรรม
ท�ำให้การปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ บรรลุเป้าหมายเกิดผลดีต่อทางราชการ”

		 หลักในการท�ำงาน คือ ตัง้ ใจท�ำงานในหน้าทีใ่ ห้ดที สี่ ดุ ท�ำงานทีไ่ ด้รบั มอบ
หมายจากผู้บังคับบัญชา และช่วยเหลืองานส่วนรวมขององค์กรเท่าที่เรา
สามารถท�ำได้
		 ความภาคภูมิในองค์กร ดีใจและภาคภูมิใจมากที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
จากองค์กร และจะตั้งใจท�ำงานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่
		 เป้าหมายในการด�ำเนินชีวิต ด�ำเนินชีวิตตามหลักของพระองค์ท่ าน
คื อ หลั ก เศรษฐกิจพอเพียง
		 ข้อคิด คติเตือนใจ หรือก�ำลังใจ ที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในการท�ำงาน
ท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด และพยายามท�ำตัวให้เกิดประโยชน์แก่สังคม หรือถ้าท�ำไม่ได้
ก็จะไม่ท�ำตัวให้ เ ป็ น ปั ญ หาแก่ สั ง คม จะปฏิ บั ติ ต นให้ เ ป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี แ ก่
ครอบครัว และจะดูแล สั่งสอน อบรม ส่งเสริมให้ลูกๆ ได้รับการศึกษาที่ดี
เพื่อเป็นอนาคตที่ดีของชาติในโอกาสต่อไป
		 ได้รับการยอมรับและยกย่องในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและมีความ
ประพฤติเรียบร้อย มีจติ บริการ ปฏิบตั งิ านทัง้ ในหน้าทีแ่ ละนอกเหนือหน้าทีอ่ ย่าง
เต็มก�ำลังความสามารถไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค ผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อราชการ

นายวิบูลย์ พรมสะอาด

		 พนักงานสถานที่ ด่านศุลกากรช่องเม็ก
ส�ำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ประเภทลูกจ้าง

		 “ท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด และพยายามท�ำตัวให้
เกิดประโยชน์แก่สังคม หรือถ้าท�ำไม่ได้ ก็จะไม่
ท�ำตัวให้เป็นปัญหาแก่สังคม”
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>> 6 วิธีเป็นสุดที่รักของเจ้านาย
Customs Story

1. หยุดคิดสักนิด

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย อย่าเพิ่งตรงรี่เข้าไปถามหัวหน้าโดยทันที ลองพยายามค้นหาค�ำตอบด้วยตัวเองดูก่อน โดยมีตัวช่วยเป็นเพื่อน
รอบกายได้ไม่ว่ากัน เพราะบางเรื่องอาจสะท้อนถึงวิธีคิดหรือวิธีมองปัญหาของคุณได้เหมือนกัน

2. มาพร้อมด้วยทางออก
หากงานที่คุณท�ำอยู่เจอทางตันและต้องการค�ำปรึกษา อย่าเข้าไปหาเจ้านายพร้อมกับปัญหาอย่างเดียว คุณควรมีทางออกที่เข้าไปคุยด้วย
แล้วเจ้านายจะประทับใจในความรอบคอบของคุณ

3. พลิกมุมมอง
หากคุณท�ำอะไรผิด อย่าใช้ค�ำว่า ขอโทษ แต่จงแสดงให้เจ้านายเห็นว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจาก
ความผิดพลาดในครั้งนี้ เพื่อเป็นบทเรียนและการพัฒนางานในครั้งต่อๆ ไป

4. ระงับอารมณ์เป็นเลิศ
มีเรื่องอะไรหงุดหงิดไม่โดนใจจากงาน เพื่อนร่วมงาน หรือลูกค้า การระเบิดอารมณ์เป็นสิ่งที่ไม่
ควรท�ำอย่างยิง่ ค่ะ ไม่วา่ จะทัง้ วาจา ท่าทาง เวลาทีค่ นเรามีอารมณ์โกรธ เรามักลืมตัว และกระท�ำหรือ
พูดอะไรออกไปโดยไม่ได้คิดไตร่ตรองให้ดีก่อน ทางที่ดีลองสูดหายใจลึกๆ นับ 1-10 ซึ่งเป็นวิธีการ
ขั้นพืน้ ฐานในการสงบสติอารมณ์ และหาทางตอบโต้สถานการณ์นนั้ อย่างประนีประนอม เจ้านายจะ
มองว่าคุณเป็นคนมีสติ น่าเชื่อถือ

5. บ่นแต่น้อย
ความเหนื่อยหน่ายเมื่อยล้าจากงานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ การได้บ่นออกมาบ้างจะช่วยให้คุณ
ผ่อนคลายได้ แต่หากคุณจะบ่นทุกครั้งที่มีเรื่องเกิดขึ้น ก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่น่าร�ำคาญและ
ดูไม่น่าให้ความส�ำคัญไป แล้วอย่างนีค้ ณ
ุ จะหวังให้เจ้านายมอบหมายงานให้คณ
ุ ท�ำได้อย่างไร ในเมือ่
คุณมักจะบ่นทุกครั้งที่ลงมือท�ำก็ตาม

6. ไม่กลัวที่จะลอง
ลูกน้องที่ไม่จ�ำกัดตัวเองอยู่เฉพาะงานที่ได้รับ ไม่กลัวที่จะก้าวออกมาจากพื้นที่เดิมๆ และพร้อมรับงานที่ถูกมอบหมายให้ แม้จะไม่คุ้นเคย
ก็ตามเป็นคุณสมบัติของลูกน้องที่เจ้านายคนไหนๆ ก็ชอบค่ะ
ศลุกากร
จลุสาร

บรรณาธิการบริหาร

ปที่ 21 ฉบับที่ 7
เมษายน 2556

นางไพรินทร์ ศุภกรโกศัย

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางหัทยา ทิพยะวัฒน์
เพชรวายุภักษครั้งที่ 4
ประจำปงบประมาณ 2555
www.customs.go.th

เปดมุมมอง และขอคิดดีๆ
ในการทำงาน
ขาราชการพลเรือนดีเดน
ประจำป 2555

เที่ยวแบบ... เชาไป – เย็นกลับ
ที่เกาะตาชัย

www.customs.go.th

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

นางปุณณภา ตอสุวพรรณ

กองบรรณาธิการ

โทรศัพท์ / โทรสาร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ส่วนสื่อสารองค์กร
สำ�นักบริหารกลาง กรมศุลกากร

0-2667-7335 / 0-2667-7332

E-mail

21.42%

prcustoms@gmail.com

Customs Call Center 1164

